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Com efeito, um dia de manhã, estando a passear na chácara, pendurou-se uma idéia no trapézio que 

eu tinha no cérebro. Uma vez pendurada, entrou a bracejar, a pernear, a fazer as mais arrojadas 

cabriolas de volantim, que é possível crer. Eu deixei-me estar a contemplá-la. Súbito, deu um grande 

salto, estendeu os braços e as pernas, até tomar a forma de um X: decifra-me ou devoro-te. 

Essa idéia era nada menos que a invenção de um medicamento sublime, um emplasto anti-

hipocondríaco, destinado a aliviar a nossa melancólica humanidade. Na petição de privilégio que 

então redigi, chamei a atenção do governo para este resultado, verdadeiramente cristão.  Todavia, 

não neguei aos amigos as vantagens pecuniárias que deviam resultar da distribuição de um produto 

de tamanhos e tão profundos efeitos. Agora, porém, que estou cá do outro lado da vida, posso 

confessar tudo: o que me influiu principalmente foi o gosto de ver impressas nos jornais, mostradores, 

folhetos, esquinas, e enfim nas caixinhas de remédio, estas três palavras: Emplasto Brás Cubas. Para 

que negá-lo? Eu tinha a paixão do arruído, do cartaz, do foguete de lágrimas. Talvez os modestos me 

arguam esse defeito; fio, porém, que esse talento me hão de reconhecer os hábeis; “... e eu era hábil.” 

Assim, a minha idéia trazia duas faces, como as medalhas, uma virada para o público, outra para 

mim. De um lado, filantropia e lucro; de outro lado, sede de nomeada. Digamos: -- amor da glória. 

(Machado de Assis - Memórias póstumas de Brás Cubas) 



 

 

 

RESUMO 

Esta pesquisa, à luz da Análise do Discurso francesa (PÊCHEUX [1969] 1997, [1975] 2009; 

ORLANDI, 1998, 2001a; MARIANI, 1998), objetiva analisar os processos de produção de 

sentidos sobre depressão no discurso jornalístico de Veja, de 1968 a 2010. Para tanto, foram 

analisadas diferentes materialidades significantes (LAGAZZI, 2009), quais sejam, a 

textualidade e as imagens das matérias (PÊCHEUX, [1983] 2010), em que se buscou 

compreender o imaginário que vem sendo posto em circulação sobre depressão, sobre sujeito 

deprimido (enquanto posição discursiva construída no discurso jornalístico) e sobre 

medicamentos (antidepressivos, tranquilizantes e ansiolíticos). Para a construção do corpus 

empírico foi feito levantamento de reportagens, matérias especiais, entrevistas e breves notas 

publicadas em Veja no período selecionado. O termo ‘imagem’ comparece na pesquisa 

enquanto noção mais ampla e que abrange todas as materialidades não-verbais recortadas da 

revista Veja para análise, tais como fotografias, desenhos, entre outros. Para o levantamento 

do corpus preliminar, recorremos também ao arquivo virtual da revista, que disponibiliza 

todas as edições do período pesquisado. No trabalho de busca no arquivo virtual, buscou-se 

abranger diferentes regiões de memória sobre depressão, sujeitos com depressão e 

medicamentos. Alguns termos de busca foram: ‘depressão’, ‘medicamento’, ‘remédio’, 

‘antidepressivo’, ‘tranquilizante’, ‘uso controlado’, ‘tratamento depressivos’, ‘depressivo’, 

‘deprimido’, ‘ansiolítico’, ‘psiquiatria’, ‘psicanálise’. Optou-se também por nomes próprios 

de medicamentos, como ‘Prozac’ e ‘Lexotan’, por se entender que comparecem largamente 

no discurso médico, psiquiátrico e midiático e também em “objetos culturais” (DAVALLON, 

[1983] 2010). Em seguida, realizou-se o processo de recorte das unidades mínimas de análise, 

o texto (ORLANDI, 1996), sendo variadas as extensões (palavras, sintagmas, orações e 

imagens) e que correspondiam ao processo de textualização necessário à compreensão dos 

processos de produção de sentidos no discurso jornalístico de Veja. A análise da materialidade 

linguística está organizada em 4 macro-recortes que circunscrevem as seguintes marcas: 1) 

processos de designação; 2) títulos e subtítulos; 3) relativas explicativas e aposições; 4) 

discurso direto. Nas imagens (PÊCHEUX, [1983] 2010), os recortes buscam situar os 

processos de produção de sentidos sobre: a) o corpo do sujeito deprimido; b) o espaço a partir 

do qual tal corpo se mostra “enquadrado”; c) os especialistas que comparecem na Veja para 

opinar sobre depressão e uso de medicamentos; d) os medicamentos. Nossos gestos de leitura 

são de que tanto nas materialidades verbais como nas não-verbais é recorrente a construção de 

uma imagem valorativa sobre medicamento. Está em questão no discurso jornalístico de Veja 

um triunfo na produção de efeitos de sentidos de medicalização, que aponta amplamente para 

o que de mais hegemônico compareceu em nossas análises: o discurso sobre depressão no 

discurso jornalístico de Veja se faz pautado, sobretudo, em uma discursividade sobre 

medicamentos; estes comparecem com regularidade e sobre os medicamentos são produzidos 

efeitos de sentidos de um triunfo, solapando até mesmo uma discursividade sobre depressão. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Análise de Discurso; Discurso jornalístico; Materialidades 

significantes: texto e imagem; Corpo discursivo; Medicalização. 

 



 

 

ABSTRACT 

This research, in light of the French discourse analysis (PÊCHEUX [1969] 1997, [1975] 

2009; ORLANDI, 1998, 2001; MARIANI, 1998), aims to analyse the process of meaning 

production about depression on journalistic speech of Veja, since 1968 to 2010. To this end, 

were analysed diferent significant materiality, (LAGAZZI, 2009), namely, the textualisation 

and the pictures of the article (PÊCHEUX, [1983] 2010), in which we sought to understand 

the imagery that has been put into circulation on depression, about depressed subject (while 

discoursive position build in journalistic discourse) and about medications (antidepressants, 

tranquilizers, anxiolytics).  To construct the empirical corpus, was done survey reports, 

special articles, interviews and brief notes published in Veja in the selected time. For survey 

the preliminar corpus, the research was also realized trough the magazine’s virtual file, that 

provides all editions of the researched period. The term ‘picture’ appears in the research as a 

notion broader and covers all nonverbal materiality clipped from Veja Magazine for analisys, 

such as, photographs, drawings, among others. In research work in the virtual file, was tried to 

cover diferente regions of memory on depression, subject with depression and medication. 

Some terms of research was: ‘depression’, ‘drug’, ‘medicine’, ‘antidepressant’, ‘reassuring’, 

‘controlled use’, ‘depressive treatment’, ‘depressive’, ‘depresse’, ‘anxiolytic’, ‘psychiatry’, 

‘psychoanalysis’. Also opted for proper name of drugs, such as ‘Prozac’ and ‘Lexotan’, for 

understanding that apear widely in the medical, psychiatric and media discourse and also in 

“cultural objects” (DAVALLON, [1983] 2010). Then, the process was carried out with the 

minimum clipping units of analysis, the text, (ORLANDI, 1996), with various extensions 

(word, syntagmas, sentences and pictures) and which corresponded to the textualisation 

process necessary for an understanding of the meaning production process in journalistic 

discouse of Veja. The analysis of linguistic materiality is organized into four macro-clipping 

that circumscribe the following brands: 1) designation processes; 2) headings and 

subheadings; 3) relative and oppositions; 4) direct discourse. In the pictures (PÊCHEUX, 

[1983] 2010), clippings seek to situate the processes of production of meaning about: a) the 

body of the depressed subject; b) space from which such body shows “framed” in the picture; 

c) experts who appear in Veja to opine about depression and medication use; d) the 

medication. Our reading gestures are that both verbal materiality as in nonverbal is recurrent 

the construction of a valued image on medication. At issue in the journalistic discourse Veja a 

triumph in the production of meaning effects of medicalization and widely points to what 

appeared more hegemonic in our analysis: the speech about depression on journalistic 

discourse on Veja becomes lined above all in a discourse about drugs, which attend regularly, 

producing effects of these senses of a triumph and even undermining one discourse about 

depression. 

KEYWORDS: Discourse Analysis; Journalistic discourse; Materialities significant: text and 

image; Discursive body; Medicalization. 
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1 INÍCIO DE UM PERCURSO DISCURSIVO 

 

Elegemos como epígrafe de nosso trabalho uma passagem do romance Memórias 

Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. No fragmento eleito, Machado destila sua 

fina ironia, que compõe o estilo do autor. De um lado, há ironia no que diz respeito à 

melancolia, que compunha o Esprit de temps romântico do século XIX, possível de ser 

depreendido, também, pelo fato de Machado adjetivar a humanidade com o termo 

‘melancólica’; de outro, pelo fato do autor se dedicar, sobretudo, a descrever os motivos pelos 

quais se empenha tanto na criação do “Emplasto”: “o gosto de ver impressas nos jornais, 

mostradores, folhetos, esquinas, e enfim nas caixinhas de remédio, estas três palavras: 

Emplasto Brás Cubas.”. Neste recorte, o autor situa principalmente a circulação do discurso 

publicitário para os tratamentos de saúde, que resultava na “glória” do criador.   

É possível afirmar, para além da epígrafe recortada, que Machado de Assis era um 

profundo interessado nos estudos científicos e filosóficos que se desenvolviam no século 

XIX, conforme demonstram alguns de seus memoráveis personagens. De acordo com Barbieri 

(2008), 

 

A idéia fixa de Brás Cubas, o humanitismo de Quincas Borba-Rubião, as hipóteses 

psiquiátricas do alienista da Casa Verde, a teoria das duas almas, a interior e a 

exterior, do Alferes Jacobina reduzem ambições pretensamente cientificistas à 

caricatura de proclamações dogmáticas e extravagantes. Em franca oposição ao 

que pregava a retórica otimista da época, a mordacidade crítica do narrador 

machadiano desmonta o aparato de verdades científicas que as mascaravam e 

abala no leitor os fundamentos de certezas em que assentavam o valor 

gnoseológico e a eficácia positiva que elas prometiam (BARBIERI, 2008, p. 338, 

negritos nossos). 

  

Barbieri aponta que algumas obras de Machado produzem efeitos de sentidos de 

“franca oposição” às “verdades científicas” e à “eficácia positiva” prometidas tanto pelo 

discurso científico quanto pelas discursividades das teorias filosófico-naturais que circulavam 

no século XIX.   
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Como se pode depreender, no século XIX eram formuladas algumas discursividades 

em torno de melancolia e de ciência e que provocam reações no discurso literário de Machado 

de Assis.  

Passemos agora aos séculos XX e XXI e aos deslizamentos nas produções de sentidos 

a partir de alguns processos de designação dos quadros sintomáticos que afligem a 

humanidade.  Nestes séculos, “Mal do século”, “sol negro” (KRISTEVA, 1989), “cachorro 

negro”
1
, todas estas expressões circulam socialmente para designar o chamado estado 

depressivo ou, como é usualmente designada, depressão. Segundo dados da Organização 

Mundial de Saúde (OMS), divulgados em nota à imprensa em 2012, a depressão atinge mais 

de 350 milhões de pessoas em todo o mundo, além daquelas que sofrem de seus efeitos 

indiretos
2
.   

Trezentas e cinquenta milhões de pessoas em todo o mundo: Seria esta uma estatística 

impactante, preocupante? Para a OMS sim, pois as causas para um quadro depressivo, 

segundo a nota, são distintas. Explica a Organização:  

 

As pessoas desenvolvem depressão por uma série de razões. Muitas vezes, as 

diferentes causas - genéticas, biológicas, psicológicas e sociais - se combinam para 

proporcionar o gatilho. O estresse, a tristeza, o conflito, o abuso e o desemprego 

também podem contribuir. As mulheres são mais propensas a sofrer de depressão 

do que os homens, inclusive após o parto.
3
 (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 

2012, online, negritos e tradução nossos). 

 

Diante das causas apontadas pela OMS, portanto, trata-se de um número impactante e 

preocupante à medida que pode vir a aumentar de maneira relevante, considerando as 

diferentes causas para um quadro depressivo – que pode ser desencadeado por questões de 

ordem genética até chegar a questões de ordem social.  

Apresentar uma estatística faz com que sobre ela repouse o imaginário de um 

“universo logicamente estabilizado” (PÊCHEUX, [1983] 1990) de uma global crisis ou de 

uma global health crisis, ainda segundo a OMS
4
. Sobre uma estatística pululam sentidos 

outros enquanto nos enlaçamos aos seus efeitos de sentidos de evidências: os números 

                                                           
1
 Título de um vídeo da Organização Mundial da Saúde que aborda a depressão. (Disponível em: 

<http://www.who.int/mental_health/management/depression/es/>. Acesso em: 23 abr. 2013). 
2
 Disponível em: < http://www.un.org/News/Press/docs/2012/sgsm14567.doc.htm>. Acesso em: 23 abr. 2013. 

3
 “People develop depression for a number of reasons.  Often, different causes — genetic, biological, 

psychological and social — combine to provide the trigger.  Stress, grief, conflict, abuse and unemployment can 

also contribute.  Women are more likely to suffer depression than men, including following childbirth.” 

(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2012, online).  
4
 Disponível em: < http://www.un.org/News/Press/docs/2012/sgsm14567.doc.htm>. Acesso em: 23 abr. 2013. 

http://www.who.int/mental_health/management/depression/es/
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evidenciam e os números silenciam. Os números dão corpo às estatísticas e produzem 

diferentes efeitos de sentidos em seu funcionamento quantitativo: crescimento, queda, 

progresso, miséria, vitória, derrota.   

A estatística produz como efeito de sentido a ideia de uma epidemia que marca a 

contemporaneidade e que funciona discursivamente de maneira a tornar possível inscrever a 

depressão em uma espécie de rodeio lógico do “verificável porque quantificável” (DE MASI, 

2011) tal como epidemias somáticas (a peste negra, a varíola, a AIDS, a cólera), além de 

poder transformar as relações do sujeito com seus humores e afetos, pois produz um 

deslizamento destes para uma discursividade de doença.  

Em nota, a Organização Mundial de Saúde define depressão como  

 

distinta de las variaciones habituales del estado de ánimo, y se caracteriza por 

una sensación persistente de tristeza durante dos semanas o más, que interfiere 

con las actividades laborales, escolares o domésticas. Hay tratamientos 

psicosociales y farmacológicos eficaces. Para resolver la depresión es fundamental 

la participación activa de las personas que la padecen y de sus allegados. El primer 

paso consiste em reconocer la depresión y buscar apoyo. Cuanto antes empiece el 

tratamiento, mayor será su eficacia
5
 (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2012, 

online, negritos nossos). 

 

 

Neste fragmento podemos considerar que depressão se distingue de outros estados “de 

ânimo” pela constante tristeza de um determinado sujeito em um período que excede duas 

semanas. Tal estado afeta a realização de atividades rotineiras, como aquelas que se 

relacionam aos estudos, ao trabalho e aos afazeres domésticos. Os tratamentos apontados 

como necessários e disponíveis passam por procedimentos psicosociais e farmacológicos. A 

nota também destaca a necessidade de se reconhecer o quadro depressivo, o que aponta para o 

fato de que há casos de depressão que não são tratados porque faltaria, segundo a 

Organização, justamente o “reconhecimento”.  

Conforme indicamos inicialmente, a Organização Mundial de Saúde utiliza a 

expressão “cão negro” para designar um quadro depressivo. É importante salientar que esta 

expressão não é contemporânea e já era utilizada no Renascimento: o cão negro reatualiza 

efeitos de sentidos  em torno do termo ‘memória’ como uma recordação, uma lembrança, em 

termos psicológicos. Scliar (2003) explica na obra Saturno nos trópicos: a melancolia 

europeia chega ao Brasil que a imagem do cão negro era frequentemente utilizada para 
                                                           
5
 Disponível em: <http://www.who.int/mediacentre/news/notes/2012/mental_health_day_20121009/es/>. Acesso 

em 23 abr. de 2013.  
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representar a memória, pois, assim como o cão, “a memória é um fiel acompanhante do 

homem” (idem, p. 83). 

Deste modo, é preciso considerar que se as epidemias constituem problemas 

somáticos, da ordem do orgânico, cujas explicações apontam para o verificável (vírus, 

parasitas, bactérias, entre outros), para a questão da vida e da morte, para a necessidade de 

tratamento e prevenção, a depressão enreda-se em nossa formação social em uma relação de 

forças no discurso que podem ser representadas sob dois polos opostos: de um lado, o 

discurso da neurociência e da psiquiatria e, de outro, o discurso da psicanálise.  

Na discursividade de campos de saber tais como a neurociência e a psiquiatria, os 

processos de formulação sobre depressão a situam como um problema resultante de um 

desequilíbrio químico cerebral, o que tem como consequência torná-la detectável e cujo 

tratamento ocorre pela reposição, também química, de medicamentos (HORWITZ & 

WAKEFIELD, 2010).  

Já na perspectiva da psicanálise, o olhar e a escuta do analista recaem primeiramente 

sobre este sujeito em seu sofrimento, ou seja, o que o fez procurar o psicanalista, de uma 

ordem outra que não a somática, embora possa afetar o organismo quando grave e por isso 

mesmo pode ou deve ser tratada com medicamentos, conforme explica Nazar (2003). 

Segundo o autor, o psicanalista que se nega a articular seu trabalho ao campo psiquiátrico 

pode comprometer todo um processo de trabalho de análise. O autor afirma: “Às vezes, 

observamos que em situações de risco ou de uma crise emocional grave, uma medicação 

permite uma estabilização do quadro, no sentido de uma abertura à transferência.” (NAZAR, 

2003, p. 103). Esta tomada de posição nos permite depreender que a psicanálise lida de outro 

modo com a entrada da medicação no tratamento, que não é feita de antemão.  

Estas reflexões iniciais nos permitem situar que na relação de forças em torno da 

produção de sentidos estão em jogo os “discursos sobre” depressão, já que é neste ponto que 

está implicada uma discursividade sobre o tratamento. Ao relacionarmos os “discursos sobre” 

estamos fazendo referência ao gesto de leitura de Mariani (1998), que aponta justamente para 

uma construção de sentidos no discurso jornalístico enquanto um “discurso sobre” à medida 

que “coloca o mundo como objeto” (idem, p. 61). Segundo a autora,  

 

Os discursos sobre são discursos que atuam na institucionalização dos sentidos, 

portanto, no efeito de linearidade e homogeneidade da memória. Os discursos 

sobre são discursos intermediários, pois ao falarem sobre um discurso de 

(‘discurso-origem’), situam-se entre este e o interlocutor, qualquer que seja. De 
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modo geral, representam lugares de autoridade em que se efetua algum tipo de 

transmissão de conhecimento, já que o falar sobre transita na co-relação entre o 

narrar/descrever um acontecimento singular, estabelecendo sua relação com um 

campo de saberes já reconhecido pelo interlocutor.” (MARIANI, 1998, p. 60,  

itálicos do original e negritos nossos).  

 

Segundo Mariani (ibidem), os “discursos sobre” são aqueles discursos que atuam 

intermediando saberes entre um discurso que funciona como origem e seu interlocutor. 

Podemos compreender que este papel intermediário confere poder a quem ocupa esta posição 

de formular um discurso sobre: há uma representação de autoridade, de transmissão de 

conhecimento em causa. A autora também adverte que se trata de uma questão fortemente 

marcada por uma “institucionalização dos sentidos” e “efeito de linearidade e homogeneidade 

da memória”. Ou seja, nesta produção de sentidos alguma discursividade se cristaliza à 

medida que se torna regular, pois é preciso considerar que neste processo de autoridade que 

recai sobre este lugar de intermediação, há o estabelecimento de uma relação com 

determinados campos de saberes, o que aponta para uma determinada direção no modo como 

um assunto é apresentado ao leitor, direção que não está desinvestida de uma tomada de 

posição ideológica.  

E nesta produção de sentidos, os discursos sobre depressão direcionam para um “ponto 

nodal”, para retomar Pêcheux ([1975] 2009), do confronto de relações de forças produzidas 

por e em cada um destes campos discursivos de saber, psiquiatria e psicanálise: o 

medicamento. É a respeito do medicamento, sobretudo, que estão em jogo as posições-sujeito 

de adesão e/ou confronto do dizer e a partir do qual o sujeito se filia a uma matriz de sentidos. 

Isso nos permite avançar teoricamente para compreendermos que os efeitos de sentidos 

produzidos pelos campos das neurociências e da psiquiatria, de um lado, e da psicanálise, de 

outro, são antagônicos, já que partem de diferentes matrizes de sentidos para falar sobre 

medicamentos.  

No filme Michel Foucault Par Lui Même
6
, Foucault afirma temer mais a designação 

“doença mental” do que “loucura”, pois, para o autor, toda mudança nos processos de 

designação do que é considerada socialmente doença implica em uma tomada de poder. 

Torna-se possível depreender que não se trata simplesmente de uma mudança de designação: 

há nesse movimento uma mudança de objeto. A depressão também se inscreve na 

contemporaneidade no conjunto mais amplo das consideradas “doenças mentais” ou 

                                                           
6
 O documentário tem a direção de Phillipe Calderon (França, 2003). Disponível em: 

<http://www.youtube.com/watch?v=Xkn31sjh4To>.  Acesso em: 15 abr. 2013. 
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“transtornos mentais”, assim como as designadas ansiedade, transtorno bipolar e déficit de 

atenção, entre outros. É também Foucault (1975) que, refletindo sobre a questão da loucura e 

da doença mental, destaca: “Um fato tornou-se, há muito tempo, um lugar comum da 

sociologia e da patologia mental: a doença só tem realidade e valor de doença no interior 

de uma cultura que a reconhece como tal.” (idem, p. 71, negritos nossos).  

É com essa visada que empreendemos nossa análise sobre depressão, enquanto uma 

“doença” proeminentemente contemporânea. Explicando de outra maneira, são as condições 

históricas que constituem a formação social contemporânea que fornecem as condições 

materiais discursivas e imagéticas para que se formulem e circulem saberes sobre “doenças 

mentais”. O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, que teve o lançamento 

de sua quinta edição (DSM-V) em 2013 e que conta com mais de 300 “patologias mentais”, 

indica um alargamento dos sentidos sobre “anormalidade”. Segundo Horwitz & Wakefield 

(2010), as definições apresentadas pelo DSM, considerado “a bíblia da psiquiatria” (idem, p. 

20) por ser a obra que rege as práticas psiquiátricas e a discursividade hegemônica sobre o 

que seja ou não depressão, “tem, de fato, importantes consequências para os indivíduos e para 

a forma como seu sofrimento é compreendido e abordado” (ibidem).  

Objetivamos compreender os processos de produções de sentidos sobre depressão do 

ponto de vista da Análise de Discurso, tal como formulada por Michel Pêcheux ([1969] 

1997a, [1975] 2009), pois a depressão, ao ser construída discursivamente e circular em uma 

dada formação social como doença, passa a constituir um dos processos de subjetivação na 

contemporaneidade. Para Pêcheux ([1975] 2009), os processos de subjetivação atuam como 

evidências subjetivas que não podem ser consideradas enquanto questões que ‘afetam’ o 

sujeito, mas que o “constituem” (idem, p.139). Considerando nossa pesquisa, são os modos 

pelos quais uma dada formação social produz significações – nos efeitos de sentidos de 

produção de evidência – sobre depressão e sobre seu tratamento.  

Interessada nas diferentes produções de sentidos formuladas no funcionamento 

discursivo de matérias sobre depressão na contemporaneidade, esta pesquisa tem como 

objetivo analisar o discurso jornalístico da revista Veja, no período de 1968 a 2010, em suas 

diferentes materialidades significantes (LAGAZZI, 2009), quais sejam, materialidades verbais 

e não-verbais. Objetivamos compreender o funcionamento do discurso jornalístico de Veja em 

cada uma destas materialidades, de modo a apontar as regularidades e os deslizamentos no 

discurso da revista em seus processos de textualização sobre depressão, como também sobre o 
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uso de antidepressivos, tranquilizantes e ansiolíticos. Foi possível depreender, quando da 

leitura do material empírico, que alguns recortes sobre medicamentos se faziam necessários 

para compreender justamente algumas regularidades que circulavam de maneira hegemônica 

na revista. Também é uma questão nossa compreender a posição-sujeito privilegiada em suas 

publicações. 

A revista Veja pode ser considerada o que convencionou chamar de “imprensa de 

referência” (MARIANI, 1998; DELA SILVA, 2008) pela abrangência enquanto publicação 

impressa, por ocupar a quarta posição dentre as maiores revistas com periodicidade semanal 

em todo o mundo e por ser uma publicação impressa de longa data (em 2013 completou 45 

anos). A expressão “imprensa de referência” permite que compreendamos, a partir de Mariani 

(1998), tratar-se de uma instituição de imprensa que “exerce uma função social e política não 

apenas porque seu poder discursivo atua na emissão de opiniões, mas também porque serve na 

mediatização de opiniões” (idem, p. 240). Mariani coloca uma questão que nos interessa à 

medida que aponta para um funcionamento imaginário de instituição que atua na mediação 

entre a informação e o sujeito leitor de revista.  

A partir do que apresentam Grigoletto (2005), Baalbaki (2010), Soares (2013) e 

Medeiros (2013), pode-se compreender que a mídia comparece em diferentes espaços 

institucionais, dos quais destacamos dois deles. Um espaço que comparece nesta produção de 

efeitos de sentidos é o escolar. Nele, a mídia funciona como produtora de um saber que 

tampona e substitui o que (supostamente) falta(ria) na escola com o discurso de divulgação 

científica, que, segundo Baalbaki (2010), é deslocado para um discurso de informação a partir 

desta transposição de discursos. Soares (2013)
7
 aponta que publicações de interesse geral, tal 

como se inscreve a revista Veja, comparecem na escola enquanto recursos didáticos para 

diferentes objetivos. Medeiros situa um funcionamento do discurso jornalístico no interior da 

prática médica enquanto uma leitura que funciona legitimada para a construção de saberes 

sobre determinados problemas de saúde e, sobretudo, sobre medicamentos que supostamente 

podem diminuir e/ou curar tais problemas. Vamos abordar alguns aspectos destacados pelos 

autores. 

                                                           
7
 Palestra intitulada “A sexualidade no discurso jornalístico”, realizada no dia 21 de agosto de 2013, promovida 

pelo Laboratório Arquivos do Sujeito, da Universidade Federal Fluminense.  
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A revista Veja circula regida pelo imaginário de que se trata de uma revista semanal de 

interesse geral, para um público não especializado. Não se trata, portanto, de uma revista cujo 

discurso se inscreve no de divulgação científica, objeto sobre o qual se debruçaram Grigoletto 

(2005), Baalbaki (2010), dentre outros.  

Em sua tese de doutorado, Grigoletto (2005) analisa as revistas Superinteressante e 

Ciência Hoje, e busca compreender a constituição das posições-sujeito cientista, jornalista e 

leitor em seus movimentos no Discurso de Divulgação Científica. A autora destaca o papel da 

mídia na produção de saberes:  

 
[...] a divulgação da ciência, a democratização do saber não dependem só do 

cientista ou do jornalista, mas principalmente da mídia enquanto órgão 

institucional, que prioriza determinadas notícias em detrimento de outras, 

definindo o que da ciência deve ser divulgado, isto é, deve se tornar público. 

(GRIGOLETTO, 2005, p. 33, negritos nossos). 

 

 

Nesta passagem, Grigoletto (idem) aponta para as relações de poder que se imprimem 

nas práticas discursivas midiáticas, já que a mídia define o que pode e deve comparecer junto 

ao público no que se refere à ciência.   

Também em pesquisa de doutorado, Baalbaki (2010) analisa os processos de produção 

de sentidos no discurso de divulgação científica da revista Ciência Hoje das Crianças, e 

afirma que o discurso de divulgação científica ocupa o lugar de saber que falta no espaço 

escolar para divulgar a ciência e as recentes tecnologias. Baalbaki explica que  

  

A educação estaria ‘a reboque’ da ciência, divulgação da ciência. A pauta desse 

debate remete a uma incapacidade das funções da escola, sobretudo, na ‘transmissão 

dos conhecimentos’ sistematizados. Dada sua suposta incapacidade de oferecer 

conhecimentos científicos atualizados, a mídia assumiria esse papel de 

alfabetizar cientificamente a sociedade. A divulgação científica seria, então, a 

tábua de salvação da educação, ou melhor, ela teria a ‘tarefa de ocupar o lugar 

da falta’. (BAALBAKI, 2010, p. 74, negritos nossos).   

 

Baalbaki (idem) destaca que as práticas discursivas, ao lançar mão do fracasso escolar, 

incumbem a mídia de ser aquela que faria a transmissão de conhecimentos para as crianças e 

que assume o lugar de educação. A autora salienta que a “ciência, em seu lugar próprio, é 

produzida como conhecimento, quando se trata do DDC [discurso de divulgação científica], a 

ciência desloca-se para a informação.” (idem, p. 91). Nesta passagem, destaca-se que nesta 

construção de um discurso sobre ciência, o que se tem é uma “transferência de sentidos”, pois 
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um determinado sentido no discurso da ciência desliza para produzir sentidos no discurso de 

divulgação científica. Neste processo de formulação do discurso, no entanto, a autora situa 

uma produção de efeitos de sentidos de cientificidade que, atravessada pela mídia, desliza 

para a informação. Uma discursividade que tem um funcionamento pautado na imagem de 

discurso educador/formador de saberes.  

No entanto, além das revistas de divulgação científica, há um deslizamento outro, que 

permite que revistas semanais ou mensais regidas pelo imaginário de discurso de informação 

também comparecem no espaço escolar. Soares (2013), ao tematizar a sexualidade no 

discurso jornalístico, justifica a escolha das revistas Superinteressante, Veja e Isto É por se 

tratarem de publicações que comparecem em salas de aula como recursos didáticos para 

diferentes objetivos de ensino: mote para debates, mote para produção de textos, para aulas e 

projetos de leitura, entre outros. O que nos deve advertir para o fato de que no espaço escolar 

o discurso jornalístico pode comparecer de diferentes maneiras: enquanto um discurso a ser 

descontruído pelo trabalho docente a partir de diferentes procedimentos de análise, ou 

enquanto informação que pode e deve ser considerada como uma verdade a partir da qual se 

extrai um saber dado como pronto e sobre o qual não se faz necessário nenhum trabalho de 

desconstrução, já que a imagem regente é a de que tudo o que deveria e poderia ser dito sobre 

um determinado tema está na revista.   

As revistas semanais também comparecem em espaços outros, como consultórios e 

clínicas, seja na sala de espera, seja na sala do médico. Em relato, Medeiros (2013) aponta 

uma das orientações médicas quando de uma de suas consultas em maio de 2013. Leiamos:  

  

No mês de maio de 2013, fui a um clínico geral fazer exames de risco cirúrgico para 

uma cirurgia. Durante a consulta, o médico afirmou que meu índice de colesterol 

estava alto. Receitou-me um medicamento, que afirmou ser muito eficaz e 

moderno. Afirmou que ele mesmo o estava tomando. Em determinado 

momento, pegou um exemplar da revista Veja que estava em sua mesa e me 

mostrou a capa, cujo tema em destaque era justamente o risco do colesterol 

alto. Na reportagem o remédio indicado era exatamente o que ele havia me 

receitado. Insistiu para que eu lesse a matéria para entender melhor o tema. É 

importante salientar que a revista Veja foi a única referência de leitura 

indicada pelo médico. (MEDEIROS, 2013, negritos nossos).
8
 

 

O relato de Medeiros seria apenas um caso isolado? O que destacamos, aqui, é o 

comparecimento da “imprensa de referência” (MARIANI, 1998) no interior da prática 

médica. A entrada do discurso jornalístico a partir de uma mobilização feita pelo profissional 
                                                           
8
 O relato também está disponível em Anexos, ao final do trabalho. 
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de saúde, que orienta o sujeito na posição paciente, funciona como se tal prática de leitura 

fosse suficiente para um leitor não familiarizado com a prática discursiva especializada. Ao 

mobilizar tal leitura ao sujeito na posição sujeito paciente, o profissional produz efeitos de 

sentidos de que tal discurso é da ordem de um discurso especializado, tão autorizado, 

portanto, quanto um texto publicado em revista científica. Ao utilizarmos a expressão “prática 

discursiva” estamos retomando a definição proposta por Mariani (1999a): as práticas 

discursivas são “[...] delimitadas por rituais enunciativos, i.e., por práticas de natureza 

subjetiva organizadas na linguagem e atravessadas por mecanismos ideológicos que se 

apagam para o sujeito.” (MARIANI, 1999a, p. 48). A definição de Mariani (idem), na relação 

com nossa pesquisa, permite situarmos que nas práticas discursivas, ou seja, nos “rituais 

enunciativos” sobre depressão e sobre medicamentos ficam apagados para o sujeito os 

“mecanismos ideológicos” que engendram tais rituais e que, portanto, inscrevem-se em 

relações de poder.   

Com este relato, pode-se apontar que o discurso jornalístico opera como um 

intermediário, situando-se entre um leitor especializado, como por exemplo, o médico, e o 

leitor não especializado, o paciente. Um dos efeitos de sentidos que se coloca nesta relação 

entre o discurso jornalístico de Veja e o sujeito paciente por meio da indicação médica é a 

legitimação dos discursos produzidos pela revista, que passa a comparecer como aquilo que 

pode e deve ser lido pelo público não especializado. 

Nesta produção de efeitos de sentidos em torno da mídia e de sua circulação, pode-se 

compreender a afirmação de Horwitz & Wakefield (2010) segundo a qual se há uma grande 

confusão sobre o que é depressão, sobre “ter depressão” e sobre medicamentos para 

depressão, a mídia atua enquanto uma das maneiras pelas quais são popularizadas as 

declarações e descobertas dos especialistas para a sociedade. Ou seja, a mídia vem 

comparecendo como um lugar privilegiado para fazer circular determinadas práticas 

discursivas sobre depressão e medicamentos. 

Uma das questões em jogo na contemporaneidade, e cujo ponto nodal foi apontado no 

início deste capítulo, está no fato de que toda prática discursiva sobre depressão passa 

necessariamente por seu tratamento.  

A discursividade sobre o uso de medicamentos tem contribuído fortemente para o 

reconhecimento, em diversos campos de saber, de um quadro de uso abusivo de 

medicamentos (como antidepressivos, tranquilizantes e ansiolíticos) que permite situar um 
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cenário de medicalização na formação social contemporânea. Barros (2004), em estudo 

publicado pela UNESCO, designa como “medicalização” a “crescente e elevada dependência 

dos indivíduos e da sociedade para com a oferta de serviços e bens de ordem médico-

assistencial e seu consumo cada vez mais intensivo.” (idem, p. 51).   

Prosseguindo em nossa exposição, vamos apresentar alguns aspectos referentes ao 

desenvolvimento da pesquisa: não pretendemos construir uma nosografia
9
 e uma nosologia

10
 

do quadro depressivo e das demais conhecidas “doenças da alma” (KRISTEVA, 2002): a 

melancolia, a ansiedade, a fobia, entre outras. Estas questões contam com referências a 

respeito
11

. Nossa reflexão sobre depressão e sobre melancolia tem como intuito compreender 

alguns dos movimentos do discurso sobre tais sintomas e como foram sendo construídas e 

delineadas certas práticas discursivas sobre estes sintomas de modo que se permitiu, nos 

séculos XX e XXI, fazer certas afirmações ou não sobre melancolia e depressão. Ao 

apontarmos depressão e melancolia como sintomas, estamos tomando como base de reflexão 

o trabalho de Nazar (2006), que nos permite recortar melancolia e depressão enquanto 

diferentes funcionamentos do inconsciente pela via sintomática, posto que, conforme afirma a 

autora, “O sintoma não é a única resposta que o inconsciente pode dar enquanto efeito de 

sentido. Nessa direção se orientou a teoria lacaniana quando apontou a arte como algo que 

pode ser investigado pela via do sintoma.” (NAZAR, 2006, p. 163). Isto nos deixa advertidos 

quanto à necessidade de se considerar melancolia e depressão não enquanto únicos sintomas, 

mas enquanto outros sintomas possíveis. 

Vale também frisar que não faremos uma distinção exaustiva entre os humores e suas 

reações normais ou patológicas. Deste modo, o termo ‘depressão’ comparece em nossa 

pesquisa em referência ao trabalho de Horwitz & Wakefield (2010), que o compreendem 

como uma expressão genérica e que abrange “todo tipo de tristeza, seja normal ou patológica” 

(idem, p. 40), e por ser, também, um termo que comparece regularmente na mídia quando está 

em jogo a produção de sentidos sobre afetos e sintomas.   

                                                           
9
 Roudinesco (2000) explica que a Nosografia é a “disciplina ligada à classificação e à descrição das doenças” 

(idem, p. 27).  
10

 A Nosologia, segundo Roudinesco (2000), se interessa em “estudar as características distintivas das doenças, 

com vistas a uma classificação” (idem, p. 27). 
11

 Alguns autores que se detêm profundamente sobre um ou mais destes sintomas são Kristeva (1989), Lambotte 

(1997; 2000), Horwitz & Wakefield (2010) e Peres (2010).  
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Outro ponto a ser destacado: na pesquisa, utilizamos o termo ‘medicamento’ e não 

‘remédio’ para fazer menção aos antidepressivos, tranquilizantes e ansiolíticos
12

. Isso se deve 

à explicação dada por Nascimento (2003): medicamentos são “substâncias ou preparações, 

elaborados em farmácias ou indústrias farmacêuticas, que atendem especificações técnicas e 

legais que visam garantir a segurança dos consumidores e são semelhantes em todos os 

países.” (idem, p. 48-49). Já o termo ‘remédios’ tem um sentido bem mais amplo: um 

preparado caseiro com plantas medicinais pode ser um remédio. Assim, nossa inquietação 

está relacionada aos medicamentos, em que está em jogo uma tensa relação de forças no 

discurso que (se) inscreve também na produção de efeitos de sentidos sobre doença e aquilo 

que pode e deve ser utilizado, em uma relação de significação com a indústria 

psicofarmacêutica, e também aquilo que fica silenciado nestes processos de produção de 

sentidos.   

Também queremos apontar que a mobilização empreendida da teoria psicanalítica, a 

partir de Freud e Lacan, ocorre de diferentes maneiras. Uma delas ocorre na articulação 

mesmo que a Análise de Discurso propõe com aquela teoria. Quando necessário, 

desenvolveremos com maior fôlego aqueles conceitos que forem pertinentes à pesquisa. A 

outra entrada ocorre por uma questão de escolha teórica: algumas reflexões que a psicanálise 

realiza sobre depressão, melancolia e formação social são pertinentes para nossa pesquisa. 

Uma outra via de mobilização da psicanálise é empreendida por conta de nossos gestos de 

leitura. Ocorre que em algumas matérias de Veja há processos de textualização que apontam 

para uma rivalidade com relação à teoria psicanalítica, sendo a psicanálise o único campo de 

saber que é comparado à psiquiatria ou ao medicamento no discurso jornalístico de Veja. 

Destacamos que tanto no material bruto bem como nos recortes empreendidos não foram 

constatadas comparações com religião ou mesmo com outras terapias alternativas no que diz 

respeito ao tratamento do quadro depressivo. 

                                                           
12

 Não desenvolveremos reflexões sobre este termo, embora não haja dúvidas quanto à necessidade de se estudá-

lo, pela emergência de sua formulação e circulação na contemporaneidade. E também pelos estrondosos lucros 

que o medicamento rende às empresas. Como exemplo, citamos o Rivotril, um medicamento que trata a 

ansiedade, e que segundo dados da Anvisa divulgados no dia 20 de janeiro de 2012, na Seção Ciência e Saúde, 

do site UOL, teve um salto significativo nas vendas: enquanto em 2007 estas ultrapassaram mais de 20 mil 

caixas, em 2010 esse número saltou para mais de 10 milhões de caixas (Disponível em: 

<http://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2012/01/20/anvisa-apura-se-ha-excessos-medicos-na-

quantidade-de-prescricoes-de-remedios-de-uso-controlado.htm>. Acesso em: 20 já. 2012). O sociólogo 

Ehrenberg, que se dedica ao estudo da relação entre sociedade, depressão e medicamentos psicotrópicos, afirma 

que “o problema dos ansiolíticos deve ser integrado em uma política pública que também diga respeito ao tabaco 

e ao álcool.” (EHRENBERG, 2010, p.138). 
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Esta pesquisa objetiva compreender os processos de produção de efeitos de sentidos 

sobre depressão para além de seus aspectos sintomáticos, que costumeiramente comparecem 

no discurso midiático, pois outros efeitos de sentidos, também relevantes, atuam nesta tensa 

relação de forças no discurso, os quais vêm sendo debatidos nas áreas psicanalítica, 

sociológica e de saúde. A perspectiva da Análise de Discurso nos permite compreender que 

todo discurso é uma prática simbólica (ORLANDI, 1998) da ordem do político. Objetivamos 

compreender as diferentes produções de efeitos de sentidos para além de números e dados 

científicos sobre depressão, em seus efeitos de sentidos de obviedade, considerando, a partir 

da posição materialista de Henry (1992), que “São produzidos apenas conhecimentos 

científicos que são prática e concretamente necessários numa certa conjuntura e essa 

necessidade histórica não tem nada de universal; ela é relativa às posições de classe.” 

(idem, p. 135, negritos nossos). Este fragmento coloca em suspenso uma discursividade sobre 

a neutralidade da produção científica e adverte para a necessidade de uma visada outra sobre a 

história, definida também por Henry (idem) como não sendo nada além da luta de classes. 

Toda produção de conhecimento está filiada a determinadas práticas discursivas. Nesta 

passagem, Henry (idem) alerta para o fato de que toda produção de conhecimento é 

atravessada pelas práticas discursivas de uma determinada formação social. A produção do 

conhecimento, sob o ponto de vista do autor, é uma prática concreta, construída por sujeitos 

concretos, constituídos inconsciente e ideologicamente pelas práticas discursivas. Em outras 

palavras, Henry (idem) desconstrói o imaginário de que ciência e conhecimento científico 

funcionariam em um espaço exterior à história. Seria possível, a partir do que expõe o autor, 

compreender que toda prática de conhecimento (se) investe nos/dos modos de subjetivação de 

uma dada época. O discurso jornalístico, ao atuar na mediação entre conhecimentos 

científicos e o sujeito-leitor, no deslizamento para o efeito de um discurso (supostamente) 

informativo, também o faz de determinado lugar. Compreender esta passagem do discurso 

científico para uma mídia impressa de informação geral permite que possa ser desconstruída 

uma imagem de informação e considerar algumas tomadas de posição do discurso jornalístico.  

 Passemos à apresentação da estrutura do trabalho. Os capítulos foram divididos da 

seguinte maneira: no segundo capítulo, apresentamos alguns conceitos e noções que norteiam 

a Análise de Discurso francesa e que são fundamentais ao nosso trabalho, visto que serão 

retomados durante toda nossa exposição.  
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No terceiro capítulo nos dedicamos à análise de algumas condições de produção para 

as práticas discursivas sobre depressão na contemporaneidade. A noção de felicidade, o 

sintoma melancólico e a noção de trabalho, em seus modos de formulação e circulação, 

comparecem em nossa pesquisa como algumas das condições de produção que permitem 

apontar o comparecimento e a circulação da depressão enquanto sintoma contemporâneo.  

Analisaremos como a noção de felicidade circula na contemporaneidade, e como esta 

noção produz efeitos de sentidos determinativos sobre o sujeito, relações de produções de 

sentidos a partir das quais entram em cena, em nossos gestos de leitura, os discursos sobre 

depressão.  

Em seguida, abordamos alguns recortes teóricos que nos permitem apontar 

deslizamentos nos efeitos de sentidos produzidos sobre melancolia, que de efeitos de sentidos 

de genialidade passa a ser um dos mais graves pecados. Também compreenderemos como 

este sintoma estabelece relações de memória discursiva com depressão.  

O trabalho, outra condição de produção, é analisado como um dos modos pelos quais o 

sujeito estabelece processos de identificação e alcança a valorização social.  O trabalho, na 

contemporaneidade, produz efeitos de singularização do sujeito na formação social capitalista. 

Tal discursividade, conforme veremos, funciona como um modo de coerção à medida que 

demanda uma inscrição à formação discursiva de mercado, e o sujeito pode ser segregado 

socialmente caso não seja bem sucedido em tal empreitada ou produza efeitos de sentidos de 

contraidentificação. Conforme depreendemos, no interior destas práticas discursivas são duas 

as direções de sentidos: de um lado, o sujeito passa a se medicar para atuar conforme um 

imaginário estabelecido na discursividade do trabalho; de outro, adoecer também pode ser um 

sintoma de que algo não vai bem diante de tais coerções sociais, o que pode apontar para um 

gesto de resistência, portanto.  

No quarto capítulo nos voltamos às análises da materialidade verbal, objetivando 

compreender os processos de textualização e de produção de sentidos sobre depressão – e 

medicamentos – a partir de diferentes recortes da materialidade linguística do discurso 

jornalístico de Veja. São vários os recortes empreendidos.  

Iniciamos a seção analisando os processos de designação de depressão e de sujeito nas 

reportagens. Está em questão compreender os processos de produção de sentidos em jogo na 

designação da depressão em seus deslizamentos metafóricos – no comparecimento do 

diferente – e as posições sujeito construídas. 
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 Em seguida, nos detemos nos processos de textualização dos títulos e subtítulos das 

matérias para compreender os efeitos de sentidos que são produzidos no discurso jornalístico 

de Veja no que tange à depressão e aos antidepressivos, tranquilizantes e ansiolíticos. 

Também analisamos o funcionamento das relativas explicativas e das aposições. Tal 

recorte se deu motivado por ser uma construção sintática privilegiada pela Veja em seus 

processos de formulação sobre antidepressivos, tranquilizantes e ansiolíticos, o que nos fez 

considerar este recorte necessário para compreender os efeitos de sentidos em jogo. 

Para encerrar o capítulo, nos dedicamos à análise do discurso direto e seu 

funcionamento no discurso de Veja. Nosso objetivo é compreender os efeitos produzidos a 

partir da apropriação do discurso do outro, como são produzidos deslizamentos bem como 

uma manutenção da produção dos sentidos hegemônicos no discurso de Veja.  

No quinto capítulo empreendemos nossos gestos de análise a partir das imagens da 

revista Veja. O termo “imagens” comparece em nossa pesquisa com base teórica nos trabalhos 

de Pêcheux ([1983] 2010) e Lagazzi (2009). Os recortes buscam situar os efeitos de sentidos 

produzidos no discurso de Veja a partir de: a) imagens do corpo do sujeito deprimido; b) 

imagens do espaço a partir do qual tal corpo se mostra “enquadrado” na imagem; c) imagens 

dos especialistas que comparecem na revista Veja para opinar sobre depressão e uso de 

medicamentos; d) imagens de medicamentos. Uma das questões centrais está em compreender 

um funcionamento que estamos designando por meio da expressão “político na imagem” e 

que torna possível situar a produção de determinados efeitos de sentidos de evidência 

enquanto outras imagens e outros “enquadramentos” sofrem processos de silenciamento 

(ORLANDI, 2002), noção sobre a qual nos debruçaremos no capítulo a seguir.  

No capítulo 6, compreendendo a necessidade de um efeito de encerramento (GALLO, 

1992), retomamos as questões mais relevantes desta pesquisa e fazemos considerações mais 

amplas para as quais aponta o trabalho. 

Como se pode inferir, são diferentes as materialidades significantes (LAGAZZI, 2009) 

sobre as quais nos debruçamos na pesquisa para compreender os processos de produção de 

sentidos sobre depressão no discurso jornalístico de Veja. É preciso, entretanto, antes de partir 

à análise discursiva de tais materialidades, apontar alguns dos aspectos teórico-analíticos que 

circunscrevem a teoria na qual nos embasamos, a Análise de Discurso. É o que faremos a 

seguir. 
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2 FUNDAMENTOS TEÓRICO-ANALÍTICOS PARA UMA ANÁLISE DO 

DISCURSO JORNALÍSTICO SOBRE DEPRESSÃO 

 

Este capítulo é dedicado à exposição de conceitos e noções da Análise de Discurso que 

permitam situar as perspectivas e deslocamentos operados por esta disciplina bem como situar 

nosso lugar teórico nesta empreitada quando retomados no batimento entre descrição e 

interpretação (PÊCHEUX, [1983] 1990). Embora em nossa formulação os conceitos e as 

noções possam aparecer em separado, eles estão em constante relação, conforme explica 

Indursky (2003a), de maneira a não funcionarem isoladamente, mas formando “uma rede de 

relações teórico-analíticas” (idem, p. 102).  Neste capítulo também apresentaremos os 

procedimentos metodológicos para o desenvolvimento da pesquisa.  

Veremos que o empreendimento de uma análise que leve em conta o discurso, 

entendido enquanto “efeito de sentido” entre interlocutores (PÊCHEUX, [1969] 1997a, p. 82), 

possibilita apreender um “encontro entre língua e ideologia” (MARIANI, 1998, p. 24) no 

discurso sobre depressão da revista Veja, o que permite desconstruir alguns dos efeitos de 

sentidos de evidências produzidos pelas materialidades em análise, cujo funcionamento se 

inscreve em uma construção discursiva de que depressão é “x” ou “y”, assim como situar 

algumas relações de poder em jogo a cada tomada de palavra por meio de “gestos de leitura” 

(ORLANDI, 1998) do discurso jornalístico de Veja.  

A perspectiva discursiva leva em conta a discursividade. De acordo com Mariani 

(1998), a historicidade compõe a discursividade, o que confere a esta última o estatuto de   

 

produção simbólica ininterrupta que na linguagem organiza sentidos para as 

relações de poder presentes em uma formação social, produção esta sempre 

afetada pela memória do dizer e sempre sujeita à possibilidade de rupturas no 

dizer – como um dos elementos constitutivos dos processos sociais e, por 

conseguinte, constitutivo da materialidade lingüística. (MARIANI, 1998, p. 24, 

negritos nossos). 

 

Nesta passagem, Mariani (ibidem) aponta que a discursividade é investida de uma 

trama constituída pelo linguístico e pelo histórico, e por isso a linguagem se faz revestida dos 
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equívocos, das contradições e das relações de poder de uma formação social, em um 

determinado momento histórico. No processo discursivo, estão em jogo os dizeres formulados 

e que circulam sustentados pela eficácia material do imaginário (PÊCHEUX, [1975] 2009) em 

sua produção de obviedade dos sentidos e, em contrapartida, aquilo que, por meio de 

processos políticos de silenciamento (ORLANDI, 2002), deixa de ser dito, mas que continua 

afetando aquilo que está dito. A discursividade permite situar tais processos discursivos e a 

partir da análise dessa trama espessa o analista pode colocar em suspenso o que é construído 

historicamente a partir de efeitos de sentidos de evidência.  

Desta maneira, para que a Análise de Discurso, enquanto disciplina, produzisse este 

movimento de reterritorialização dos conceitos em voga no interior das ciências humanas e 

sociais, nos anos sessenta (MARIANI, 1998), foi necessário estabelecer uma série de 

deslocamentos, descritos por Mariani (idem), com base na teoria desenvolvida por Pêcheux, 

na França, e por Orlandi, no Brasil: 

 

(1) linguagem vista como instrumento de comunicação de informações; (2) 

sujeito como indivíduo (do modo como a sociologia e/ou psicologia descrevem); 

(3) ideologia como ocultação ou máscara (que seria responsável pela perpetuação 

da dominação de uma classe sobre a outra, de acordo com uma certa leitura de 

Althusser; e (4) sentido ligado às condições de verdade (conforme a semântica 

lógica sempre prescreveu). (MARIANI, 1998, p. 24, negritos nossos). 

      

Vamos nos valer do fragmento de Mariani para discorrer sobre o que está em questão 

para a teoria discursiva diante de tais deslocamentos operados. Mariani (idem) inicia o 

fragmento apresentando que a concepção de linguagem não mais relaciona à concepção de 

instrumento de comunicação de informações. Com este ponto de vista, é possível lançar-se à 

análise do discurso jornalístico de Veja entendendo que os dizeres não estão dispostos 

enquanto mensagens transparentes e objetivas. Romão (2003), na esteira teórica discursiva, 

considera a linguagem “como um terreno opaco de disputa e enfrentamentos entre sujeitos e 

sentidos, dados por uma conjuntura datada social e historicamente” (idem, p. 162). Longe de 

ser uma materialidade na qual se inscreve o dizer límpido e reluzente da chamada 

“informação”, a linguagem perde tal transparência, pois inscreve as também turvas tensões 

históricas das relações entre sujeitos. Turvas porque, ao articular-se à teoria materialista, a 

Análise de Discurso se filia a sentidos da opacidade da história (ORLANDI, 2001a).   

Se a linguagem se constitui pela opacidade, é possível, deste modo, compreender que 

ela funciona a despeito da ilusão de controle do sujeito, que acredita produzir efeitos de 
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sentidos de evidência em seu dizer. Desta maneira, torna-se possível analisar discursivamente 

o sujeito, que também sofre deslocamentos. Prosseguindo em nosso trajeto a partir de Mariani 

(1998), a perspectiva da Análise de Discurso se afasta da ideia de um indivíduo centrado e 

dotado de unidade. Destituído desta constituição ilusória, é de outro modo que se constitui o 

sujeito teoricamente: um sujeito cindido, atravessado inconsciente e ideologicamente. Deste 

modo, a entrada do sujeito no simbólico é trabalho inconsciente e ideológico, embora o 

sujeito faça essa entrada funcionando justamente pela ilusão de completude de si e do dizer.    

Tal processo de assujeitamento, que funciona a despeito do desconhecimento do 

sujeito, é explicado no trabalho de Pêcheux & Fuchs ([1975] 1997b) como sendo de uma 

ordem inconsciente, designada pelos autores como “esquecimentos”. Os autores explicam que 

há diferentes funcionamentos dos esquecimentos e os designam como esquecimento nº 1 e 

esquecimento nº 2. Em 1, os autores afirmam que fica recalcada para o sujeito sua inscrição 

em uma formação discursiva, produzindo o efeito de que é a origem do dizer e de que o 

sentido só pode ser um (aquele “evidente” para o sujeito). O recalcado, no entendimento dos 

autores, é inacessível ao sujeito, é inconsciente. O esquecimento 2, por sua vez, já ocorre em 

um nível pré-consciente/consciente, a partir do qual o sujeito retifica, corrige, reformula seu 

dizer. De modo algum, no entanto, pode-se imaginar que aqui o sujeito comanda a situação, 

haja vista a relação entre os esquecimentos 1 e 2 e considerando que 1 é opaco ao sujeito. 

Conforme explicam os autores,  

 

[...] o sujeito pode penetrar conscientemente na zona do nº 2 e que ele o faz em 

realidade constantemente por um retorno de seu discurso sobre si, uma antecipação 

de seu efeito, e pela consideração da defasagem que aí introduz o discurso de um 

outro. Na medida em que o sujeito se corrige para explicitar a si próprio o que 

disse, para aprofundar ‘o que pensa’ e formulá-lo mais adequadamente, pode-

se dizer que esta zona nº 2, que é a dos processos de enunciação, se caracteriza 

por um funcionamento do tipo pré-consciente/consciente. Por oposição, o 

esquecimento nº 1, cuja zona é inacessível ao sujeito, precisamente por esta 

razão, aparece como constitutivo da subjetividade na língua. Desta maneira, 

pode-se adiantar que este recalque [...] é de natureza inconsciente, no sentido em que 

a ideologia é constitutivamente inconsciente dela mesma [...]. (PÊCHEUX & 

FUCHS, [1975] 1997b, p. 177, grifos do original e negritos nossos). 

 

Como se pode depreender, se no esquecimento 2 está em jogo aquilo que permite uma 

ilusão de controle do sujeito na formulação de seu dizer, é preciso considerar que há um 

atravessamento anterior, inacessível ao sujeito, o esquecimento nº 1, e que impossibilita ao  

sujeito considerar que mesmo na reformulação não está em questão um processo de 

desidentificação com uma determinada tomada de posição. Em outras palavras, no processo 
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de reformulação do sujeito em seu discurso, portanto, está em questão uma inscrição 

ideológica anterior, impedindo uma conclusão de que neste processo poderia haver um 

rompimento do sujeito com o seu dizer. Ele reformula no interior da formação discursiva com 

a qual está identificado.  

Os esquecimentos também funcionam para o sujeito ocultando que os sentidos estão 

determinados pela filiação a uma ou mais formações discursivas que predominam sobre todo 

o seu dizer. Pêcheux & Fuchs ([1975] 1997b) definem formação discursiva como aquilo que 

determina “o que pode e deve ser dito (articulado sob a forma de uma harenga, um sermão, 

um panfleto, uma exposição, um programa etc.) a partir de uma posição dada numa 

conjuntura” (idem, p. 166, negritos nossos). Destacamos que este processo discursivo 

permite que os sentidos sejam tomados enquanto evidentes pelo sujeito. No funcionamento 

das formações discursivas estas fornecem ao sujeito, em sua inscrição, os efeitos desta 

evidência. Abordando nossa pesquisa, é o que permite que depressão para um sujeito 

signifique “x” e não possa significar “y”. É também o que está em jogo quando se trata da 

entrada do medicamento. É da ordem da evidência para o sujeito que o tratamento deva ou 

não ser feito pela entrada imediata do medicamento. Destacamos, entretanto, que está em jogo 

uma posição sujeito ocupada em um determinado momento. Posição que varia, permuta. 

Posição que faz com que o sujeito não seja fixado em seu dizer, mobilizado que é pelas 

posições que ocupa.  

Em outro trabalho, Pêcheux ([1975] 2009) ressalta que se as formações discursivas 

fazem com que sejam outros os efeitos de sentidos de determinadas palavras, “é necessário 

também admitir que palavras, expressões e proposições literalmente diferentes podem, 

no interior de uma mesma formação discursiva dada, ‘ter o mesmo sentido’” (idem, p. 

148, negritos nossos), o que deixa o analista do discurso, a cada empreitada, à mercê das 

malhas do discurso em seus movimentos de efeitos de sentidos a partir das formações 

discursivas em jogo na produção discursiva. 

 É preciso considerar que não se trata de cristalizar a formação discursiva. Conforme 

alerta Indursky (2007), uma formação discursiva está “[...] a um só tempo, [...] submetida ao 

princípio organizador que é a ideologia” (idem, p. 171), mas uma formação discursiva não se 

cristaliza, já que a ideologia é um ritual com falhas. Nossa tarefa aqui, portanto, não pretende 

esgotar os efeitos de sentidos produzidos pelo discurso jornalístico de Veja, antes empreender 

o que Indursky entende enquanto “efeito de fechamento” (ibidem), que se dá como um 
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princípio organizador e que escapa à noção de “discurso de cada um”. Deste modo, Indursky 

(2007, 2011
13

) acena para uma reflexão que coloque em causa a porosidade das formações 

discursivas, capaz de absorver e permitir saídas (INDURSKY, 2011).  

As formações discursivas são sustentadas, no discurso, pelas formações ideológicas, 

que consistem, de acordo com Pêcheux & Fuchs (1997b), no 

 

elemento suscetível de intervir como uma força em confronto com outras forças na 

conjuntura ideológica característica de uma formação social em dado momento. [...] 

cada formação ideológica constitui um conjunto complexo de atitudes e de 

representações que não são nem ‘individuais’ nem ‘universais’ [...]. (PÊCHEUX 

& FUCHS, 1997b, p. 166, negritos nossos). 

 

Desta maneira, pode-se compreender que no intrincado processo de formulação do 

dizer, o sujeito, cindido, acredita ser origem de seu dizer e na produção de evidências dos 

sentidos em seus processos de formulação. Processos que se operam ocultando (inconsciente e 

ideologicamente) para o sujeito que em tal processo há o recorte do dizer, a partir da formação 

discursiva na qual se filia, a partir do interdiscurso, a memória do dizer, o que foi dito “antes, 

em outro lugar e independentemente” (PÊCHEUX & FUCHS, [1975] 1997b, p. 162). E 

embora dissimulado, esse dizer não se dá sem tensões no discurso. Segundo Mariani (1998),  

 

A noção de interdiscurso caracteriza, no plano da textualização da memória, o 

conjunto dos vestígios discursivos, resultantes dos deslocamentos, antagonismos 

e alianças entre FDs, que vão caracterizar, em termos da materialidade lingüística, 

o sentido das seqüências que se repetem, bem como os sentidos legitimados que 

podem intervir. Ao mesmo tempo, os sentidos que não se cristalizam, ie, aqueles 

que deveriam ser esquecidos, permanecem resistindo na forma de resíduos 

discursivos, ie, os sentidos outros, lacunares, podendo fazer retornar suas FDs 

silenciadas, ainda que com modificações, em outro tempo histórico. (MARIANI, 

1998, p. 43, negritos nossos). 

 

Nos “vestígios discursivos”, ou seja, restos de sentidos outros, lacunares, podemos 

depreender que os processos de textualização se caracterizam por alianças, marcadas por 

repetições na materialidade linguística, e por confrontos, ou seja, pelos sentidos outros que se 

mostram em um determinado dizer. 

Esta passagem, portanto, nos permite compreender a materialidade discursiva como 

possibilidade de filiação e negação a determinadas formações discursivas. Mas ela também 

nos deixa advertidos sobre a possibilidade de irrupção, algo que resiste ainda que silenciado 

                                                           
13

 Minicurso realizado de 24 a 27 de outubro de 2011, na Universidade Federal Fluminense, intitulado “A 

trajetória de dois conceitos em Análise de Discurso: formação discursiva e de sujeito”.  
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pelo sujeito. O termo “irrupção” em nosso texto aponta justamente para aquilo que no 

discurso é incontrolável na produção de sentidos para os sujeitos no e do discurso. Conforme 

explicam Baldini & Mariani (2013), retomando os pressupostos teóricos de Freud e Lacan, é 

da ordem do Real aquilo que irrompe na cadeia significante do sujeito, que se marca pela 

descontinuidade. O sujeito do inconsciente funciona como 

 

[...] aquele que sempre surpreende, aquele que nunca está onde se supõe estar, 

aquele que comparece como um piscar de olhos, que é efêmero, que não sabe o 

que diz, que nem mesmo sabe que vai falar ou que nem sabe que está, no exato 

momento em que comparece desfazendo os sentidos, falando – tem sua estrutura 

como pura descontinuidade. (BALDINI & MARIANI, 2013, p. 110, negritos 

nossos).  

 

 Nesta passagem, os autores vão delineando, a partir de Lacan, as fissuras do Real que 

atravessam o sujeito em sua estrutura. Estilhaços que (se) revelam (a)o sujeito em seu dizer, 

mas que permanecem deixando-o alheio aos sentidos produzidos. Os autores mostram um 

sujeito às voltas consigo mesmo em seu discurso, às voltas com sua estrutura psíquica, onde a 

opacidade marca a ambos, sujeito e seu dizer. 

 O sujeito também deve ser considerado em sua forma-sujeito, que é, de acordo com 

Orlandi (2010), em sua leitura de Pêcheux ([1975] 2009), “a forma de existência histórica de 

qualquer indivíduo, agente das práticas sociais” (ORLANDI, 2010, p. 18). Em trabalho 

anterior, Orlandi (2001a), retomando Althusser ([1970] 1985), explica a forma-sujeito 

capitalista, que é aquela em voga em nossa formação social. A forma-sujeito capitalista difere 

da forma-sujeito medieval, porque nesta última, consoante Orlandi, “a interpelação se dá de 

fora pra dentro e é religiosa” (ORLANDI, 2001a, p. 104).  

Na forma-sujeito capitalista, por sua vez, “a interpelação do sujeito faz intervir o 

direito, a lógica, a identificação”, e tal interpelação resulta em uma forma-sujeito em que está 

em questão a produção de um sujeito  

 

[...] livre e submisso, determinado (pela exterioridade) e determinador (do que 

diz): essa é a condição de sua responsabilidade (sujeito jurídico, sujeito a 

direitos e deveres) e de sua coerência (não contradição) que lhe garantem, em 

conjunto, sua impressão de unidade e controle de (por) sua vontade. Não só dos 

outros mas até de si mesmo. (ORLANDI, 2001a, p. 104, negritos nossos). 

 

É possível depreender, a partir da citação de Orlandi (idem), que a forma-sujeito 

capitalista (im)põe em cena uma vontade do sujeito na linguagem. Uma relação contraditória 



39 

 

em que o sujeito tem a liberdade para tudo dizer e, ao mesmo tempo, é submetido às coerções 

que o responsabilizam por tudo o que diz. O que o sujeito diz e o modo como diz passam a se 

inscrever no domínio de sua vontade e passam a ser consideradas como questões pragmáticas 

que (en)cerram o sujeito em seu discurso.  

Acerca das práticas de subjetivação em jogo na formação social contemporânea, é 

importante retomar o trabalho de Payer (2005), que explica: “em cada tempo histórico há 

enunciados que funcionam como fundamentais, enquanto máximas capazes de condensar o 

conteúdo” (idem, p. 14), os quais exercerão a interpelação do indivíduo em sujeito, segundo 

estudo de Althusser ([1970] 1985). Tais práticas de subjetivação, segundo Payer, são 

construídas através de práticas discursivas regulares sustentadas por meio de “textos 

fundamentais”, os quais “guardam e fazem circular os seus ‘enunciados-máxima’” (PAYER, 

2005, p. 15).  

Na prática discursiva religiosa, temos a Bíblia enquanto Texto fundamental, e o 

enunciado-máxima está ligado à obediência à lei divina. Não obedecê-la corresponde à “perda 

da alma”, que implica necessariamente à “perda de si”. Na prática discursiva do Estado, na 

Modernidade, a Constituição figura como o Texto fundamental, e o enunciado-máxima 

relaciona-se à obediência à lei jurídica.  

Já na contemporaneidade, a autora aponta para uma mudança que ocorre pela 

transferência do poder jurídico ao Texto de Mercado, que segundo a autora “[...] consiste da 

mídia, daquilo que está na mídia, em sentido amplo, e em especial no marketing, na 

publicidade.” (idem, p. 16). A autora entende que o poder exercido pela mídia na sociedade é 

tão relevante a ponto de defender a tese de que a mídia exerce o “[...] papel de Texto 

fundamental de um novo grande Sujeito, o Mercado, agora em sua forma globalizada.” 

(ibidem, itálicos do original).  

Os trabalhos de Orlandi (2001a, 2010) e Payer (2005) colocam em questão a forma-

sujeito capitalista e o funcionamento discursivo predominante no interior de uma formação 

social capitalista. Orlandi aponta para um sujeito que funciona na relação discursiva entre 

direitos e deveres, que é responsabilizado em seus dizeres e ações, os quais permitem 

mobilizar um determinado funcionamento que garante ao sujeito seu efeito de unidade. Payer 

(idem) aponta para o funcionamento das práticas de subjetivação e coloca o “Texto de 

Mercado” como aquele que marca fortemente a formação social contemporânea.  
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Conforme aponta Orlandi (2007), esta formação social de “cultura heroica do sujeito” 

(idem, p. 15) torna-o responsável pelo sucesso ou fracasso de seus empreendimentos e 

resultados. Neste processo, aquele que é segregado não consegue mais se imaginar galgando 

um caminho que possibilite a mudança de sua condição. Citando Touraine, Orlandi (ibidem) 

afirma que se trata de um quadro social no qual predomina a segregação e não mais a 

discriminação. Em tal formação social, destaca Orlandi (2007) que o consumo de produtos 

culturais se sobrepõe ao de produtos manufaturados e o reconhecimento social do sujeito 

passa por essa via consumista. O individualismo ganha força neste cenário econômico, de 

maneira que o sujeito que não está consumindo, não está produzindo esse efeito de consumo, 

também produz efeitos de fracasso. Orlandi salienta: “Pessoas em dificuldade são definidas 

por uma falta, que se torna o elemento principal de sua identidade social” (ORLANDI, 2007, 

p. 16). O que nos leva a depreender que o não consumo passa a definir o sujeito nesta 

formação social enquanto lugar último de um fracasso, de uma ausência que produz uma 

segregação. Barreira social cujos efeitos de sentidos são de intransponibilidade à medida que 

não se apresentam saídas que não sejam dadas por outra via que não a do consumo.         

Um último ponto que salientamos em relação ao sujeito refere-se às formações 

imaginárias, consideradas como parte dos “elementos estruturais das condições de produção 

do discurso” (PÊCHEUX, [1969] 1997a). Nosso movimento de análise em torno das 

formações imaginárias construídas pelo e no discurso jornalístico implica em se considerá-las 

pelo modo como formulou Pêcheux ([1969]1997a, [1975] 2009), sobretudo as imagens que o 

discurso jornalístico de Veja constrói sobre o sujeito-leitor da revista bem como as imagens 

sobre depressão e medicamentos. O funcionamento das formações imaginárias, articuladas 

aos demais empreendimentos teóricos de Pêcheux, produzem “sujeitos historicamente 

determinados” (INDURSKY, 2010, p. 69). 

 Vejamos, então, de acordo com Pêcheux ([1969] 1997a), o que são e como funcionam. 

Todo processo discursivo é constituído pelas formações imaginárias, que são as projeções em 

jogo dos lugares de A e B. Neste momento torna-se necessário retomar o esquema de 

Jakobson (1969) do ato de comunicação verbal, que designa tais lugares A e B como, 

respectivamente, “remetente” e “destinatário” (JAKOBSON, 1969, p. 123). Explicando as 

funções da linguagem, Jakobson identifica a emotiva, centrada no remetente, e que, de acordo 

com o autor, “[...] visa a uma expressão direta da atitude de quem fala em relação àquilo de 

que está falando.” (JAKOBSON, 1969, p. 123-124, negritos nossos). O destaque que fizemos 
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desta passagem nos permite apontar que, para Jakobson, uma mensagem é considerada 

enquanto transmissão de informação, no efeito de sentido de transparência do dizer. Pêcheux 

([1969] 1997a), por sua vez, opacifica este “esquema informacional” (idem, p. 81) ao teorizar 

que estes lugares sofrem os efeitos das projeções em jogo. Ou seja, há imagens de A e B que 

funcionam, segundo Pêcheux, como questões implícitas e que possibilitam o processo 

discursivo, já que nestas imagens estão projetados lugares sociais: o lugar daquele que 

formula o dizer, o lugar daquele para quem se diz e também o lugar daquilo sobre o qual se 

formula o dizer, o referente. Pêcheux destaca que as projeções em jogo são resultados de 

outras condições de produção, que permitem uma tomada de posição do processo discursivo 

ao mesmo tempo em que descarta uma concepção que as tornaria “apreensões perceptivas” 

(PÊCHEUX, [1969] 1997a, p. 85) dos sujeitos, o que significaria um desvio da teoria 

materialista que propõe.  

 Em nossa pesquisa, mobilizaremos principalmente a imagem que o discurso 

jornalístico de Veja constrói sobre seu sujeito-leitor, resumida por Pêcheux ([1969] 1997a) 

pela expressão “IA(B)”. Trata-se de uma síntese acerca da imagem que o sujeito do lugar A 

faz do sujeito em B, e que funciona implicitamente para o sujeito em A por meio da seguinte 

questão: “quem é ele para que eu lhe fale assim?” (idem, p. 83). Em outras palavras, a questão 

está em torno dos processos discursivos mobilizados na construção de sentidos da imagem 

dessa posição de leitor suposto.  Neste percurso, também será mobilizada a imagem do 

referente, sobre o que se diz, cuja expressão é resumida por Pêcheux como “IA(R)”, 

correspondendo à imagem que o sujeito do lugar A faz sobre o referente R, ou seja, aquilo em 

que incide o dizer. Neste caso, altera-se também a questão implícita: “De que lhe falo 

assim?”. Abordando nosso corpus discursivo, trata-se daquilo que o discurso jornalístico de 

Veja projeta para o sujeito-leitor a partir da formação imaginária que mobiliza sobre o 

referente, ou seja, a construção discursiva (ORLANDI, 1998) dos referentes ‘depressão’ e 

‘medicamentos’. 

 Todas as considerações expostas permitem compreender que a Análise de Discurso 

tem em seu arcabouço teórico um sujeito atravessado pelo inconsciente e interpelado 

ideologicamente, cindido por esquecimentos, ocupando uma determinada posição a cada 

tomada da palavra. A interpelação, segundo Pêcheux ([1975] 2009), resulta de um processo a 

partir do qual “[...] os indivíduos são interpelados em sujeitos falantes (em sujeitos de seu 

discurso) [...]” (idem, p. 198). Ao se abordar o sujeito na Análise de Discurso já se está, 
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portanto, considerando os efeitos da interpelação ideológica. Trata-se de um sujeito que a 

cada investimento de interlocução o faz a partir de determinadas formações imaginárias, que 

têm relação com a imagem que se faz de si, do outro e do referente. Um sujeito, afinal, que 

em seu assujeitamento, condição esta qualitativa e não quantitativa (ORLANDI, 1998), não 

tem a possibilidade de não dizer a partir de uma determinada posição ideológica, o que 

desconstrói uma perspectiva que possibilitaria um dizer neutro e transparente.    

Prosseguindo em nosso percurso, retomemos o fragmento de Mariani (1998) 

apresentado no início desta seção. A autora afirma que nos deslocamentos operados pela 

Análise de Discurso a ideologia não é mais compreendida como um mecanismo que funciona 

de maneira oculta nas práticas discursivas. 

Tal passagem mostra que, na perspectiva discursiva, a ideologia não funciona 

obscurecida ou mascarada na linguagem. A ideologia para a Análise de Discurso não opera de 

maneira a solicitar do analista uma análise das entrelinhas do discurso. Segundo esta 

perspectiva teórica, a ideologia funciona pelo reluzir das evidências no discurso através das 

quais, segundo Pêcheux  

 

‘todo mundo sabe’ o que é um soldado, um operário, um patrão, uma fábrica, 

uma greve, etc., evidências que fazem com que uma palavra ou enunciado 

‘queiram dizer o que realmente dizem’ e que mascaram, assim, sob a 

‘transparência da linguagem’, aquilo que chamaremos o caráter material do sentido 

das palavras. (PÊCHEUX, [1975] 2009, p. 146, grifos e itálicos do original; negritos 

nossos). 

 

 É preciso dissociar o termo “mascaram”, utilizado por Pêcheux, como da ordem de um 

pano de fundo do discurso, aquilo que funcionaria como uma dissimulação. O autor aponta 

para um funcionamento material na produção dos sentidos, e se propõe a pensar uma língua 

encarnada pela história, que a coloca em funcionamento e em circulação e que traz inscrita a 

tensão entre a circulação de termos e expressões filiados a determinadas formações 

discursivas, produzindo efeitos de evidência sobre o dizer. O “caráter material” do qual se 

investe o sentido nos ajuda a compreender porque o termo ‘depressão’ pode vir a comparecer 

no discurso jornalístico de Veja como da ordem de uma obviedade. Isso é possível à medida 

que os sentidos são fornecidos ao sujeito pelo interdiscurso, aquilo que foi dito em outro lugar 

e independentemente (PÊCHEUX, [1975] 2009), de modo que este dizer possa retornar ao 

discurso jornalístico sem que haja uma explicação, porque sustentados pelo já-dito que produz 

o efeito de “todo mundo sabe o que é depressão”. 
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 Retomando a teoria de Pêcheux e explicando o funcionamento da ideologia, Nunes 

(2003) também aponta seu aspecto contraditório. Leiamos a explicação do autor:  

 

Salientamos que a noção de ideologia não é utilizada aqui no sentido de 

‘falsidade’ nem no de ‘visão de mundo’. Ela não remete tampouco a um 

conjunto de ‘idéias’. A ideologia é feita de práticas. E o complexo ideológico 

não constitui um bloco homogêneo, mas sim um espaço contraditório onde 

estão intrincadas diferentes formações discursivas. Consideramos a ideologia 

como o mecanismo de produzir a evidência, admitindo que se trata, conforme a 

expressão de Pêcheux, de um espaço paradoxal. (NUNES, 2003, p. 27, negritos 

nossos). 

 

Nunes inicia esta passagem abordando o que já explicamos: a ideologia não é 

considerada enquanto aspecto de dissimulação, que poderia levar a concluir que se trata de 

uma mentira. O autor também apresenta o deslocamento de uma concepção de ideologia 

enquanto aquilo que funcionaria como um filtro individual ou social para os fatos do mundo. 

Enquanto prática, a ideologia funciona produzindo efeitos de sentidos de obviedade ao mesmo 

tempo em que se constitui enquanto espaço contraditório, por inscrever a luta de classes que 

constitui a história (HENRY, 1992); esta, por sua vez, se encarna na língua, tornando-a, por 

isto, passível do jogo e do equívoco (PÊCHEUX, [1983] 1990, ORLANDI, 1998).  

Um último aspecto abordado no fragmento que recortamos de Mariani (1998) é acerca 

do sentido, que já não está mais relacionado à produção de verdade. Também não se trata 

simplesmente de inseri-lo em outro oposto, e inscrevê-lo na produção de efeitos de mentira ou 

falsidade. Trata-se de uma produção de efeitos em uma dada situação (idem, p. 31). A autora 

explica o que se pode compreender, quando se diz “deslocar discursivamente o sentido”: tal 

processo “indica [...] de migração de sentidos, movimento entre FDs [formações discursivas], 

indica também reorganização de modos de dizer historicamente constituídos, ou seja, sinal de 

possíveis resistências [...].” (MARIANI, 1998, p. 50). O que se depreende a partir de tal 

tomada de posição é que o sentido na Análise de Discurso é um processo discursivo, cuja 

tensão reside tanto na manutenção de determinados efeitos como na eminente irrupção de 

outros efeitos na história e que marcam a cadeia significante, produzindo o acontecimento 

discursivo, que para Pêcheux ([1983] 1990) é o que, no discurso, marca o “ponto de encontro 

de uma atualidade e uma memória” (idem, p. 17). Em outras palavras, um acontecimento 

histórico que reconvoca uma ou mais memórias para as reconfigurarem no interior deste fato, 

produzindo a mobilização de alguns dos efeitos de sentidos que esta(s) memória(s) 
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mobiliza(m), ao mesmo tempo em que permitem que os sentidos deslizem, trazendo o 

inesperado.    

Em um longo trabalho de desconstrução do que é posto como objeto da ciência e do 

modo como o sujeito é construído teoricamente nas teorias linguísticas, como unidade e 

centro de si, Henry (1992) afirma que o sentido é um efeito. Tal teorização aponta para 

deslocamentos de várias ordens, à medida que, de acordo com o autor, 

 

Considerar assim o sentido [como efeito] indica que ele não pode estar 

relacionado com a forma-sujeito ‘indivíduo-sujeito’, ser procurado nas palavras, 

no texto ou no discurso de um indivíduo, mas na relação desse texto, dessas 

palavras, desse discurso individual com outros textos, outras palavras, outros 

discursos, relação na qual esse sentido se constitui enquanto efeito ideológico. 

(HENRY, 1992, p. 140, negritos nossos). 

 

Nesta passagem, Henry desloca a concepção de sentido inscrito nas próprias palavras, 

nos textos ou no discurso, e aponta para o(s) efeito(s) que um sentido produz. No processo de 

situar tal efeito, para apontar os processos que permitem o sentido (em sua produção de 

efeito), qualquer elemento, seja uma palavra, um texto, um discurso, deve ser situado na 

relação com outras palavras, com outros textos, com outros discursos. Nesta relação de 

produção de significação, está em causa o que é da ordem do ideológico, pois não há uma 

ideia de um sentido em si, mas em relação a, em relação à noção de efeito de sentido, que 

inscreve o ideológico em todo processo e que desloca a representação de um sentido origem, 

já que isto estaria em contradição com a constituição disciplinar de sujeito cindido e de 

linguagem opaca.   

Estas reflexões sobre o funcionamento das formações imaginárias, da ideologia, do 

sujeito como posição e dos sentidos em seu não fechamento nos leva a afirmar que, por mais 

que o discurso jornalístico de Veja se apresente pró-medicamentos, não é possível assegurar 

um efeito único de sentidos. Com base em Mariani (1998), consideramos que “[...] o discurso 

jornalístico, enquanto forma de manutenção de poder, atua na ordem do cotidiano, pois além 

de agendar campos de assuntos sobre os quais os leitores podem/devem pensar, organiza 

direções de leituras para tais assuntos.” (MARIANI, 1998, p. 97, negritos nossos). Nesta 

passagem, ao trazer o termo ‘agendar’, a autora minimiza a ideia de coerção pura da mídia e 

nos permite depreender que uma análise discursiva pode apontar para alguns dos “campos de 

assuntos” agendados pelo discurso jornalístico e para algumas “direções de leitura” em jogo a 

partir dos recortes (ORLANDI, 1996) empreendidos.   
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Vimos insistindo ao longo do percurso realizado até aqui que em todo dizer está 

implicado um não dizer. Como vimos, a ideologia faz mobilizar efeitos de sentidos de 

evidência do dito, colocando o sujeito em uma trama ilusória, mas eficiente, na qual todo o 

seu dizer parece contemplar os sentidos em uma dada situação enunciativa. Por outro lado, 

nesta produção de evidências, permanece aquilo que foi calado, silenciado, aquilo que não 

somente deixa de ser dito no recorte simbólico, mas que ecoa, concorrendo com a força do 

dito. Silêncio que reverbera em toda produção discursiva. Há também o processo de 

silenciamento que se faz estratégico à medida que determinados sentidos são impedidos de 

circular. Silenciamento que é imposto, que coloca a censura sobre o dizer em sua relação com 

a história.  

Nossa reflexão sobre a noção de silêncio se faz pautada, sobretudo, nos estudos de 

Orlandi (2002), que em seu trabalho desenvolve uma análise sobre o silêncio e sobre o 

funcionamento dos processos de silenciamento no discurso. Trata-se de uma questão 

fundamental para nossa pesquisa, considerando que, no discurso jornalístico sobre depressão, 

os processos de silenciamento incidem em diferentes questões no discurso de Veja, como em 

relação aos efeitos colaterais dos medicamentos e ao comparecimento de determinadas classes 

sociais nas reportagens da revista. Políticas de silenciamento que, da perspectiva discursiva, 

pulsam na relação com os efeitos de sentidos postos como evidentes.  

 Desta maneira, com base no que postula Orlandi (2002) em seus estudos sobre a 

linguagem, compreendemos que, além das palavras, com seu sentido já-lá, há o silêncio, não 

“disponível à visibilidade”, mas que passa pelas palavras, escorre “por entre a trama das 

falas” (idem, p. 23). Silêncio que produz significações. Que não permite uma separação entre 

diferentes polos qualitativos, negativo ou positivo, nem uma relação entre um tudo e um nada 

na produção de efeitos de sentidos (ibidem).  

 Em nosso trabalho, salientamos que não estamos considerando o silêncio do sujeito 

com depressão, que em seu sintoma não consegue, considerando a teoria psicanalítica, 

alcançar um significante que trace um caminho simbólico eficaz para o processo de análise. É 

preciso considerar, contudo, que este silêncio também produz sentidos na e para a história. De 

acordo com Orlandi (2002), na sociedade ocidental “[...] um homem em silêncio é um homem 

sem sentido. Então, o homem abre mão do risco de significação, da sua ameaça, e se 

preenche: fala” (idem, p. 37). Diante de tal relação imperiosa entre silêncio e dizer, é possível 

vislumbrar que o calar do sujeito significa de algum modo, seja como sem sentido para a 
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história, seja como gesto de resistência às demandas do Outro (KEHL, 2009). O Outro 

(Autre), na teoria de Lacan, é “lugar do depósito, do tesouro do significante” para o sujeito 

(LACAN, [1958] 1999, p. 162). Baldini & Mariani (2013), a partir da teoria lacaniana, 

explicam como ocorre a relação do sujeito com o Outro:  

 

Constituído e tomado na língua, o sujeito falante fala. Encontra-se em A, em meio à 

espessura do sistema, no tecido do desejo do outro, inserido no jogo que lhe é opaco 

dos significantes/significados que faltosamente o constituíram e que produzem, 

ilusoriamente, uma relação com o mundo. (BALDINI & MARIANI, 2013, p. 110-

111).  

 

Na sociedade contemporânea, há a imposição de felicidade (no sentido de gozo) e, em 

contrapartida, a interdição de afetos como tristeza e de sintomas como depressão. Processos 

sociais que afetam os efeitos de sentidos produzidos sobre o silêncio e que produzem uma 

necessidade ao sujeito de dizer à medida que não queira produzir o efeito do “sem sentido”. 

Conforme enuncia Orlandi, 

 

O nosso imaginário social destinou um lugar subalterno para o silêncio. Há 

uma ideologia da comunicação, do apagamento do silêncio, muito pronunciada 

nas sociedades contemporâneas. Isto se expressa pela urgência do dizer e pela 

multidão de linguagens a que estamos submetidos no cotidiano. Ao mesmo tempo, 

espera-se que se esteja produzindo signos visíveis (audíveis) o tempo todo. 

Ilusão de controle pelo que ‘aparece’ [...]. (ORLANDI, 2002, p. 37-38, negritos 

nossos). 

  

 Nesta citação, Orlandi postula uma demanda social na contemporaneidade marcada 

pelo imaginário em torno da necessidade de dizer. O sujeito, assim, está na roda viva desta 

espécie de coerção que, filiada ao imaginário, inscreve também aqueles que não produzem 

tais “signos visíveis”. O silêncio, em seus processos de significação, se torna um estranho 

ruído, pois ao não se dizer, faz produzir sentidos sobre o sujeito. Diante da necessidade de 

sempre dizer, de estar às voltas comparecendo/aparecendo por meio da linguagem, o silêncio 

produz o estranhamento: como é possível se silenciar? É possível o silêncio? 

 Em sua elaboração teórico-analítica sobre a noção de silêncio, Orlandi (2002, p. 24) 

empreende algumas divisões a fim de situar diferentes funcionamentos designados pela autora 

como “formas do silêncio”. A primeira destas formas é o “silêncio fundador”, que está nas 

palavras e que dá condições de significar; em outras palavras, ele “significa em (por) si 

mesmo.” (idem, p. 75). Trata-se do silêncio a partir do qual se segmenta a linguagem, 

tornando-a visível, mas que tem por primazia o silêncio. A linguagem, conforme Orlandi 
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(2002), “supõe pois a transformação da matéria significante por excelência (silêncio) em 

significados apreensíveis, verbalizáveis.” (idem, p. 35). Ao debater questões que apontam 

para as razões que constituem o silêncio, ao se estabelecer a relação entre silêncio e 

linguagem, se está no terreno discursivo do silêncio fundante (idem, p. 55). 

A “política do silêncio”, o silenciamento, por sua vez, apresenta desdobramentos e é 

por isso subdividida. Uma destas subdivisões é o “silêncio constitutivo”, em que “uma 

palavra apaga necessariamente ‘outras’ palavras”; a outra é o “silêncio local”: trata-se da 

censura, aquilo que é proibido de se dizer em uma determinada conjuntura. Aponta a autora 

que um trabalho às voltas com as questões políticas em torno do silêncio visa, também, a 

“dimensão do silenciamento na ‘formulação’ dos sentidos” (ibidem), onde está em jogo uma 

posição sujeito que, ao dizer, silencia outros dizeres.    

 Orlandi (2002) postula que a diferença desta dimensão para o silêncio fundador é que, 

percebendo as designações dadas a essas formas, na política do silêncio há um gesto político 

de recorte daquilo que será dito ou não. Entretanto, não se pode dizer que há um esgotamento 

do silêncio como se fosse possível calar “tudo sempre”, o que já é da ordem de outro 

imaginário. Entretanto, no gesto do recorte há produções de sentidos daquilo que pode e deve 

circular para aquilo que é impedido.   

Abordando nosso corpus discursivo, esclarecemos que, para além do silêncio 

fundador, sobre o qual não nos deteremos, há a política do silêncio. A política do silêncio 

funciona, por exemplo, quando o discurso jornalístico recorta saberes de determinadas 

formações discursivas. O discurso de Veja constrói, deste modo, um imaginário que vai 

produzindo efeitos de sentidos sobre o que é depressão, sobre o que está em jogo no e para o 

sujeito deprimido, sobre medicamentos e seus usos e, como veremos, também sobre outros 

campos de saber, como a psicanálise. Embora o discurso jornalístico busque construir o 

imaginário de que está pautado na informatividade e na objetividade, a análise discursiva 

torna possível desconstruir tais efeitos de sentidos de evidência, analisar as filiações 

ideológicas e os processos de silenciamento produzidos nas matérias. Aqueles que, a nosso 

ver, são produzidos pela história e aqueles construídos por uma censura local, numa tentativa 

de administrar os sentidos (MARIANI, 1998).  

Não pretendemos em nossa reflexão sobre os fundamentos teóricos esgotar conceitos e 

noções, posto que se trata de uma teoria que se coloca crítica diante de cristalizações 

(ORLANDI, 2002; MARIANI, 1998). Trata-se de apresentar o modo como esta teoria 
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compreende algumas noções e alguns conceitos que serão o tempo todo reconvocados em 

nosso percurso, algumas vezes retomando suas definições, e que por isso deveriam estar 

situadas, de maneira a demarcar a posição teórico-política de tal empreitada. 

No entanto, ainda não encerramos. É preciso também apresentar nossos procedimentos 

de trabalho.    

 

2.1 Procedimentos de trabalho  

 

Comecemos pela construção do corpus empírico, que se deu pela seleção de 

reportagens, matérias especiais, entrevistas e breves notas publicadas em Veja no período de 

1968 a 2010. Os procedimentos de levantamento desse corpus também foram diversos: em 

revistas impressas de particulares ou de bibliotecas públicas; porém, diante da dificuldade em 

se conseguir todas as edições, considerando o tempo histórico abarcado, a busca se deu 

principalmente com base em edições online que a revista Veja dispõe, cujo arquivo virtual 

contempla todas as edições do período pesquisado
14

.  

Deste modo, o trabalho de construção do corpus foi realizado de diferentes maneiras.  

O arquivo virtual da revista, sobretudo, impõe, ainda que brevemente, uma discussão sobre o 

trabalho de pesquisa, já que está em questão um conceito da Análise de Discurso (arquivo) na 

articulação com o universo virtual.   

No texto Ler o arquivo hoje, Pêcheux ([1981] 1997c) define arquivo como aquilo que 

se encontra “no sentido amplo de ‘campo de documentos pertinentes e disponíveis sobre uma 

questão’” (idem, p. 57). Neste texto, além de apontar para a existência de arquivos, Pêcheux 

aponta para modos de funcionamento do arquivo, os quais se dão por meio de práticas de 

leitura que, na regência de arquivos, atuam na produção de efeitos de sentidos de evidências 

da leitura e dos arquivos constituídos. Práticas de leitura que ao constituírem o arquivo não o 

situam enquanto um espaço que comporta a polêmica e desconsideram a memória discursiva 

em jogo nos gestos de leitura de composição de um arquivo. Todos estes sentidos que 

                                                           
14

 Essa questão da disposição online do arquivo da revista Veja é de extrema relevância à medida que aponta 

para uma divulgação de suas edições para além da versão impressa. Sodré (1983) explica que isso se dá pelas 

condições políticas e materiais das quais a imprensa dispõe e que “as inovações técnicas, em busca da mais 

ampla divulgação, acompanham e influem na tendência à uniformização” (idem, p. 02). Ou seja, no caso desta 

pesquisa que demandava um espaço físico para pesquisar as edições do período pesquisado, como uma 

biblioteca, a internet vem substituindo esse espaço por um outro, virtual, e que funciona produzindo efeitos de 

informações ilimitadas. Voltaremos a abordar este último funcionamento mais adiante.  
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funcionam de modo recalcado sobre o arquivo compõem a mobilização de Pêcheux (ibidem), 

que em seu esforço teórico traz à luz os efeitos de sentidos de evidências na constituição do 

arquivo para, em seguida, desconstrui-los.  

Orlandi (2010) assinala a diferença entre o interdiscurso e a memória de arquivo. Esta 

última, segundo a autora, “representa o discurso documental, a memória institucionalizada, 

que é aquela justamente que fica disponível, arquivada em nossas instituições e da qual não 

esquecemos. A ela temos acesso, basta para isso consultar os arquivos onde ela está 

representada” (ORLANDI, 2010, p. 22). 

É preciso também considerar que adjetivar um arquivo com o termo ‘virtual’ produz 

uma demanda outra. Em nosso caso, tal demanda implicou na necessidade de busca na 

internet. A revista Veja conta com um arquivo virtual que disponibiliza todas as edições 

publicadas e permite a pesquisa por meio de termos e/ou expressões.  

A obra “Discurso, Arquivo e...” (MARIANI, MEDEIROS & DELA-SILVA, 2011a), 

se dedica inteiramente ao debate sobre o arquivo e desenvolve análises voltadas ao tema. Em 

artigo dedicado especialmente a uma reflexão teórica sobre arquivo, Romão, Ferreira e Dela-

Silva (2011) apontam para algumas das imagens que estão em jogo no arquivo virtual: “[...] 

ao mesmo tempo em que a internet, de fato, abre novos espaços, permite aos sujeitos sem voz 

um novo espaço de dizer, ela também se constitui como este lugar onde imaginariamente 

‘tudo cabe’, ‘tudo pode’, onde ‘qualquer um pode’.” (idem, p. 14). No desenvolvimento do 

artigo, contudo, as autoras desconstroem tais imagens ao situar o funcionamento do arquivo 

digital, que ao trazer muitos sites nos resultados de uma pesquisa do sujeito na posição 

navegador apaga necessariamente outros, torna-os invisíveis.  

A reflexão das autoras nos permite depreender o tenso jogo na constituição de um 

arquivo, processo cuja ilusão da produção de sentidos de evidência coloca outros na berlinda, 

silenciando-os, apagando-os. Em outras palavras, há sentidos que são necessariamente 

silenciados (ORLANDI, 2002) quando outros irrompem, mas há também gestos censórios 

sobre o arquivo que impedem tanto o comparecimento de certos sentidos em seu interior, 

como o acesso irrestrito aos documentos que compõem o arquivo. As autoras citam o caso dos 

arquivos da ditadura militar no Brasil para apontar esse funcionamento de interdição a alguns 

sentidos. 

No universo virtual, mobiliza-se um tipo de pesquisa que flui nas malhas discursivas, 

que atuam na invisibilidade e na produção de efeitos de evidências de completude e saturação 
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dos termos pesquisados. Conforme afirmam Moreira & Romão (2010), “na Web, o sujeito-

navegador é lançado a um mar de informações, e para alcançar seu destino, ele necessita 

de instrumentos e pontos de referência para determinar a sua posição e a direção a 

seguir.” (idem, p. 113, negritos nossos).  

 Em nosso caso, nossa pesquisa virtual foi feita através de termos-chave e expressões-

combinações na página disponibilizada pela Veja, que reúne todas as edições. A página possui 

um modo de funcionamento semelhante ao explicado por Moreira & Romão (2010): bases de 

busca que “Permitem que usuários procurem as informações desejadas através de palavras ou 

combinações encontradas no seu índice armazenado em sua base.” (MOREIRA & ROMÃO, 

2010). Para as autoras, os buscadores funcionam como “reguladores e ou mediadores do 

arquivo” (idem, p. 115). Desta maneira, a pesquisa já está atravessada pela mediação do 

sistema de busca de Veja. Optamos pela busca online através de palavras-chave, porque a 

princípio o objetivo era o de abranger o maior número possível de resultados.  

É preciso levar em conta a memória social mobilizada quanto aos termos pesquisados 

– escolhas lexicais – no processo de busca no site da Veja. Mobilizamos esta noção a partir da 

definição de Pêcheux ([1983] 2010), para quem a memória se configura pelos “sentidos 

entrecruzados da memória mítica, da memória social inscrita em práticas, e da memória 

construída do historiador.” (idem, p. 50). Mariani (1998) também define memória social: 

 

[...] um processo histórico resultante de uma disputa de interpretações para os 

acontecimentos presentes ou já ocorridos, sendo que, como resultado do processo, 

ocorre a predominância de uma de tais interpretações e um (às vezes aparente) 

esquecimento das demais. Naturaliza-se, assim, um sentido ‘comum’ à sociedade, 

ou, em outras palavras, mantém-se imaginariamente o fio de uma lógica narrativa. 

Isto não quer dizer, porém, que o sentido predominante apague (anule) os 

demais ou que ele(s, todos) não possa(m) vir a se modificar. Muitas vezes os 

sentidos ‘esquecidos’ funcionam como resíduos dentro do próprio sentido 

hegemônico. (MARIANI, 1998, p. 35, negritos nossos). 

 

 

Destacamos deste fragmento o termo ‘processo’, que indica os movimentos do 

discurso pelas disputas de sentidos em jogo e que resulta em um que se torna hegemônico e 

naturalizado frente aos demais sentidos. É preciso considerar, entretanto, que no interior dos 

sentidos tornados naturalizados socialmente situam-se também aqueles que sofreram 

processos de silenciamento. A autora atenta para a necessidade de não se considerar anulados 

em definitivo os sentidos apagados e para não se fixar os sentidos hegemônicos, como se não 

pudessem ser modificados. 
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Também nos embasamos em Indursky (2011a), que explica a noção de memória social 

do seguinte modo: “[...] o sujeito, ao produzir seu discurso, o realiza sob o regime da 

repetibilidade, mas o faz afetado pelo esquecimento, na crença de ser a origem daquele 

saber.” (idem, p. 71). Uma memória que é social pela circulação e que funciona, ao mesmo 

tempo, pela força da regularização. 

Falemos da construção do corpus complexo. O trabalho de Mariani (1998), a partir de 

Courtine (1981), nos permitiu compreender que nossa construção apontava para um corpus 

complexo, em que são selecionadas sequências discursivas
15

 que funcionam diacrônica e 

sincronicamente. A construção de tal corpus a partir de um arquivo virtual, no caso o site da 

revista Veja com todas as edições disponíveis online, convoca o analista a uma tomada de 

posição em relação aos procedimentos e aos termos aos quais deverá recorrer para sua busca 

nesse arquivo, porque, ainda que se tenha a ilusão de que tudo se pode pesquisar, não é de 

qualquer modo que se pode fazê-lo. Moreira & Romão (2010), ao escreverem sobre outros 

modos operacionais de sites de busca virtual, explicam essa relação entre sujeito, arquivo e 

dispositivo de busca: 

 

Enfim, esse espaço discursivo da Internet, que imaginariamente tudo pode conter e 

guardar, acumular de forma volumosa e caoticamente dizeres desordenados em 

diferentes lugares (e para chegar neles nem sempre há mapas seguros); tudo isso 

precisa de um ordenamento, ainda que ilusório. Como é impossível fazê-lo em 

relação a toda a rede, os buscadores o fazem pontualmente, em relação a um signo, a 

uma palavra ou a um enunciado. (MOREIRA & ROMÃO, 2010, p. 114). 

  

O trabalho de busca no arquivo virtual da Veja – mesmo que seja da ordem de uma 

totalidade impossível – buscou abranger diferentes regiões de memória sobre depressão e 

medicamentos. Os termos de busca foram: ‘depressão’, ‘medicamento’, ‘remédio’, 

‘antidepressivo’, ‘tranquilizante’, ‘uso controlado’, ‘tratamento depressivos’, ‘depressivo’, 

‘deprimido’, ‘ansiolítico’, ‘psiquiatria’, ‘psicanálise’. Optou-se também pela pesquisa de 

nomes próprios de medicamentos, como ‘Prozac’ e ‘Lexotan’, por se entender que são 

medicamentos que comparecem largamente no discurso médico, psiquiátrico e midiático, mas 

também naqueles relacionados a objetos culturais. Consideramos a noção de objeto cultural 

no sentido construído por Davallon ([1983] 2010): “conjunto de objetos concretos (livros, 

escritos, imagens, filmes, arquitetura, etc.) que resultam de uma produção formal e que são 

destinados a produzir um efeito simbólico” (idem, p. 35). Conforme explica Orlandi (1998), a 
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 Definiremos sequências discursivas mais adiante.  
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relação com os sentidos ocorre por “diferentes materialidades, em processos de significação 

diversos: pintura, imagem, música, escultura, escrita, etc.” (idem, p. 12). Deste modo, é 

importante que atentemos para esses modos de significação que nos atravessam em uma 

pesquisa.  

Entendemos que um forte imaginário é construído pela circulação dos medicamentos 

Lexotan e Prozac
16

, cujos nomes comparecem em diversas materialidades, a saber: músicas, 

charges, produções fílmicas, desenhos, entre outras, e apontam para diferentes efeitos de 

sentidos possíveis na formação social contemporânea. Os processos de textualização sobre 

estes medicamentos deslizam de um funcionamento medicinal para significarem na relação 

imaginária que a sociedade tem sobre si mesma. Mariani (2009) desenvolve uma análise da 

discursividade da música “Ode to my pills”, cuja letra faz comparecer, de maneira 

hegemônica, nomes de medicamentos, citando inclusive Lexotan e Prozac. Para a autora, a 

séria metonímica que se estabelece a partir dos nomes próprios na música faz comparecer 

medicamentos antidepressivos, tranquilizantes e ansiolíticos, que, “[...] invocados anestesiam 

as possíveis frustrações do sujeito.” (MARIANI, 2009, p. 48). De acordo com a autora,  

 

[...] essa precária montagem de sujeito nem consente, nem se opõe, apenas se 

anestesia, dizendo pouco ou quase nada de si. Assim, anestesiado, 

desterritorializado, sem inserção social, sem interesses, sem memória, é desse modo 

que esse sujeito interrompe a série metonímica, inscreve uma amarração, um ponto 

de basta na formulação de uma dúvida. (MARIANI, 2009, p. 48). 

 

 Todas as considerações da autora nos permitem compreender que em uma época 

cujos sentidos hegemônicos silenciam a tristeza e a angústia, produziu-se sobre 

antidepressivos, tranquilizantes e ansiolíticos a imagem de que são recursos eficientes, quando 

não os únicos, para aplacar a angústia e a tristeza; nesse movimento de sentidos, tais 

medicamentos podem funcionar também a partir da imagem daquilo que torna possível a 

felicidade ou, conforme análise de Mariani (idem), como aquilo que mantém o sujeito em um 

não comprometimento com a vida. 

 Na construção do corpus complexo a maior dificuldade se deu com os inumeráveis 

resultados, na pesquisa pelo arquivo virtual, do termo ‘depressão’. Foram mais de dois mil e 

quinhentos retornos nos resultados da pesquisa, e cujas redes de memória nas quais o termo 
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 O Lexotan é lançado no mercado pela indústria farmacêutica na década de 1970 enquanto o lançamento do 

Prozac ocorre no final da década de 1980. Há uma diferença, portanto, na discursividade sobre tais 

medicamentos.  
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‘depressão’ se inscreve apontam para diferentes direções: em menor número, o termo aponta 

para efeitos de sentidos de cavidade, como em equipamentos e itens (pneu, carburador) ou 

relacionados à geologia
17

; em número bastante expressivo, um modo possível de designar o 

período político e econômico dos Estados Unidos posterior à quebra da bolsa de Nova York, 

em 1929, conhecido como “Grande Depressão”; e, finalmente, também em número relevante 

de resultados, em relação ao sintoma depressivo, que nos interessa. Fomos, assim, instados a 

estabelecer já de início um recorte em determinados retornos na busca do termo ‘depressão’.   

Pode-se depreender que nos movimentos de percursos de memória, o termo 

‘depressão’ se relaciona aos efeitos de sentidos de uma crise, de uma falta: a primeira, a falta 

de recursos do e para o mercado; a segunda, de uma falta do e no sujeito, falta essa que 

caminha para o não-quantificável: um luto, uma questão existencial mal elaborada, o fim de 

um relacionamento, entre outras questões de ordem subjetiva, ou o desequilíbrio cerebral, 

orgânico. Em ambas as direções de sentidos, efeitos de falência, financeira, subjetiva ou 

orgânica.  

Prosseguindo na descrição de nossos procedimentos, em um primeiro momento, foi 

estabelecido que a análise seria empreendida somente a partir de reportagens que abordassem 

depressão e/ou medicamentos, para dali estabelecer os recortes do corpus discursivo. Tal 

decisão, por sua vez, excluiria reportagens em que o termo ‘depressão’ comparecia somente 

uma vez. No entanto, conforme se poderá depreender no decorrer do trabalho, contornamos 

em alguns momentos tal decisão em sua radicalidade para compreender alguns movimentos 

de sentidos sobre depressão. Uma situação específica foi nosso movimento de compreensão 

da entrada do tema depressão nas primeiras edições da revista, em duas matérias. Nelas, a 

mobilização do termo ‘depressão’ é feita somente uma única vez e em reportagens que não 

abordam depressão. Este modo de mobilização nos permite compreender um funcionamento 

discursivo de Veja. E, como se pode depreender, é uma pesquisa que desde seu início se 

compõe de escolhas que não contemplam todas as matérias que abordam o termo ‘depressão’. 

Por outro lado, é preciso considerar que a Análise de Discurso não pretende a exaustividade 

da análise, considerando que a ideia de completude é da ordem do imaginário, já que a 

linguagem se marca pela opacidade e incompletude (ORLANDI, 1998; MARIANI, 1998).   

Recolhidas as matérias que comporiam esta primeira etapa, passamos para a seguinte.  

Segundo Orlandi (1996), o texto é a unidade de análise em uma análise discursiva. A noção 
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 O Dicionário Eletrônico Houaiss (2009) apresenta na rubrica “geologia” a seguinte definição para o termo 

‘depressão’: “forma de relevo em posição altimétrica mais baixa que as porções contíguas”. 
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de texto, de acordo com a autora, supera a “noção de informação”, “não é a soma de frases e 

não é fechado em si mesmo” (idem, p. 22). Tendo esta noção em vista, opera-se o recorte, ou 

seja, conforme enuncia a autora, “passa-se da distribuição de segmentos para a relação das 

partes com o todo, em que se procuram estabelecer, através dos recortes, unidades 

discursivas.” (ibidem). Enquanto unidade de análise, a extensão do texto é variada: pode ser 

“uma palavra, um sintagma, um conjunto de frases (escrito ou oral), o que importa é que 

funciona como unidade de significação em relação à situação”. (ibidem). Para nossa análise, 

nos valemos de recortes que apresentavam determinadas marcas linguísticas: palavras e 

expressões (nos processos de adjetivação, por exemplo) e orações (quando da análise das 

relativas). Em suma, nossos recortes colocam em jogo unidades de dimensões variadas, as 

quais trazem efeitos de sentidos sobre depressão e sobre medicamentos em diferentes 

processos de textualização.  

Para a análise da materialidade não-verbal, recortamos imagens (PÊCHEUX [1983] 

2010) buscando compreender os processos de composição (LAGAZZI, 2009) e os efeitos de 

sentidos produzidos a partir dos seguintes enquadramentos
18

: a) imagens do corpo do sujeito 

deprimido; b) imagens do espaço a partir do qual o corpo se mostra enquadrado; c) imagens 

dos especialistas que comparecem no discurso de Veja para opinar sobre depressão e uso de 

medicamentos; d) imagens de medicamentos.  

Para ter melhores condições de situar as representações do corpo do sujeito deprimido, 

e, a partir das imagens, depreender os processos de produção de sentidos que são construídos 

no discurso jornalístico de Veja, foi preciso trazer discursividades outras que nos permitam 

retornar ao corpus discursivo formado pela materialidade não-verbal, sem, desta maneira, 

considerar o corpus como um a priori das representações do corpo do sujeito deprimido.  Para 

tanto, retomamos o trabalho de Pêcheux ([1983] 1997d), em que o autor aborda a construção 

de um corpus que comporta a heterogeneidade. Trata-se, conforme explica Pêcheux, de uma 

análise que ocorre “em espiral” (idem, p. 316). Deste modo, construímos um corpus 

complementar, que tem como objetivo apontar alguns dos que estamos designando traços do 

imaginário do corpo do sujeito e que são retomadas em materialidades imagéticas do corpo 

do sujeito deprimido no discurso jornalístico de Veja. Para tanto, utilizamos o livro de 

imagens de Préaud (2005), que nos permite compreender os movimentos nas produções de 
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 Explicaremos os sentidos produzidos em nossos gestos de leitura a partir do termo ‘enquadramento’ no 

capítulo de análise da materialidade não-verbal. 
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sentidos das representações do corpo do sujeito melancólico para o corpo do sujeito 

deprimido.  

Na materialidade verbal, a partir do recorte, selecionamos as sequências discursivas 

que iriam compor nosso corpus discursivo. As sequências discursivas são definidas no 

trabalho de Mariani (1998), a partir de Courtine ([1981] 2009), como “seqüências lingüísticas 

nucleares, cujas realizações representam, no fio do discurso (ou intradiscurso), o retorno da 

memória (a repetibilidade que sustenta o interdiscurso).” (MARIANI, 1998, p. 53). 

A partir dos recortes buscamos situar vestígios discursivos (MARIANI, 1998) nos 

processos de textualização que permitem apontar algumas das filiações ideológicas do 

discurso jornalístico de Veja nas diferentes materialidades significantes em análise. Para isso, 

faz-se necessário debater sobre algumas discursividades que possibilitaram os movimentos de 

sentidos de depressão, seus efeitos de sentidos de evidência, que apontam, enfim, para a 

historicidade deste sintoma. A historicidade, de acordo com Mariani (1998), se caracteriza 

enquanto aquilo que “na linguagem organiza sentidos para as relações de poder presentes 

em uma formação social, produção esta sempre afetada pela memória do dizer e sempre 

sujeita à possibilidade de rupturas no dizer” (MARIANI, 1998, p. 24, negritos nossos). No 

fragmento, está em questão compreender que não é sem tensões o que se configura em 

qualquer discurso. Relações de poder que, ao mesmo tempo em que buscam regularizar um 

dizer, são postas em suspenso quando irrompem sentidos outros. Vamos compreender 

algumas destas questões (também) no capítulo a seguir.  
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3 DEPRESSÃO E...: CONDIÇÕES PARA A EMERGÊNCIA DE UM SINTOMA NA 

CONTEMPORANEIDADE 

 

 

Neste capítulo, vamos abordar algumas das condições de produção dos discursos sobre 

depressão. Quando da formulação teórica da Análise de Discurso, explica Pêcheux ([1969] 

1997a) que  

 

[...] os fenômenos lingüísticos [...] podem efetivamente ser concebidos como um 

funcionamento mas com a condição de acrescentar imediatamente que este 

funcionamento não é integralmente lingüístico, no sentido atual deste termo e que 

não podemos defini-lo senão em referência ao mecanismo de colocação dos 

protagonistas e do objeto do discurso, mecanismo que chamamos ‘condições de 

produção’ do discurso. (PÊCHEUX, [1969] 1997a, p. 78, itálicos do original e 

negritos nossos). 

 

Neste fragmento, Pêcheux adverte aos analistas que a análise do funcionamento do 

discurso não ocorre somente pela análise do fio do discurso: é necessário também colocar tais 

“fenômenos linguísticos” em relação a outros elementos, apresentados como “protagonistas” e 

“objeto do discurso”.  

Indursky (2010) também explica que nas condições de produção o que se denomina 

por contexto, aquilo que é exterior ao discurso, possui natureza sócio-histórica (idem, p. 69). 

Conforme enuncia a autora, “[...] as condições de produção de um texto relacionam este texto 

a sujeitos históricos, que se identificam com uma formação discursiva, e estão inscritos 

em lugares sociais, construídos ideologicamente.” (ibidem, negritos nossos).  Neste 

fragmento, Indursky reflete sobre como o sujeito se identifica às formações discursivas e se 

inscreve aos lugares sociais que são construídos ideologicamente. O fato de ser uma 

construção ideológica não implica na perda ou diminuição da eficácia de tais lugares sociais, 

posto que a ideologia funciona pela produção de evidências dos sentidos. No trabalho de 

Pêcheux ([1969]1997a; [1975] 2009), quando o autor se refere à construção de lugares 

sociais, não está em jogo uma menor ou maior eficácia da ideologia, mas seu funcionamento e 
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o modo pelo qual o sujeito se imagina autor uno de seu dizer ao mesmo tempo em que se 

constitui enquanto efeito mesmo do discurso.   

Desta maneira, relacionaremos algumas discursividades que estabelecem relações de 

sentidos com depressão na contemporaneidade à medida que aquelas, em seus processos de 

formulação e circulação, contribuem para uma produção de sentidos de evidência sobre 

depressão.  

Iniciaremos este capítulo analisando como a noção de felicidade circula na 

contemporaneidade, e como vem produzindo efeitos de determinação do que significa ser ou 

não feliz, relações no e do discurso em que entram em cena, em nossos gestos de leitura, os 

discursos sobre depressão.  

Em seguida, abordaremos algumas pesquisas que abordam alguns dos efeitos de 

sentidos produzidos sobre melancolia. Os deslizamentos nos permitem compreender que de 

efeitos de sentidos de genialidade, a melancolia passa a inscrever o sujeito como aquele que 

pratica um dos mais graves pecados. Também refletimos sobre como são estabelecidas 

relações de memória entre melancolia e depressão, esta última também negativizada 

socialmente.  

O trabalho comparece como um dos modos pelos quais o sujeito estabelece processos 

de identificação e alcança a valorização social na formação social capitalista, produzindo 

efeitos de singularização do sujeito. Tal discursividade, conforme veremos, funciona como 

um modo de coerção à medida que demanda uma determinada formulação discursiva do 

sujeito, que pode ser segregado socialmente caso não seja bem sucedido em tal empreitada.  

A noção de felicidade, os deslizamentos na relação de produção de sentidos entre o 

quadro melancólico e o quadro depressivo e o conceito de trabalho, em seus modos de 

formulação e circulação, comparecem em nosso trabalho como condições que permitem 

apontar o comparecimento e a circulação do termo ‘depressão’ enquanto sintoma 

contemporâneo.  

 

3.1 Depressão e felicidade 

 

Na produção de evidências dos sentidos e dos lugares sociais em jogo em uma 

determinada formação social, comecemos com a reflexão sobre depressão e felicidade. Vale 

iniciar esta reflexão sobre a noção de felicidade apresentando um fragmento da música de 
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Tom Zé: “- Sorrisos, creme dental e tudo/ E por que é que a felicidade anda me 

bombardeando? Diga, Zezé/[...]./ - Ah! É pra provar que ninguém mais tem o direito de ser 

infeliz, viu, Dodó?”
 19

. Tal fragmento aponta para aquilo que, em relação ao título de nosso 

trabalho, importa neste trajeto: compreender que nos processos de textualização sobre a 

depressão há um processo de silenciamento decorrente de outro termo que comparece 

fortemente na contemporaneidade: ‘felicidade’.  

Vamos exemplificar brevemente como este processo vem sendo construído, utilizando 

o universo virtual. Uma rápida pesquisa pelos termos ‘depressão’ e ‘felicidade’ no site de 

buscas Google, realizada em 03 de setembro de 2013, apontou que o termo ‘felicidade’ tem 

mais de 29 milhões de resultados enquanto o termo ‘depressão’ tem 12 milhões. Conforme 

explicam Moreira & Romão (2010), uma das vantagens na utilização de programas de busca 

consiste na possibilidade desses “[...] programas fornecerem uma ampla visão sobre o 

conteúdo de um assunto disponível na malha digital [...].” (idem, p. 115, negritos nossos). 

Conforme podemos depreender do fragmento, o Google, considerado o maior site de 

pesquisas na atualidade, disponibiliza em quantidade consideravelmente maior, páginas de 

sites que tratam sobre felicidade em relação àqueles que abordam depressão. Diferentes 

efeitos de sentidos se produzem sobre tal discrepância nos resultados de pesquisa de busca de 

depressão e felicidade: o primeiro é de que o site Google disponibiliza mais sites sobre 

felicidade; o segundo, de que as pesquisas virtuais dos sujeitos navegadores estão mais 

voltadas a pesquisas sobre felicidade e não da mesma forma sobre depressão. A ordem do não 

saber, portanto, ocorre sobre felicidade.   

Estas estatísticas de resultados mobilizam efeitos de sentidos de segurança em torno 

destes termos: efeitos de sentidos de que há mais felicidade que depressão e de que a 

felicidade importa mais do que depressão. A profunda lacuna numérica que afasta a 

circulação do termo ‘depressão’ do termo ‘felicidade’ confere a este último privilégio nos 

processos de textualização. Se o termo ‘depressão’ pode produzir sentidos de dor, de 

sofrimento, de uma profunda tristeza, de uma tristeza que muitas vezes não pode ser 

simbolizada, por outro lado, a circulação maciça de sentidos de felicidade aponta para outros 

sentidos que estão em jogo na contemporaneidade.  

                                                           
19

 Fragmento da música “Dodó e Zezé” (“Todos os olhos”, São Paulo: Continental, 1973). 
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Compreendemos que na contemporaneidade o sujeito atravessa processos de 

silenciamento (ORLANDI, 2002) que impossibilitam uma construção simbólica que 

contemple afetos relacionados à dor, ao sofrimento, à tristeza, à depressão, entre outros. Os 

processos de textualização da mídia não privilegiam imaginário(s) que contemple(m) esses 

afetos. São os sentidos de felicidade aqueles que mais fortemente se mobilizam no discurso 

contemporâneo. Deste modo, o sujeito é coagido a ser feliz, e nossa tomada de posição sobre 

esta produção de sentidos retoma o fragmento da música de Tom Zé, que traz efeitos de 

sentidos de problematização em torno desta coerção discursiva. Em outras palavras, a 

felicidade, no movimento dos discursos na contemporaneidade, desliza da ordem de um afeto 

para figurar enquanto injunção, nos espaços público e privado.  

Diante destas considerações, algumas interrogações comparecem: quais são os 

processos discursivos que sustentam na contemporaneidade essa produção de sentidos de 

evidência sobre a felicidade? Quais os funcionamentos destes sentidos de felicidade?  

Para situar, ainda que minimamente, o investimento desta trajetória podemos citar a 

obra Breve história da felicidade (2009), do filósofo Nicholas White, que aponta o 

comparecimento do termo ‘felicidade’ como objeto de reflexão desde Platão. Este, de acordo 

com White, foi quem primeiro debateu sobre felicidade em seus escritos. White (2009) cita as 

duas obras do autor em que a felicidade é tema de discussão: Górgias e República, e explica 

que se havia anteriormente um reconhecimento social dos conflitos vividos pelo homem em 

torno de desejos “plurais e conflitantes” (WHITE, 2009, p. 19), Platão foi o primeiro a 

sistematizar sobre tais questões.   

Como se pode depreender, lançar-se a este termo no movimento do discurso 

considerando sua historicidade desde Platão é uma tarefa outra, que implica considerar 

também as diferentes constituições da forma-sujeito (HAROCHE, 1992). Por isso, para 

construir nosso percurso, não faremos uma análise dos movimentos do sentido de felicidade, 

pois tal empreitada exigiria um percurso próprio. Para nossa pesquisa, nos deteremos sobre 

aqueles trabalhos que analisam os discursos contemporâneos sobre felicidade, contemplando 

trabalhos da Análise de Discurso, da psicanálise e da sociologia, e cuja forma-sujeito em jogo 

seja a forma-sujeito capitalista (ORLANDI, 2001a).  

 Alguns dos sentidos em torno da produção de evidências sobre felicidade compõem o 

trabalho de Mariani & Magalhães (2011b). Elas se voltam a uma análise discursiva do 

enunciado que circulou em praias de Maceió em estampas de camisetas: “Eu quero ser feliz, 
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eu não quero ter razão”. Visando analisar o entrelaçamento discursivo que se dá entre o 

sujeito de desejo e a imagem de felicidade que compõem as condições para a circulação de tal 

enunciado, as autoras retomam algumas questões da psicanálise e do materialismo e buscam 

compreender o processo de entrada do sujeito na linguagem e também como psicanálise e 

materialismo histórico delineiam um sujeito que em sua história particular é atravessado pela 

falta que, ao mesmo tempo em que o constitui, lhe é desconhecida.  

No decorrer da análise, as autoras apontam que, na contemporaneidade, a busca pela 

felicidade se instaura como lugar privilegiado relacionada à posse, que não é construída no 

discurso como algo limitado, construindo a imagem de um futuro em que o sujeito tudo 

poderá ter. Nesta produção de evidências, o sujeito se identifica às redes de sentidos do 

discurso capitalista, que funcionam pela lógica do consumo. As autoras observam que o 

sujeito passa a ser detentor das vontades e o consumo passa a funcionar como imagem de 

felicidade relacionada ao consumo. Um processo de produção de evidências cujo 

funcionamento é explicado por Mariani & Magalhães:  

 

O efeito discurso do ‘eu quero X’ fica aliado ao ‘eu posso’, marca da ideologia 

do empreendedorismo tão em moda nas academias. Se o sujeito não conseguir é 

porque não é bom o suficiente no que pretende. Frente à possibilidade de angústia 

instaurada pelo fracasso, ao invés de se indagar sobre a perda, o sujeito se vê 

relançado pelo mercado e pela mídia em direção a outros objetos de consumo 

que possam trazer a felicidade. (MARIANI & MAGALHÃES, 2011b, p. 137, 

negritos nossos). 

 

No fragmento recortado, as autoras salientam que o discurso capitalista produz um 

engendramento da relação imaginária entre felicidade e consumo. Um dos efeitos de sentido 

neste processo discursivo é o desinvestimento subjetivo ante os fracassos e as perdas, sobre 

fatos que escapam da ordem da felicidade e cujo controle do sujeito é impossível. Nesta 

relação imaginária são produzidos, a cada nova investida de consumo da posição sujeito 

consumidor, sentidos de uma novidade que apresenta um diferencial em relação às anteriores, 

produzindo um outro movimento do sujeito em busca de felicidade. Em todo este processo 

discursivo, no entanto, o discurso capitalista não coloca o sujeito em relação ao investimento 

consumista anterior. Deste modo, se produz sobre felicidade os efeitos de sentidos de uma 

possibilidade de constância mas que funcionam em um movimento de permanente vir a ser. 

Outro ponto relevante abordado pelas autoras relaciona-se aos sentidos sobre o fracasso das 

investidas do sujeito, que passam a ser de responsabilidade do sujeito. Neste investimento em 
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que estão em jogo silenciamentos e esquecimentos, o sujeito é impedido de significar tal 

fracasso, e se lança novamente ao movimento de consumo.  

O trabalho das autoras coloca em relevo que na contemporaneidade o discurso 

capitalista lança mão do discurso do consumo como uma das maneiras para que o sujeito 

possa produzir sentidos de felicidade, tanto como resultado de um estado (se é feliz porque se 

tem “X”) bem como de ocasião (se está feliz porque naquele momento se faz ou se tem “X”). 

Diante da impossibilidade de consumo ou da distância que se coloca entre o ter e o tudo ter, o 

sujeito é novamente lançado aos sentidos de fracasso sustentado pelo imaginário de que a 

felicidade somente se faz possível pelo consumo. O uso de medicamentos, frente a estas 

questões, que correm o risco de serem deslocadas subjetivamente para formas de luto ou de 

tristeza, pode comparecer como possibilidade de alívio para estas ou outras dores, que pela 

ordem do discurso capitalista garante um público que, novamente, pode ou não ter condições 

de fazer uso. Desta maneira, pode haver um deslizamento de uma posição sujeito deprimido 

para uma posição sujeito consumidor, pois estão em questão aqui as formas de uso que não 

tratam a depressão, mas cujo objetivo é o de aplacar ou amenizar outros afetos negativados 

em uma dada formação social.  

Vale ressaltar que o consumo aqui entendido não se restringe mais àquelas grandes 

conquistas de posse do sujeito, como um imóvel, por exemplo. Qualquer objeto de consumo 

passa a comportar efeitos de sentidos de resgatar o sujeito da rotina desgastante, atuando 

como promessa de prazer e completude do sujeito. Sobre este objeto do cotidiano, o sociólogo 

Maffesoli (2010) afirma que tal objeto, “preservando sua funcionalidade, é vestido, decorado, 

passando a significar o obscuro objeto de desejo de que todos os momentos da existência se 

inscrevam em um perpétuo domingo.” (idem, p. 20). 

Os trabalhos de Mariani & Magalhães e Maffesoli trazem à cena uma prática 

discursiva do discurso capitalista em torno de práticas de consumo que podem tornar 

relevantes e até mesmo necessários o consumo de objetos que se articulam aos afetos do 

sujeito. Assim, ter ou não ter torna-se uma questão de posse e tanto a felicidade como a 

tristeza, sob essa perspectiva, tornam-se lugares que funcionam à medida da possibilidade ou 

não de consumir.  

Não podemos desconsiderar que esta tomada de posição que adotamos em nossa 

pesquisa é um gesto de leitura e, portanto, da ordem do político (ORLANDI, 2001a), ou seja, 

derivado das injunções da forma capitalista e considerando a simbolização das relações de 
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poder em jogo. Ou seja, a prática científica não isenta o analista do discurso do político da 

análise que empreende e que o inscreve em uma determinada região de sentidos. Tecemos 

esta observação para ressaltar que se neste trabalho a aposta recai sobre uma prática 

discursiva fortemente alicerçada em sentidos de felicidade, há autores que se lançam a outros 

gestos de leitura acerca das práticas discursivas em hegemonia na contemporaneidade.  

Um trabalho que adota outro gesto de leitura é o de Moulin (2008), para quem 

“felicidade” foi a palavra-chave do século XIX. No século XX, segundo a autora, é “saúde”. 

Não discordamos de Moulin, mas propomos outro movimento de sentidos: os meios de acesso 

à saúde deram ainda mais vigor (e, de certa forma, rigor) à prática discursiva da felicidade. 

Pode-se considerar, por exemplo, que a doença já não sustenta de modo tão cristalizado o 

imaginário da morte, algumas epidemias (somáticas) estão em declínio e há uma ampla 

oferta
20

 de recursos tecnológicos para combater e/ou prevenir doenças para compreender de 

que o imaginário de felicidade pode ganhar uma dimensão mais ampla, porque, a depender de 

uma questão somática, a produção de sentidos aponta para uma “equação linguística” 

(MARIANI, 1998, p. 19) em que ser feliz pode deslizar para sentidos de saúde, ou seja, “ser 

feliz= ser saudável”.  

Esta direção de sentidos também comparece na mídia, como o estudo da Universidade 

de Harvard divulgado no site Portal Brasil, em abril de 2012. A matéria que apresenta o 

estudo tem como título “Pesquisa aponta felicidade e otimismo como fatores essenciais para 

saúde”
21

. O texto da matéria afirma que “A felicidade e o otimismo podem ser um santo 

remédio para se manter uma vida saudável. A conclusão faz parte de uma pesquisa da 

Universidade de Harvard que apontou que o risco de ter problemas de coração, pressão 

arterial e colesterol alto entre as pessoas mais otimistas é 50% menor do que em pessoas mais 

pessimistas e tristes.” (2012, online). Ao relacionar discursivamente felicidade, otimismo e 

saúde, são produzidos efeitos de sentidos de um rodeio proposicional que se encerra em uma 

vontade criadora do sujeito: Para ser saudável, é preciso ser otimista; para ser otimista, é 

preciso ter bons pensamentos. Silencia-se uma questão social mais ampla que possibilite ou 

não ao sujeito esta perspectiva otimista. Pode-se compreender que uma prática discursiva 

                                                           
20

 Não discutiremos, entretanto, as políticas de acesso a esses recursos tecnológicos pela complexidade do tema, 

que exigiria um estudo mais aprofundado. 
21

Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/noticias/arquivos/2012/04/24/pesquisa-aponta-felicidade-e-

otimismo-como-fatores-essenciais-para-saude>. Acesso em: 20 ago. 2013. 

http://www.brasil.gov.br/noticias/arquivos/2012/04/24/pesquisa-aponta-felicidade-e-otimismo-como-fatores-essenciais-para-saude
http://www.brasil.gov.br/noticias/arquivos/2012/04/24/pesquisa-aponta-felicidade-e-otimismo-como-fatores-essenciais-para-saude
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produz sentidos de que a saúde é consequência de um estado de felicidade, sustentando um 

imaginário de que ser feliz é anterior ao estado de saúde ou, se não for, pode produzi-lo.  

 Os trabalhos até o momento citados apontam que na contemporaneidade são 

construídos sentidos de felicidade na relação com práticas de consumo que podem ser 

relacionadas nas práticas discursivas contemporâneas a efeitos de sentidos de saúde. 

Representações sobre a felicidade que a colocam enquanto afeto possível à medida que se 

consome, portanto episódico, e, por outro lado, representações que situam a felicidade em um 

estado que necessita de certa constância para se alcançar, por exemplo, a saúde.  

Freud, em O mal-estar na civilização ([1930] 1996), afirma que a busca humana está 

relacionada à busca de felicidade. Tal busca, porém, implica conflitos, pois o sujeito se vê às 

voltas com “metas”: uma existência na qual a ausência de qualquer tipo de sofrimento esteja 

em sintonia com experiências intensas e prazerosas. A felicidade, segundo o autor, estaria na 

vivência dessas últimas.  

 O autor define mais detalhadamente em que consiste a felicidade:  

 

O que chamamos de felicidade no sentido mais restrito provém da satisfação (de 

preferência, repentina) de necessidades represadas em alto grau, sendo, por sua 

natureza, possível apenas como uma manifestação episódica. Quando qualquer 

situação desejada pelo princípio de prazer se prolonga, ela produz tão-somente um 

sentimento de contentamento muito tênue. Somos feitos de modo a só podermos 

derivar prazer intenso de um contraste, e muito pouco de um determinado 

estado de coisas. (FREUD, [1930] 1996, p. 84, negritos nossos). 

   

A partir da afirmação de Freud, pode-se compreender que a felicidade se relaciona a 

alguns episódios bem sucedidos que são colocados discursivamente em uma relação de 

oposição com aqueles episódios menos sucedidos. É possível depreender, a partir de Freud, 

que o homem não está preparado para viver um estado permanente de felicidade. Tal 

permanência produziria um enfraquecimento das relações contrastivas, o que poderia deslizar 

para um estado outro, de tédio, de monotonia, talvez. Não temos condições de afirmar qual 

seria este outro estado, porque ele está relacionado à história particular de cada sujeito, mas 

Freud lança luz ao fato de que já não seria mais um estado de felicidade. É no interior do 

movimento existencial, que alterna momentos de tristeza, dúvidas, apatia, ou seja, aqueles que 

escapam de certa região de contentamento e satisfação, que permite ao sujeito relacioná-los 

em oposição aos momentos alegres. Os afetos indesejados, aqueles que produzem desprazer 

ou que colocam o sujeito em um estado outro que não o de satisfação, são reconhecidos pelo 
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sujeito bem como aqueles de satisfação, mais ou menos intensos, dando certas condições para 

que o sujeito tenha recursos simbólico para discursivizar sobre estes últimos, estabelecendo 

uma imagem que os relaciona a sentidos de felicidade.  

Concluímos que Freud em seus escritos atribui um lugar à felicidade que se articula à 

história particular de cada sujeito. A felicidade atua subjetivamente como busca, mas, ao 

mesmo tempo, enquanto impossibilidade de constância. Os sentidos construídos pela teoria 

freudiana apontam para um frágil contexto existencial do sujeito, que, diante da sua própria 

realidade psíquica, se vê às voltas com uma busca por sentimentos de prazer, satisfação e, ao 

mesmo tempo, ausência de dores e sofrimentos. Ainda segundo a exposição freudiana, esses 

momentos satisfatórios consistem também na adaptação de uma estrutura psíquica interna à 

estrutura externa, cujo controle por parte do sujeito é nulo. É possível compreender, pela 

teoria psicanalítica, que a estrutura psíquica atua no e para o sujeito enquanto um enigma, 

deixando-o alheio de certas questões que o afetam, das causas sintomáticas que o atormentam 

e que justamente o fazem sofrer.  

Peres (2010) comenta o texto freudiano e explica como o autor trabalhou a 

impossibilidade da felicidade, ou melhor, os motivos pelos quais o sujeito não experimenta a 

felicidade em estado permanente e absoluto: 

 

[...] nosso próprio corpo, que nos envia sinais de alarme através de dor e da 

angústia devido a seu inevitável processo de envelhecimento; o mundo externo, 

que pode nos lançar ataques intensos e destruidores; e, finalmente, o desgosto 

decorrente de vínculos com os outros seres humanos, que de todos os males é o 

mais ingrato. (PERES, 2010, p. 20-21, negritos nossos). 

 

O corpo, a natureza e os vínculos interpessoais são apontados por Peres como fatores 

que impossibilitam um estado de felicidade, na produção de efeitos de permanência, já que 

em todos estes fatores se faz impossível qualquer tentativa de controle. Ou seja, é impossível 

ao sujeito impedir os momentos que se marcam pela pouca ou total ausência de felicidade.  

Há um movimento relevante nos discursos sobre felicidade quando este afeto – 

episódico e enigmático para o sujeito – passa a comparecer nos discursos econômicos. Tal 

deslizamento, conforme veremos, não é sem consequências e traz em seu bojo a mobilização 

de outro imaginário sobre felicidade.  

A obra A felicidade, de autoria do sociólogo De Masi e do fotógrafo Toscano (2011), 

traça alguns dos efeitos de sentidos que foram construídos em torno da felicidade no século 
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XX e como o termo ‘felicidade’, que na obra de Freud mobiliza efeitos de sentido 

relacionados a questões subjetivas e esporádicas relacionadas à história de cada sujeito, 

comparece nos discursos de outros campos de saber, como no econômico, inscrita em outras 

redes de filiações, com sentidos que conferem à felicidade efeitos de ser amplamente 

mensurável e constante.   

De Masi cita o estudo de 1946 do psicólogo Abraham Maslow, intitulado Motivation 

and personality. Neste estudo, Maslow explica o que se entende por bem-estar psicológico e 

como é possível chegar a ele. De Masi ressalta que na pesquisa Maslow “[...] está falando em 

bem-estar, e não em felicidade, porque no mundo econômico a palavra ‘felicidade’ representa 

um tabu” (DE MASI, 2011, p. 71), pelo menos na primeira metade do século XX.   

De Masi aponta o final dos anos 1960 e o início de 1970 como o período em que o 

debate em torno da felicidade começa a comparecer no campo da economia. O autor destaca 

três estudos. O primeiro, realizado nos EUA por Richard Easterlin (1974), demonstra que na 

Califórnia as pessoas estavam cada vez mais ricas e obesas, mas continuavam insatisfeitas.  

Outro estudo destacado por De Masi é o de Oswald. Nele, o autor apresenta os 

resultados de uma pesquisa realizada durante 10 anos na Inglaterra, que reuniu mais de 9 mil 

entrevistas e que busca demonstrar uma relação entre economia e felicidade, pois as crises 

econômicas afetam os sujeitos diretamente a ponto de se sentirem deprimidos. O que o estudo 

coloca em questão é que a inexistência de uma crise financeira não implica em um aumento 

no nível de felicidade. Embora faltem referências quanto à obra citada pelo sociólogo, foi 

possível localizar, em pesquisa na internet, alguns estudos realizados por Oswald e que 

estabelecem relações de sentido entre felicidade e economia
22

.  

O terceiro estudo, de Kahneman, estabelece relações entre situação financeira e 

felicidade, demonstrando que não há uma estabilização no desejo do sujeito em relação às 

posses financeiras. Explicando com outras palavras, o estudo permite concluir que a posse de 

dinheiro implica no aumento do desejo de possui-lo. Neste caso, De Masi também não indica 

o ano de publicação do referido trabalho de Kahneman. Mas em pesquisa na internet foi 

possível encontrar uma matéria da revista Exame que destaca um artigo publicado por 

Kahneman em 1979, em coautoria com Tversky, para a revista Science. O título do trabalho é 

                                                           
22

Um dos trabalhos intitula-se “Felicidade e desempenho econômico” (1997). Disponível em: 

<http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/economics/staff/academic/oswald/happecperf.pdf>. Acesso em: 22 ago. 

2013. 
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“Teoria do Prospecto: uma Análise das Decisões em Situações de Risco”. Nesse artigo
23

, os 

autores apontam que o sentimento de desprazer em perder uma determinada quantia de 

dinheiro é maior do que o prazer em ganhar esta mesma quantia. 

Os três artigos mobilizam, na segunda metade do século XX, o comparecimento da 

ideia de felicidade na relação de sentidos com o campo econômico. É importante observar que 

está em jogo nesta produção de efeitos de sentidos o poder aquisitivo. Nesta produção 

discursiva de evidências, a felicidade passa a ser mensurável, passível de ser medida e 

calculada. Antes desses estudos, a representação da felicidade era interditada do campo dos 

estudos econômicos por ser “pouco científica” e pela impossibilidade de qualquer tentativa de 

medição. Como exemplo entre o que pode ser medido ou não, De Masi (2011) compara a 

felicidade ao PIB – Produto Interno Bruto e à inflação. Impossibilidade que na historicidade 

dos sentidos da felicidade também será desconstruída.  

Em 1970, o reino do Butão, com apoio do PNUD – Programa das Nações Unidas para 

o Desenvolvimento – iniciou um programa de desenvolvimento que incluiu um índice 

denominado “Felicidade Interna Bruta”
24

 (FIB), índice que vem ganhando  projeção mundial 

em substituição ao PIB, já considerado como insuficiente e anacrônico
25

. Este índice, que 

recebe o apoio do economista Joseph Stiglitz, Nobel de Economia em 2001, passou a ser 

utilizado por outros países no século XXI, inclusive no Brasil, onde vem sendo aplicado 

através de projetos cm cidades como Campinas (SP) e Bento Gonçalves (RS). No índice são 

integradas nove dimensões para medir o estado de “felicidade”: padrão de vida econômico, 

governança, educação, saúde, vitalidade comunitária, resiliência ambiental, acesso à cultura, 

gerenciamento equilibrado do tempo e bem-estar psicológico. Os sentidos de importância em 

torno deste índice vêm crescendo a ponto de se tornar tema de debates no evento mundial 

“Rio+20”, realizado no Rio de Janeiro de 20 a 22 de junho de 2012. 

 Estas considerações apontam que, em um determinado momento do século XX, mais 

especificamente nos últimos 30 anos deste século, o termo ‘felicidade’ é deslocado de uma 
                                                           
23

Disponível em: <http://exame.abril.com.br/revista-exame/edicoes/1018/noticias/nao-dependa-da-intuicao-para-

tomar-decisoes?page=2>. Acesso em: 21 ago. 2013.  
24

 Disponibilizamos um dos sites que abordam o assunto: <http://www.felicidadeinternabruta.org.br/>.  
25

 Em artigo para a Revista Eletrônica de Jornalismo Científico, Caldas (2008) explica que indicadores 

circularam durante a Segunda Guerra Mundial e tinham como objetivo produzir formas que tornassem possíveis 

índices que medissem a produção neste cenário de guerra. Caldas cita Hazel Henderson, autora internacional e 

consultora de desenvolvimento sustentável, que publicou no jornal Le Monde Diplomatique o artigo “PIB: um 

indicador anacrônico”. Neste artigo, Caldas aponta que é destacado por Henderson o fato, por exemplo, de 

qualquer país poder “cortar toda a sua floresta e registrar o valor da venda da madeira como ganho no PIB sem 

que nenhuma perda seja computada”. (Disponível em:  

<http://comciencia.br/comciencia/?section=8&edicao=33&id=387>. Acesso em: 4 de set. 2013) 

http://exame.abril.com.br/revista-exame/edicoes/1018/noticias/nao-dependa-da-intuicao-para-tomar-decisoes?page=2
http://exame.abril.com.br/revista-exame/edicoes/1018/noticias/nao-dependa-da-intuicao-para-tomar-decisoes?page=2
http://www.felicidadeinternabruta.org.br/
http://diplo.uol.com.br/2007-12,a2026
http://diplo.uol.com.br/2007-12,a2026
http://comciencia.br/comciencia/?section=8&edicao=33&id=387
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discursividade que o inscrevia enquanto um afeto episódico e particular à história de cada 

sujeito, e passa a circular em uma outra discursividade, em uma mobilização que o significa 

enquanto aquilo que é possível de ser mensurado e verificado. Em outras palavras, ao 

comparecer em estatísticas, o termo ‘felicidade’ se desloca dos efeitos de sentidos de afeto 

para ser mobilizado para adjetivar espaços urbanos
26

, produzindo processos de significação a 

partir de ações conjuntas e não mais atos individuais, o que, por sua vez, atua na mobilização 

de outro imaginário sobre o que seja a felicidade: passível de ser medida e que pode ser 

verificada em grupos, em cidades, em nações, tornando homogêneas as condições que 

permitem que um sujeito ou uma nação possam ser adjetivados com o termo ‘feliz’ e, por 

conseguinte, estabilizando os sentidos de felicidade. 

 Retornamos assim ao trabalho apontado desde o início desta seção, de Mariani & 

Magalhães (2011b), que estabelece as relações de significação produzidas na 

contemporaneidade em torno da felicidade produzindo redes de filiação ao consumo.  

Os gestos de leitura das autoras também são corroborados por outras áreas de 

conhecimento, como pela psicanálise. Kehl (2009), por exemplo, explica que a 

contemporaneidade pode ser definida como o “século da velocidade, da euforia prêt-à-

porter, da saúde, do exibicionismo e, como já se tornou chavão, do consumo generalizado” 

(idem, p. 22, grifos do original e negritos nossos). Grifamos do fragmento “velocidade”, 

“euforia”, “exibicionismo” e a expressão “consumo generalizado”. Estes destaques apontam 

para um processo histórico que em seus movimentos de sentido lança o sujeito para o 

descomedido. O tempo comparece sempre como da ordem de uma urgência, produzindo 

efeitos de “agora ou nunca”. Tais processos de significação em torno do tempo configuram 

movimentos de outra urgência por parte do sujeito: a constante exposição, que funciona de 

maneira evanescente, mas que atua ilusoriamente para o sujeito enquanto aquilo que lhe 

confere poder. A euforia é galgada ao custo de um consumo que necessita de um constante 

investimento para justificá-la, investimento financeiro bem como o investimento de filiação 

do sujeito ao discurso do capital, cuja imagem construída ao sujeito é a de que este somente 

será reconhecido socialmente de acordo com o que possui e consome.  

                                                           
26

 O espaço urbano Rio de Janeiro, por exemplo, tem sido associado, através de pesquisas, a sentidos de 

felicidade. Citemos dois casos exemplares. No primeiro, de 2009, o Rio de Janeiro foi eleita a cidade mais feliz 

do mundo pela revista americana Forbes, que divulgou amplamente na mídia brasileira os resultados de uma 

pesquisa realizada com dez mil pessoas em mais de 20 países. Em 2013, o jornal O Globo publicou resultados de 

outra pesquisa, realizada por agências nacionais especialmente para o jornal. Nesta pesquisa, setenta e cinco por 

cento (75%) dos moradores do Rio de Janeiro a consideram uma cidade feliz.  
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O trabalho de Santos (2009) também se dedica à análise destas questões e trata de uma 

“alegria como commodity”, que mereceu, inclusive, o título para seu trabalho e cuja 

explicação é de que a  

 

alegria comodificada consiste assim na oferta a granel, pelo hiperconsumo, de 

cenas e conceitos com hermêneuticas positivas sobre a felicidade, o bem-estar, 

para disseminar variantes passivas da alegria essencial nas formas da 

autocongratulação, da ambiência “friendly” e da efusão despotencializada, como 

estratégia de combate às paixões tristes, que nada vendem. A distância entre uma 

e outra pode ser medida pelo desnível em densidade, em relevância experiencial 

entre o “otimismo” e a “esperança”, palavras calcadas no sema “alegria”, a primeira 

em ascensão, a segunda quase em extinção no nosso léxico. (SANTOS, 2009, p. 

100, grifos do original e negritos nossos). 

 

A relação que se constrói, segundo o autor, é de que os sentidos sobre a alegria são 

construídos em torno do consumo, em uma relação de necessidade. Explicando melhor, trata-

se de processos de sentido cuja construção aponta que a possibilidade de felicidade somente 

ocorre pela via do consumo. Diante desta prática discursiva que relaciona alegria ao consumo, 

os discursos sobre tristeza sofrem processos de silenciamento (ORLANDI, 2002) por parte 

dos discursos hegemônicos.  

É preciso considerar que não são todos os sentidos sobre a tristeza são silenciados. Os 

veículos midiáticos também circulam notícias trágicas, mobilizando efeitos de sentidos de 

comoção geral e indignação passiva ou aquelas em que, em meio à tragicidade, apresentam 

um desfecho feliz, um funcionamento do happy end. O ponto nodal em torno dos processos 

de silenciamento está, sobretudo, nas discursividades que podem colocar em risco a filiação 

do sujeito com a formação discursiva de mercado. O excesso de consumo, por exemplo, não é 

questionado se colocado em relação com a falta de possibilidade de consumo, esta sim 

circulando nos discursos jornalísticos, na produção de efeitos de tragicidade. Por outro lado, 

há reportagens que demonstram o status e a valorização sustentadas pelo poder aquisitivo 

cujos efeitos de sentidos são de que se tratam, em nossa formação social, de formas de 

felicidade. 

Este é um dos processos que nos permitem compreender os discursos que constroem 

sobre o sujeito os efeitos de sentidos de bem-estar ou de felicidade. Produzidos pela imagem 

de que podem ser perenes, produz-se para o sujeito a imagem de só se pode ou se consegue 

estar “bem”, “alegre”, “feliz”, se se estiver em dia com a demanda do consumo, ou seja, se o 
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sujeito for o “bom sujeito” (PÊCHEUX, [1975] 2009, p. 199), para a formação discursiva de 

mercado. Destacamos que esse “bom sujeito” na teoria de Pêcheux relacionava-se a uma das 

modalidades na qual o sujeito se desdobrava no discurso. O bom sujeito é aquele “livremente 

consentido”, significando as aspas aqui justamente seu desconhecimento inconsciente sobre 

esse processo, em que o sujeito se filia ao discurso do Sujeito, ficando este superposto àquele. 

A outra modalidade de desdobramento do sujeito é a do “mau sujeito”. É aquele que em sua 

tomada de posição se contrapõe ao Sujeito, ao sujeito universal.  

Embora a relação entre felicidade e consumo seja construída discursivamente como 

uma escolha a ser feita pelo sujeito, construído discursivamente como livre, a contradição se 

instala porque ao mesmo tempo não se pode ser feliz se não houver consumo. Neste rodeio 

discursivo de ilusão de liberdade, é imposto ao sujeito uma certa ação, um certo 

encaminhamento de sentidos que atendam à demanda do capital. Filiado, ainda que de 

maneira inconsciente, a tais sentidos de demanda, o sujeito é mobilizado discursivamente de 

modo a atendê-los, mas, ao mesmo tempo, é sempre produzido a ele um retardo, já que os 

sentidos entre felicidade e consumo jamais se concretizam de fato. Produz-se, deste modo, 

sentidos de impossibilidade e de impotência, sentidos que, como apontam Mariani & 

Magalhães (2011b), não são problematizados e o sujeito se relança ao consumo, filiando-se 

aos sentidos de evidência construídos pelo “Texto de Mercado” (PAYER, 2005).  

Afirmamos anteriormente que há um processo de silenciamento (ORLANDI, 2002)
27

 

do discurso hegemônico sobre os sentidos de tristeza e explicamos que, a nosso ver, estes 

processos são mobilizados principalmente em torno daquelas discursividades que podem fazer 

explodir os sentidos cristalizados sobre a formação discursiva de mercado, que relaciona 

consumo à felicidade e que a colocam como lugar pronto diante de toda e qualquer prática de 

consumo. Silencia-se, portanto, quaisquer sentidos de esvaziamento do sujeito na posição 

consumidor aos efeitos de uma felicidade evanescente, produzindo sobre este sujeito o efeito 

de uma constante obrigação de consumir.  

Estes processos de produção de sentidos de liberdade atuam contraditoriamente como 

uma imposição construída ao sujeito. Se é possível ser feliz somente de uma determinada 

maneira, os discursos contemporâneos mobilizam outros dizeres para construir uma imagem 

sobre a felicidade e o consumo. Em outras palavras, é preciso que diferentes regiões de 

                                                           
27

 Ao longo deste capítulo faremos várias menções aos processos de silenciamento. Em todas elas, Orlandi 

(2002) é nossa referência teórico-analítica, conforme citada no capítulo anterior. 
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sentidos sejam mobilizadas ou silenciadas para fazer funcionar os discursos em torno de uma 

sociedade feliz.  

Com uma visada psicanalítica, Roudinesco (2000) explica alguns dos processos de 

silenciamento das sociedades democráticas contemporâneas. Segundo a autora, a atual 

formação social   

 

Quer banir de seu horizonte a realidade do infortúnio, da morte e da violência, 

ao mesmo tempo procurando integrar num sistema único as diferenças e as 

resistências. Em nome da globalização e do sucesso econômico, ela tem tentado 

abolir a idéia de conflito social. Do mesmo modo, tende a criminalizar as 

revoluções e a retirar o heroísmo da guerra [...]. (ROUDINESCO, 2000, p. 16, 

negritos nossos). 

 

A partir da afirmação da autora, é possível depreender que há um cerceamento na 

circulação dos discursos sobre felicidade que fazem com que o termo ‘felicidade’ deslize de 

uma discursividade que o inscreve como subjetivo para inscrevê-lo no social, produzindo 

efeitos de sentidos de que todos estão felizes. Nesta produção de movimentos de sentidos, os 

processos de silenciamento são empreendidos sobre aquelas discursividades que possam 

apontar para o conflito, para a violência, para a alteridade e estendem este efeito de que há 

uma certa ordem regendo o social e que garante um bem-estar geral.  

Ainda refletindo sobre as práticas discursivas em torno da felicidade, Kehl (2009) 

aponta que os discursos hegemônicos da vida contemporânea não fazem “nenhuma 

referência valorativa dos estados de tristeza e da dor de viver, assim como do possível 

saber a que eles podem conduzir.” (idem, p. 16, negritos nossos). Um ponto relevante 

apontado pela psicanalista neste fragmento são as relações de forças entre os discursos da 

felicidade e os discursos que funcionam em uma contraidentificação: a tristeza, a dor de viver, 

entre outros afetos. Não desconsiderando que circulam discursos sobre tristeza, por exemplo, 

a autora traz para a cena discursiva um dos modos de funcionamento destes discursos, que 

coloca estes afetos em um lugar menor, desprivilegiado em relação à felicidade. Trata-se de 

uma maneira de, discursivamente, construir sobre tais estados uma imagem de inutilidade. 

Sendo inúteis, portanto, é preciso evitá-los, interditando o que é da ordem da subjetividade.  

Deste modo, nossos gestos de leitura são de que os efeitos dos discursos sobre 

felicidade funcionam na contemporaneidade como um outro modo de silenciar (ORLANDI, 

2002) os discursos sobre tristeza e outros afetos negativizados em nossa formação social.  
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Uma das consequências de tal circulação na produção de efeitos de sentidos no e para 

o sujeito discursivo é destacado por Dufour (2005). No âmbito de uma leitura filosófica, 

Dufour aponta os movimentos de sentidos produzidos pelos processos econômicos, os quais, 

segundo o autor, alteram as relações de toda ordem, inclusive as subjetivas, produzindo 

efeitos de mercadoria. Este mesmo processo também vem forjando um novo indivíduo que se 

faz, segundo o autor, “em nome de um ‘real’ no qual é melhor consentir que a ele se opor: ele 

[o indivíduo] deve parecer doce, querido, desejado, como se se tratasse de 

entretenimentos (exemplos: a televisão, a propaganda).” (DUFOUR, 2005, p.15 – grifos do 

original e negritos nossos).  

O fragmento de Dufour aponta para uma construção discursiva do sujeito que funciona 

produzindo efeitos de sentidos de uma mercadoria. Dufour lança à cena neste fragmento, pelo 

uso do verbo, uma mudança subjetiva na contemporaneidade. Ao afirmar que “[o indivíduo] 

deve parecer” (grifos nossos), o autor aponta para uma representação do sujeito sobre si 

mesmo, cujo investimento, tanto em termos subjetivos como em termos financeiros, se dá 

com vistas a uma construção eficiente dessa imagem.  

Relacionando de maneira mais ampla a partir das relações de sentidos produzidas 

pelas citações de Roudinesco (2000), Kehl (2009) e Dufour (2005), podemos compreender 

que, na contemporaneidade, os discursos sobre felicidade circulam de maneira hegemônica e 

produzem efeitos de uma felicidade geral e possível a todos, silenciando discursividades 

outras que poderiam romper com a imagem construída sobre felicidade. Estas práticas 

discursivas em torno de felicidade também silenciam afetos que estão em oposição nesta 

relação de forças, como a tristeza, a dor de viver, a depressão. Quando estes afetos 

comparecem nos discursos, os efeitos de sentidos apontam para uma desvalorização. Eles são 

construídos discursivamente como inúteis e que nada ensinam ao sujeito. Diante dos 

processos de silenciamento de práticas discursivas que coloquem em questão os afetos e a 

importância de todos para a subjetividade, inclusive a tristeza e a dor de viver
28

, o sujeito 

pode vir a se filiar aos sentidos das práticas discursivas do capitalismo nas quais sujeito e 

felicidade são mercadorias e nesta necessidade de produção de uma imagem que atenda às 

demandas da felicidade constante.  

                                                           
28

 Os afetos aqui considerados afastam-se daqueles que podem produzir um estado de paralisia no sujeito. Em 

outras palavras, um ou mais estados que impedem o sujeito de (re)agir, daí construirmos tal estado sob o termo 

“paralisia”. Nestes casos há outras questões em jogo e por isso se faz necessário um tratamento analítico 

adequado bem como talvez seja necessária a entrada de medicação.  
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Tais considerações acenam para um estilhaçamento subjetivo que se faz necessário 

para se adequar à demanda construída na contemporaneidade. Neste movimento de produção 

de sentidos, uma interrogação que pode comparecer é quais efeitos de sentidos podem ser 

produzidos sobre aqueles que mobilizam gestos de resistência sobre tal demanda. Uma das 

direções de sentidos que vem comparecendo na contemporaneidade se estabelece na 

patologização da tristeza. Explicando melhor: diante de discursividades que demandam 

sentidos de felicidade, o comparecimento daqueles afetos que não se inscrevem nesta direção 

de sentidos podem ser interpretados como da ordem do patológico. Afetos constituintes da 

subjetividade, como o mal-estar ou a tristeza normal (HORWITZ & WAKEFIELD, 2010), 

podem se inscrever enquanto lugares subjetivos indesejáveis, lugares de recusa, portanto, e 

que devem ser evitados a qualquer custo, sob o risco de se tornarem indicativos de um sujeito 

doente e que pode ou deve ser medicado. Ao mencionarmos ‘tristeza normal’ temos como 

base o trabalho de Horwitz & Wakefield (2010), que explicam: “[...] as reações normais que 

consideramos vão, de fato, além da tristeza e acarretam vazio emocional, vergonha, 

humilhação e reações relacionadas com perdas de vários tipos, como perda de autoestima ou 

da reputação em determinado grupo.” (idem, p. 39). Ou seja, a tristeza normal seria um modo 

de designar vários aspectos que envolvem o sujeito em suas experiências mal sucedidas. Os 

autores também explicam que 

 

Quando falamos de ‘tristeza normal’, não queremos dizer que é normal em termos 

estatísticos, ou no sentido de que ‘está tudo bem’. Ao contrário: a tristeza é 

funcionalmente normal ou não patológica, isto é, é o produto de processos mentais 

relevantes funcionando conforme foram biologicamente projetados para reagir à 

perda. (HORWITZ & WAKEFIELD, 2010, p. 39).  

 

As discursividades que tornam afetos como a tristeza, mesmo a normal, inscritos em 

sentidos patológicos, afetam, de um lado, no aumento de casos a serem medicados. Por outro 

lado, não podemos desconsiderar que a ideologia “é um ritual com falha e a língua não 

funciona fechada sobre si mesma [...]” (ORLANDI, 2010, p. 20) e diante destas 

discursividades que produzem efeitos de sentidos coercitivos sobre a felicidade, filiando tal 

estado a sentidos de obrigação, um quadro depressivo, enquanto sintoma grave, pode ser um 

lugar de resistência de um sujeito que não se filia aos efeitos de sentidos sobre felicidade. Um 

estado depressivo, deste modo, se marca enquanto um estado afetivo que pontua a 

impossibilidade de um fechamento hegemônico dos sentidos sobre as práticas discursivas em 



73 

 

torno da felicidade. Se há uma prática discursiva que insiste na produção de sentidos em torno 

da necessidade de ser feliz, produzindo o efeito de um fechamento a partir deste afeto, um 

quadro depressivo comparece produzindo efeitos de resistências, como uma discursividade 

que aponta para uma contraidentificação à discursividade da felicidade. 

 Desta maneira, o estado depressivo pode ser inscrito em duas direções de sentidos que 

não necessariamente se excluem na produção de sentidos. Vimos que depressão pode ser um 

dos modos de designar mais amplamente diversas regiões afetivas do sujeito, desde a tristeza 

normal (HORWITZ & WAKEFIELD, 2010), até aqueles estados depressivos mais graves em 

que está em jogo uma “tristeza inconsolável” que “esconde uma verdadeira predisposição 

para o desespero.” (KRISTEVA, 1989, p. 39). Também compreendemos que depressão pode 

ser um lugar de resistência do sujeito frente às discursividades cujos sentidos apontam para a 

obrigação de ser feliz. 

É possível situar que não se concede socialmente um lugar a uma discursividade em 

torno da infelicidade, da tristeza, do desespero, entre outros afetos negativizados 

discursivamente, também no discurso do Estado. Entendemos que também o suicídio pode ser 

considerado um gesto que aponta, também, para sentidos de não felicidade do sujeito diante 

de sua própria vida. A vida, portanto, escapa aos sentidos de organicidade, aos sentidos 

biológicos, para se inscrever na ordem do político, que da perspectiva discursiva é o que 

divide socialmente os sentidos e o que aponta para as relações de poder simbolizadas em uma 

determinada época (ORLANDI, 2001a, p. 90).    

Além de ter legitimação de interferir nos gestos (políticos) do sujeito, tirando dele uma 

certa margem de liberdade em relação à sua própria vida, a discursividade do Estado vem se 

inserindo aos sentidos de felicidade. Um caso exemplar é a decisão da Emenda ao Texto 

Constitucional feita nos termos do § 3º do art. 6º da Constituição Federal
29

 (2010, online). 

Segundo o texto, que segue abaixo, a felicidade é o primeiro item daquilo que constitui direito 

do cidadão:  

 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 

60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao Texto Constitucional: 

Art. 1º O art. 6º da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 6º São direitos sociais, essenciais à busca da felicidade, a educação, a saúde, a 

alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a 

proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 

Constituição. 
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 Essa proposta é conhecida como “PEC da felicidade” (2010, online). 
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Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data da sua publicação. (2010, 

online, negritos nossos). 

 

 

Refletindo sobre os casos de suicídio, podemos compreender que há um deslizamento 

da proibição da morte, que permanece no discurso jurídico, para um direito à busca pela 

felicidade. Uma interrogação que comparece é em que medida tal direito não pode deslizar 

para uma obrigação, produzindo sentidos de que, sendo um direito, por estar inscrito na Lei, 

tal termo pode deslizar para uma obrigação da posição sujeito cidadão, a partir da construção 

de uma imagem sobre o Estado – provedor de bens, serviços e... felicidade –  e que também 

contribui para a construção da imagem sobre felicidade a partir do não dito: o não-direito do 

sujeito de direito a não estar feliz, o não direito a lançar-se aos afetos que o constituem e que 

compõem sua existência.  

Por outro lado, vale retomar a reflexão discursiva de Orlandi (2001a) sobre os dizeres 

no capitalismo, mas aqui articulando à felicidade. A autora ressalva que na cultura capitalista 

“falar de algo não garante esse algo, ao contrário, muitas vezes, o discurso sobre “x”, ao dar 

visibilidade, coloca esse “x” na berlinda” (idem, p. 171). Na sociedade capitalista, os 

discursos sobre felicidade, embora circulem à profusão, podem produzir sentidos de felicidade 

que a coloquem “na berlinda” à medida que é apagada em sua circulação. Trazer o termo 

‘felicidade’ na Constituição não garante a felicidade ao mesmo tempo em que vincula uma 

relação entre Estado e sujeito de direito, produzindo efeitos de entrelaçamento entre uma 

possibilidade que aparentemente se garante pela Lei e a inscrição de um sujeito de direito, 

escapando aos sentidos produzidos pelos estudos psicanalíticos, da felicidade como 

fenômenos episódicos e que respondem também a uma ordem do inconsciente. 

Nesta seção, nos detivemos na reflexão das produções de significação na 

contemporaneidade entre depressão e felicidade. Vimos, a propósito do fragmento da música 

de Tom Zé, que felicidade funciona de maneira coercitiva em nossa formação social, cujos 

efeitos de sentidos se produzem, sobretudo, na relação com o consumo, cuja imagem é de que 

felicidade é possível à medida que se consome. 

 Passaremos à reflexão sobre melancolia e depressão. Veremos como alguns estudos 

entendem tais sintomas e os principais deslizamentos produzidos ao longo das épocas, 

situando em alguma medida o que Pêcheux ([1975] 2009) e Orlandi (1998, p. 21) apontam 

quando afirmam que palavras, expressões e proposições podem deslizar em seus efeitos de 

sentidos no discurso a partir da formação discursiva nas quais se inscrevem. 
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3.2 Depressão e melancolia 

 

O nosso percurso nesta seção não se filia a um trabalho que busca fazer um 

levantamento teórico exaustivo da melancolia enquanto “nosos” (LAMBOTTE, 2000, p. 33), 

ou seja, enquanto uma “doença da alma” individual
30

. Embora tracemos algumas definições 

feitas ao longo das épocas, nosso gesto de leitura busca perseguir alguns dos processos de 

produção de sentidos na relação com o chamado sujeito melancólico. Este percurso nos 

permitirá compreender como o corpo foi uma materialidade discursiva privilegiada aos 

sentidos de inscrição do sujeito na melancolia e, também, como os discursos permitiram 

diferentes movimentos de sentidos, produzindo deslizamentos sobre os sentidos do sujeito 

melancólico.  

Desta maneira, nosso investimento nesta reflexão discursiva busca apreender o político 

dos e nos gestos de interpretação sobre melancolia, gesto de reflexão relevante para 

estabelecer as distinções produzidas na mídia entre depressão e melancolia.  

Retomemos, deste modo, um fragmento textual do conto O espelho: esboço de uma 

nova teoria da alma humana
31

, de Machado de Assis: 

 

Minha solidão tomou proporções enormes. Nunca os dias foram mais compridos, 

nunca o sol abrasou a terra com uma obstinação mais cansativa. As horas batiam 

de século a século no velho relógio da sala, cuja pêndula tic-tac,tic-tac, feria-me a 

alma interior, como um piparote contínuo da eternidade.[...] Tudo silêncio, um 

silêncio vasto, enorme, infinito, apenas sublinhado pelo eterno tic-tac da pêndula. 

Tic-tac, tic-tac...  

 

 No fragmento, o narrador produz alguns dos efeitos de sentidos possíveis no discurso 

melancólico, como a suspensão da ordem cronológica (“nunca os dias foram mais 

compridos”; “as horas batiam e século a século no velho relógio da sala”) e o abismo ao qual 

o sujeito se lança, escapando a seus desejos (“tudo silêncio, um silêncio vasto, enorme, 

infinito”), o que encerra o chamado sujeito melancólico nesta condição de certeza sobre o 

vazio de suas fantasias. O retorno ao campo simbólico é sempre problemático, e há que se 

construir um percurso analítico próprio para cada caso. Embora qualquer sujeito possa 

atravessar fases marcadas pela tristeza, e cujo afeto atua significativamente nas questões da 

                                                           
30

 Lambotte tem diversos trabalhos que analisam a melancolia a partir da perspectiva psicanalítica. Um dos 

trabalhos de maior fôlego da autora tem como título O discurso melancólico (1997) e tal estudo demonstra que 

uma empreitada sobre o tema já é um trabalho outro, com interrogações e complexidade próprias.  
31

 Disponível em: <http://machado.mec.gov.br/images/stories/pdf/contos/macn003.pdf>. Acesso em: 15 mar. 

2012. 
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subjetividade e para aquilo que está em causa para cada um, flagrar-se com a certeza de que 

se está para sempre mergulhado neste sentimento de maneira definitiva, e cujo luto faz 

queimar qualquer tentativa de uma cartografia de retorno, é muito mais delicado: trata-se de 

uma dor inominável, que além de fechar as portas a qualquer significante que possa arrebatá-

lo dela, vai lançando minas a fim de explodir os caminhos simbólicos que este sujeito tenta 

traçar (LAMBOTTE, 2000).  

É preciso considerar, entretanto, que os percursos do inconsciente na melancolia não se 

limitam a estes percursos que sinalizamos. No texto Luto e melancolia, Freud ([1917] 2006) 

busca delimitar os traços melancólicos e mostra nuances que situam a dificuldade de 

identificação de um quadro somático para a melancolia, porque existem diferenças entre os 

casos de melancolia. Ainda assim, considerando os casos analisados, Freud afirma que a 

melancolia se caracteriza como  

 

um estado de ânimo profundamente doloroso, por uma suspensão do interesse pelo 

mundo externo, pela perda da capacidade de amar, pela inibição geral das 

capacidades de realizar tarefas e pela depreciação do sentimento-de-Si 

[Selbstgefühl]. Essa depreciação manifesta-se por censuras e insultos a si mesmo, 

evoluindo de forma crescente até chegar a uma expectativa delirante de ser punido. 

(FREUD, [1917] 2006, p. 104, negritos nossos). 

 

Neste fragmento, o autor situa este lugar subjetivo da melancolia, marcado pelo 

abandono de qualquer investimento sobre si: o melancólico se encontra vencido pela certeza 

que recai de que nada vale tal esforço, de que ele mesmo não vale tal investimento subjetivo. 

“Suspensão do interesse”, “perda da capacidade”, “inibição geral”, “depreciação do 

sentimento-de-Si”: sítios de significação (ORLANDI, 1998) que produzem uma direção de 

sentidos de um sujeito que abandona a si e ao Outro pelos lugares negativizados nos quais 

ambos se situam.  

Antes de prosseguirmos, precisamos abordar o que estamos entendendo pela noção de 

“sítios de significação”, teorizada em Orlandi (1998). Os “sítios de significação” podem ser 

depreendidos como resultantes da relação entre os gestos de interpretação do sujeito autor 

com aquilo que lhe é exterior, com a memória discursiva, relação esta que torna o texto uma 

“peça significativa” (idem, p. 15). De nossa parte, estamos considerando a revista Veja sujeito 

autor, já que enquanto instituição é a sua imagem que está em jogo nas matérias, 

atravessando, portanto, as reportagens assinadas ou não.  
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Em sua teorização sobre texto e sítios significantes, Orlandi (1998) aponta que nesta 

filiação, cujas redes são situadas em uma análise discursiva, o exterior opera regendo a 

direção de sentidos de um texto, o que implica da parte do analista em considerar, no 

movimento do empreendimento analítico, que  

 

Nas diferentes direções significativas que um texto pode tomar há, no entanto, 

um regime de necessidade que ele obedece. Não é verdade que o texto possa se 

desenvolver em qualquer direção: há uma necessidade que rege um texto e que 

vem da relação com a exterioridade. (ORLANDI, 1998, p. 15, negritos nossos)  

 

Orlandi (ibidem) coloca em questão que o exterior não atua como um lugar paralelo ao 

texto, mas que o constitui, por isso mesmo regendo este texto. É relevante compreender que a 

exterioridade não atua produzindo sentidos para todas as direções. A um suposto processo 

caótico de produção de sentidos que tal afirmação poderia colocar em causa, ou seja, produzir 

efeitos de que um texto aponta para quaisquer produções de sentidos, Orlandi (ibidem) 

defende que esta regência exterior, este “regime de necessidade” que um texto busca atender, 

possui uma direção significativa que predomina sobre as demais.  

Explicada esta noção, retomemos nossa reflexão sobre o quadro melancólico a partir da 

psicanálise.  

Na obra Luto e Melancolia, Freud explica que, diferentemente do luto, em que o objeto 

de amor perdido é conhecido do sujeito, na melancolia o intenso sofrimento do sujeito não 

alcança a via da consciência: os “processos de ambivalência” ([1917] 2006, p. 114) entre 

afetos como amor e ódio, os conflitos que o sujeito atravessa, ocorrem inconscientemente, 

tornando impossível para o sujeito conseguir simbolizar a perda (o que perdeu ou como 

perdeu) de seu objeto de amor ou mesmo reconhecer seu medo da perda, outro fator que pode 

desencadear a melancolia. Retomemos Freud para citar uma explicação sobre todo o processo 

que envolve a melancolia: 

 

Havia ocorrido uma escolha de objeto, isto é, o enlaçamento [Bindung] da libido a 

uma determinada pessoa. Entretanto, uma ofensa real ou decepção proveniente da 

pessoa amada causou um estremecimento dessa relação com o objeto. O 

resultado não foi um processo normal de retirada da libido desse objeto e a 

seguir seu deslocamento para outro objeto, mas sim algo diverso, que para 

ocorrer parece exigir a presença de determinadas condições. O que se seguiu foi 

que o investimento de carga no objeto se mostrou pouco resistente e firme e foi 

retirado. A libido então liberada, em vez de ser transferida a outro objeto, foi 

recolhida para dentro do Eu. Lá essa libido não foi utilizada para uma função 

qualquer, e sim para produzir uma identificação do Eu com o objeto que tinha sido 

abandonado. Assim, a sombra do objeto caiu sobre o Eu. A partir daí uma 
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instância especial podia julgar esse Eu como se ele fosse um objeto, a saber: o 

objeto abandonado. Desta forma, a perda do objeto transformou-se num 

conflito entre o Eu e a pessoa amada transformou num conflito entre a crítica 

ao Eu e o Eu modificado pela identificação. (FREUD, [1917] 2006, p. 108, grifos 

do autor e negritos nossos). 

 

Nesta passagem, Freud explica o longo processo pelo qual se vai delineando um quadro 

melancólico. Como se pode compreender, há um investimento libidinal do sujeito em um 

primeiro momento endereçado a um outro. Tal investimento, porém, foi frustrado por alguma 

razão, citada por Freud como “ofensa real ou decepção”, e o sujeito retira o investimento 

libidinal do objeto de amor e o recolhe para si. Este processo de transferência faz com que o  

sujeito invista sobre si a representação de “objeto abandonado” e sobre este mesmo sujeito 

passam a recair os conflitos que a princípio estariam voltados à pessoa amada.  

É em Freud também que podemos compreender a opacidade que marca o processo 

melancólico, ou seja, daquilo que está em jogo na transferência entre o objeto amado e o eu. 

Seria de se supor que, diante da frustração que a pessoa amada causa ao sujeito pelo 

investimento libidinal não correspondido, este último transferiria a outro objeto (e não a si 

mesmo) o seu investimento. Em uma determinada passagem, Freud afirma que no processo 

melancólico não há essa transferência para outro objeto, e o investimento é recolhido pelo 

sujeito. A mobilização de tal processo, segundo Freud, “parece exigir a presença de 

determinadas condições”, que embora citadas não são delineadas de maneira a produzir 

efeitos de fechamentos de sentidos. Mantém-se, deste modo, a enigmática construção 

inconsciente que está em jogo no quadro melancólico.  

Recuperando alguns dos sentidos etimológicos do termo ‘melancolia’, Lambotte (2000) 

explica que este termo, cujos efeitos estão mais cristalizados em torno de sentidos de um traço 

de caráter, deriva do grego: melas (negra) chole (bile). Em tal construção simbólica se tem 

algumas das explicações, pois, conforme explica a psicanalista, 

 

A bile negra [...] entrava na composição do corpo com os três outros humores: o 

sangue, a linfa ou a fleuma e a bile amarela ou a pituíta. Sabe-se que esses líquidos 

correspondiam, respectivamente, na fisiologia de Hipócrates, aos temperamentos 

sanguíneo, fleumático e colérico e a ruptura de seu equilíbrio era devida, na maioria 

das vezes, ao aumento de ‘substâncias negras’ nefastas que obscureciam a razão e 

arrastavam o sujeito numa espécie de loucura ou de frenesi. (LAMBOTTE, 

2000, p. 32, negritos nossos). 

 

Neste fragmento que selecionamos, Lambotte (ibidem) acena para os sentidos 

produzidos no discurso médico sobre o melancólico: um sujeito perturbado por um 
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desequilíbrio nos líquidos corporais, os quais, por sua vez, o mergulham em uma loucura, 

uma espécie de “embriaguez do vinho”, como explicava Aristóteles
32

, e o “bêbado” para 

Platão (ibidem). A imagem do melancólico escapa da sobriedade racional e se enlaça a 

sentidos de frenesi, insanidade e destempero.    

Vale também trazer outros sentidos que Lambotte aponta em sua obra e que se colocam 

como construídos desde a tradição grega. Segundo a psicanalista, tais processos de 

significação continuam reatualizados; em termos discursivos, apontam para uma memória 

discursiva em funcionamento. O primeiro destes sentidos tem relação com uma capacidade 

intelectual do melancólico cuja imagem o aproximaria da “genialidade”, construída em 

Aristóteles, e o segundo se relaciona aos sentidos de um humor excedido, segundo a teoria de 

Hipócrates (comparados por Lambotte como a submersão na queixa pelo sujeito com traços 

de neurose obsessiva).  

É importante também ressaltar que na Idade Média os sentidos construídos sobre o 

melancólico apontavam para uma dispersão nos movimentos de seus efeitos produzidos. Se 

de um lado o discurso médico observa os sintomas da melancolia produzidos a partir de um 

corpo orgânico, estes sentidos foram silenciados pelo discurso religioso, no qual a relação de 

forças permanece: a acedia dos monges indicava efeitos de sentidos de um espírito propenso à 

meditação e à aproximação com o divino. Conforme afirma Kristeva, “os monges da Idade 

Média cultivarão a tristeza: ascese mística (acedia), ela se imporá como meio de 

conhecimento paradoxal da verdade divina e constituirá a maior prova de fé.” (KRISTEVA, 

1989, p. 15). Tais efeitos no interior do discurso religioso se confrontam com outras 

discursividades religiosas, cujos efeitos caminham em outra direção de sentidos e que 

inscrevem o sujeito melancólico ao pecado, produzindo uma equação linguística (MARIANI, 

1998) a partir da qual se produz: “sujeito melancólico=pecador”. 

Kristeva (1989), em sua análise de A Divina Comédia, clássica obra de Dante Alighieri, 

aponta o destino fatal dos melancólicos:      

 

Dante coloca as ‘multidões dolorosas que perderam o bem do entendimento’ na 

‘cidade dolente’ (o Inferno, canto III). Ter um ‘coração taciturno’ significa ter 

perdido Deus, e os melancólicos formam ‘uma seita de fracos, importunos ante 

Deus e seus inimigos’: sua punição é a de não ter ‘nenhuma esperança de 

morte’. Aqueles a quem o desespero torna violentos para consigo mesmos, os 

suicidas e os dissipadores, não são menos poupados: estão condenados a se 
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 Lambotte (2000, p. 33) afirma que Aristóteles, na obra Problèmes, dedica todo um livro à comparação entre 

melancolia e embriaguez.  
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transformarem em árvores (canto XIII). (KRISTEVA, 1989, p. 15, grifos do original 

e negritos nossos). 

 

A análise de Kristeva aponta para um total abandono a que está fadado o sujeito 

melancólico, segundo os discursos religioso e literário e que, em termos dos processos de 

produção de sentidos, a memória discursiva que se retoma pelo abandono de Deus, 

recuperando sentidos da onipresença e perdão divinos. Os melancólicos e os suicidas são 

excluídos desses “domínios de memória” (COURTINE, 1999), e compõem a seita dos fracos 

e abandonados, cuja perda que sinalizam em vida permanecerá ad aeternum. 

Nesta produção de sentidos, estão em relação os sete pecados capitais. Interessa-nos 

especialmente o pecado da preguiça, que será mote de culpa de muitos cristãos na Idade 

Média e terá seus sentidos diluídos entre a acedia (melancolia) e a tristitia (tristeza). Estes 

pecados compõem a lista formada por mais seis na primeira versão escrita em 375 a.C., pelo 

monge Evagrius Ponticus. Esta lista foi reformulada por São Gregório, o Grande (a.C. 590-

604), cujo trabalho empreendeu um gesto de incorporação dos sentidos de acedia e a tristitia 

em um mesmo pecado, o da preguiça. Os pecados capitais passaram a ser sete. O historiador 

Leandro Karnal (2012, online
33

) explica que tal ajustamento discursivo empreendido sobre 

estes dois pecados em um, relaciona-se a uma aproximação das regiões de sentido da 

formação discursiva religiosa a uma formação discursiva burguesa, cuja imagem é de que o 

trabalho está acima do não trabalho, produzindo efeitos de que melancolia e tristeza são 

formas de preguiça, de um não desejo de trabalhar.  

A historicidade deste breve trajeto discursivo, elaborado com apoio em Lambotte e 

Kristeva, nos permite compreender que na Idade Média há diferentes movimentos de sentidos 

sobre o sujeito melancólico; a melancolia como desequilíbrio nos líquidos corporais; a 

melancolia como uma capacidade aproximada à genialidade; a melancolia dos monges como 

via de acesso a Deus; a melancolia como pecado relacionado ao da preguiça.   

Compreender os sentidos produzidos sobre a melancolia na Idade Média implica 

também em considerar uma constituição de outra da forma-sujeito (HAROCHE, 1992) em 

relação à forma-sujeito capitalista (Orlandi, 2001a). Veremos que isto altera deslocamentos 

fundamentais nos sentidos sobre o sujeito na relação com seus afetos.  
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 KARNAL, Leandro. Os velhos e os novos pecados. 2012. Disponível em: 

<http://www.youtube.com/watch?v=dNVhp98SCbs>. Acesso em: 12 de set. 2013. 
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 A forma-sujeito capitalista difere da forma-sujeito medieval, porque nesta última, 

consoante Orlandi, “a interpelação se dá de fora pra dentro e é religiosa” (idem, p. 104). Nos 

processos de interpelação do discurso religioso o sujeito abandonado por Deus é 

discursivamente pautado nestes modos de funcionamento.  

 Se na Idade Média foram construídos determinados sentidos em torno da melancolia e 

do sujeito, abandonado por Deus por ser melancólico, na contemporaneidade, a forma-sujeito 

capitalista tem como ponto nodal do discurso a responsabilização do sujeito e(m) seu dizer. 

Vamos desenvolver mais sobre este ponto posteriormente, quando abordarmos as 

consequências da imagem que se faz deste sujeito de (sua) vontade no universo do trabalho.  

 Concentramos nosso trajeto sobretudo em torno da reflexão sobre a melancolia e na 

produção de sentidos. Observamos, agora, um deslocamento no discurso que permitiu a 

entrada do termo ‘depressão’ e sua circulação em diferentes campos de saber, tanto naqueles 

que valorizam aspectos subjetivos, como a psicanálise, cujo pioneirismo em tal tomada de 

posição é de Freud, bem como naqueles que tomam como objeto os aspectos biológicos, 

como a psiquiatria biológica, defendida pelo psiquiatra Pierre Janet, contemporâneo de Freud 

(PERES, 2010, p. 20).  

 Segundo Peres (2010), no século XIX, a teoria dos humores não é mais considerada 

nos estudos sobre a melancolia bem como a designação “melancolia” é rejeitada, deslocando 

para as expressões “monomania triste” e “lipemania” (idem, p. 18), cujos efeitos de sentidos 

apontam para certa cientificidade.   

 É importante destacarmos que os limites entre melancolia e depressão não são 

estanques, ou seja, se faz complexa uma ancoragem teórico-analítica que sustente as bordas 

sintomáticas que separam e delimitam todos os graus de melancolia e depressão. Como não é 

nosso objetivo percorrer os limites de cada um destes sintomas, a explicação de Kristeva 

(1989) nos é suficiente porque, além de traçar algumas microrregiões sintomáticas da 

melancolia e da depressão, aponta para as delicadezas em jogo no conjunto destes sintomas. A 

autora afirma que  

 

[...] melancolia e depressão [...] designam um conjunto que se poderia chamar de 

melancólico-depressivo, cujos limites, na realidade, são imprecisos e no qual a 

psiquiatria reserva o conceito de ‘melancolia’ à doença espontaneamente irreversível 

(que só cede com a administração de antidepressivos). Sem entrar nos detalhes dos 

diversos tipos de depressão (‘psicótica’ ou ‘neurótica’ ou, segundo uma outra 

classificação, ‘ansiosa’, ‘agitada’, ‘retardada’, ‘hostil), nem no campo promissor 

mas pouco preciso dos efeitos exatos dos antidepressivos [...], nos situaremos 
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numa perspectiva freudiana.  A partir daí tentaremos extrair o que, no seio do 

conjunto melancólico-depressivo, por mais imprecisos que sejam os seus 

limites, depende de sua experiência comum de perda do objeto, bem como de 

modificação dos laços significantes. Estes últimos, em particular a linguagem, 

no conjunto melancólico-depressivo, revelam-se incapazes de assegurar a auto-

estimulação necessária para iniciar certas respostas.  (KRISTEVA, 1989, p. 16, 

itálicos do original e negritos nossos). 

 

 Kristeva retoma uma passagem de Freud que apresentamos anteriormente, passagem 

em que o autor aborda a perda do objeto pelo sujeito e como esta perda altera as elaborações 

simbólicas do “melancólico-depressivo” em sua história particular. Um abandono que produz 

um silêncio abismal, um “buraco na esfera psíquica” (PERES, 2010, p. 31) e que paralisa este 

sujeito em seu ideário de objeto abandonado, produzindo a incapacidade, segundo Kristeva, 

“de assegurar a auto-estimulação necessária para iniciar certas respostas”.  

 Peres (2010) explica que Freud, no Rascunho E e no Rascunho G, apresenta doze 

designações diferentes para nomear as formas de sofrimento. Entre elas, destacamos: 

“depressão”, “afetos depressivos”, “melancolia”, “melancolia histérica” e “melancolia de 

angústia”, o que aponta para esta diferença. De acordo com Peres, embora nos escritos de 

Freud não haja uma distinção precisa entre melancolia e depressão, a melancolia se marca por 

uma “anestesia psíquica” (PERES, 2010, p. 31) que está ausente na depressão.  

 O que está em jogo nos escritos de Freud e dos outros teóricos que apresentamos, e 

cuja base teórica de reflexão é psicanalítica, são os limites imprecisos entre os sintomas 

melancólicos e depressivos, e o sofrimento que comparece no e para o sujeito. É importante 

atentar, sobretudo, que é a história de cada um, em um processo de reconstrução simbólica, 

que permite delinear algumas questões centrais que estão em causa para cada sujeito e como 

pôde ser avistada a elaboração da perda do objeto ainda em seu processo de constituição, 

conforme explica Peres (2010) a partir da teoria desenvolvida por Lacan.  

 Até o momento, nos debruçamos nos traçados teóricos psicanalíticos sobre a 

melancolia e a depressão. Apontamos algumas das diferentes direções de sentidos que 

circulavam sobre melancolia na Idade Média. Compreendemos que a entrada do termo 

‘depressão’ ocorre na passagem dos séculos XIX e XX, quando o termo ‘melancolia’ começa 

a ser silenciado. Este processo de silenciamento é importante para compreendermos 

movimentos empreendidos no discurso jornalístico de Veja, como em uma matéria de 1989 

sobre o lançamento do Prozac, em que o termo ‘melancolia’ comparece no discurso da revista 

em um processo parafrástico com depressão, tristeza, stress. Também vimos que, mesmo 
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havendo limites imprecisos que demarcam um e outro, uma questão se pontua como 

relevante: o fato de que a melancolia anestesia psiquicamente o sujeito, o que não acontece no 

estado depressivo.  

 Os estudos sobre depressão também se estendem ao campo da psiquiatria que, 

conforme apontamos anteriormente, desenvolvia, ao lado da psicanálise, estudos sobre os 

processos depressivos, mas com outra visada.  

 A psiquiatria, segundo Peres (2010), tem seus contornos enquanto campo de 

conhecimento determinados principalmente a partir da segunda metade do século XX, com os 

estudos de Kraepelin, quando são produzidos medicamentos para tratar de estados 

depressivos. De acordo com Horwitz & Wakefield (2010), a “abordagem de Kraepelin 

inspirou um grupo de pesquisadores a aplicá-la num programa de pesquisa que muitas vezes 

usou técnicas estatísticas para inferir transtornos distintos com base em sintomas evidentes.” 

(idem, p. 91).  

Peres (2010) explica que em um primeiro momento a psiquiatria dividiu a depressão 

em duas categorias: a primeira era a “depressão endógena”, definida por Horwitz & 

Wakefield (2010) como aquela “causada espontaneamente por processos internos, sem 

nenhum desencadeador externo” (idem, p. 32); a segunda, chamada por Peres (idem) de 

“depressão exógena” e por Horwitz & Wakefield (2010) de “depressão reativa”, seria a 

depressão cujo processo de desencadeamento se dá motivado por algum acontecimento 

externo. Nestas circunstâncias, explica Peres (ibidem) que o diagnóstico é etiológico, ou seja, 

trata-se de um diagnóstico que busca as causas da depressão.  

Em outro momento, porém, este modo de mobilizar um possível diagnóstico para um 

estado depressivo começa a ser deixado de lado e cede lugar a outro, que coloca em destaque 

os sintomas. Os sintomas, segundo Peres, englobam, entre outros: “fadiga, insônia, tristeza, 

inibição, irritabilidade, esgotamento, pensamentos suicidas, ansiedade, anorexia, dores 

diversas (musculares, abdominais, de cabeça), perturbações cardiovasculares, alcoolismo, 

etc.” (PERES, 2010, p. 48).  

Horwitz & Wakefield (2010), com base no Manual Diagnóstico e Estatístico de 

Transtornos Mentais (DSM), apresentam alguns dos sintomas reconhecidos no campo da 

psiquiatria como aqueles que compõem um quadro depressivo. Afirmam os autores:  

 

[o] DSM requer que cinco sintomas dentre os noves apresentados a seguir estejam 

presentes durante um período de duas semanas (os cinco sintomas devem incluir 
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humor deprimido ou diminuição do interesse ou do prazer): (1) humor deprimido; 

(2) diminuição do interesse ou do prazer nas atividades cotidianas; (3) ganho ou 

perda de peso ou mudança no apetite; (4) insônia ou hipersônia (excesso de sono); 

(5) agitação ou retardamento (desaceleração) psicomotores; (6) fadiga ou perda de 

energia; (7) sentimentos de inutilidade ou culpa excessiva ou descabida; (8) 

diminuição da capacidade de pensar ou de se concentrar, ou indecisão; e (9) 

pensamentos recorrentes de morte, ideação suicida ou tentativa de suicídio. 

(HORWITZ & WAKEFIELD, 2010, p. 21). 

 

A mudança no movimento de sentidos do diagnóstico para depressão, que coloca em 

destaque os sintomas, tem como consequência, segundo Peres (2010), uma intensa 

valorização na entrada de antidepressivos, cuja “prescrição [...] e ação vão definindo um 

quadro e marcando o diagnóstico.” (idem, p. 48).   

Abrimos parênteses aqui para tratar de alguns aspectos a respeito do Manual 

Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Em 2013, o Manual teve sua quinta edição 

publicada, e houve um aumento no número de índices sintomáticos para o diagnóstico de 

depressão. Em 1980, conforme dados de matéria da revista Piauí (ANGELL, 2011), foram 

265 diagnósticos para doenças mentais, o que significou 182 diagnósticos a mais em relação à 

segunda edição, publicada em 1968. Segundo a revista Piauí, procurando criar uma lista de 

sintomas que, dependendo da ocorrência, sustentassem o diagnóstico da doença mental, o uso 

do medicamento poderia ser justificado. Deste modo, o discurso psiquiátrico estaria em 

aliança com o médico por não considerar questões subjetivas. Em entrevista à edição especial 

da revista Caros amigos (POMPEU, 2013), lançada em julho de 2013, Shiller aponta que  

 

[o] DSM V amplia o número de diagnósticos, incluindo entre as patologias situações 

como o luto por mais de seis semanas pela perda de um parente. [...] A quantidade 

de diagnósticos discutíveis é assustadora. A timidez, a tristeza e o sofrimento 

próprios da condição humana foram alçados à categoria de doenças. (POMPEU, 

2013, p. 09).  

 

O psicanalista afirma ainda que os valores anuais produzidos pela indústria 

farmacêutica giram em torno de 400 bilhões de dólares.  

 Deste modo, apresentar os sintomas como aquilo que irá (pre)determinar o diagnóstico 

de depressão, como vimos, é um movimento de sentidos que, de acordo com Peres (2010), 

deixa de lado as causas. Esta mudança no campo da psiquiatria, segundo Peres (idem), 

permite que o diagnóstico possa ser feito também por clínicos gerais, e expande os campos de 

saberes que podem ou devem diagnosticar casos de depressão. E com este movimento 
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discursivo tem início a circulação de discursos apontando um aumento dramático nos índices 

de casos de depressão.  

Aqui é preciso observar a tensa relação de sentidos em torno destes índices numéricos 

de casos de depressão. Considerando os efeitos de sentidos de evidência que as estatísticas 

produzem, tais como o de uma sociedade depressiva, de uma sociedade doente, de uma 

sociedade que desconhece os sentidos de felicidade, inscrevendo-se em uma discursividade 

que se opõe à discursividade vigente, em torno dos efeitos de evidência de felicidade, vale 

trazer também o que está em jogo segundo a análise de Kehl (2009).  

De acordo com a psicanalista, há uma discursividade que, entre os afetos e suas 

produções de efeitos de sentidos, abrange a todos sob a designação “depressão”, funcionando 

como uma espécie de rótulo pronto nos atendimentos médicos. Desta maneira, sobre alguns 

sintomas como dores musculares, fadigas, alterações na fome e no sono, recaem sentidos de 

um quadro mais dramático cujo termo que o representa é ‘depressão’. Para Kehl (2009), tal 

construção discursiva em torno dos sintomas tem a ver com uma estratégia discursiva da 

indústria farmacêutica, diretamente veiculada para os médicos em seus consultórios. Explica a 

psicanalista que  

 

as novas estratégias de venda dos laboratórios farmacêuticos já não se limitam 

à divulgação dos remédios lançados no mercado. A ênfase dos panfletos 

distribuídos nos consultórios de médicos e psiquiatras recai sobre os novos 

critérios de diagnóstico das depressões, de modo a incluir um número crescente 

de manifestações de tristeza, luto, irritabilidade e outras expressões de conflito 

subjetivo entre os ‘transtornos’ indicativos de depressão [...] a serem tratados por 

emprego de medicamentos. (KEHL, 2009, p. 52, itálicos do original e negritos 

nossos). 

 

O fragmento de Kehl (idem) aponta para uma dispersão nas práticas discursivas sobre 

as questões referentes ao campo da saúde. É possível compreender que, pelo menos nas 

discursividades sobre depressão, nos campos de saber sobre os quais repousa a legitimação do 

que pode e deve ser feito em relação à depressão, os modos de produção e circulação de 

diagnósticos escapam do discurso médico e deslizam para o campo da indústria.  

O discurso de mercado é o que define o que é depressão e como deve ser o tratamento. 

Em seu percurso teórico, Roudinesco (2000) aponta que a depressão é um modo de 

designação diante das mudanças subjetivas contemporâneas. A depressão, segundo a autora,  
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[...] não é uma neurose nem uma psicose nem uma melancolia, mas uma 

entidade nova, que remete a um “estado” pensado em termos de ‘fadiga’, 

‘déficit’ ou ‘enfraquecimento da personalidade’. O crescente sucesso dessa 

designação deixa bem claro que as sociedades democráticas do fim do século 

XX deixaram de privilegiar o conflito como núcleo normativo da formação 

subjetiva. Em outras palavras, a concepção freudiana de um sujeito do inconsciente, 

consciente de sua liberdade, mas atormentado pelo sexo, pela morte e pela proibição, 

foi substituída pela concepção mais psicológica de um indivíduo depressivo, que 

foge de seu inconsciente e está preocupado em retirar de si a essência de todo 

conflito. (ROUDINESCO, 2000, p. 19, negritos nossos). 

 

Neste fragmento, Roudinesco traça alguns caminhos das novas formas de 

subjetividade contemporânea. Segundo a autora, já não se trata mais de um sujeito que, na 

concepção freudiana, estava às voltas com os discursos de proibição. Na contemporaneidade, 

o sujeito se exime de um investimento sobre seu trabalho inconsciente. Segundo a autora, 

pode-se compreender que se trata de um investimento dedicado, sobretudo, a um 

esvaziamento do conflito. Tal passagem nos permite trazer à cena que um desinvestimento 

subjetivo se enlaça às práticas discursivas de mercado, cuja imagem que sustentam é a da 

possibilidade de se viver bem, apartado de questões conflitivas, cujo valor atribuído 

socialmente, conforme compreendemos em Kehl (2009), é nulo. Se não se tem nada a 

aprender com a tristeza, com a dor, com os conflitos subjetivos, o medicamento atua como um 

paraíso artificial na contemporaneidade.  

Kehl (idem) também se dedica à compreensão de um funcionamento outro da 

depressão na contemporaneidade. A autora não desconsidera que para além dos números 

relevantes apontando altos índices de sujeitos deprimidos, e cujos sintomas são definidos pela 

indústria farmacêutica, há um mal-estar na contemporaneidade. Tal mal-estar vem justamente 

colocar em suspenso os sentidos sobre felicidade, vem deslocar sentidos cristalizados 

socialmente sobre consumo e felicidade. Diante de efeitos de sentidos que produzem uma 

coerção sobre a felicidade, as depressões, segundo Kehl (2009), apontam como uma 

possibilidade, um possível gesto de resistência do sujeito. Para Kehl, 

 

Analisar as depressões como uma das expressões do sintoma social 

contemporâneo significa supor que os depressivos constituam, em seu silêncio e 

em seu recolhimento, um grupo tão incômodo e ruidoso quanto foram as 

histéricas no século XIX. A depressão é a expressão de mal-estar que faz água e 

ameaça afundar a nau dos bem-adaptados [...]. A depressão é sintoma social 

porque desfaz, lenta e silenciosamente, a teia de sentidos e de crenças que sustenta e 

ordena a vida social desta primeira década do século XXI. (KEHL, 2009, p. 22, 

grifos do original e negritos nossos). 
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Para Kehl, enquanto sintoma social, a atitude do sujeito deprimido pode representar 

uma teia de sentidos. Em termos discursivos, um gesto de resistência que coloca em suspenso 

as discursividade hegemônicas contemporâneas. Resistência esta que relacionamos e 

articulamos aos estudos discursivos: o sujeito deslocando sentidos esperados e os 

ressignificando. No entanto, aqui é preciso também trazer o corpo como uma materialidade 

que resiste, ou seja, deslocando os sentidos esperados dessa materialidade, sentidos 

construídos sobre essa materialidade em uma prática social (um corpo produtivo, ágil, ativo, 

bonito, entre outros) para um corpo que simplesmente recusa esses sentidos, inscrevendo-o 

em outra prática. A lentidão nos gestos do sujeito deprimido, por exemplo, pode ser esse gesto 

de resistência discursiva na materialidade do corpo. Os gestos de resistência produzidos a 

partir do corpo e os sentidos que podem ser produzidos a partir desta materialidade 

significante serão desenvolvidos com mais fôlego no capítulo 4, quando analisaremos as 

imagens no discurso de Veja. 

É possível compreender que em seu trajeto reflexivo a autora aposta em um sintoma 

social que indica que algo vai mal em um nível que extrapola uma questão individual. Na 

citação anteriormente apresentada de Roudinesco (2000, p. 19), em que a autora afirma que há 

a circulação de discursividades hegemônicas e que funcionam produzindo processos de 

silenciamento dos conflitos sociais, permite compreendermos que a depressão, segundo Kehl 

(2009), seria uma forma do sujeito pontuar alguns sentidos que coloquem tais discursividades 

em suspenso. Um sujeito que ao produzir sentidos pela dor, pelo conflito, pela imobilização 

daquilo que na contemporaneidade comparece como da ordem do excesso e realizado em 

pouco tempo, como um corpo ágil e produtivo, o trabalho na produção de efeitos de sentidos 

workaholic, entre outros, mobiliza um gesto de resistência.  

 Consideramos que as práticas discursivas contemporâneas produziram sobre a 

felicidade efeitos de sentidos coercitivos. Tem-se, deste modo, o funcionamento de uma 

felicidade plástica de um sujeito que investe em tamponar seus conflitos (in)conscientes e cuja 

imagem de possibilidade é construída pela indústria farmacêutica com o uso de 

antidepressivos, tranquilizantes e ansiolíticos, tentativa posta à prova pelo trabalho do 

inconsciente, que persiste, conforme aponta o trabalho de Freud ([1900] 1996) sobre 

interpretação dos sonhos no qual aponta os processos pelos quais o inconsciente trabalha a 

despeito de qualquer controle do sujeito.  
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Por outro lado, as práticas discursivas sobre felicidade produzem sobre este afeto 

episódico sentidos de permanência, o que também possibilita a eclosão de tensões sociais, nas 

quais, de um lado, tem-se a depressão enquanto possibilidade de resistência do sujeito, cujos 

sentidos produzidos podem ser, também, o de apontar a falência de tais coerções discursivas, 

do imaginário construído sobre felicidade; de outro, uma prática discursiva que abrange sob a 

designação “depressão” todos os estados de ânimo que escapam aos sentidos hegemônicos e 

sobre os quais se construiu simbolicamente a necessidade de tratamento medicamentoso. O 

sujeito pode ser inscrito então em uma dessas formações discursivas.  

Os números sobre depressão, que sustentam uma imagem de uma doença epidêmica, 

também circula nos discursos sobre trabalho. Segundo matéria do Jornal do Senado (IZAC, 

2008, online
34

), os dados da Organização Mundial de Saúde apontam que “a depressão ocupa 

o segundo lugar dentre as doenças que causam incapacidade no trabalho” (idem). A matéria 

também cita um estudo realizado pela Universidade de Brasília em parceria com o Instituto 

Nacional de Seguro Social (INSS) cujo resultado é de que “48,8% dos trabalhadores que se 

afastam por mais de 15 dias do trabalho sofrem com algum transtorno mental, sendo a 

depressão o principal deles.” (idem). 

O trabalho vem sendo um dos espaços nos quais as discursividades sobre o sujeito 

deprimido mais circulam. Esta incapacidade, esta ausência do deprimido, colocam em xeque 

as práticas ritualizantes do sistema capitalista, que precisa de produção com vistas ao lucro. É 

possível dizer que os novos modos de subjetivação produziram mudanças no discurso sobre 

trabalho. Há uma tensa relação de forças nas discursividades sobre trabalho à medida que se 

tem, de um lado, a exigência de um sujeito cada vez mais produtivo e, por outro, processos de 

formulação em torno do comparecimento de quadros depressivos e que colocam em suspenso 

algumas práticas discursivas vigentes sobre trabalho, tais como a de sujeito produtivo.   

  

3.3 Depressão e trabalho  

 

Pêcheux ([1979] 2012a), discutindo as bases políticas da propaganda, coloca duas 

“formas históricas concorrentes” (idem, p. 80) como modos de produção capitalista. A 

                                                           
34

 Disponível em: 

<http://www.senado.gov.br/senado/portaldoservidor/jornal/jornal90/comportamento_carreira.aspx>. Acesso em: 

17 set. 2013. 
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primeira o autor denomina como “via ‘dita’ americana” e a segunda como “via ‘dita’ 

prussiana”. É a primeira via que nos interessa, sobretudo, e sobre a qual nos deteremos.  

A via americana, segundo Pêcheux, consiste naquela cujo “o produtor independente 

torna-se ele próprio progressivamente comerciante e capitalista” (PÊCHEUX, [1979] 2012a, 

p. 80). Neste funcionamento capitalista, o sujeito é lançado enquanto uma espécie de autor de 

sua própria história, alguém que se faz e refaz por si mesmo. Uma das consequências 

apontadas por Pêcheux consiste justamente na relação com o passado, que “está apagado ou 

ausente” (idem, p. 81).  

O aparelho ideológico escolar, segundo Pêcheux (idem), produz identificações com 

esta via. Práticas discursivas em torno da liberdade individual e do self-government são 

mobilizadas no discurso escolar, contribuindo para engendrar os modos pelos quais o modo 

de produção capitalista produz o(s) assujeitamento(s). Ou seja, o sujeito na posição estudante 

é filiado aos sentidos de liberdade (poder fazer o que desejar), ao mesmo tempo em que é 

responsabilizado por suas ações (pode-se fazer o que quiser, já que cada um está por sua 

própria conta).  

As mudanças nesta via se tornaram ainda mais agudas, consoante Pêcheux, no período 

pós-guerra. Pêcheux denomina “gestão da subjetividade” um funcionamento discursivo no 

qual “o sujeito contribui ativamente para seu assujeitamento através de um sinistro jogo de 

palavras sobre o termo liberdade” (PÊCHEUX, [1979] 2012a, p. 88, itálicos do original). 

Segundo o autor, o funcionamento discursivo que faz circular abundantemente o termo 

‘liberdade’ se produz no interior das práticas discursivas que submetem o sujeito às práticas 

do discurso de mercado, principalmente o consumo. Pêcheux cita Henry Ford para situar o 

enlaçamento do sujeito consumidor neste funcionamento discursivo: “Nós liberamos ao 

cliente o carro na cor de sua escolha... com a condição que ele a queira preta.” (ibidem).  

Ehrenberg (2010), do ponto de vista da Sociologia, estuda as relações que vêm sendo 

construídas na contemporaneidade entre sociedade, consumo de medicamentos e depressão. 

Sua pesquisa aponta para uma mudança nos processos de subjetivação na qual o termo 

‘performance’ funciona discursivamente como fazendo mobilizar o sujeito que produz a sua 

história individualmente. São silenciadas, nestas práticas discursivas, as condições culturais, 

técnicas e econômicas que permitem que um sujeito, no modo de produção capitalista, 

ascenda socialmente, e os sentidos construídos produzem sobre o sujeito uma espécie de 

fechamento dos sentidos, tornando-o o único responsável pelo seu fracasso ou sucesso. 
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Segundo o sociólogo, todo indivíduo é interpelado em um sujeito que se torna o personagem 

principal de sua própria história, o que desloca os sentidos dos heróis, aqueles que deveriam 

ser admirados e tornado modelos. Esta prática discursiva da performance “impulsiona cada 

um a se singularizar, tornando-se si mesmo” (EHRENBERG, 2010, p. 10).  

Vale retomar a expressão “sinistro jogo de palavras”, que trouxemos de Pêcheux 

([1979] 2012a), para fazer luz a um funcionamento discursivo enigmático no qual o sujeito 

deve se tornar a si mesmo a partir do silenciamento de modelos a serem seguidos e do 

apagamento sobre o passado de sua história. Uma prática discursiva que funciona para o 

sujeito como uma espécie de rebus que precisa ser decifrado, ao mesmo tempo em que é 

elaborado pelo próprio sujeito.  

Ehrenberg (2010) também aponta para uma prática discursiva que produz um 

deslocamento em que as questões de ordem subjetiva (quem se é) passam a ceder àquelas 

relacionadas ao campo do trabalho (o que se faz), resultando em uma “profissionalização da 

identidade” (idem, p. 68). Neste processo discursivo que sustenta uma imagem que desloca 

sentidos de uma identidade subjetiva para uma identidade profissional, é fundamental que o 

sujeito construa determinados efeitos de si em torno de uma imagem que reafirme a 

performance. Nesta produção de sentidos de si, é preciso sobretudo parecer feliz, porque a 

felicidade, conforme refletimos anteriormente, produz determinados sentidos positivados 

socialmente, sendo que um deles tem relação à construção da imagem de um sujeito bem 

sucedido. Por outro lado, a produção de efeitos que possam sinalizar para uma não felicidade 

pode ser relacionada a sentidos de fracasso profissional. 

Esta produção de sentidos que o sujeito empreende sobre si, enquanto autor que se 

lança sozinho à construção de sua própria história, é definida por Ehrenberg (2010) com o 

termo ‘empreendedor’. Tal termo, segundo o autor, situa um movimento no discurso 

capitalista que torna possível a construção deste imaginário social, de um sujeito que produz 

sentidos de “modelo de vida heroica” porque “resume um estilo de vida que põe no comando 

a tomada de riscos numa sociedade que faz da concorrência interindividual uma justa 

competição” (EHRENBERG, 2010, p. 13).  

Segundo Ehrenberg (idem), tal prática discursiva na qual o sujeito deve se fazer por si 

mesmo silencia os efeitos de sentidos de concorrência entre “X” e “Y”, mas produz um 

discurso no qual o sujeito concorre consigo mesmo, nos erros e acertos de suas decisões. Tal 

prática discursiva não foi sem consequências. Uma delas foi a ampliação de um quadro 
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sintomático que o autor designa como sendo uma “depressão nervosa generalizada” (idem, p. 

131) e mostra que o consumo de medicamentos aumentou nos anos 80 na França a ponto de 

ser inscrito no campo médico como da ordem de uma toxicomania. Por outro lado, os 

discursos em torno do uso também se inscrevem em outra prática discursiva, que naturaliza o 

uso diante de uma prática empresarial. O autor afirma que  

 

Quaisquer que sejam os efeitos psicotrópicos – sedativo, estimulante ou euforizante 

–, o discurso mantido hoje sobre os medicamentos psicotrópicos os associa à 

concorrência. Eles são, daqui em diante, muito mais um meio artificial para 

afrontá-la quando o ‘natural’ fracassa do que um instrumento terapêutico. Eles 

são substâncias dopantes para o indivíduo que, na sociedade concorrencial, tem de ir 

ao fim de si mesmo, como o esportista deve superar seus limites em uma 

competição. Permitindo construir uma boa imagem ao aparentemente se 

autocontrolar face ao outro (adversário, concorrente ou parceiro), eles são uma 

maneira de ser si mesmo que, dependendo do caso, contorna ou reforça o 

trabalho exercido sobre si. (EHRENBERG, 2010, p. 134-135, negritos nossos). 

 

Da citação de Ehrenberg (idem), destacamos que os discursos de mercado, na 

contemporaneidade, silenciam sentidos de um investimento a ser feito pelo sujeito no 

delineamento de seus afetos. O sujeito deve contorná-los em suas produções de efeitos e para 

erigir sobre si a imagem de sucesso o uso do medicamento não se faz enquanto medicamento 

controlado e terapêutico, mas se torna naturalizado diante do risco de uma subjetividade que 

insiste em comparecer. O autocontrole passa a ser o desejo do sujeito que, face ao horror do 

descontrole, lança-se ao uso do medicamento enquanto recurso para tamponar quaisquer 

sentidos indesejados aos discursos de mercado. Em outras palavras, o que está principalmente 

em jogo no uso do medicamento, para além do uso terapêutico e necessário, é a manutenção 

da sustentação de uma imagem de um sujeito com autocontrole, sob o risco de produzir 

sentidos como afetado, descontrolado, fracassado, entre outros que funcionam enquanto 

classificações e que são desvalorizadas no universo do trabalho. Conforme explicam Horwitz 

& Wakefield (2010), pessoas que demonstrem afetos que se inscrevam nos efeitos de sentidos 

de depressão (sintoma de tristeza intensa e aguda que não tenha motivos aparentes) são 

normalmente evitadas e desprezadas por outras pessoas. Ao contrário da “tristeza normal em 

situações cabíveis” (idem, p. 65, negritos nossos), quando há demonstração de apoio por ser 

uma tristeza em que o motivo está explícito – uma perda, um acidente, entre outros. 

Em suas reflexões, Pêcheux ([1979] 2012a) e Ehrenberg (2010), cada um a seu modo, 

apontam para aquilo que comparece na produção de efeitos de sentidos de obviedade. O 

discurso de mercado, na formulação de suas práticas discursivas, produz sentidos sobre um 
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sujeito empreendedor, que pode e deve construir sua história (de sucesso) por conta própria, 

distanciado de quaisquer sentidos que o relacionem com um passado (a menos que o passado 

compareça enquanto trajetória que funciona como comprovação, quando necessário, de um 

sujeito que construiu sua história por conta própria, mobilizado por sua vontade). O discurso 

de mercado também constrói sobre o sujeito fortes identificações a partir da área em que atua, 

silenciando sentidos em torno de questões subjetivas. O sujeito também deve sustentar a 

imagem de um empreendedor em que se tornem evidentes os efeitos de sentidos de 

autocontrole. Esta imagem, na obrigação de sua permanência, no descompasso que esta 

obrigação tem em relação aos afetos, tem como consequência o comparecimento das 

depressões, cuja emergência de controle se faz por meio de medicamentos. A entrada dos 

antidepressivos, tranquilizantes e ansiolíticos, neste sentido, escapa ao uso controlado, que 

deve ser feita com prescrição médica para casos específicos (NAZAR, 2003). Ehrenberg 

(2010), detendo-se especialmente na ação terapêutica dos tranquilizantes (e, acrescentamos, 

dos ansiolíticos), explica seu funcionamento e os modos pelos quais vêm atendendo a uma 

demanda de mercado:  

 

Os tranquilizantes, [...], não curam as psicoses, não agem sobre a depressão, mas 

distendem o espírito e dispersam a atenção fixada sobre a angústia. Sua ação age 

apenas sobre os sintomas: na prática médica cotidiana, são mais medicamentos do 

conforto psicológico do que instrumentos terapêuticos; são objetos de consumo 

corrente, na mesma estirpe que a televisão ou o telefone, as vitaminas ou os 

produtos de beleza. Se os psiquiatras os prescrevem, é sobretudo para acompanhar 

os antidepressivos e evitar seus efeitos negativos no quadro de um protocolo de 

tratamento. No entanto, a prescrição passa pelos clínicos gerais de acordo com a 

demanda de seus pacientes. Ela formula-se no quadro de uma dinâmica 

depressiva de superadaptação. Ao sair da patologia para se inserir na 

normalidade da vida, os medicamentos psicotrópicos transformam-se em 

técnicas de adaptação a um modo de vida no qual o bem-estar é um estado 

híbrido que pertence tanto à saúde quanto ao conforto. (EHRENBERG, 2010, p. 

151-152, negritos nossos). 

 

 

O fragmento de Ehrenberg (idem) nos permite depreender que, diante os discursos que 

circulam sobre trabalho e que produzem sobre o sujeito o peso do imaginário de ser 

responsável por ser herói ou vilão de sua própria história, o uso de medicamentos não se dá 

mais como uma exigência terapêutica, e tampouco passa pelo crivo de profissionais 

especializados. O clínico geral torna-se aquele que diante da queixa indica o medicamento 

como um modo do sujeito conseguir relaxar e conseguir manter-se adaptado aos discursos de 

mercado. Ehrenberg (ibidem) situa os medicamentos enquanto “objetos de consumo” e 
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“técnicas de adaptação”, o que produz sobre os medicamentos psicotrópicos sentidos de 

consumo generalizado, ao mesmo tempo em que aponta um dos motivos pelos quais este uso 

vem sendo feito (por se tratar de uma técnica).  De uma questão terapêutica, os medicamentos 

são alçados ao conforto de qualquer sujeito – que, conforme compreendemos, passa a ser 

aquele que na contemporaneidade deve singularizar-se, tornar-se um herói por conta própria, 

mas cujo caminho para tal heroísmo desconhece.  

A relação de forças nos discursos sobre depressão e trabalho comparece também nos 

processos de textualização no interior das mídias de organismos internacionais, como a 

Organização Pan-Americana de Saúde. Em artigo para a referida Organização, Wannmacher 

(2004, online
35

) afirma que no decorrer da vida 13% a 20% das pessoas apresentam algum 

episódio depressivo. O artigo prossegue com o cálculo de quanto isso representa em tempo e 

em custos para o mercado de trabalho. A autora cita um estudo norte-americano, de 2003, 

para mostrar quais as despesas do empregador em relação aos casos de depressão. Segundo a 

autora, a depressão, pela consequente queda na produção, representou naquele ano aos 

empregadores cerca de $44 bilhões de dólares.  

É relevante que um artigo disponibilizado pela Organização Pan-Americana da Saúde 

coloque em evidência uma discursividade voltada à demanda do capital, construindo em torno 

da depressão um imaginário de números ligados ao prejuízo do empregador e à ausência de 

rendimento de um sujeito que precisa produzir – para o lucro do empregador.  

Este conflito nos discursos sobre trabalho também pode ser compreendido em outras 

áreas de conhecimento. Nos estudos relacionados à administração de pessoal, Chiavenato 

(1985) explica que se utiliza o termo ‘absenteísmo’ para expressar a soma dos períodos de 

ausência do empregado no emprego. O autor classifica as principais causas do absenteísmo: 

“doença efetivamente comprovada; doença não comprovada; razões diversas de caráter 

familiar; atrasos involuntários; e faltas voluntárias por motivos diversos” (idem, p. 120). A 

depressão, ou um episódio depressivo, pode estar presente em todas as alternativas. O uso do 

medicamento, nestes casos, atua como uma espécie de legitimador da doença.  

Por outro lado, diante da possibilidade de construção de um lugar de resistência 

próprio do sujeito ao ritual do discurso do trabalho, o medicamento e a clínica comparecem 

                                                           
35

 Disponível em: <http://www.opas.org.br/medicamentos/site/UploadArq/HSE_URM_DEP_0404.pdf>. Acesso 

em: 01 ago. 2009.  
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como um contraponto, pois a ausência do sujeito no trabalho aponta para um problema ao 

mesmo tempo em que impele à sua solução. Para Ehrenberg (2010), o absenteísmo e as falsas 

doenças eram “meios de se tomar distância com relação às exigências da OST, de zombar a 

disciplina e a hierarquia” (idem, p. 163-164). A empresa, segundo o sociólogo, passa a ser a 

“anticâmara do psicoterapeuta e ou do clínico geral” (ibidem). Um modo de se cristalizar 

discursos hegemônicos dos sentidos sobre a produção no/do trabalho, incluindo aí a questão 

da saúde, que passa a ser o lugar necessário do bem-estar e cujos discursos de resistência se 

tornam silenciados a partir desta ação que se faz pela união da empresa/indústria com a 

clínica. 

Retomando a reflexão sobre os processos de silenciamento (ORLANDI, 2002), é 

possível compreender que tais processos também ocorrem sobre as discursividades que 

colocam em xeque os processos de reprodução das condições de trabalho, modificadas em 

decorrência dos processos de globalização. Tal processo de silenciamento é produzido em 

torno das demandas que podem irromper no discurso do e sobre trabalho, e tornam mais 

agudas a relação de forças no discurso, como o aumento da demanda de trabalho, que obriga o 

sujeito a dedicar uma extensa carga horária, pelo risco mesmo de ser demitido. Pode também 

fazer comparecer um processo discursivo aparentemente menos radical, mas que compromete 

o sujeito no interior do espaço de trabalho à medida que processos de adjetivação que 

funcionam enquanto classificações passem a circular sobre o sujeito: preguiçoso, sem 

vontade, descomprometido.  

As considerações feitas apontam que não se trata simplesmente de um processo no 

qual se está ou não empregado. Estar empregado, possuir um trabalho, não significa o fim dos 

conflitos subjetivos. Sobre esta questão, Bauman (2005) aponta que para a geração nascida 

após 1970 são outros os conflitos discursivos em relação aos das gerações anteriores. A 

grande dificuldade em se conseguir um emprego na contemporaneidade faz com que se 

construa uma discursividade cuja imagem valorizada é a do jovem que aceita todas as 

demandas do trabalho e seja pouco seletivo com a função que exerce. O autor explica que 

nesta formulação discursiva está em jogo a construção de uma imagem sobre o trabalho que 

permite aos jovens “não esperarem demais de seus empregos, aceitá-los como são, sem fazer 

muitas perguntas, e tratá-los como uma oportunidade a ser usufruída de imediato, enquanto 

dure, e não como um capítulo introdutório de um ‘projeto de vida’ [...]”. (BAUMAN, 2005, p. 

18).  
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Nesta passagem, Bauman (idem) aponta para alguns dos sentidos em jogo nos espaços 

de trabalho. Diante da construção da imagem de um sujeito que tudo deve aceitar, 

considerando que está trabalhando, recebendo salário e que com possibilidades de consumo, 

algo falha. Diante das práticas discursivas que silenciam discursividades que poderiam 

instaurar uma mobilização social mais ampla, algo falha e produz um mal-estar individual, 

que funcionam também sob a designação “depressão”. A produção de sentidos é que tal 

investimento em torno de um trabalho que permita consumir e ser classificado como 

empregado não é suficiente para aplacar os conflitos.  

 

3.4 Percurso em encerramento (I) 

 

 Neste capítulo, refletimos sobre alguns dos processos de textualização e seus efeitos 

de sentidos sobre depressão em relação à felicidade, sobre depressão em relação à melancolia 

e sobre depressão em relação ao trabalho. Vamos retomar alguns dos principais pontos 

construídos neste percurso. 

  Nosso trajeto teve início com a relação entre depressão e felicidade. Compreendemos 

que uma discursividade sobre a felicidade passa a circular principalmente depois dos anos 

1970, permitindo que sobre esta noção fossem produzidos sentidos mais gerais, em torno de 

uma verificação possível em grupos e nações, e cuja relação discursiva se estabelecia na posse 

financeira. A felicidade no discurso de mercado se alia fortemente à prática do consumo e 

escapa aos contornos indefinidos e imprecisos de um afeto episódico e singular.  

 Também neste percurso apontamos as diferentes produções de sentidos sobre a 

melancolia. Compreendemos que na Idade Média foram empreendidos vários movimentos no 

discurso sobre melancolia: desequilíbrio dos líquidos corporais; capacidade que se aproxima 

da genialidade; via de acesso a Deus; um pecado relacionado à preguiça. Sentidos que 

constroem sobre a melancolia e sobre o sujeito efeitos mais ou menos negativados, mas que 

sempre apontam para sentidos de excesso, orgânico ou espiritual.  

Na passagem do século XIX para o XX, o termo ‘depressão’ comparece e a 

discursividade em torno da melancolia começa a ser silenciada. Os sentidos sobre a depressão 

vão de contornos sutis e imprecisos, como em Freud, que estabelece como diferença 

fundamental entre depressão e melancolia a anestesia psíquica que marca este último sintoma, 

assim como para tratamentos pela via medicamentosa da prática psiquiátrica, que se em um 
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determinado momento busca as causas da depressão, passa, em outro, a tratar com base nos 

sintomas.  

 Em relação aos sentidos entre depressão e trabalho, nosso percurso permitiu situar que, 

diante do discurso do capitalismo, cujos efeitos de sentidos são de um sujeito que se faz por si 

mesmo e que, portanto, é autor de sua própria história, o comparecimento de números cada 

vez mais expressivos em torno da depressão aponta para um sujeito que sucumbe diante de 

tais produções coercitivas de sentidos. É relevante considerar que o uso de medicamento 

passa de terapêutico para um uso cotidiano e generalizado para dar condições ao sujeito de 

sustentar a imagem de autocontrole e autor de sua história diante dos sentidos produzidos no 

discurso do trabalho.  

 Nossos gestos de interpretação permitem depreender uma discursividade que, de um 

lado, produz efeitos de sentidos de depressão como gesto político de resistência e, de outro, 

para uma discursividade cujos efeitos de sentidos produzem sobre depressão enquanto gesto 

político (e inconsciente) de desistência do sujeito em atender à demanda construída 

historicamente, sentidos de que algo fracassou nos investimentos diante desta demanda social. 

Em ambos os efeitos, tanto os de resistência como os de desistência, está em questão a crise 

subjetiva que rompe com as discursividades hegemônicas. Diferentes modulações para o 

mesmo sintoma e que apontam para discursividades sobre depressão em movimento. Sentidos 

que coexistem no discurso em confronto, em aliança, que mostram um espaço lacunar em 

torno dos sentidos sobre depressão, apontando que depressão pode ser “x” e “y”, e que situam 

as tensas regiões de sentidos nas quais a depressão pode ser inscrita. 

Por isso, sem estabelecer aqui efeitos de sentidos de fechamento, nosso investimento é 

de situar algumas direções de sentidos nos discursos sobre depressão, bem como o de colocar 

em suspenso qualquer processo que busque encerrar o tratamento em um ou outro método que 

se pretenda generalizante.   

 Esta última observação, além de nos deixar advertidos sobre as nuances discursivas da 

depressão, encerra este percurso para dar início a outro: a análise das materialidades 

linguísticas do discurso jornalístico de Veja. 
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4 ANÁLISE DA MATERIALIDADE VERBAL 

 

No presente capítulo, nos dedicamos à análise dos recortes empreendidos a partir da 

materialidade verbal da revista Veja. Em nosso investimento analítico visamos compreender 

os processos de textualização e de produção de sentidos sobre depressão a partir de diferentes 

recortes da materialidade linguística do discurso jornalístico de Veja. A análise está 

organizada em 4 macro-recortes que circunscrevem as seguintes marcas: 1) processos de 

designação; 2) títulos e subtítulos; 3) relativas explicativas e aposições; 4) discurso direto. 

 Assim, nosso percurso tem início com a análise dos processos de designação de 

depressão e do sujeito na posição sujeito deprimido no discurso jornalístico de Veja. Está em 

questão compreender os processos de produção de sentidos em jogo na designação do estado 

depressivo em seus efeitos metafóricos e as posições sujeito construídas em tais processos 

designativos. 

O efeito metafórico consiste no processo de significação entre o mesmo e o diferente. 

A metáfora, segundo Pêcheux ([1969] 1997a), é o “fenômeno semântico produzido por uma 

substituição contextual para lembrar que esse ‘deslizamento de sentido’ entre x e y é 

constitutivo do ‘sentido’ designado por x e y” (idem, p. 96, grifos do original). Um 

funcionamento que está em deslizamento permanente, conforme Pêcheux afirma em outra 

obra (PÊCHEUX, [1983] 1990). A paráfrase e a polissemia são, conforme Orlandi (2001a), 

“eixos que sustentam o funcionamento da linguagem e que constituem o movimento contínuo 

da significação entre repetição e diferença.” (idem, p. 20). Mariani (2007), ao explicar a noção 

de metáfora nas teorias de Jakobson, Lacan e Pêcheux, trabalha com o efeito metafórico de 

acordo com a perspectiva da Análise de Discurso: como a “possibilidade de haver 

deslocamento de sentidos. Falar sobre metáfora, então, é falar sobre deslocamento e sobre 

sentido. Os sentidos existem nas relações de metáfora.” (idem, p. 226). 

 Após a análise das designações, nos deteremos nos processos de textualização dos 

títulos e subtítulos das matérias para compreender os efeitos de sentidos que são produzidos 
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no discurso de Veja em relação à depressão e aos antidepressivos, tranquilizantes e 

ansiolíticos. 

Em outro recorte empreendido, nos debruçamos sobre as relativas explicativas e 

aposições. Tal recorte se deu motivado por ser uma construção sintática privilegiada pela 

revista para se dizer sobre antidepressivos, tranquilizantes e ansiolíticos, o que nos fez 

considerar necessário tal recorte para compreender o funcionamento das relativas na teoria do 

discurso, as aposições na linguística e quais efeitos de sentidos estão em jogo nestes processos 

de formulações, praticamente exclusivos sobre o uso dos referidos medicamentos. 

Para encerrar, nos dedicamos à análise do discurso direto e seu funcionamento no 

discurso jornalístico de Veja. Nosso objetivo está em compreender os efeitos produzidos a 

partir da apropriação do discurso do outro e, desconstruindo o imaginário que rege este tipo 

de funcionamento, qual seja, o da tomada literal da palavra do outro em suas produções de 

efeitos, compreender como o discurso jornalístico produz deslizamentos, bem como reafirma 

sentidos desejados no interior da formação discursiva na qual se inscreve. Tal subseção 

permite compreender que os recortes do dizer do outro não são estáveis, e que mais do que 

efeitos de sentidos de informação pelo efeito de repetição da palavra do outro, apontam para o 

político que rege os gestos de recorte.   

 Para darmos início a esta etapa, faremos uma reflexão sobre os processos de 

delineamento do efeito-leitor construído pelo discurso jornalístico de Veja. Também 

abordaremos a constituição da revista Veja, trazendo algumas de suas principais 

características.  

 

4.1 Efeito-leitor e revista Veja 

 

De acordo com a perspectiva discursiva (ORLANDI, 1996), o sujeito-leitor se 

constitui enquanto posição, e por isso pode se movimentar nos meandros do discurso. Tais 

movimentos são produzidos, segundo Orlandi (idem), pela relação entre texto e sujeito-leitor, 

por, afinal, “pontos de entrada” e “pontos de fuga”. Segundo a autora, os pontos de entrada 

são os “efeitos da relação do sujeito-leitor com a historicidade do texto. Os pontos de fuga são 

percurso da historicidade do leitor, em relação ao texto.” (idem, p. 113). Nesta passagem, 

Orlandi (idem) aponta para a relação que atravessa sujeito-leitor e texto, pois ambos são 

afetados pela historicidade, que os opacifica. Diante da não transparência na relação entre 
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texto e sujeito-leitor, há dispersão na produção de sentidos de maneira caótica, ainda de 

acordo com a autora (ibidem).  

Vimos que, da perspectiva da Análise de Discurso, o sujeito funciona pela ilusão de 

homogeneidade, de completude e transparência do dizer. O sujeito-leitor, a partir desta 

perspectiva teórica, não escapa a esta ilusão de homogeneidade. Acerca deste efeito, Orlandi 

(2001a) afirma que se há  

 

de um lado, a função-autor como unidade de sentido formulado em função de uma 

imagem de leitor virtual, temos, de outro, o efeito-leitor como unidade 

(imaginária) de um sentido lido. Tanto a função-autor como o efeito-leitor 

atestam que no discurso o que existem são efeitos de sentidos variados, 

dispersos, descontínuos, sendo sua unidade construção imaginária. (ORLANDI, 

2001a, p. 66, negritos nossos). 

 

Deste fragmento de Orlandi (idem), podemos destacar a constituição do leitor 

enquanto um efeito no discurso, efeito que se marca pela descontinuidade, pela variação e 

pela dispersão, mas cuja imagem está cristalizada como sendo a de homogeneidade. 

Voltaremos a abordar a imagem do sujeito-leitor que é construída pela Veja. Antes, 

contudo, situamos algumas questões que retomam a historicidade da revista no cenário nacional.   

A revista Veja compõe uma das publicações de um grupo mais amplo, a Editora Abril, e 

foi lançada em 08 de setembro de 1968, buscando seguir o padrão da norteamericana Time em 

“organização, seleção e conteúdo” (BAHIA, 1990, p. 401), além do formato (20,2x26,6cm). 

A equipe era formada por cinquenta redatores, cuja escolha final foi definida a partir de um 

treinamento de três meses oferecido pela revista. O processo de seleção teve início com um 

anúncio veiculado nas revistas Realidade, Claudia e Quatro Rodas, todas do Grupo Abril, e 

cujo texto dizia: “Procuramos homens e mulheres inteligentes e insatisfeitos, que leiam 

muito, sempre perguntem ‘por quê?’ e queiram colaborar na construção do Brasil de 

amanhã.” (Veja, set. 2013, p. 20, negritos nossos). 

A imagem do jornalista construída pelo discurso de Veja é a do profissional que, além 

de ser alguém apaixonado pela profissão (a leitura e as questões que suscita funcionam 

produzindo efeitos de sentidos de espontaneidade), é aquele profissional cujo trabalho estará 

pautado em efeitos de sentidos de nacionalidade em um momento histórico e político marcado 

pela ditadura militar. Termos como ‘inteligentes’, ‘insatisfeitos’ e a expressão “perguntem 

sempre ‘por quê?’” produzem a imagem do jornalista inquieto, disposto a fazer tudo e 

qualquer coisa pela notícia. Ao mesmo tempo, a expressão “queiram colaborar na construção 
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do Brasil de amanhã” mobiliza a imagem de um jornalista filiado a sentidos de nacionalidade. 

O anúncio foi retomado na abertura da “Carta ao Leitor”, da edição especial de setembro de 

2013, em comemoração aos 45 anos de lançamento da Veja. A “Carta do Editor” da primeira 

edição, em 11 de setembro de 1968, apresenta o nome da revista como Veja. Vale destacar 

que acima do nome, em formato menor, constava a expressão “e Leia”, que desaparece a 

partir da edição nº 352, de 04 de junho de 1975. 

A revista Veja busca se marcar, desde sua primeira edição, por um perfil editorial 

informativo de interesse geral (DELA SILVA, 2008), portanto não especializada, dividida em 

diversas seções que tratam de diferentes temas, o que aponta para um efeito-leitor que tenha 

“interesses gerais”, conforme Figura 1, recorte imagético do índice da primeira edição. 

Conforme poderá ser compreendido a partir das análises, as seções da revista serão alteradas, 

em um processo de comparecimento e silenciamento de temas, o que aponta para uma direção 

do que está em jogo: aquilo que supostamente compõe o interesse geral do leitor de Veja.  

De acordo com Maia (2003), as seções colocam em causa as “segmentações ou 

fragmentações” de uma publicação impressa, cujo processo de ligação entre elas é feito “pelo 

interdiscurso que constitui a própria pauta do jornal” (idem, p. 53).  

 

 

Figura 1 (Veja, 11/09/1968) 

 

Da “Carta do Editor” que circulou na edição de nº 1, recortamos uma sequência 

discursiva da referida seção, e cujo responsável pela função à época era Victor Civita:  
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SD1: Onde quer que você esteja, na vastidão do território nacional, estará lendo estas linhas      

pràticamente [sic] ao mesmo tempo que todos os demais leitores do País. Pois VEJA quer 

ser a grande revista semanal de informação de todos os brasileiros.” (Veja, 08/09/1968, p. 

20, negritos nossos). 
 

A SD1 aponta para a construção da imagem de uma publicação impressa que faz 

circular informações por todo o território nacional, alcançando, desta maneira, todos os 

leitores do Brasil e produzindo efeitos de sentidos de um sujeito-leitor de homogeneidade. Em 

outras palavras, uma produção de efeitos de sentidos que torna iguais aqueles que leem a 

revista, apagando as condições materiais que circunscrevem um espaço urbano e um espaço 

rural e seus diferentes “efeitos de ambiência” (ORLANDI, 2009), que produzem diferentes 

produções de efeitos de sentido no e para o sujeito a partir daquilo que o espaço oferece ou 

pode oferecer.  

A “Carta do Editor”, no discurso jornalístico de Veja, produz efeitos de sentido de um 

sujeito-leitor homogêneo e que habita um espaço também homogêneo. Compreende-se que a 

formulação “vastidão do território nacional” aponta para a construção de sentidos em torno de 

uma publicação que informa e circula para todos, independentemente de se tratar de um 

espaço rural ou urbano.  

Há uma produção de efeitos de sentidos de um sujeito-leitor marcado pela unidade, e 

não pela dispersão – levando-se em conta a constituição do efeito-leitor da perspectiva 

discursiva (ORLANDI, 1996). É possível compreender, entretanto, marcas de 

descontinuidade e dispersão em uma matéria de 15 de julho de 1992, intitulada “Doping na 

lavoura”, cuja produção de sentidos em torno do efeito-leitor difere da primeira publicação. 

Traremos primeiramente a sequência discursiva: 

 

SD2: Quem imagina que tranquilizantes são medicamentos típicos dos neuróticos 

habitantes das grandes metrópoles não conhece a pequena Conceição do Castelo, cidade de 

11 500 habitantes localizada na região serrana do Espírito Santo. (Veja, 15/07/1992, negritos 

nossos). 

 

É possível depreender, a partir dos efeitos de sentidos produzidos por SD2, que o 

espaço rural é construído enquanto um espaço outro para aquele que ocupa a função-autor na 

relação com o efeito-leitor construído na sequência discursiva. Conforme afirma Orlandi, 

“não se pode pensar a linguagem como se ela estivesse separada do seu meio material, das 

suas condições, da conjuntura em que aparece” (ORLANDI, 2007, p. 16). Desta maneira, 

embora no discurso jornalístico de Veja se busque construir, em sua primeira edição, a 
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imagem de uma revista que contempla todo o território nacional, entendemos que é um efeito-

leitor urbano que predomina em sua construção discursiva, à medida que se trata do espaço 

sobre o qual se centram de maneira hegemônica as matérias sobre depressão, sem a produção 

de efeitos de sentido de distância entre o sujeito-autor e efeito-leitor, já que é construída a 

imagem de que ambos habitam o espaço urbano.  

É preciso considerar, no entanto, consoante Orlandi, que 

 

Há um leitor virtual inscrito no texto. Um leitor que é constituído no próprio ato 

da escrita. Em termos do que denominamos ‘formações imaginárias’ em análise de 

discurso, trata-se aqui do leitor imaginário, aquele que o autor imagina (destina) 

para seu texto e para quem ele se dirige. Tanto pode ser um seu ‘cúmplice’ 

quanto um seu ‘adversário’. 

Assim, quando o leitor real, aquele que lê o texto, se apropria do mesmo, já 

encontra um leitor aí constituído com o qual ele tem de se relacionar 

necessariamente”. (ORLANDI,1996, p. 09, negritos nossos). 

 

Orlandi coloca em questão este leitor que se faz marcado na língua a partir da imagem 

construída por aquele que ocupa a função-autor. Este se dirige ao leitor em posição de aliança 

ou confronto e com o qual o leitor real precisa lidar, porque este leitor virtual funciona no 

texto, produz efeitos de sentido. Não se pode chegar ao processo discursivo sem se passar 

pelo sujeito-leitor que nele se constitui.   

Em SD2 produz-se um efeito de estranhamento pelo uso de medicamentos no espaço 

rural, ou em pequenas cidades. Há o comparecimento de uma cumplicidade entre função-

autor e sujeito-leitor, como se ambos conhecessem as consequências de se habitar o espaço 

urbano, como o uso de tranquilizantes e ansiolíticos. Em contrapartida, produz-se sobre o 

espaço rural e pequenas cidades a imagem de espaços paradisíacos ou de outra ordem, mas 

nos quais não se faz necessário o uso de antidepressivos, tranquilizantes e ansiolíticos. Nesta 

produção de sentidos, um dos efeitos é de que o discurso jornalístico de Veja atua em 

oposição ao homem do campo (BAALBAKI, 2010).     

Ainda na “Carta do Editor”, Veja é apresentada como uma “revista semanal de 

informação”. Segundo Erbolato (2006), o jornalismo informativo limita-se “a narrar os 

acontecimentos, sem qualquer comentário ou interpretação” (idem, p. 245). O termo 

‘informação’, que adjetiva o discurso jornalístico produzido, embora aponte para a 

generalidade dos temas abordados, silencia o processo de constituição de uma notícia em um 

veículo semanal, segundo a teoria jornalística. De acordo com esta perspectiva, a 

periodicidade produz implicações de outra ordem em relação ao funcionamento do discurso 
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de um jornal diário e a outras mídias diárias, que se caracterizam por noticiar um determinado 

fato na produção de efeitos de instantaneidade. Bahia (1990) explica que a principal diferença 

na produção da notícia em uma revista semanal para um jornal diário, por exemplo, reside no 

fato de que uma 

 

[...] revista semanal de informação passa a se distinguir, primeiro, dos jornais e 

das outras revistas, e, depois, do rádio e da televisão, por sua especialidade na 

ordenação e interpretação dos acontecimentos. Os fatos não são apenas descritos, 

mas sobretudo expostos em seu significado. (BAHIA, 1990, p. 401, negritos 

nossos). 

 

  Este fragmento traz uma questão relevante ao apontar para uma imagem construída no 

interior do jornalismo sobre o trabalho que permeia a imprensa: o modo de funcionamento da 

construção da notícia. Vimos, no início do trabalho, a noção de “imprensa de referência” 

(MARIANI, 1998; DELA-SILVA, 2008) e, de acordo com a teoria jornalística (BAHIA, 

1990), uma revista de periodicidade semanal deve construir a notícia de um fato para além do 

modo como este mesmo fato é noticiado no rádio ou na televisão. Em outra obra, Bahia 

(2009) explica que toda construção de uma notícia deve responder às “seis perguntas de 

Kipling” (idem, p. 50): “what (o que aconteceu); why (por que aconteceu); when (quando 

aconteceu); where (onde aconteceu); how (como aconteceu); e who (quem se envolveu no que 

aconteceu).” (ibidem). Estes elementos básicos, segundo Bahia (ibidem), possibilitam a 

construção de uma notícia.  

Villas Boas (1996) corrobora com Bahia (1990; 2009), e afirma que uma revista deve 

abordar a notícia que circulou ou circula nos veículos diários, acrescentando “pesquisa, 

documentação e riqueza textual.” (idem, p. 9). O jornalismo interpretativo, segundo Erbolato 

(2006), “dá ao leitor seus antecedentes e as possíveis implicações de uma notícia, 

proporcionando a ele a advertência de que não existem fatos isolados, mas sim que cada um 

deles é parte de uma concatenação de ocorrências.” (idem, p. 245). 

No jornalismo opinativo, segundo Erbolato (2006), há o comentário acerca de um fato 

ou de uma decisão de outrem. A empresa jornalística expõe seu ponto de vista. Também há, 

no interior das técnicas de jornalismo, algumas regras que regem a escrita segundo as quais a 

opinião “deve ser confinada, quase religiosamente, nas colunas editoriais.” (ERBOLATO, 

2006, p. 35). Esta é uma regra fundamental, segundo Erbolato (ibidem).  
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Desta maneira, podemos considerar que são diferentes as produções de sentidos, 

segundo a teoria jornalística, de um jornalismo informativo para um interpretativo. É preciso, 

entretanto, com base a perspectiva da Análise de Discurso, evitar uma filiação a partir da qual 

se produza relações de efeitos de sentidos de que o jornalismo informativo seja construído de 

maneira neutra, enquanto no interpretativo a notícia já não seria neutra. Em ambos os 

processos há um funcionamento que sustenta uma ordem imaginária da construção da notícia. 

Desta maneira, a “Carta do Editor”, de 1968, ao privilegiar o termo ‘informação’ já mobiliza 

determinados efeitos de sentidos e não outros: aqueles relacionados à construção de uma 

imagem de que a revista que está preocupada em informar e não interpretar as notícias.  

 Abordando a circulação da revista Veja, Scalzo (2008) afirma que esta é a revista 

semanal mais vendida do Brasil e a quarta revista mais vendida do mundo, perdendo apenas 

das estrangeiras Time, Newsweek e US News & World Report. Tais informações nos 

interessam à medida que apontam para a abrangência de recepção dos fatos que circulam nas 

páginas de Veja, já que é amplo o público leitor. Segundo Bahia (1990), o índice elevado de 

vendas deve-se principalmente aos assinantes, o que aponta para um público leitor habitual.  

 Destas considerações, destacamos o equívoco que se produz entre os efeitos do 

sujeito-leitor da revista construído de modo homogêneo na primeira edição da revista, na 

seção “Carta do Editor”, para um efeito-leitor urbano que se produz no fio do discurso em 

matérias sobre depressão.   

 Outra questão é a imagem de mídia informativa que a Veja busca construir sobre si no 

discurso de sua primeira edição, em oposição a um jornalismo interpretativo que, de acordo 

com a teoria jornalística (VILLAS BOAS, 1996), seria aquilo que justamente diferencia uma 

revista com periodicidade semanal dos veículos diários. Mas, conforme já problematizamos, 

da perspectiva discursiva esta imagem pode ser descontruída pelo fato de que toda construção 

de notícia é um gesto de leitura. 

 Conforme será possível depreender, em toda produção discursiva simbólica inscreve-

se o gesto de leitura do sujeito-autor. A imagem na qual se sustenta o que se designa como 

“jornalismo informativo”, de que seria neutra porque supostamente repassaria os fatos em 

uma retransmissão fiel do ocorrido, sustenta lugares no interior do discurso jornalístico da 

possibilidade de haver dizeres mais neutros que outros.   

 Comecemos analisando as designações. Compreendemos que estes itens lexicais 

apontam para modos de nomear que, longe de serem neutras, indicam um gesto de leitura 
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daquele que designa e colocam em suspenso funcionamentos imaginários do discurso 

jornalístico acerca da neutralidade. 

 

4.2 Os processos de designação  

 

Nesta subseção, nos deteremos sobre dois processos de designação (GUIMARÃES, 

2005; INDURSKY, 1997, 2006) mobilizados no discurso jornalístico de Veja, a saber, 

aqueles que envolvem a depressão e o sujeito. Compreendemos que as designações podem 

apontar para alguns dos deslizamentos produzidos quando do comparecimento do diferente 

sobre depressão, assim como para as posições sujeito construídas no discurso, permitindo 

situar em alguma medida as filiações ideológicas do discurso jornalístico de Veja. Uma 

análise que leva em conta o processo discursivo, conforme explica Orlandi (2010), com base 

teórica em Pêcheux ([1975] 2009), tem em vista as “relações de substituição, paráfrases, 

sinonímias, etc. que funcionam entre elementos lingüísticos – significantes – em uma 

formação discursiva dada.” (ORLANDI, 2010, p. 17). Desta maneira, nosso investimento 

analítico busca depreender os movimentos no discurso a partir das designações e a produção 

de sentidos para os quais estes itens lexicais apontam.  

A designação, para Guimarães (2005), diferencia-se de nomeação e referência 

enquanto modo de funcionamento. A designação, de acordo com o autor,  

 

[...] é o que se poderia chamar de significação de um nome, mas não enquanto 

algo abstrato. Seria a significação enquanto algo próprio das relações de 

linguagem, mas enquanto uma relação lingüística (simbólica) remetida ao real, 

exposta ao real, ou seja, enquanto uma relação tomada na história. 

(GUIMARÃES, 2005, p. 09, negritos nossos).  

 

O autor apresenta os processos de designação de acordo com a semântica do 

acontecimento, em que linguístico e histórico dão corpo aos processos designativos, tornando-

os ideologicamente inscritos nas relações de forças de uma formação social. Conforme 

enuncia o autor em outra passagem, considerar que os “nomes identificam objetos” (ibidem), 

desta perspectiva, faz com que se produza a imagem de um nome que encarne o objeto e as 

imagens construídas sobre ele.    

Em análise sobre os modos de representação do outro por meio das designações 

“cidadãos”, “brasileiros” e “povo”, utilizadas durante o governo militar, Indursky (1997) 
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apresenta as diferentes produções de efeitos de sentidos que estão em jogo quando do uso 

destes termos designativos. Nos processos de textualização de dizeres de militares que 

governaram o Brasil, os efeitos das designações deslizam, produzem sentidos outros, e nos 

permitem compreender as fissuras que marcam a materialidade linguística. Trazendo alguns 

resultados da análise da autora a fim de mostrar como ocorrem estes movimentos, podemos 

citar o caso do termo ‘brasileiros’.  

De acordo com Indursky (1997, p. 93), a partir de sequências discursivas recortadas, o 

termo ‘brasileiros’ desliza e produz efeitos de representação sobre aqueles que apoiam o 

regime militar, aqueles que se opõem e também aqueles que indicam uma coletividade. A 

autora demonstra também que estes funcionamentos deslizam, e ocorrem com mais ou menos 

regularidade, de acordo com quem respondia pela presidência em um dado momento.  

A análise de Indursky (idem) nos permite depreender que não são hegemônicos os 

funcionamentos dos processos designativos, e que a opacidade e os movimentos nos efeitos 

de sentidos constituem o funcionamento da materialidade da língua em um regime ditatorial, 

marcado por processos de silenciamento censórios (ORLANDI, 2002). 

Mariani (1998) se dedicou à análise discursiva das denominações que os jornais 

empreendem sobre os comunistas, de 1922 a 1989. A autora explica que a  

 

A denominação, enquanto um modo de construção discursiva dos ‘referentes’, tem 

como característica a capacidade de condensar em um substantivo, ou em um 

conjunto parafrástico de sintagmas nominais e expressões, os ‘pontos de 

estabilização de processos’ resultantes das relações de força entre formações 

discursivas em concorrência num mesmo campo. (MARIANI, 1998, p. 118, 

negritos nossos). 

 

O fragmento de Mariani coloca em causa o funcionamento dos processos de 

designação, que podem estabilizar sentidos de uma formação discursiva que predomina sobre 

aquelas com as quais concorre. Um jogo parafrástico que (re)investe sentidos sobre aquilo que 

está sendo designado. No discurso jornalístico sobre os comunistas, a autora aponta que há 

nas designações uma construção discursiva cujo funcionamento estabelece o comunismo 

como o desde sempre inimigo. O anticomunismo, por sua vez, na relação estabelecida pelos 

processos de designação, funciona como o Bem. Os jornais produzem a imagem de serem 

portadores de um discurso objetivo e neutro, cujos sentidos produzidos são transparentes, 

posto que a língua, nesta concepção, é instrumento de comunicação. Nesta construção 

discursiva do não equívoco, o jornal tenta construir e sustentar um imaginário de publicação 
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que funciona repassando os fatos e as notícias, como se não houvesse – e não fosse mesmo 

possível – uma tomada de posição nas notícias veiculadas. Nesta produção de sentidos de 

evidência, o trabalho de Mariani (idem) permite a depreensão de que cada processo de 

designação, o ato de designar “x” como “x” ou “y” implica em uma tomada de posição sobre 

os vários dizeres em curso em uma dada época. Para Mariani (idem), portanto, designar os 

comunistas como “revolucionários” ou “assassinos” mobiliza redes de memória que lançam 

estes sujeitos a imagens em jogo nas relações entre os discursos. O trabalho de Mariani (idem) 

também coloca na cena da análise aquele que designa. Em todo processo de designação, está 

em jogo o fato de que isto é possível a partir de uma posição discursiva de quem o faz.  

Indursky (2006), em outra pesquisa, analisa os processos de designação dos 

integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). Para a autora, toda 

“renomeação é da ordem do político” (idem, p. 124). A autora assinala que no “conjunto de 

itens lexicais” (ibidem) há embates e tensões sobre a imagem que se faz deste sujeito a cada 

outro processo de designação: designá-lo como “camponês”, “trabalhador sem terra” ou 

“posseiro” aponta para diferentes mobilizações imaginárias em jogo. Designá-lo de outra 

maneira pode apontar discursivamente para a construção de efeitos de sentidos do sujeito de 

direito bem como para o silenciamento destes efeitos. Diferentes posições-sujeito que se 

inscrevem no discurso da luta pela terra em distintas filiações: a designação “trabalhador sem 

terra” situa uma designação concernente ao sujeito de direito; “posseiro”, por sua vez, aponta 

para efeitos de sentidos de um sujeito que atua na contraidentificação com o discurso de 

legitimidade do Estado, produzindo efeitos de sentidos de invasão.   

Nosso trabalho filia-se a este investimento analítico, considerando especialmente que 

todo processo designativo é da ordem do político e que tal processo permite situar as relações 

de poder em jogo – tanto daquele que é designado como daquele que designa.  

 

4.2.1 Da depressão 

 

 Quando analisa as eleições de 1981 à presidência da França, Pêcheux ([1983] 1990) 

trata o enunciado On a gagné (“Ganhamos”, na tradução em português) como da ordem de 

um acontecimento discursivo. Para o autor, o acontecimento se marca como aquilo que está 

“no encontro de uma atualidade com uma memória” (PÊCHEUX, [1983] 1990, p. 17).  
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 O autor explica a definição de acontecimento utilizando algumas práticas discursivas 

pós-eleições: de um lado, a mídia às voltas com a atualidade do acontecimento, como as 

cifras, a vitória do candidato do Partido Socialista, as primeiras declarações dos principais 

envolvidos no processo eleitoral. De outro, todo o espaço de memória que se convoca e que 

começa a se reorganizar, tais como a ascensão do Socialismo ao poder e os outros socialistas 

relevantes à história do socialismo na França. 

 O conceito de acontecimento, formulado por Pêcheux, aponta para a ruptura que se 

marca no discurso, aquilo que pontua a irrupção do novo, do inesperado, convocando uma 

rede de memória ao mesmo tempo em que a obriga a se reorganizar neste novo espaço 

discursivo em profusão.  

 Abordamos o acontecimento discursivo para situar que, em nossos gestos de 

interpretação, a depressão não se inscreve como um acontecimento discursivo no discurso de 

Veja. Tal gesto de leitura se tornou possível a partir da análise dos modos de funcionamento 

do comparecimento do termo ‘depressão’ no discurso jornalístico.  

Uma matéria publicada no mês seguinte ao lançamento da revista, na edição de 16 de 

outubro de 1968, intitulada “Checoslováquia”, é dedicada a Alexander Dubcek, um dos 

principais líderes do Partido Comunista na ex-Tchecoslováquia e que ocupava um papel 

central nas reformulações políticas para o país e nos gestos de resistência em relação à 

invasão soviética no país na época. No interior da matéria encontramos um dos subtítulos 

“Acessos de depressão”. O subtítulo coloca o termo ‘depressão’ em destaque. Em um 

determinado momento da matéria, a materialidade do corpo de Dubcek é descrita com 

sentidos negativizados, e o termo ‘depressão’ comparece em uma única sequência discursiva, 

que recortamos: 

 
SD3: Êle [sic] não é bem informado, nem politicamente tão sagaz, como muitos dos homens 

que o rodeiam. E falta-lhe, totalmente, a fria impassibilidade dos burocratas comunistas 

tradicionais. Êle [sic] é sujeito a acessos de depressão, chora com facilidade [...]. (Veja, 

16/10/1968, negritos nossos).   

 

A imagem do líder do Partido Comunista é construída de modo negativo: “não é bem 

informado”, não é “politicamente tão sagaz” e “falta-lhe, totalmente, a fria impassibilidade”. 

A depressão faz parte desta lista de características depreciativas. Vale destacar que este é o 

único momento no qual a revista cita o termo ‘depressão’ no interior da matéria, intitulando 

uma subseção. É possível compreender que o comparecimento deste termo produz efeitos de 
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uma diretividade nos sentidos para os quais aponta a matéria que produz um efeito de 

estranhamento sobre este sujeito, inscrito em uma posição sujeito deprimido, que vem 

ganhando destaque no cenário político. A depressão comparece como aquilo que funciona 

como comprovação e justificativa para o que foi dito até então sobre Dubcek, reafirmando a 

equivocidade do lugar político deste sujeito, que é deprimido e, ao mesmo tempo, admirado 

pelo povo. Lugar discursivo construído como inconcebível pela revista.  

Em outra matéria da Veja, em 23 de outubro de 1968, a depressão é citada uma única 

vez em uma matéria sobre o diretor cinematográfico Federico Fellini. Segue a sequência 

discursiva: 

 

SD4: É deste Fellini de outros anos, poeta e humanitário, que as cartas e recortes mandados à 

Via Archimede se lembravam. Depois de “A Doce Vida’, seu filme mais famoso e, para a 

maioria dos críticos, seu trabalho mais importante, Fellini parece ter mergulhado numa 

depressão. ‘Oito e meio’, que rodou em 1963, contando a crise de inspiração de um diretor 

de cinema, não seria a confissão pessoal de que o próprio Fellini já não tinha o que dizer? 
(Veja, 23/10/1968, negritos nossos). 

 

Em SD4, o termo ‘depressão’ comparece sem que sejam feitas maiores considerações 

sobre o sintoma. O termo é citado em um funcionamento discursivo que nos permite 

depreender que depressão e suas consequências são de conhecimento geral. A presente SD 

aponta para um funcionamento de uma cumplicidade que se estabelece entre aquele que ocupa 

a função-autor e o sujeito leitor da Veja. A depressão comparece no fio do discurso como 

aquilo que vem comprovar uma interpretação possível do filme anterior de Fellini, permitindo 

à revista afirmar o que se pode ou não fazer em um estado depressivo. Na matéria se afirma 

que “‘Oito e meio’, que [Fellini] rodou em 1963, contando a crise de inspiração de um diretor 

de cinema, não seria a confissão pessoal de que o próprio Fellini já não tinha o que dizer?”. 

Nossos gestos de leitura são de que esta cumplicidade produz efeitos de sentidos de “todos 

sabemos que...”, ou seja, mobiliza-se um pré-construído de que a depressão já é conhecida e 

todos sabem seus efeitos.  

Courtine ([1981] 2009) explica que o pré-construído tem seu funcionamento 

mobilizado a partir da remissão   

 

às evidências pelas quais o sujeito se vê atribuir os objetos de seu discurso: ‘o 

que cada um sabe’ e simultaneamente ‘o que cada um pode ser’ em uma dada 

situação. Isso equivale a dizer que se constitui, no seio de uma FD, um sujeito 

universal que garante ‘o que cada um conhece, pode ver e compreender’, e que o 

assujeitamento do sujeito em sujeito ideológico realiza-se, nos termos de Pêcheux, 
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pela identificação do sujeito enunciador ao sujeito universal da FD: ‘O que cada um 

conhece, pode ver ou compreender’ é também ‘o que pode ser dito’. Se o pré-

construído dá seus objetos ao sujeito enunciador sob a modalidade da 

exterioridade e da preexistência, essa modalidade se apaga (ou se esquece) no 

movimento da identificação. (COURTINE, [1981] 2009, p. 74-75, itálicos do 

original e negritos nossos). 

 

A explicação de Courtine ilumina o funcionamento do discurso do e para o sujeito, 

que em seu dizer se imagina uno e fonte primária do dizer ao mesmo tempo em que se 

apagam as condições para que o dito funcione produzindo efeitos de sentidos de evidência. 

Esta filiação permite ao sujeito dizer produzindo efeitos de sentidos de um “todo mundo sabe” 

a partir do pré-construído que fornece as evidências do objeto.  

Retomando a SD4, podemos compreender que há um pré-construído sendo mobilizado 

e que permite ao sujeito produzir seu dizer a partir do funcionamento de que “todos sabem os 

efeitos da depressão sobre um sujeito”, produzindo sentidos do dizer que funcionam como 

evidentes a partir desta crise depressiva que impede que um sujeito seja criativo ou mesmo 

tenha algo a dizer. Desta maneira, é possível reformular esta SD considerando este 

funcionamento de que todos sabem/conhecem a depressão e seus efeitos: “‘Oito e meio’, que 

[Fellini] rodou em 1963, contando a crise de inspiração de um diretor de cinema, não seria a 

confissão pessoal de que o próprio Fellini já não tinha o que dizer? [considerando que estava 

deprimido e, como todos sabem, a depressão é uma crise que impede o sujeito de dizer?]”.  

É possível compreender que desde o início da revista, a depressão comparece como da 

ordem de um sabido, de um conhecido por todos. Considerando que antes destas sequências 

discursivas não há nenhuma matéria que coloque a depressão como objeto de suas 

reportagens, o comparecimento do termo ‘depressão’ funciona a partir de uma cumplicidade 

entre sujeito-autor e sujeito-leitor. Em outras palavras, é possível compreender que esta 

maneira de comparecimento mobiliza um gesto de que tanto o sujeito-autor quanto o sujeito-

leitor sabem sobre depressão.  

Com este preâmbulo sobre o comparecimento do termo ‘depressão’ no discurso 

jornalístico de Veja, passemos à análise de alguns outros termos. Neste processo de produção 

de sentidos, nos interessa sobretudo compreender aqueles termos que se inscrevem na tensa 

relação entre paráfrase e polissemia (ORLANDI, 2001a) sobre depressão, aqueles que 

apontam para deslizamentos no discurso. Recortamos termos que designam a depressão a 

partir de adjetivações ou aqueles que, segundo nossos gestos de leitura, produzem efeitos 
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metafóricos a partir de matérias de Veja sobre depressão e/ou sobre antidepressivos, 

tranquilizantes e ansiolíticos. 

 

Data da material Seção Designação 

27/11/1968 Vida moderna tensão 

25/03/1970 Psiquiatria fossa  

25/03/1970 Psiquiatria democrática fossa 

25/03/1970 Psiquiatria depressões 

25/03/1970 Psiquiatria fossa crônica   

14/11/1979 Medicina psicose maníaco-depressiva 

14/11/1979 Medicina desordens mentais sérias 

14/11/1979 Medicina depressão maníaca 

14/11/1979 Medicina distúrbios mentais mais 

suaves  

14/11/1979 Medicina ansiedades da vida diária 

20/12/1989 Medicina melancolia  

20/12/1989 Medicina stress 

20/12/1989 Medicina depressão química 

20/12/1989 Medicina depressão clínica 

20/12/1989 Medicina males da mente humana 

17/06/1992 Medicina depressão endógena 

01/12/1993 Medicina distúrbios clínicos 

23/03/1994 Comportamento mal 

14/06/1995 Saúde problemas mentais de 

crianças 

14/06/1995 Saúde tristeza 

14/06/1995 Saúde distúrbio 

14/06/1995 Saúde depressão infantil 

14/06/1995 Saúde manifestação depressiva 

01/12/2004 Especial transtornos da mente 

06/07/2005 Guia depressão infantil 

10/08/2005 Saúde depressão pós-parto 

25/11/2009 Medicina depressão moderada 

25/11/2009 Medicina depressão grave 

25/11/2009 Medicina depressão leve 

25/11/2009 Medicina depressão severa 

10/02/2010 Saúde depressão melancólica 

10/02/2010 Saúde depressão atípica 

10/02/2010 Saúde depressão ansiosa 

10/02/2010 Saúde depressão psicótica 

10/02/2010 Saúde depressão sazonal 

10/02/2010 Saúde depressão muito grave 
Tabela 1 
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É possível compreender que entre designações que especificam a depressão, há outros 

processos, cujos efeitos de sentidos são mais amplos, e que deslizam inclusive para outras 

produções de sentidos. 

Neste movimento discursivo incluímos os termos ‘tensão’, ‘fossa’ e ‘mal’, que 

designam a depressão. Nossos gestos de leitura são de que tais termos deslocam os sentidos 

de doença e produzem efeitos ligados a um sentimento, a um momento e que se marca por ser 

passageiro e, inclusive, democrático (‘democrática fossa’).  Eles comparecem com maior 

regularidade antes do surgimento do Prozac, mas mesmo antes do medicamento já se tem a 

designação ‘fossa’, cuja explicação da Veja (25/03/1970), que designa depressão de modo 

informal – tratava-se mesmo de uma gíria nos anos 70. ‘Depressão’, segundo a revista, é o 

nome científico da ‘fossa’. Este termo concorre para a construção de efeitos de sentidos de um 

mal-estar passageiro, mas quando unido no fio do discurso a outro termo, ‘crônica’, produz 

efeitos de sentidos de um problema que vai além de um momento determinado, como 

construído nas designações ‘tensão’ e ‘mal’. O termo ‘crônica’ coloca em cena este elemento 

que pontua uma doença que continua e cujos sentidos são de tratamento, mas não de cura. A 

designação ‘fossa’, no entanto, unida ao termo ‘crônica’ não aponta para uma produção 

discursiva cristalizada dos efeitos de sentidos de doença.   

A partir dos anos 2000, estes processos de designação (‘stress’, ‘fossa’, ‘tristeza’), 

cujos efeitos de sentidos abordam termos que não necessariamente se filiam a depressão 

grave, mas que indicam, ainda assim, um problema (de ordem psíquica), passam a sofrer 

processos de silenciamento (ORLANDI, 2002). A designação ‘depressão’ começa a 

comparecer com mais regularidade e, em grande medida, passa a ser uma designação 

hegemônica.  

No entanto, nas designações nas quais o termo ‘depressão’ comparece há um outro 

processo em jogo, o de adjetivação. Tal processo de textualização no discurso jornalístico de 

Veja produz sobre estas designações um efeito de cientificidade. Estes processos de 

adjetivação concorrem para a uma produção de efeitos de sentido, que consiste na produção 

de um efeito de completude na identificação do sujeito deprimido por meio de uma 

singularização. Não se é somente “um deprimido”, mas um “deprimido maníaco”, um 

“deprimido sazonal”, um “deprimido leve”, cujo deslizamento se produz pelos efeitos de 

sentidos das adjetivações. Os processos de adjetivações produzem efeitos de sentidos de 

inúmeras depressões, que podem ser compartidas, passando a ter diferentes níveis e 



113 

 

particularidades e passando a constituir a depressão em contornos diversos. Como vimos na 

seção anterior, embora sejam delicados e complexos os movimentos subjetivos do sujeito, os 

processos de adjetivação da depressão tornam mais tênues os limites discursivos que 

permitem afirmar se um sujeito está ou não deprimido.  

Neste movimento dos sentidos, a materialidade do corpo é resignificada e passa a ter 

contornos cada vez mais relacionados à ordem do orgânico. Nesta produção de sentidos, a 

materialidade é dividida em especialidades, cujo tratamento passa por diferentes especialistas, 

ou seja, aqueles que serão os responsáveis pela formulação e legitimação das formulações que 

circulam sobre depressão, detendo-se em suas “microespecialidades”, suas áreas 

superespecíficas de atuação. Isso pode ser relacionado, de certo modo, à afirmação de Barros 

(2004): 

 

Na medida em que o acesso ao consumo foi convertido no objetivo principal para o 

desfrute de níveis satisfatórios de bem-estar, bons níveis de saúde passaram a ser 

vistos como possíveis na estreita dependência do acesso a tecnologias diagnóstico-

terapêuticas. A eficácia e efetividade das mesmas passam a confundir-se com seu 

grau de sofisticação. Como decorrência inevitável do aprofundamento no 

conhecimento dos pedaços do organismo, aparecem as super e 

subespecializações [...]. (BARROS, 2004, p. 50, negritos nossos). 

 

 O fragmento de Barros aponta para um “aprofundamento no conhecimento dos 

pedaços do organismo”. Deste modo, a materialidade do corpo passa a ser considerada em 

partes, e cujos exames aumentam com recursos que produzem efeitos de sentidos de 

“sofisticação”. Ao mesmo tempo, é de uma parte do corpo que trata o diagnóstico: ele se 

limita a apresentar resultados da parte examinada e não se estabelecem relações com outras 

partes. Caso sejam estabelecidas tais relações, é a outro (super)especialista que se deve 

recorrer.  

Da mesma maneira, os processos de adjetivação sobre depressão apontam para uma 

mudança que constroem sobre o corpo uma perspectiva orgânica a que se lança o discurso 

médico e que produz um fechamento nos sentidos de depressão, ao mesmo tempo em que 

produz uma fluidez, tornando possível a filiação de um sujeito a partir desta construção 

discursiva adjetivada.  

 Os processos de adjetivação construídos no discurso jornalístico de Veja atribuem à 

depressão um caráter pormenorizado, o que, se por um lado aponta para a complexidade do 

sintoma, por outro, trata-se de uma construção discursiva que produz movimentos nas 

filiações ideológicas: a materialidade linguística, ao ser marcada por diferentes processos de 
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adjetivação, como ‘depressão moderada’, ‘depressão grave’, ‘depressão severa’, ‘depressão 

melancólica’, ‘depressão ansiosa’, produz um movimento de sentidos de sujeitos na 

possibilidade de inscrição como sujeitos deprimidos – ou clientes, considerando agora outro 

processo: o da designação do sujeito, cujos movimentos na produção de efeitos de sentidos 

também acontecem e sobre os quais nos deteremos a seguir.   

 

4.2.2 Do sujeito 

 

 Desde o início desta pesquisa, uma das hipóteses se fazia em torno da posição sujeito 

no discurso jornalístico e nos processos de identificação empreendidos pelo discurso de Veja. 

Nossa aposta centrava-se sobretudo em distintas “designações”, que limitariam 

discursivamente os sentidos sobre este sujeito, e a partir das quais os efeitos de sentidos 

produzidos seriam aqueles que o inscreveriam em uma posição cujos efeitos seriam os de um 

sujeito deprimido.   

Iniciada a análise, o corpus discursivo indica que a hipótese não se confirma 

totalmente. Isto não significa que nas matérias não sejam produzidos processos de 

identificação sobre o sujeito. Aliás, várias são as posições às quais ele é filiado 

discursivamente. Porém, os efeitos de sentidos das designações apontam para diferentes 

representações deste sujeito supostamente deprimido que comparece nas matérias como 

aquele que precisa fazer uso de medicamento. Se a aposta inicial tinha como questão uma 

construção discursiva cuja produção de efeitos de sentidos seria o de uma hegemonia, uma 

produção estabilizada dos efeitos de sentidos em torno do sujeito deprimido, o corpus 

discursivo vem apontando que os processos de designação não produzem efeitos de 

fechamento dos sentidos. Há um movimento no discurso que mobiliza outros efeitos de 

sentidos, já que o processo de designar envolve uma construção discursiva de representações, 

processo em que se atribui um nome que, funcionando como uma espécie de rótulo do e sobre 

o sujeito, aponta para os movimentos das imagens que podem ser mobilizadas sobre ele, 

escapando, portanto, a quaisquer sentidos de neutralidade.  

Para a análise, dividimos os processos de designação por tabelas que situam os gestos 

de leitura do discurso jornalístico de Veja a partir do efeito metafórico no discurso, uma 

divisão nas tabelas que permite compreender o jogo entre o mesmo e o diferente. Cada tabela 

reúne os itens lexicais que compõe as redes parafrásticas e a divisão aponta para a polissemia 
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inscrita nos processos de designação. Em tais processos, conforme será possível depreender, é 

também a posição sujeito que está em causa.  

Sobre os processos parafrásticos e polissêmicos em uma análise discursiva, postula 

Orlandi (2001a) que 

 

Tomando-se o texto como contrapartida do discurso, é nele mesmo, no modo 

como ele manifesta o discurso em sua materialidade concreta que podemos 

observar a relação entre a paráfrase e a polissemia, ou, nos termos de Pêcheux, a 

deriva, os efeitos metafóricos que nos permitem observar os vestígios dos gestos 

de interpretação que o constituem (enquanto texto) a sua historicidade, o seu 

modo de produzir sentidos. (ORLANDI, 2001a, p. 97, negritos nossos). 

 

Orlandi (idem), nesta passagem, destaca que o texto, lugar material do discurso, 

permite que sejam observados “vestígios dos gestos de interpretação” que constituem o texto, 

possibilitando compreender nestes gestos os deslizamentos, os efeitos metafóricos, ou seja, 

naquilo que se inscreve no mesmo e no diferente.  

Apresentamos as tabelas abaixo para, em seguida, apontarmos os efeitos de sentidos 

produzidos a partir das designações. 

 

Tabela 2 

 

 

 

 

 

Data da matéria Seção Designação 

15/03/1978 Medicina Pacientes maníaco-depressivos 

14/11/1979 Medicina Doentes psíquicos graves 

14/11/1979 Medicina Deprimidos 

17/06/1992 Medicina Neuróticos 

15/07/1992 Saúde Neuróticos 

01/12/1993 Medicina Deprimidos  

23/03/1994 Comportamento Neuróticos 

23/03/1994 Comportamento Depressivos 

31/03/2004 Medicina Adultos vítimas de depressão 

31/03/2004 Medicina Jovens deprimidos 

12/05/2004 Medicina Pacientes vítimas de depressão 

01/12/2004 Especial Depressivos 

01/12/2004 Especial Deprimidos 

01/12/2004 Especial Paciente deprimido 

10/02/2010 Saúde Paciente deprimido 
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Tabela 3 

 

Data da matéria Seção Designação 

27/11/1968 Vida moderna Paciente 

12/02/1975 Medicina Paciente 

15/03/1978 Medicina Paciente 

14/11/1979 Medicina Pacientes  

05/04/1989 Saúde Paciente 

05/04/1989 Saúde Doente  

20/12/1989 Medicina Doentes 

15/07/1992 Saúde Doente 

15/07/1992 Saúde Paciente 

23/03/1993 Comportamento Paciente 

01/10/2003 Saúde Vítimas  

01/10/2003 Saúde Pacientes  

31/03/2004 Medicina Pacientes 

12/05/2004 Medicina Pacientes 

01/12/2004 Especial Pacientes 

06/07/2005 Guia Paciente/pacientes 

10/02/2010 Saúde Pacientes 

10/02/2010 Saúde Doentes 

Data da matéria Seção Designação 

27/11/1968 Vida moderna Gente 

09/11/1977 Medicina Usuários 

15/03/1978 Medicina Pessoas 

11/08/1982 Medicina Americanos 

05/04/1989 Saúde Usuário  

20/12/1989 Medicina Pessoas  

20/12/1989 Medicina Americanos 

06/03/1991 Medicina Usuários 

17/06/1992 Medicina Usuários 

17/06/1992 Medicina Adeptos 

17/06/1992 Medicina Consumidores  

15/07/1992 Saúde Consumidores de tranquilizantes 

01/12/1993 Medicina Usuários 

01/12/1993 Medicina Pessoas  

01/12/1993 Medicina Clientes 

23/03/1994 Comportamento Pessoas 

23/03/1994 Comportamento Clientela 

23/03/1994 Comportamento Usuários 

14/06/1995 Saúde Crianças   

14/02/1996 Saúde Consumidores 

31/03/2004 Medicina Crianças 

31/03/2004 Medicina Adolescentes 

31/03/2004 Medicina Jovens 

12/05/2004 Medicina Pessoas 
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Tabela 4 

 

Na tabela 2, recortamos aquelas designações que formam o conjunto lexical que mais 

singulariza o sujeito em sua posição sujeito deprimido. Os termos ‘depressão’, ‘depressivos’ e 

‘deprimidos’ comparecem, sendo que estes últimos termos adjetivam o sujeito. O 

comparecimento do termo ‘neurótico’ é relevante, considerando que se trata de um termo que 

se filia ao campo de saber contra o qual a revista Veja mais produz sentidos de rivalização no 

discurso, a psicanálise. Designar o sujeito como “neurótico” aponta para uma posição outra 

em relação aos outros termos destacados (‘depressão’, ‘depressivos’ e ‘deprimidos’) por ser 

da ordem daquilo que estrutura psiquicamente o sujeito e que constitui condição sine qua non 

para a sua entrada no campo da linguagem. Quando a passagem do corpo orgânico para um 

sujeito de linguagem não ocorre pela via da neurose, o que se tem, segundo as concepções 

psicanalíticas, são traços psicóticos ou perversos, cujos processos de constituição da estrutura 

psíquica são de outra ordem
36

. Podemos compreender que o discurso de Veja traz termos que 

são regulares na psicanálise para designar um sujeito a partir de sua constituição psíquica, o 

que não necessariamente o coloca na posição sujeito deprimido, mas o inscreve como sujeito 

da linguagem. Cabe aqui apontarmos que são produzidos efeitos de sentidos de generalização 

quanto ao uso de medicamento quando o sujeito é construído discursivamente a partir do 

termo ‘neuróticos’, já que compõe um dos traços do sujeito na psicanálise.  

Diferentemente desta produção de efeitos de sentidos, os termos ‘depressão’, 

‘depressivos’ e ‘deprimidos’ são aqueles que a nosso ver mais fortemente filiam o sujeito em 

                                                           
36

 Não pretendemos desenvolver teoricamente estes pontos, que são extremamente complexos na psicanálise, já 

que há autores que também consideram a melancolia como estrutura psíquica. Queremos salientar, contudo, que 

estas breves considerações sobre neurose, psicose e perversão foram depreendidas a partir do espaço de 

interlocução construído no Curso de Introdução à Psicanálise, oferecido no Rio de Janeiro e em Niterói pela 

Escola Lacaniana de Psicanálise. Os professores são psicanalistas membros da Escola Lacaniana e as aulas 

semanais têm como base teórica os escritos de Freud e Lacan. Agradecemos a todos os que por lá passaram e 

contribuíram para uma compreensão básica destes processos de constituição do sujeito, especialmente Maria de 

Fátima do Amaral Silva, cujas explicações permitiram que avançássemos um pouco mais nesta questão teórica.  

19/05/2004 Guia Pessoas 

10/08/2005 Saúde Mulheres/mulher 

10/08/2005 Saúde Mães 

06/07/2005 Guia Pequenos (em processo sinonímico 

com crianças) 

06/07/2005 Guia Crianças 

25/11/2009 Medicina Gestantes 

25/11/2009 Medicina Grávidas 

25/11/2009 Medicina Mulheres 

10/02/2010 Saúde Pessoas 
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uma posição singular aos efeitos de sentidos em torno da depressão. Neste processo, questões 

comparecem em relação ao trabalho analítico e, dependendo da situação, a entrada de 

medicamento deve ser feita.  

Na tabela 2 também estão os recortes empreendidos a partir de outros processos de 

designações, que não circulam com regularidade, nas quais se designa esse sujeito de modo 

específico, formando uma “equação linguística” (MARIANI, 1998, p. 19) formada por 

“substantivo + adjetivo”, como em “paciente maníaco-depressivo”.  

As tabelas 3 e 4, por sua vez, em seus processos de designação, começam a mobilizar 

sentidos outros, apontando para uma fluidez dos efeitos de sentidos sobre o sujeito. Fluidez de 

sentidos que em seu movimento pode inscrever o sujeito em outra posição. Retomando nossa 

análise discursiva dos termos anteriores, compreendemos que o termo ‘neurótico’, ainda que 

não aponte para uma questão relacionada especificamente à depressão, traz à cena do discurso 

um dos processos de constituição do sujeito, o modo como psiquicamente se funda a estrutura 

do sujeito. Já os termos ‘depressão’, ‘depressivos’ e ‘deprimidos’, por sua vez, determinam 

um lugar singular ao sujeito, filiando-o a uma posição que sustenta discursos sobre depressão.    

Na tabela 3, o processo de designação é mais amplo. Os termos recortados foram 

‘paciente’, ‘doente’ e ‘vítima’. Estes termos deslocam em alguma medida a posição sujeito 

mobilizada pela tabela 2, produzindo efeitos de sentidos de um sujeito que tem um problema 

de saúde, mas que pelo processo de designação mantém este problema em suspenso, 

produzindo efeitos de indeterminação. Tais processos não singularizam discursivamente o 

sujeito com depressão, e pode-se compreender que estes termos podem designar alguém que 

possui qualquer problema de saúde, desde um resfriado. De qualquer maneira, estes termos 

que funcionam como designações do sujeito em matérias sobre depressão e/ou uso de 

medicamentos, embora não tenham efeitos de fechamento dos sentidos deste sujeito em um 

problema de depressão e, portanto, não o singularizem, ainda apontam para efeitos de sentidos 

relacionados a problemas de saúde.  

Compreendemos que é a quarta tabela a que de fato mobiliza efeitos de sentidos que 

reinscrevem o sujeito em uma outra posição. Os termos que recortamos apontam para 

designações generalizantes e cujos processos de produção de sentidos apontam para distintas 

direções, formando dois conjuntos a partir dos quais o sujeito é representado pelas 

designações.  
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No primeiro conjunto significante (ORLANDI, 1998), o processo de designação 

aponta para termos amplos que inscrevem o sujeito em grupos sociais ou de outra ordem 

(idade, sexo), cujos sentidos são genéricos e culturalmente reconhecidos, como ‘americanos’, 

‘gente’, ‘jovens’, ‘mulheres’, ‘crianças’, ‘adolescentes’, ‘gestantes’.  

No segundo conjunto, por sua vez, o sujeito é filiado a uma posição sujeito 

consumidor, o que produz um deslizamento da posição sujeito deprimido para a de 

consumidor, e cujos sentidos são aqueles produzidos no interior de uma formação discursiva 

de mercado. Termos como ‘adepto’, ‘clientes’, ‘consumidores’, ‘usuários’, ‘clientela’, 

‘consumidores de tranquilizantes’ mobilizam sentidos outros, resignificando também os 

efeitos de sentidos em torno dos medicamentos: drogas que de uso controlado e restrito 

passam a ser um produto qualquer e que podem ser utilizados por qualquer um, pois termos 

como ‘consumidores’, ‘usuários’ e ‘clientela’ modificam os processos de produção de 

sentidos na relação que se estabelece entre sujeito e uso de medicamento, transformando a 

compra e a venda de medicamentos em um grande balcão de negócios que não mais se 

restringe àqueles sujeitos considerados ou mesmo diagnosticados na clínica como 

“deprimidos”.   

 Retomando alguns aspectos pontuais das teorizações e análises de Guimarães (2005), 

Mariani (1998) e Indursky (2006; 1997): estes autores apontam que os processos de 

designação são constituídos pela ordem do político e destacam que em todo processo está em 

jogo uma tomada de posição daquele que designa e cujo gesto pode lançar o sujeito a 

diferentes posições no discurso. Desta maneira, podemos concluir que designar é um gesto 

discursivo desde sempre marcado pela ordem do político e que lança o sujeito designado nas 

tensas malhas ideológicas das relações de força do discurso.  

Com esta tomada de posição, compreendemos os efeitos de sentidos produzidos na 

quarta tabela dos processos de designação como aquilo que está em jogo no discurso 

jornalístico de Veja. Uma produção de efeitos de sentidos de universalização em torno dos 

sujeitos que utilizam medicamentos: de deprimidos para pacientes e então para consumidores, 

produzindo representações de um medicamento que serve para qualquer um. Não se trata mais 

de um discurso que designa um sujeito deprimido, mas um consumidor de um produto. Vale 

destacar o uso do termo ‘usuários’, que se no discurso médico comparece na relação com 

dependentes de drogas ilícitas, comparece com regularidade no discurso de Veja, produzindo 

a filiação de sentidos sobre aqueles que fazem uso de medicamento.  
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Deste modo, os efeitos de sentidos produzidos pelas designações apontam para 

diferentes direções: detendo-se nas adjetivações, cuja circulação é menor em relação às outras 

designações, tem-se um sujeito particularizado em relação à depressão, um sujeito 

singularizado em um problema específico. Os processos de produção de sentidos vão sendo 

deslocados e as designações passam a inscrever o sujeito na posição deprimido para sujeito na 

posição consumidor. É possível compreender que o discurso jornalístico de Veja produz, em 

seus processos de designação, efeitos de sentidos que produzem deslizamentos de sujeitos que 

devem e precisam fazer uso de medicamentos, através da utilização de termos designativos 

como ‘deprimidos’ e ‘paciente deprimido’, daqueles que podem fazer, onde está em jogo o 

uso de outros termos, tais como ‘consumidores’, ‘clientes’, ‘pessoas’.  

Podemos compreender que os processos de designação apontam para uma produção de 

sentidos que desliza dos efeitos de sentidos de depressão para doença nenhuma, num 

esvaziamento nos efeitos de sentidos de doença, produzindo efeitos generalizantes sobre 

sujeitos e corpos, que se tornam medicalizáveis independentemente da presença do quadro 

depressivo.  

 O que também pode ser depreendido é que esta mudança nos processos de designação 

do sujeito, que da posição sujeito deprimido passa a ocupar a posição sujeito consumidor, 

aponta para processos de silenciamento (ORLANDI, 2002). Em outras palavras, quando o 

sujeito é inscrito em uma discursividade que o filia a sentidos de consumidor, são silenciados 

os sentidos em torno do sujeito na posição sujeito deprimido.  

Também se pode compreender a produção de efeitos metafóricos neste movimento de 

produção de sentidos. Conforme formulou Pêcheux ([1969] 1997a), na substituição contextual 

que ocorre no deslizamento do discurso, de “x” para “y”, a constituição do sentido de “y” 

ainda está enlaçada aos efeitos de “x”. Trazendo nossa análise, se na segunda tabela 

recortamos termos como ‘deprimidos’, que produz efeitos de sentidos de um sujeito em 

estado depressivo, na quarta tabela, da qual recortamos termos como ‘consumidores’ e 

‘clientela’, os sentidos de um sujeito que se inscreve em um quadro depressivo continuam 

ressoando nestes processos designativos. Entretanto, nestes processos também se inscrevem 

efeitos de sentidos outros e que colocam em destaque o medicamento.  

Neste processo de produção de sentidos, nossa tomada de posição é de que o 

medicamento é o grande personagem no discurso jornalístico de Veja.  
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4.3 E com vocês... os antidepressivos, tranquilizantes e ansiolíticos: os processos de  

produção de  sentidos nos títulos e subtítulos   

 

4.3.1 Os títulos 

 

Ao final da última análise, apresentamos uma de nossas hipóteses, a de que o 

medicamento, designação que aqui representa o conjunto formado pelos antidepressivos, 

tranquilizantes e ansiolíticos, é o grande personagem no discurso jornalístico de Veja. Em 

outras palavras, o medicamento no discurso comparece funcionando para todos os sujeitos e 

corpos e a depressão, enquanto mal-estar, em vários momentos é silenciada.  

Neste momento, nos dedicamos à análise dos títulos das matérias. Em trabalho 

dedicado à análise do discurso jornalístico sobre adolescentes em conflito com a lei, Maia 

(2003) visa compreender a produção de efeitos de sentidos produzidos a partir dos títulos das 

matérias veiculadas nos jornais O Globo e Estado de São Paulo. Justificando sua escolha, a 

autora afirma que o título, embora seja um “segmento pequeno em termos de materialidade”, 

comporta “estratégias enunciativas para a produção de sentidos” (idem, p. 54). A autora 

destaca a importância atribuída ao título em uma publicação jornalística, sendo que dentre as 

regras dos manuais dos jornais O Globo e Estado de São Paulo constam a atenção que o título 

deve despertar no sujeito leitor, atraindo-o para a leitura das matérias, considerado por isso o 

“chamariz da reportagem” (ibidem).  

Abordando os manuais de redação de publicações jornalísticas, Silva (2001) se dedica 

à análise dos seguintes manuais: Novo Manual da Folha de São Paulo, o manual do jornal O 

Estado de São Paulo, Manual de estilo da Editora Abril – a equipe de redação da Revista 

Veja segue este manual – e o Manual de Telejornalismo da Central Globo de telejornalismo. 

O manual, segundo a autora, se constitui como um “conjunto de ‘respostas-prontas’, 

funcionando na empresa jornalística como uma referência para os profissionais a ela 

associados” (SILVA, 2001, p. 276). Seu funcionamento se dá de modo a 

normatizar/padronizar ortograficamente a escrita do profissional daquele meio jornalístico. 

Abordando a teoria jornalística, Bahia (2009) explica que o título funciona como 

“notícia da notícia” (idem, p. 58) e “[...] deve, de preferência, carregar um verbo de ação, 

evitar o uso de artigos, não repetir palavras e ser essencialmente afirmativo.” (ibidem). Bahia 

(idem) também afirma que cabe ao jornalista a produção de um título “inteligente, 

informativo, claro, completo” (p. 58). Desta maneira, podemos compreender que também 
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sobre a formulação dos títulos há a imagem de que se possa dizer tudo, que recai sobre a 

imagem de transparência da linguagem. Os títulos funcionariam, portanto, como uma espécie 

de resumo da notícia, em que poucas palavras diriam tudo sobre uma notícia.  

Em nossos recortes, podemos compreender um forte investimento do discurso 

jornalístico de Veja nas construções dos títulos no que se refere à depressão e aos 

medicamentos. Apresentemos os títulos recortados das matérias para situar os efeitos de 

sentidos produzidos.  

Tabela 5 

Iniciemos nossa análise apontando um conjunto mais amplo, “sítios significantes” 

(ORLANDI, 1998, p. 14) construídos em torno de itens lexicais e expressões que colocam em 

cena algum tipo de afeto, sintoma, problema (de ordem somática ou mental): ‘doença urbana’, 

Data da material Seção Título 

27/11/1968 Vida moderna “Como ficar tranqüilo?” 

12/02/1975 Medicina “Intranqüilizantes” 

28/04/1976 Metrópoles “Doença urbana” 

09/11/1977 Medicina “Dose extra” 

14/11/1979 Medicina “Revolução psiquiátrica” 

11/08/1982 Medicina “Uso controlado” 

05/04/1989 Saúde “Coquetel de riscos” 

20/12/1989 Medicina “Um ataque à melancholia” 

06/03/1991 Medicina “Droga da moda”  

17/06/1992 Medicina “Divã químico” 

15/07/1992 Saúde “Doping na lavoura” 

01/12/1993 Medicina “O ego químico” 

23/03/1994 Comportamento “Dr. Prozac contra Freud” 

14/06/1995 Saúde “Infância dopada” 

14/02/1996 Saúde “A alma da química” 

11/06/1997 Medicina “O Brasil se entope de remédios” 

19/08/1998 Comportamento “Baixinhos em crise” 

13/10/1999 Saúde “Contra o fumacê” 

22/12/1999 Invenções 2000 “A revolução científica” 

01/12/2003 Saúde “Dois remédios em um” 

31/03/2004 Medicina “Sob suspeita” 

12/05/2004 Medicina “Prozac foi só o começo” 

19/05/2004 Guia “Dose semanal” 

01/12/2004 Especial “O equilíbrio do cérebro e da alma” 

06/07/2005 Guia “Tratamento de choque contra a 

depressão” 

10/08/2005 Saúde “Lágrimas de infelicidade” 

09/05/2007 Animais “Dose pra cachorro” 

25/11/2009 Medicina “Sem medo de lutar contra a tristeza” 

10/02/1010 Saúde “A depressão em preto e branco” 
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‘melancholia’, ‘crise’, ‘infelicidade’, ‘tristeza’, ‘depressão’. É possível constatar que o 

discurso da revista coloca em destaque afetos e sintomas cujos sentidos são negativizados 

socialmente. O termo ‘fumacê’ é inserido neste conjunto por ser, na contemporaneidade, 

relacionado ao uso do cigarro
37

, cuja prática discursiva hegemônica é combativa e, por isso, 

traz sentidos negativizados. O termo ‘tranqüilo’ poderia ser considerado uma exceção, mas 

seu funcionamento no processo de textualização no enunciado ‘Como ficar tranqüilo?’ acena 

para uma construção de sentidos de que as pessoas têm dificuldades em se sentir tranquilas; 

são, portanto, intranquilas, e cuja solução (?) será tema central da matéria de Veja.  

Nos processos de textualização, temos uma rede parafrástica que mobiliza diferentes 

sentidos para depressão. Um exemplo é o título da reportagem de 2009 (‘Sem medo de lutar 

contra a tristeza’), em que o termo ‘tristeza’ pode deslizar para sentidos de depressão – e 

assim desliza-se de um momento em que está em causa um afeto passageiro para um 

problema de saúde, passível de diagnóstico e tratamento. O termo ‘infelicidade’ também 

funciona nesta direção de sentidos. São designações que, juntamente com outras, formam 

famílias parafrásticas e podem criar em torno do estado depressivo um imaginário construído 

a partir de afetos que podem ser passageiros: estar infeliz ou triste pode deslizar e produzir 

sentidos de depressão.  

Este deslizamento produz também efeitos de sentidos de um sujeito intercambiável: 

qualquer um pode ser inscrito na posição sujeito deprimido ao não se filiar discursivamente 

aos sentidos de felicidade. Diante de um estado de não felicidade, uma resposta poderia ser 

que o sujeito se encontra em um quadro depressivo. Isso produz uma consequência que, de 

acordo com Moulin (2008), pode ser problematizada, pois, segundo a autora, a crescente 

tecnologização da medicina produz uma demanda: o sujeito é convocado a procurar um 

médico, a quantidade de exames aumenta mais e há uma culpa (a autora fala em “pecado 

original”) que norteia o sujeito, pois aumenta o “risco multiforme que teve origem em nossos 

genes, modificado pelo nosso meio ambiente natural e sociocultural e pelo nosso modo de 

vida. Na sala de espera do médico, agora, há cinco bilhões de clientes aguardando 

pacientemente.” (idem, p. 19, negritos nossos). Vale ressaltar que o uso do termo ‘clientes’, na 

afirmação de Moulin, silencia ‘pacientes’, o que produz efeitos de sentidos de negócios em 

detrimento daqueles relacionados mais estreitamente com a medicina. A reflexão de Moulin 

pode ser colocada em relação aos sentidos de depressão à medida que aponta para uma 
                                                           
37

 ‘Fumacê’ é um termo utilizado também para fazer menção a um dos recursos de combate ao mosquito da 

dengue. 
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discursividade que se torna hegemônica e que, formando redes parafrásticas a partir de 

‘tristeza’, ‘infelicidade’, ‘depressão’, produz um imaginário a partir do qual afetos 

negativizados socialmente (tristeza, mal-estar, por exemplo) podem ser depressão, expondo 

cada vez mais o sujeito à inscrição a uma posição sujeito deprimido.  

Nos anos 70, a depressão foi significada pelo discurso jornalístico de Veja como uma 

doença do espaço urbano, conforme título de matéria da revista daquela década. A expressão 

‘doença urbana’, conforme enunciada no título, produz efeitos de sentidos de evidência: da 

depressão enquanto problema relacionado unicamente à ordem do biológico, do orgânico. 

Além disso, mobiliza sentidos de que, além de ser orgânica, tal doença possui um espaço 

próprio de comparecimento, o urbano. 

Situar a depressão como uma doença do espaço urbano atualiza imaginários sobre o 

espaço urbano que, conforme afirmação de Orlandi (2007, p. 16), é o espaço que predomina 

na contemporaneidade nas produções de significação. Conforme define a autora em outro 

trabalho, a partir de Henry, o espaço pode ser entendido como um enquadramento a partir das 

práticas significativas da e na cidade, sendo assim constitutivo de suas condições de produção 

(ORLANDI, 2009, p. 16). Desta maneira, conforme enuncia a autora, “o espaço significa, tem 

materialidade e não é indiferente em seus distintos modos de significar, de enquadrar o 

acontecimento.” (ibidem, itálicos do original).  

Adjetivar a depressão com o termo ‘urbana’, coloca em cena uma produção de 

sentidos sobre o espaço urbano, cujos “efeitos de ambiência” (ORLANDI, 2009) são 

negativizados e sobre os quais se constroem as causas para a(s) doença(s). Por outro lado, o 

‘urbano’ delimita os efeitos da doença, que passa a sustentar um imaginário de que não 

pertence a outros espaços, como o rural, por exemplo. Nesta produção de sentidos, então, 

mobiliza-se um imaginário negativizado sobre o espaço urbano, que causa uma doença como 

depressão, ao mesmo tempo em que se sustenta o imaginário de espaços cujos efeitos de 

ambiência estão imunes à “doença”, como o espaço rural.  

É possível concluir que no primeiro conjunto os processos de designação nos títulos 

trazem itens lexicais e expressões em torno de afetos e sintomas, cujos sentidos são 

negativizados socialmente. Em torno de problemas, enfim, e que apontam para o que está em 

causa como assunto central de reportagens ou notas de Veja.   

Um segundo conjunto de “sítios significantes” (ORLANDI, 1998) pode ser construído 

a partir da formulação empreendida pela revista com termos e expressões que produzem sobre 
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o medicamento efeitos de sentidos de uma grande mudança social, bem como para sua ação 

medicinal/terapêutica. Tanto em uma quanto na outra produção de sentidos, a construção 

imaginária aponta o medicamento como uma tecnologia. 

Os “sítios de significação” (idem) nesta produção de sentidos são ‘revolução 

psiquiátrica’, ‘droga da moda’, ‘divã químico’, ‘ego químico’, ‘Dr. Prozac contra Freud’, 

‘alma da química’, ‘revolução científica’, ‘Prozac foi só o começo’, ‘equilíbrio do cérebro e 

da alma’. 

O termo ‘revolução’ comparece com regularidade, e nos processos de adjetivação 

deste termo se tem a direção dos sentidos para os quais o discurso jornalístico lança luz: 

‘psiquiátrica’ e ‘científica’. E aqui é preciso apontar as condições de produção de cada um 

destes processos. A matéria intitulada “A revolução psiquiátrica”, de 1979, aborda os uso de 

medicamentos no tratamento de esquizofrenia e depressão, e como o tratamento com 

medicamentos possibilita que pessoas esquizofrênicas e deprimidas voltem a trabalhar. É 

salutar que o termo ‘trabalho’ compareça no subtítulo da matéria, destaque este que não é 

feito a outras questões em torno do sujeito, como as afetivas. Aliar discursivamente 

‘revolução’ ao termo ‘psiquiátrica’, na relação com o trabalho, marca uma tomada de posição 

do discurso jornalístico de Veja a este campo de saber, que, conforme já desenvolvemos em 

momentos anteriores, inscreve-se em uma discursividade que se marca favorável ao uso de 

medicamentos. Em 1979, no entanto, faltavam as condições materiais, construídas sobretudo a 

partir do lançamento do Prozac, para que este uso junto ao campo psiquiátrico circulasse 

hegemonicamente, bem como para que pudessem ser produzidos efeitos de sentidos de 

naturalização quanto ao uso do medicamento.  

Nesta produção de sentidos, o discurso de Veja se alia à psiquiatria, produzindo sobre 

este campo de saber efeitos de sentidos de um futuro construído discursivamente como um 

futuro promissor, que na relação com o passado ruim torna possível e necessário o uso do 

medicamento e da atuação da psiquiatria. Entendemos que esta construção de uma memória 

do futuro é possível a partir da explicação de Mariani (1998): “a lembrança de um passado 

longínquo e ruim pode encontrar-se superada pela memória de um outro passado mais 

recente e melhor, infância provável de um futuro promissor.” (idem, p. 36, negritos 

nossos). Neste processo de reflexão da autora, podemos compreender, considerando que este 

passado ruim é construído discursivamente pelo discurso jornalístico pela inexistência ou 
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pouca oferta de medicamentos, que se marca no fio do discurso nesta sequência discursiva 

que recortamos:  

 

SD5: Uma revolução na psiquiatria, iniciada há cerca de trinta anos, começa agora a surtir 

efeitos de massa nos Estados Unidos. Essa revolução – a introdução de remédios eficazes 

contra a esquizofrenia, a psicose maníaco-depressiva e outros males – mal repercutiu no 

Brasil, que ainda se encontra na era do hospício. (Veja, 14/11/1979, negritos nossos). 

 

 

Em SD5, ‘revolução’ é explicada na matéria como sendo ‘a introdução de remédios 

eficazes’. Esse futuro promissor (MARIANI, 1998), no fio do discurso, está na 

disponibilização no mercado de medicamentos que combatem, entre outros problemas, 

depressão. Nesta produção de sentidos, o Brasil é enlaçado ao passado ruim à medida que, 

segundo a revista, não conta com tais recursos para tratamento. Encontra-se, conforme 

podemos depreender do fio do discurso, “na era do hospício”. É a oferta de medicamentos, 

portanto, o que enlaça a memória do futuro, promissora, a um passado ruim, construído pela 

não oferta de medicamentos. 

A outra matéria na qual comparece o termo ‘revolução’ data de 1999, vinte anos após 

a anteriormente analisada. O Prozac já havia sido lançado há mais de 10 anos e outros 

medicamentos para depressão estavam disponíveis. O discurso psiquiátrico circula com 

homogeneidade nesta formação social, reiterando a necessidade do tratamento 

medicamentoso, que se justifica nesta discursividade pelo modo como se explica depressão: 

como uma doença resultante de um desequilíbrio químico no cérebro. Esta tomada de posição 

filia este campo de saber a uma discursividade oposta à discursividade da psicanálise, que 

problematiza a entrada imediata do medicamento no tratamento do quadro depressivo. Tal 

quadro, na psicanálise, é questão de outra ordem, um sintoma, cujas explanações foram feitas 

no capítulo anterior.  

Desta maneira, com outras condições de produção em jogo, em que o discurso de 

mercado produz o imaginário em torno do progresso e da consequente melhoria na qualidade 

de vida por meio dos recursos tecnológicos, adjetivar o termo “revolução” com “científica” 

constrói efeitos de sentidos de cientificidade, cujo imaginário é o de que se trata de uma 

revolução construída neutra e objetivamente, porque científica. No entanto, toda e qualquer 

prática científica é pautada em condições materiais de existência, constituída pelas 

determinações históricas de uma dada formação social, conforme destaca Henry:  
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A prática científica é primeiro, como toda prática, uma prática social, 

secundariamente é uma prática específica. Ora, como em toda prática social, os 

indivíduos humanos concretos que, se não são os sujeitos, são pelo menos os agentes 

‘agem na e sob a determinação das formas de existência histórica das relações 

sociais de produção e reprodução (processo de trabalho, divisão e organização do 

trabalho, processo de produção e reprodução, luta de classes etc)’. Dizer que esses 

agentes agem na e sob a determinação das formas históricas de existência é 

dizer que eles são constituídos em sujeitos nas práticas sociais e por elas. No que 

concerne aos agentes do processo de produção de conhecimentos, eles se constituem 

na prática científica e por essa prática como sujeitos, cientistas, pesquisadores, 

pensadores, que descobrem, sabem, pensam etc... Ora, precisamente, são 

formações ideológicas que constituem indivíduos concretos, agentes de práticas 

sociais, em sujeitos: ‘só há prática através de uma ideologia’ e ‘só há ideologia por 

e para sujeitos’. (HENRY, 1992, p. 23, negritos nossos). 

     

Henry aponta para a interpelação que está em causa em todo processo de produção de 

conhecimento e nos deixa advertidos que os sentidos de cientificidade apontam para uma 

determinada forma de interpelação de indivíduos em sujeitos: sujeitos cientistas, sujeitos 

pensadores... sujeitos que em suas práticas concretas de existência estão determinadas pelas 

práticas discursivas de um determinado momento histórico. Desta maneira, sobre o termo 

‘científico’ recaem efeitos de sentidos de cientificidade e neutralidade. Efeitos ideológicos, 

conforme salienta Henry (idem): toda prática científica é mais um processo de funcionamento 

da ideologia, sendo da ordem do imaginário que tal prática seja pautada em uma neutralidade, 

como se não fosse do político cada tomada de decisão. 

Um termo que produz um deslocamento neste processo de produção de sentidos, 

filiando sentidos a outra rede de memória, é o adjunto ‘da moda’, presente no título “Droga da 

moda”, de matéria de 1991. Esta construção discursiva permite que situemos duas direções de 

sentidos: a primeira a partir da qual o medicamento se filia a uma discursividade do fashion, 

cujo uso se faz na inscrição de um dever usar para seguir tendências e ditames da moda – que 

em breve mudará. O medicamento se desloca de um uso terapêutico e controlado para se 

inscrever a um outro, o de uso indiscriminado e que segue uma tendência, porque uma 

discursividade produz efeitos de que se pode e se deve utilizá-lo em um dado momento.  

A segunda direção aponta para efeitos de sentidos de ironia. Segundo Orlandi (1983), 

a ironia pode ser entendida como um “tipo de discurso” (idem, p. 84) que não está nas 

palavras, mas na relação que se estabelece entre diversos elementos. Vamos compreender 

quais são eles, conforme explica Orlandi (idem): 
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Na interlocução, quando as palavras referem um determinado universo do dizer, há 

ironia. Ela não está no locutor, não está no ouvinte, não está no texto: está na 

relação que se estabelece entre os três. Mesmo que não pareça irônico, pode sê-lo; 

depende da relação que se estabeleça. (ORLANDI, 1983, p. 84, negritos nossos). 

  

Nesta passagem, Orlandi (idem) explica que o funcionamento da ironia ocorre na 

relação entre locutor, ouvinte e texto. Deste modo, a expressão ‘da moda’ pode produzir um 

efeito irônico à medida que estabelecemos relações entre os lugares sociais, mobilizados pelas 

formações imaginárias (PÊCHEUX, [1967] 1997a) de quem disse (imagem função-autor), 

para quem disse (imagem do sujeito-leitor) e o que disse (imagem sobre determinado 

medicamento). A ironia, considerando estes fatores, pode ser um efeito de sentido produzido 

pelo fato do uso de medicamento ser filiado a uma discursividade cuja imagem construída é 

de que algo deve e pode ser utilizado indiscriminadamente. É preciso considerar, contudo, que 

se está tratando de uma droga psicotrópica, que apresenta efeitos colaterais e causa 

dependência.    

No subtítulo de uma matéria de 1989, que aborda o lançamento do Prozac no Brasil, o 

medicamento é predicado como ‘nova mania’ dos americanos, o que aponta para uma mesma 

direção de sentidos em relação à SD anterior. Ou seja, o medicamento escapa de uma 

produção de efeitos de sentidos de um uso terapêutico e controlado para filiar-se a uma 

discursividade a partir da qual todos podem e devem utilizar, porque o uso é feito por muitas 

pessoas. Recortamos uma sequência discursiva que se refere ao fragmento que abre a 

reportagem: 

 

SD6: O Valium, o tranqüilizante mais conhecido em todo o mundo, consumido rotineiramente 

nos Estados Unidos por 2,5 milhões de pessoas, ainda não encontrou um adversário à altura, 

em termos de popularidade, no grupo de medicamentos cujo objetivo é atacar os males da 

mente humana. (Veja, 20/12/1989, negritos nossos). 

 

A SD6 acena para a produção de efeitos de sentidos de que o uso (consumo) 

generalizado determina a superioridade de um medicamento sobre outro. Os processos de 

produção de sentidos do discurso de Veja sobre a importância e a concorrência entre os 

medicamentos Valium e Prozac se pautam no índice de vendas, que determinam qual 

medicamento é popular, e que desliza, portanto, para efeitos de sentidos de uma valorização 

do medicamento a partir do índice de consumo. 

Também destacamos os termos ‘atacar’ e ‘males’. A partir destes termos, e dos 

anteriores, podemos tecer algumas interrogações: por que a depressão é um ‘mal’ que precisa 
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ser atacado? Qual a relação de sentidos entre essas afirmações e o fato de ser uma doença 

urbana? Que narratividade (MARIANI, 1998) está se construindo no discurso de Veja? 

A discursividade em torno do número de vendas é regular no discurso jornalístico de 

Veja. Tal modo de se representar discursivamente o medicamento comparece de diferentes 

maneiras: boxes que são feitos especialmente para apontar o sucesso de um ou outro 

medicamento; tabelas que simbolizam qual medicamento vende mais ou menos, 

estabelecendo efeitos de sentidos de comparação; o “fato novo” (PÊCHEUX, [1983] 1990) 

relacionado, neste caso, a um acontecimento jornalístico (DELA-SILVA, 2008) que se dedica 

a um novo recurso medicamentoso para o tratamento de depressão; “as cifras”, o quanto o 

medicamento “x” vende ou, na abordagem discursiva, o “sucesso” de um medicamento 

(podendo ser feita a comparação com outro para o mesmo fim); “as primeiras declarações”, 

ou mesmo a reiteração das declarações (o que as pessoas “pensam” sobre medicamento “x”), 

pessoas que irão falar sobre, e neste caso se tem sujeitos construídos discursivamente na 

posição deprimido, fóbico, ansioso, de luto, especialistas e não-especialistas. 

Em SD6, não é colocada em questão a qualidade do medicamento, tampouco a 

necessidade deste uso. Neste modo de discursivização, é o fato de ser consumido por mais ou 

menos pessoas o que aponta para uma determinação dos efeitos de sentidos de superioridade 

de um medicamento, marcado no fio do discurso com o termo “popularidade”.  

 Em outra matéria, de 17 de junho de 1991, o medicamento também é construído no 

discurso de Veja como aquilo que pode e deve ser consumido porque é uma moda, um uso 

recorrente que se faz em determinado momento. A sequência discursiva recortada é esta: 

 

SD7: Tranqüilizantes que atuam contra a ansiedade, Lexotan, Lorax, Sonebon e seus parentes, 

são uma coqueluche. “Todo mundo está tomando”, conta Marcelo Beauty, dono de um salão 

de beleza que é ponto obrigatório para as chiques e modernas de São Paulo. Depositário 

de incontáveis confidências, Marcelo é testemunha da nova modalidade de tricô da cidade: 

a troca de receitas de tranquilizantes. (Veja, 17/06/1991, negritos nossos). 

 

 Em SD7, os efeitos de sentidos de valorização em torno do medicamento partem do 

testemunho de um cabeleireiro, dono de um salão de beleza, que comparece no fio do discurso 

como “ponto obrigatório para as chiques e modernas de São Paulo”, o que produz sobre o 

espaço de salão de beleza sentidos de que não se trata de um lugar qualquer, pois os termos 

‘chiques’ e ‘modernas’, que substantivam as pessoas que frequentam o salão, apontam para a 

construção de um status do público. O cabeleireiro é colocado discursivamente em um lugar 
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de legitimação para opinar sobre medicamento, já que é “depositário de incontáveis 

confidências” das “chiques e modernas”, tendo, portanto, legitimidade para falar sobre estas 

pessoas e sobre o medicamento do qual fazem uso.  

  O medicamento novamente é inscrito em uma discursividade de mercado relacionada 

à moda. O Dicionário Eletrônico Houaiss (2009) traz duas definições para “coqueluche”. A 

primeira como “doença infectocontagiosa provocada pelo bacilo Brordetella pertussis (tb. 

conhecido como Bordet-Gengon), caracterizada por fortes ataques de tosse espasmódica)”. A 

segunda definição é “objeto de preferência e/ou do entusiasmo momentâneo”. Nesta produção 

de efeitos de sentidos, apontados também no dicionário, o termo ‘coqueluche’ comparece 

como uma gíria que se inscreve na temporalidade de uma formação social e que produz 

efeitos de algum comportamento, uso ou atitude que funcionam de maneira generalizada e de 

modo compulsivo e que, relacionados à memória discursiva da doença (as tosses 

consequentes da coqueluche), são incontroláveis.   

Esta segunda definição aponta para uma das discursividades em torno do uso de 

antidepressivos, tranquilizantes e ansiolíticos: um uso geral e irrestrito, mas que se situa em 

uma temporalidade, ou seja, por um uso sustentado pela filiação à discursividade da moda: 

alguma coisa que precisa e deve ser utilizada em um determinado momento e cujo valor é 

marcado em uma determinada temporalidade. No funcionamento desta discursividade, o 

objeto possui um intenso valor em um determinado momento, quando é substituído por outro 

objeto, que passa a ter valor em detrimento do objeto anteriormente valorizado.  

Estes processos de produção de sentidos, que inscrevem o medicamento na formação 

discursiva de mercado, por um processo de textualização relacionado à moda, aquilo que pode 

e deve ser utilizado simplesmente porque todos fazem uso, produzem, por outro lado, um 

silenciamento em torno dos sentidos de depressão, nos quais se apagam tanto os efeitos de 

sentidos de um sintoma, filiado fortemente ao discurso psicanalítico, bem como dos efeitos de 

uma doença químico cerebral, discursividade inscrita, sobretudo, no discurso psiquiátrico. 

Desta maneira, a depressão não é o ponto nodal nesta produção de sentidos no discurso, mas 

sim o medicamento, que se torna o grande personagem no discurso de Veja, sobre o qual 

recaem sentidos de valorização e necessidade de uso. Isto não impede que depressão se 

inscreva no discurso, pois, conforme enuncia Ehrenberg (2004)
38

, que estuda, do ponto de 

                                                           
38

 Entrevista de Ehrenberg a Michel Botbol: “Depressão, doença da autonomia?” (2004). 
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vista da Sociologia, a relação entre medicamento e depressão em nossa formação social, este 

sintoma na mídia pode ser discursivizado como uma “doença da moda”.  

Nas sequências discursivas que analisamos, no entanto, a depressão atravessa 

processos de silenciamento para o comparecimento regular de processos de textualização 

cujos sentidos apontam para um efeito de evidências em torno da valorização do 

medicamento, e cujo uso é justificado discursivamente pelo fato de que um determinado 

grupo de classe faz uso ou porque é utilizado por um número significativo de pessoas. A 

produção de sentidos em torno dos atributos terapêuticos do medicamento é colocada em 

suspenso e outros sentidos circulam, como o fato do uso ser comum, feito por muitas pessoas, 

e por ser considerado sofisticado. As fronteiras de produção de sentido sobre o uso de 

medicamentos são regulares a trazer atributos que os relacionam ao consumo generalizado.  

Também recortamos outras expressões dos títulos da Veja: “Dr. Prozac contra Freud”, 

“alma da química”, “Prozac foi só o começo”, “equilíbrio do cérebro e da alma”.  

Comecemos pelas duas expressões que trazem o termo ‘alma’. A reportagem “A alma 

da química” é de 14 de fevereiro de 1996 e aborda a serotonina, apresentando as propriedades 

e vantagens desta substância. O adjunto “da química”, deste modo, antecipa ao leitor a 

produção de sentidos em torno do objeto ao qual o termo ‘alma’ se refere. São deslocados os 

sentidos comumente construídos, a saber, de uma alma relacionada ao homem, para produzir 

sentidos em torno de uma substância que compõe alguns tipos de medicamentos. O uso do 

termo ‘alma’, na relação com o medicamento, produz efeitos de aproximação entre sujeitos e 

medicamentos. Na relação com um interdiscurso que permite dizer que o homem possui uma 

alma, que comparece no discurso religioso como aquilo onde se encontra o que de mais 

sincero e verdadeiro há no homem, em uma produção de efeitos de essência e na qual repousa 

e verdadeira pureza, a reportagem produz sentidos de que irá apresentar a face mais 

verdadeira da serotonina, elemento químico, bem como produz sentidos de um medicamento 

completamente adaptável ao homem, já que possui algo que pode ser considerado verdadeiro, 

sua ação terapêutica.  

A reportagem, ao trazer o termo ‘alma’ em sua textualização, mais do que produzir 

sentidos em torno de humanização do medicamento, permite a produção de sentidos de um 

medicamento adaptável ao corpo humano. Também produz efeitos de sentidos de ser passível 

de transcendência, já que uma alma, retomando o discurso religioso, não dispõe de 

concretude.  
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Nesta mesma direção de processos de produção de sentidos compreendemos os efeitos 

do título “equilíbrio do cérebro e da alma”, de 1º de dezembro de 2004. Esta matéria inicia 

abordando a relação entre psicoterapia e medicamentos, estabelecendo a possibilidade de tal 

articulação. Segundo a reportagem,  

 

SD8: Depois da ‘era Prozac’, na qual se acreditava que a medicina desenvolveria remédios 

capazes de curar sozinhos as diversas variedades de ansiedade e depressão, vive-se uma 

época mais realista em que profissionais de diversas especialidades, em vez de concorrer pelo 

monopólio do tratamento, combinam suas forças contra a doença. (Veja, 01/12/2004, negritos 

nossos).  

 

Destacamos desta SD a expressão “era Prozac”, que traz os gestos de interpretação do 

discurso de Veja sobre os processos de produção de sentidos dos anos 90 sobre o uso de 

medicamentos, o consumo generalizado do Prozac, bem como “monopólio do tratamento” 

que, no movimento do discurso, coloca em questão um uso privilegiado em torno dos 

medicamentos, desconstruindo alguns dos sentidos hegemônicos construídos pela revista.  

Nosso gesto de leitura é de que a produção de sentidos do título coloca em questão uma 

construção discursiva que se diferencia em alguma medida das demais produções dos títulos 

em torno de depressão e de uso de medicamento. Compreende-se que esta produção de 

sentidos, em que os medicamentos comparecem como mais uma alternativa e não como a 

única, problematiza, em certa maneira, a discursividade hegemônica, cujos efeitos de sentidos 

são de medicalização.  

Esta última afirmação pode ser colocada em relação ao título de uma matéria de 1994, 

“Dr. Prozac contra Freud”. Este título produz uma legitimação do medicamento em relação ao 

tratamento psicanalítico proposto por Freud. Assim, o termo ‘Dr.’, que antecede o nome do 

medicamento Prozac, confere a este um estatuto de autoridade, produzindo o efeito de que 

pode e deve ser usado. Nesta relação de produção de efeitos, Freud e seus estudos perdem a 

legitimidade, já que a titulação e, portanto, a legitimação de saber e de poder, recai sobre o 

Prozac. A posição em que os nomes comparecem na sequência discursiva corrobora para uma 

produção de efeitos de sentidos de desvalorização de Freud, que se torna mais um, qualquer 

um, que tenta rivalizar com o medicamento – mas que está em posição inferior. Comparecer 

em segundo lugar na sequência produz efeitos valorativos sobre o medicamento, na produção 

de efeitos do que está à frente daquele que vem a seguir. 
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Retomando a reflexão teórica de Mariani (1998, p. 36) sobre memória, cuja trama 

discursiva, segundo a autora, pode lançar uma direção de sentidos rumo ao passado 

(construído discursivamente como ruim) bem como a um futuro, despontando sentidos outros 

em relação a este passado, já que traz um passado recente melhor do que o passado anterior, 

tornando o futuro uma “infância provável” daquilo que está por vir. Processos nos quais a 

temporalidade em jogo é colocada em relação para significar positiva ou negativamente. 

Nesta produção de sentidos de “memória do futuro” (MARIANI, 1998), inscreve-se o 

título “Prozac foi só o começo”, de uma reportagem de 2004. A direção na produção de 

sentidos inscreve este medicamento em um lugar discursivo privilegiado, de valorização, 

tornando-o um medicamento que pode e deve ser utilizado para o tratamento de problemas 

como depressão e ansiedade, mas aponta para a mesma produção de sentidos sobre os 

medicamentos que também estão em circulação no mercado e que foram lançados após o 

Prozac. Neste título, não se rompe com a memória sobre o Prozac. O efeito é o de uma 

continuidade, em que se tem o Prozac marcado discursivamente como o primeiro 

medicamento, na produção de efeitos de pioneirismo medicamentoso, e que aponta para os 

outros medicamentos que já existem e para aqueles que ainda serão produzidos.  

Outro termo que comparece com regularidade é ‘químico’, adjetivando os substantivos 

‘divã’, ‘ego’. Inscrever o termo ‘químico’ nos discursos sobre depressão, na relação com a 

materialidade do corpo, produz efeitos de sentidos de biologização, organicidade. Retomemos 

a discursividade hegemônica sobre depressão, que defende que a causa é um desequilíbrio 

químico no cérebro, filiando sujeitos e corpos em efeitos de sentidos no interior de uma 

formação discursiva que produzirá a representação de um “sujeito cerebral” (BIRMAN, 2010) 

e que, por isso mesmo, justifica o uso do medicamento porque este (re)adequaria o cérebro 

por fornecer as propriedades químicas necessárias para fazê-lo voltar a um estado considerado 

normal.  

Vale destacar, porém, que os itens lexicais dos quais a revista se vale para adjetivar 

com químico’ circulam em outro campo de saber. Os termos ‘divã’ e ‘ego’ comparecem 

sobretudo no discurso psicanalítico. Trazê-los no fio do discurso para inscrevê-los nesta 

discursividade retoma uma outra, a do discurso psicanalítico, para ao mesmo tempo 

desconstruí-los, enlaçando-os nesta outra prática discursiva. ‘Divã químico’ pontua um lugar 

privilegiado da análise psicanalítica, o divã. No fio do discurso, entretanto, há um processo a 

partir do qual o processo analítico de fala e escuta é desconstruído para inscrevê-lo, a partir do 
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processo de adjetivação, em uma prática discursiva outra. Se na análise psicanalítica, a 

presença do divã é fundamental para marcar um espaço em que fala e escuta são privilegiadas, 

a expressão ‘químico’ coloca todo este processo na berlinda, já que o medicamento atuaria 

como uma espécie de divã, apagando o processo que compõe a cena analítica. Além disso, tal 

expressão estabelece relações de similaridade com a psicanálise, como se pudesse substituí-la. 

A expressão ‘ego químico’, por sua vez, traz à cena o processo de constituição do sujeito e 

coloca em xeque aquilo que é fundante nos processos de constituição, assim como aquilo que 

atravessa e afeta o sujeito, diminuindo os efeitos valorativos em torno destas questões e 

situando a possibilidade de mudança dos traços indesejados pelo sujeito.  

Ainda gostaríamos de destacar termos, sítios de significação (ORLANDI, 1998) que 

apontam, desta vez, para outra direção na produção dos efeitos de sentidos. Destacamos 

‘intraquilizantes’, ‘uso controlado’, ‘coquetel de riscos’, ‘doping na lavoura’, ‘infância 

dopada’, ‘sob suspeita’. 

Alguns termos, como ‘intranquilizantes’, ‘controlado’, ‘riscos’, ‘doping’, ‘dopada’, 

embora pareçam produzir um efeito de questionamento, problematização, desconstruindo a 

imagem valorativa em torno do medicamento, não chegam a romper com o discurso 

hegemônico, que o privilegia. Compreendemos que é preciso colocá-los em relação aos títulos 

analisados anteriormente para depreender que nos sítios significantes em análise há um 

funcionamento em jogo que não rompe com uma discursividade hegemônica da Veja sobre 

medicamentos, porque as construções no fio do discurso estão em aberto, apontando para uma 

polissemia dos sentidos, diferentemente dos demais títulos que, em sua regularidade, 

funcionam cristalizando os sentidos em torno do uso do medicamento. Conforme explicação 

de Maia (2003) no início desta seção, os manuais jornalísticos normatizam que o título deve 

ser formulado de maneira a se evitar a ambiguidade ou a incompletude de sentidos. Mas, no 

discurso de Veja, em títulos que poderiam funcionar como gestos de oposição ou resistência, 

uma outra questão está em jogo. Avancemos para colocar em tela nosso ponto de vista. 

Na reflexão de Pêcheux ([1983] 1990) sobre discurso e acontecimento, o autor afirma 

que o grito “Ganhamos!” retoma uma memória do discurso esportivo, cujo resultado está 

pautado em um universo logicamente estabilizado, já que uma equipe X ganha um jogo sobre 

a equipe Y, jogo este determinado por um tempo cronológico. O enunciado, no entanto, ao ser 

proferido após a divulgação dos resultados de um processo eleitoral, produz o equívoco e faz 

explodir a estabilização dos universos logicamente estabilizados, porque, na ausência de 
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complementos, tal enunciado se opacifica e produz questões do tipo: Quem ganhou? Ganhou 

o quê? Por quê? Pêcheux aponta para o equívoco da língua a partir do enunciado, ao mesmo 

tempo em que tal formulação funciona como sendo da ordem de evidências diante dos gritos 

nas ruas: “Ganhamos!”. 

Nesta direção de produção de sentidos, uma das questões que compareceu na pesquisa 

se relaciona à possibilidade do comparecimento de títulos na Veja que poderiam atuar 

produzindo sentidos de uma oposição ou mesmo de gestos de resistência aos sentidos 

hegemônicos construídos na formação social sobre medicamento. Títulos que poderiam 

funcionar descontruindo discursividades de cristalização sobre o medicamento, inclusive no 

interior do funcionamento do discurso de Veja, que estamos situando no decorrer deste 

trabalho e que apontam para efeitos de sentidos de um discurso de medicalização. 

 Títulos com termos e expressões como ‘intranqüilizantes’, ‘uso controlado’, ‘coquetel 

de riscos’, ‘doping na lavoura’, ‘infância dopada’ e ‘sob suspeita’ apontam para efeitos de 

sentidos de indeterminação do que propriamente para um gesto de oposição de Veja em seu 

discurso. Efeitos de frouxidão dos sentidos, que nos colocam nos movimentos da língua e na 

opacidade que constitui a materialidade linguística, fazendo comparecer o equívoco nas 

formulações (PÊCHEUX, [1983] 1990). Títulos que nos colocam às voltas com esta 

indeterminação como em ‘intranqüilizantes’ (para quem?), ‘uso controlado’ (por quem e para 

quem)?, ‘coquetel de riscos’ (para quem?), ‘doping na lavoura’ (por quem?), ‘infância 

dopada’ (por quem?), ‘sob suspeita’ (quem está sob suspeita e está sob suspeita de quem?). 

Assim como na reflexão empreendida por Pêcheux (idem), fomos lançados nas tramas 

opacas da língua, de modo que não pudemos situar tais títulos como sendo de possíveis gestos 

de oposição e tampouco de uma resistência discursiva, mas apontar que, nesta falta de 

complementos empreendida pelo discurso jornalístico de Veja nos processos de textualização, 

uma questão comparece: mesmo os gestos de oposição no discurso jornalístico precisam 

apontar para uma determinada direção de sentidos para funcionarem como tal.  Não são 

suficientes termos e expressões que pareçam funcionar como produzindo efeitos de oposição 

e de contraidentificação. Na suposta produção de evidências, podemos ser enlaçados pela 

leitura ideológica de que a língua funciona por si, desconsiderando que os sentidos são em 

“relação a”, conforme teorização de Pêcheux ([1969] 1997a) a partir de Canguilhem. Na 

relação com os demais títulos, estes termos não funcionam como sendo gestos de oposição do 

discurso jornalístico de Veja à discursividade vigente. Desta maneira, se não funcionam como 
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gestos de oposição, apontam para uma tomada de posição, já que não se sustentam em seus 

funcionamentos como gestos de oposição ou resistência discursiva. 

Também recortamos as expressões ‘dose extra’, ‘dose semanal’, ‘dose pra cachorro’. 

O termo ‘dose’ comparece regularmente, funcionando como um substantivo cujo 

complemento é dado em cada um dos títulos: ‘extra’, ‘semanal’ e ‘pra cachorro’. Nesta 

“equação linguística” (MARIANI, 1998) em que se une um substantivo a um determinado 

adjetivo, o efeito de sentido é o de um medicamento que se faz adequado para todas as 

ocasiões. O deslocamento se faz no título ‘Dose pra cachorro’, que comparece no fio do 

discurso para abordar medicamentos destinados ao tratamento de diferentes sintomas 

comumente relacionados para tratamento de pessoas para casos de depressão, ansiedade, 

síndrome do pânico, como o Prozac, mas que passam a ser prescritos para cães. 

   Nossos gestos de leitura situaram diferentes produções de efeitos de sentidos nos 

processos de textualização dos títulos da Veja. Compreendemos que são produzidos efeitos de 

sentidos sobre depressão em torno de redes de memória com outros sintomas e afetos 

negativizados socialmente, como tristeza, stress, e que deslizam para efeitos de uma relação 

de paráfrase com depressão. 

O discurso jornalístico de Veja, em seus processos de textualização, produz efeitos de 

sentidos negativizados em torno da depressão e filia-se fortemente a um discurso de 

medicalização ao produzir sentidos valorativos sobre o medicamento, relacionando-o à 

cientificidade, à tecnologização e à moda. Conforme depreendemos dos “sítios de 

significação” (ORLANDI, 1998), o medicamento, ao longo dos processos de textualização, é 

construído discursivamente produzindo diferentes efeitos de sentidos: ora como aquilo que 

consistiria em uma revolução tecnológica, ora como aquilo que se inscreve em oposição à 

psicanálise, inscrevendo-se em uma discursividade psiquiátrica ao trazer o termo ‘químico’ 

em seus processos de formulação ou como um produto inscrito na discursividade da moda. O 

termo ‘produto’ opera um deslocamento de sentidos de medicamento consumido de maneira 

restrita e controlada, que deve ser prescrito, para um consumo feito porque construído 

discursivamente como aquilo que pode e deve ser consumido porque muitos utilizam.  

A partir de uma hipótese de que poderia haver o comparecimento de títulos que 

funcionariam produzindo efeitos de um gesto de oposição ou resistência do discurso 

jornalístico de Veja à discursividade da medicalização, compreendemos que a construção 

discursiva produz efeitos de indeterminação, que impedem que nossos gestos de leitura 
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apontem para um discurso de oposição e menos ainda de resistência. Na produção de efeitos 

de sentidos, esta análise nos adverte para os efeitos comumente construídos sobre gestos de 

oposição e resistência: o de que itens lexicais e expressões funcionariam automaticamente 

como sendo gestos discursivos de resistência. No discurso jornalístico de Veja, estes efeitos 

de contraidentificação são colocados em suspenso à medida que produzem uma 

indeterminação de sentidos, não permitindo situar relações de forças marcadas no discurso.  

4.3.2 Os subtítulos 

 

Em nosso empreendimento analítico, interessou-nos compreender os subtítulos das 

reportagens. Nas técnicas de jornalismo, o subtítulo é definido como “título secundário, 

imediatamente abaixo do título principal. É composto em letras grandes, porém menores que a 

do título principal.” (ERBOLATO, 2006, p. 249). A sequência enunciativa que sucede o título 

das matérias também é definida como linha fina. Dela-Silva (2008), que em sua pesquisa de 

doutorado analisou o discurso da imprensa sobre a televisão enquanto um acontecimento 

discursivo, também se volta à análise do funcionamento destes processos de textualização e 

define linha fina como “[...] a nomeação empregada para a frase que acompanha o título de 

uma notícia e/ou reportagem em jornalismo impresso”. (DELA-SILVA, 2008, p. 57).  

Segundo as técnicas de jornalismo, pode-se definir o subtítulo como lead. No entanto, 

optamos pela designação “linha fina”, pois os processos de formulação do “lead” são 

diferentes, conforme os estudos jornalísticos (BAHIA, 2009; ERBOLATO, 2006). Segundo 

Erbolato (idem), o lead consiste em um tipo de abertura que resume uma notícia respondendo 

às seguintes perguntas: Quem? Quê? Onde? Por quê? Como? (idem, p. 246). Nossos gestos de 

leitura, articulando aos estudos das técnicas do jornalismo, são de que Veja aponta para outros 

gestos de formulação em seus subtítulos
39

.  

Uma das funções do subtítulo é a de complementar o título, trazendo outras 

informações (MOHERDAUI, 1999, online). Esta imagem que sustenta o funcionamento do 

subtítulo permite, a partir da perspectiva discursiva, compreender os sentidos produzidos 

sobre depressão e medicamento e situar as formações discursivas às quais a revista se filia, 

deslocando um funcionamento que se faz como “complemento”.  
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Data da 

material 

Seção Título Subtítulo 

27/11/1968 Vida moderna “Como ficar 

tranqüilo?” 

“A tensão provocada pela vida 

moderna criou um novo mercado e é 

um grande negócio para muita gente” 

14/11/1979 Medicina “Revolução 

psiquiátrica” 

“Os hospícios, nos países adiantados, 

são coisa do passado. Novos remédios 

põem esquizofrênicos e deprimidos em 

condições de trabalhar”  

11/08/1982 Medicina “Uso controlado” “Drogas que tranqüilizam vendem 

menos” 

05/04/1989 Saúde “Coquetel de riscos” “Sob uma nuvem de suspeitas, os 

tranqüilizantes antidistônicos são 

ameaçados de proibição” 

20/12/1989 Medicina Um ataque à 

melancholia 

“O Prozac, um medicamento que 

combate a depressão química com 

eficácia, é a nova mania dos 

americanos.” 

06/03/1991 Medicina “Droga da moda”  “Remédio contra velhice conquista 

americanos” 

17/06/1992 Medicina “Divã químico” “Dispara o consumo dos 

tranqüilizantes, a droga que acalma os 

nervos dos anos 90” 

15/07/1992 Saúde “O doping na 

lavoura” 

Agricultores do Espírito Santos têm 

altos índices de doenças nervosas e de 

consumo de tranqüilizantes 

01/12/1993 Medicina “O ego químico” “Droga psiquiátrica mais receitada da 

história da medicina, o Prozac abre a 

era dos cosméticos para a mente” 

23/03/1994 Comportamento “Dr. Prozac contra 

Freud” 

“Nunca os neuróticos – todo mundo, 

segundo Sigmund Freud – tiveram à 

mão tantos recursos para se tratar. De 

um lado, a psiquiatria, com suas 46 

drogas diferentes nas prateleiras das 

farmácias. De outro, a psicologia, 

com 400 modalidades terapêuticas, a 

psicanálise à frente, formando uma 

babel de tratamentos.” 

14/06/1995 Saúde “Infância dopada”  “Os remédios são cada vez mais 

usados para tratar problemas 

mentais de crianças”  

14/02/1996 Saúde “A alma da 

química” 

“Apelidada de ‘molécula da 

felicidade’, a serotonina regula a 

libido, o apetite e o humor e 

movimenta a indústria de remédios” 

11/06/1997 Medicina  “O Brasil se entope 

de remédios” 

“O país se torna o quarto mercado de 

medicamentos e bate o recorde no 

consumo de anfetaminas” 

19/08/1998 Comportamento “Baixinhos em 

crise” 

“Vida em apartamento, excesso de 

atividades e cobrança por resultados 

levam crianças ao stress.” 
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13/10/1999 Saúde “Contra o fumacê” “Zyban, o antidepressivo que ajuda a 

acabar com o vício do fumo, chega ao 

Brasil” 

22/12/1999 2000-Invenções  “A revolução 

científica” 

“Idéias, inventos e descobertas que 

mudaram o mundo” 

01/10/2003 Saúde “Dois remédios em 

um” 

“Essa é a alternativa dos laboratórios 

para evitar que os pacientes 

abandonem o tratamento de doenças 

crônicas” 

31/03/2004 Medicina “Sob suspeita” “Antidepressivos estariam levando 

jovens a cometerem suicídio? Essa é 

questão do momento.” 

12/05/2004 Medicina “Prozac foi só o 

começo” 

“Uma nova geração congestiona 

ainda mais o concorrido mercado 

mundial de antidepressivos” 

19/05/2004 Guia “Dose semanal” “Prozac ganha versão útil em recaída 

de depressão” 

01/12/2004 Especial “O equilíbrio do 

cérebro e da alma” 

“Uma boa notícia para depressivos, 

ansiosos e fóbicos: amparados em 

novas descobertas, psiquiatras e 

psicólogos unem forças para combater 

os transtornos da mente, superando 

décadas de divergências.” 

10/08/2005 Saúde “Lágrimas de 

infelicidade” 

“Crescem os relatos e alertas sobre a 

depressão pós-parto, quando a mãe 

chora mais que o bebê” 

09/05/2007 Animais “Dose pra cachorro” “Remédios de gente agora começam 

também a ser usados para melhorar a 

qualidade de vida dos animais” 

25/11/2009 Medicina “Sem medo de lutar 

contra a tristeza” 

“Antidepressivos costumam ser 

desaconselhados na gravidez. Agora 

se sabe que o feto pode ser mais 

prejudicado pela depressão do que 

pelos remédios que a combatem.” 

10/02/1010 Saúde “A depressão em 

preto e branco” 

“Um novo livro compara o efeito dos 

antidepressivos modernos com o de 

pílulas de placebo e chega à 

surpreendente conclusão estatística 

de que eles se equivalem. Mas a 

complexidade da mente e de suas 

doenças não se mede por números.” 
Tabela 6 

 

Os termos destacados nos permitem depreender que nos subtítulos os efeitos de 

sentido em torno da depressão deslizam, ganham movimentos no discurso: ‘tensão’, 

‘depressão química’, ‘doenças nervosas’, ‘stress’, ‘transtornos da mente’, ‘depressão pós-

parto’. Pode-se compreender que são produzidos no discurso de Veja efeitos de sentidos de 
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um mal-estar qualquer (‘tensão’, ‘stress’, ‘transtornos da mente’), sem qualquer relação 

específica com depressão, bem como outros efeitos, nos quais a depressão é especificada 

através de processos de adjetivação (‘depressão química’, ‘depressão pós-parto’), que 

apontam para uma discursividade científica e seus efeitos de objetividade. Ao mesmo tempo, 

tem-se uma contradição, pois ao trazer em termos mais amplos, ela escapa desse discurso e se 

filia ao do senso comum, funcionando discursivamente como encaixe possível a qualquer 

situação em que podem ser estabelecidas relações de sentidos com afetos negativizados 

socialmente.  

A formulação dos subtítulos privilegia uma produção de efeitos de sentidos de um 

medicamento que se faz constante novidade. O uso de termos como ‘nova’, ‘novos’, ‘novo’ 

produzem sobre o medicamento efeitos de sentidos de uma solução outra, diferente, para a 

resolução dos conflitos subjetivos, como se no momento específico da matéria tais problemas 

pudessem ser resolvidos. O determinante ‘novo’ aponta para a inauguração de outra 

possibilidade, e a revista produz, a cada subtítulo, uma reatualização dos sentidos, que silencia 

um outro anterior. Neste movimento de sentidos, todo medicamento se torna uma atualidade, 

embora este não deixe de retomar no discurso o medicamento anterior que agora está, em 

relação ao apresentado na matéria, ultrapassado.  

Um dos subtítulos que traça uma relação entre medicamento, corpo e beleza é de 1993, 

e nele o Prozac comparece como “cosmético para a mente”. Sabe-se que o cosmético tem uma 

função cultural. Compreendemos cultura a partir do trabalho de Mariani (2009), que, a partir 

da perspectiva discursiva, define este conceito como um resultado de práticas de diferentes 

ordens. Nos termos da autora,  

 

de práticas dos sujeitos e entre sujeitos que remetem para um estado de coisas 

num determinado momento e em um determinado lugar em uma formação 

histórica; práticas vinculadas a maneiras de se relacionar a sociedade. Ao 

mesmo tempo, são práticas não dissociadas dos modos sócio-históricos de produção, 

reprodução, resistência e transformação dos sentidos. Práticas expostas também à 

errância e à não-totalidade dos processos de significação. (MARIANI, 2009, p. 45, 

negritos nossos). 
 

O cosmético, nesta produção de sentidos, tem a função cultural de dar tons e cores ao 

corpo, inscrevendo-o em uma discursividade de algo belo ou não, já que as produções de 

efeitos de sentidos dependem das práticas discursivas em hegemonia, pois o discurso de 

mercado apresenta, como estamos compreendendo, um funcionamento pautado também 
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naquilo que pode e deve ser usado em um determinado momento, um uso que se faz marcado 

pelo consumo, que é aquilo que justamente aponta para a necessidade de utilização, que 

aumenta à medida que os números sobre tal consumo aumentam. Inscrevendo-se nesta 

discursividade, as revistas de beleza trazem as cores que podem e devem ser utilizadas em 

uma determinada estação do ano (verão, outono, inverno e primavera) ou de acordo com 

algum objeto cultural (DAVALLON, [1983] 2010), como novelas e filmes, cujos efeitos de 

sentidos são de uma contradição, pois o sujeito, ao buscar singularizar-se filiando-se ao 

discurso da moda, inscreve-se nos efeitos de homogeneização de sujeitos e corpos produzidos 

nas práticas discursivas desta discursividade.  

Há uma prática discursiva que funciona estabelecendo sobre o medicamento uma 

relação bonito/feio
40

. A materialidade do corpo também é inscrito em uma discursividade 

relacionada principalmente à moda e à beleza através do uso do cosmético. Mas a duração do 

cosmético no corpo, como sabemos, é limitada à situação vivida pelo sujeito (uma festa, um 

encontro) e, por isso, o cosmético precisa ser constantemente utilizado. Ou seja, seu efeito na 

materialidade do corpo não é permanente.  

Nesta produção de movimentos de sentidos, são dois os efeitos quando se faz essa 

relação medicamento/cosmético em relação à mente: o primeiro efeito produz sobre o 

cosmético a imagem de um “adorno” mental, aquilo que poderá tornar a mente mais bela. 

Neste funcionamento, o sujeito é responsabilizado por embelezar ou não sua mente e, por 

extensão, suas ideias, aquilo que pensa, o que desliza para efeitos de sentidos de que são 

possíveis determinar os belos e os feios pensamentos. O medicamento atua neste 

funcionamento como regulador das ideias.  

Trata-se, entretanto, de uma parte do corpo que não se vê, exceto pela “imageria 

cerebral”, designação que retomamos de Ehrenberg (2009), e que aponta para as práticas 

disciplinares que, agrupadas mais amplamente como “neurociências”, preocupam-se também 

em “ver o cérebro em ação” (idem, p. 188) através de recursos de alta tecnologia que fazem 

imagens cerebrais, bem como de técnicas de biologia molecular. Em tal funcionamento, 

convoca-se um dizer cuja memória discursiva está relacionada a um modo de acessar tais 

ideias. Neste caso, o discurso de Veja, na relação mente/cosmético, mobiliza outros sentidos 

sobre o medicamento, que vão além daquilo que adorna a mente, mas que torna possível uma 
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 A expressão ‘cara lavada’, por exemplo, está relacionada a um rosto sem cosmético e pode ser relacionada à 

ideia de não se estar devidamente arrumado e, portanto, escapar aos efeitos de sentido do belo.  
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relação do sujeito com o futuro. Uma construção no discurso de que algo externo torna 

possível, ao ser ingerido, proporcionar conhecimentos/sentimentos desconhecidos.  

É possível compreender um movimento de produção de sentidos desta ordem em Alice 

no país das Maravilhas: para ter acesso ao “lindo jardim”, Alice precisava tomar o líquido da 

garrafa, cujo rótulo dizia “Beba-me”. Outro exemplo é o filme Matrix: para conhecer o 

mundo de fato como é, o real do mundo, Neo precisava ingerir a pílula vermelha. Seja para 

estar ou ficar bem, cabe ao sujeito escolher entre o mundo sem o medicamento, no qual há o 

constante risco da tristeza, em um funcionamento de preto e branco, ou então optar por uma 

realidade menos afetada por tais riscos, graças ao uso do medicamento, que ao ser mobilizado 

no discurso como cosmético torna-se o grande personagem da reportagem. A plasticidade do 

termo ‘cosmético’ convoca uma memória discursiva de beleza, cores e de alegria. Tal termo 

atua discursivamente como possibilidade de convencimento do sujeito-leitor de Veja para 

utilizar o medicamento, à medida que sobre este são produzidos efeitos de sentidos de um 

adorno, portanto, sem quaisquer relações de sentidos com doenças e seus tratamentos e com 

medicamento controlado. 

  O medicamento também ganha contornos de significação bastante abrangentes no 

subtítulo que apresenta a utilização de medicamentos em animais, em matéria de 05/07/2007 

(“Remédios de gente agora começam também a ser usados para melhorar a qualidade de vida 

dos animais”). Se em outros subtítulos o efeito de sentido produzido é o de resolver os 

conflitos subjetivos, neste o efeito de sentido é da ordem de um deslizamento metonímico, já 

que são deslocados aqueles aos quais se faz possível o tratamento: de sujeitos para animais. A 

depressão, nesta produção de efeitos, funciona como uma questão exclusivamente orgânica, 

cujo tratamento já não diferencia homens e animais, pois se trata de uma questão somática e, 

portanto, deve ser tratada de maneira biológica. Tanto o inconsciente quanto as questões 

subjetivas em causa em um processo depressivo são silenciados (ORLANDI, 2002).  

Em matéria de 2010, intitulada ‘A depressão em preto e branco’, o subtítulo é este: 

“Um novo livro compara o efeito dos antidepressivos modernos com o de pílulas de placebo 

e chega à surpreendente conclusão estatística de que eles se equivalem. Mas a 

complexidade da mente e de suas doenças não se mede por números.” (negritos nossos). 

Os processos de textualização apontam para diferentes produções de sentidos: na primeira, a 
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depressão é construída como alguma coisa acinzentada
41

, resultante da união da cor branca e 

preta, e que remete a sentidos de falta de cor e de vida, sentidos de uma vida sem graça que 

não tendo o colorido, não representa a felicidade. Na segunda, a expressão ‘preto no branco’ 

produz efeitos de sentidos de que o discurso jornalístico de Veja irá trazer informações a partir 

das quais serão sanadas as dúvidas sobre depressão. Desta maneira, a matéria produz, de 

modo mais amplo, sentidos de que abordará um distúrbio que torna a vida sem cores para o 

sujeito, e que a questão da depressão será colocada às claras, em um funcionamento que 

produz efeitos de sentidos de inequivocidade do discurso jornalístico acerca de depressão. 

Entretanto, o adjetivo ‘surpreendente’ comparece após citar o estudo que compara a eficácia 

das pílulas de placebo a medicamentos; nesta formulação, o discurso da Veja se filia a um 

discurso outro, que se posiciona favoravelmente ao medicamento à medida que 

‘surpreendente’ aponta para uma surpresa diante dos efeitos de um tratamento feito por 

placebo.  

O conectivo ‘mas’, no subtítulo em análise, aponta para uma posição-sujeito em jogo 

na relação com o uso de medicamentos. Trata-se, a nosso ver, de um recurso argumentativo 

no interior da sequência discursiva. Guimarães (1995) explica que a argumentação  

 
É uma relação de linguagem, uma relação de significação. Ou seja, um argumento 

não é algo que indica um fato que seja capaz de levar a uma conclusão. Um 

argumento é um enunciado que, ao ser dito, por sua significação, leva a uma 

conclusão (uma outra significação). Mais especificamente, argumentar é dar uma 

diretividade ao dizer. (GUIMARÃES, 1995, p. 78, negritos nossos).  

 

 Guimarães (idem) explica, nesta passagem, a construção de sentidos em jogo no 

processo de argumentação. Ao filiar-se a uma memória discursiva, o sujeito enlaça esta 

memória em seu dizer e aponta para uma determinada direção de sentidos, produzindo gestos 

de identificação ou contraidentificação ao dito. A “diretividade” sobre a qual se refere 

Guimarães irá marcar uma posição-sujeito a partir da qual outros sentidos são excluídos.  

Deste modo, o ‘mas’ no subtítulo da matéria introduz um argumento contrário à 

produção de sentidos anteriormente construídos no fio do discurso e relativiza a ideia dos 

males da mente. Até a presente análise, compreendemos que o discurso jornalístico de Veja se 

vale de números em títulos, subtítulos e no interior das matérias para falar das vendas dos 

medicamentos. Na SD em análise, o discurso de Veja se inscreve em uma posição sujeito que 
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 A cor cinza comparece em outro momento do discurso de Veja em uma breve nota cujo título é “A depressão é 

cinza”; “a vida não tem cores para as pessoas que sofrem de depressão” (11/08/2010, negritos nossos). 
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rivaliza com os sentidos construídos sobre os números e que rivalizam com o tratamento à 

base de medicamentos. O discurso de Veja filia-se ao discurso psiquiátrico e à formação 

discursiva de mercado, que se inscrevem a uma discursividade favoravelmente ao uso 

(consumo?) de medicamentos. 

 Temos também subtítulos em que há o comparecimento de orações relativas, como em 

“O Prozac, um medicamento que combate a depressão química com eficácia, é a nova 

mania dos americanos.” (negritos nossos). Faremos uma análise deste funcionamento em 

uma seção dedicada à análise das relativas explicativas, em que também comparecerão 

sequências discursivas com orações relativas explicativas recortadas do interior de 

reportagens.  

 Empreendendo uma análise discursiva mais ampla a partir dos subtítulos recortados, 

compreendemos que é regular uma produção de sentidos relacionada ao comparecimento de 

termos e expressões cujas regiões de sentidos, fortemente inscritos em uma formação 

discursiva de mercado, passam a se filiar nos discursos sobre saúde e medicina. A 

mobilização destes elementos inscreve o discurso da Veja em uma formação discursiva de 

mercado. Termos e expressões como ‘vendem menos’, ‘eficácia’, ‘indústria de remédios’, 

‘recorde no consumo’, ‘mercado de medicamentos’, ‘concorrido mercado mundial de 

antidepressivos’, ‘versão útil’, ‘mais receitada’, ‘consumo’, e uso de substantivos e verbos 

relacionados ao efeito do medicamento, tais como ‘eficácia’ ‘dispara’, ‘regula’, ‘movimenta’, 

‘acaba’, inscritos no discurso econômico, irrompem no discurso jornalístico em reportagens 

sobre depressão e medicamentos, silenciando sentidos sobre depressão e produzindo sobre o 

medicamento efeitos de ser o grande personagem das matérias, cujas regiões de produção de 

sentidos inscrevem-no como um produto, que deve ser vendido para gerar lucro.  

 Termos como ‘indústria’, ‘consumo’, ‘mercado’, ao migrarem para o interior de uma 

seção do discurso jornalístico que tem como temas a medicina, colocam em questão os 

movimentos de sentidos que estão sendo valorizados neste campo de saber. O subtítulo, ao 

funcionar como um elemento que complementa, explica e desenvolve o título, traz em seu 

bojo aquilo que marca e pontua o que é considerado relevante para determinada reportagem. 

Deste modo, tais subtítulos, ao se filiarem a uma formação discursiva de mercado, colocam 

em suspenso os sentidos relacionados ao uso controlado de medicamentos e os riscos a que 

estão expostas as pessoas que fazem uso de antidepressivos, tranquilizantes e ansiolíticos, 

para fazer circular sentidos outros, relacionados ao lucro e ao consumo generalizado. 
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 A inscrição do discurso sobre saúde e medicina para uma discursividade de mercado 

produz sobre antidepressivos, tranquilizantes e ansiolíticos efeitos de sentidos de produtos, 

cujo objetivo é o consumo e o consequente lucro para os laboratórios, filiando-se à memória 

discursiva de que é melhor aquele que mais vende.  

 Vale retomar a matéria de 14 de novembro de 1979, cujo subtítulo afirma também que 

“Novos remédios põem esquizofrênicos e deprimidos em condições de trabalhar” (negritos 

nossos). No capítulo anterior, compreendemos, a partir de Pêcheux ([1979] 2012a), que o 

assujeitamento na forma-sujeito capitalista ocorre em um “sinistro jogo de palavras”, que faz 

circular o termo ‘liberdade’, responsabilizando o sujeito por qualquer uma de suas iniciativas, 

bem como pelos resultados alcançados. Desta maneira, neste subtítulo, os efeitos de sentidos 

produzidos fazem recair sobre o medicamento as expectativas para que sujeitos com 

problemas mentais possam voltar a trabalhar. Este destaque dado no fio do discurso apresenta 

o medicamento como aquilo que fornece as condições necessárias para que o sujeito trabalhe, 

silenciando questões outras em relação ao tratamento, como as questões afetivas que estão em 

causa para o sujeito na posição sujeito deprimido. Aponta, enfim, para uma discursividade 

que produz sobre o trabalho efeitos de sentidos valorativos e como condição única para 

arrancar o sujeito da segregação social. O trabalho comparece enquanto aquilo que possibilita 

a ascensão social ao sujeito, interditado na condição de esquizofrênico ou deprimido. Já o 

medicamento é alçado no discurso enquanto aquilo que fará, por sua vez, com que o sujeito 

trabalhe. Como se pode compreender, há um rodeio proposicional nesta produção de sentidos, 

cujo desvelamento no discurso jornalístico de Veja ocorre a partir do uso de medicamentos, 

que possibilita que o sujeito trabalhe, que o sujeito produza.  

 Esta seção se dedicou à análise dos processos de textualização de subtítulos no 

discurso de Veja. Compreendemos que os subtítulos podem ser compreendidos enquanto um 

modo de formulação que na publicação midiática coloca em jogo uma relação de significação 

com o título, expandindo-o, explicando-o.  

Os subtítulos analisados no discurso jornalístico de Veja apontam para uma forte 

filiação à formação discursiva de mercado, inscrição esta que se marca diante do 

comparecimento de termos do discurso de mercado e que migram para o interior de matérias 

do campo da saúde e da medicina. Termos como ‘indústria’, ‘mercado’ e ‘consumo’ colocam 

em questão sobre os efeitos de sentidos de saúde e medicina em jogo quando são abordadas 

no discurso de Veja. Nesta filiação discursiva, saúde e medicina tornam-se campos de saber a 
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partir dos quais, para além de sentidos de cura e tratamento, generaliza-se um consumo e 

constrói-se sobre antidepressivos, tranquilizantes e ansiolíticos uma imagem de produtos a 

partir da qual um lucro financeiro está em questão, sendo que alguns medicamentos, como o 

Prozac, comparecem com maior regularidade do que outros.  

Como está sendo possível depreender, o medicamento comparece no fio da 

narratividade (MARIANI, 1998) do discurso de Veja como uma novidade, aquilo que torna 

possível e necessária uma mudança social, moldando discursivamente o sujeito na posição 

deprimido, mas, ao mesmo tempo, deslocando tal posição sujeito, produzindo o efeito de 

sentido de que se trata de um consumidor, já que, ao se filiar ao discurso de mercado, o 

discurso jornalístico de Veja formula de maneira a produzir deslizamentos também das 

posições sujeito.  

O medicamento é alçado à condição de destaque no discurso de Veja, o que em nossos 

gestos de leitura aponta para um funcionamento em que o medicamento se torna o grande 

personagem no discurso jornalístico. Tal efeito de sentido, como veremos, pode ser 

depreendido em outros processos de textualização, como nas relativas e aposições, 

construções que analisaremos a seguir. 

 

4.4 As relativas: uma produção de efeitos de saber sobre o medicamento 

 

O comparecimento do medicamento com o status de grande personagem do discurso 

jornalístico nos interessou quando, a partir da análise do material bruto, observamos 

formulações específicas para se falar sobre medicamentos. É o caso das orações relativas 

explicativas e das aposições. 

O funcionamento das relativas determinativas e explicativas (as orações subordinadas 

adjetivas restritivas e explicativas em outras perspectivas) foi decisivo para o 

desenvolvimento da Análise de Discurso. Conforme explica Maldidier (2003), elas são a 

“matéria prima” para que Pêcheux, na obra Semântica e Discurso, construa o percurso para a 

teoria discursiva. É na análise das relativas, conforme Maldidier, que Pêcheux extrai duas 

noções fundamentais para a Análise de Discurso: o “pré-construído”, mobilizado pela relativa 

determinativa e que consiste na “distância entre ‘o que foi pensado antes, em outro lugar e 

independentemente, e o que está contido na afirmação global da frase’” (idem, p. 48); a 

“articulação de enunciados”, cujo processo de mobilização trataremos posteriormente. É 
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importante salientar que estas noções serão basilares para o desenvolvimento de outros 

estudos de Pêcheux.  

Articulando com o presente trabalho, em que temos a preocupação de analisar o 

funcionamento das relativas em reportagens de Veja sobre depressão e medicamentos, 

algumas questões podem surgir, das quais se destacam as seguintes: em que medida as 

relativas nos permitem compreender certo funcionamento discursivo sobre depressão? Em 

que medida podem as relativas explicativas apontar para os efeitos de sentidos produzidos 

sobre medicamentos? Esta última questão é pertinente, pois, durante o processo de construção 

do corpus discursivo, verificou-se um comparecimento predominante das relativas 

explicativas sobre medicamentos. Em outras palavras, não se fez necessário um processo de 

seleção das relativas explicativas no discurso jornalístico de Veja sobre um determinado 

“tema”, a saber, as relativas sobre depressão, sobre o sujeito (deprimido) e/ou sobre o 

medicamento. No processo de recorte das unidades de análise, o texto (ORLANDI, 1996), no 

qual se depreendem as sequências discursivas que virão compor nosso corpus discursivo, foi 

possível constatar que este é um processo de textualização privilegiado para se falar somente 

sobre medicamentos.   

 É preciso levar em conta que iniciamos abordando a depressão e embarcamos na 

análise do funcionamento do discurso de Veja sobre medicamentos. Uma questão que se 

impôs na construção do corpus. E que aponta para o que vem sendo privilegiado em Veja no 

discurso sobre depressão. Conforme aponta Mariani (1998), nesse gesto “didático” de 

explicar o mundo, na produção de evidências que a imprensa produz sobre si, de que visa 

“desambigüizar o mundo”, está em questão desde sempre um gesto de leitura. A autora 

destaca que “ao relatar os acontecimentos os jornais já estão exercendo uma determinação nos 

sentidos.” (idem, p. 63).  

As relativas (determinativas e explicativas) constituem a materialidade a partir da qual 

se encontram os problemas nodais que a teoria do discurso, na figura de Pêcheux como 

representante maior, objetiva problematizar e desenvolver: a relação entre língua e ideologia, 

cujo termo que concentra tais conceitos em suas tensões é “discurso” (PÊCHEUX, [1975] 

2009). É do lugar do discurso que Pêcheux e Henry, autores basilares nesta empreitada, 

partem à análise do funcionamento das relativas, pois para estes autores não se pode restringir 

a análise da língua sobre ela mesma, mas a um funcionamento que diz à/sobre a história. Tal 

empreendimento tropeça, conforme Pêcheux, à medida que conta com a cumplicidade da 
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linguística, já que esta traça teorias que visam uma “língua ideal”, contribuindo para uma 

“visão higienista” (PÊCHEUX, [1981] 2012b, p. 131). E há no funcionamento das relativas 

um comparecimento que rompe com tais concepções “higienistas” e desmonta com o efeito 

sujeito de saber, causa e origem daquilo que diz. Conforme explica Maldidier: 

 
A articulação de enunciados realizada pela relativa ‘explicativa’ junta duas 

asserções sendo uma o ‘apelo lateral daquilo que se sabe por outra via’. Seu 

efeito próprio é o de uma ‘espécie de retorno do saber no pensamento’ ou ainda 

é um ‘processo de sustentação’. Irredutíveis a funcionamentos lógicos-lingüísticos, 

o pré-construído, assim como a articulação de enunciados, são o resultado de efeitos 

propriamente discursivos. Sua teorização reveste-se de um duplo aspecto. De um 

lado, eles designam processos discursivos que se desenvolvem sob a base 

lingüística. De outro – é o ponto decisivo para a teoria do discurso – eles são o 

traço de relações de distância entre o discurso atual e o discursivo já-lá. O 

discurso atual não é o que sua imagem deixa ver, o sujeito não pára de aí encontrar o 

‘impensado do pensamento’. (MALDIDIER, 2003, p. 48, negritos nossos). 

 

 Maldidier aponta para uma base linguística a partir da qual irrompe o processo 

discursivo. É na estrutura que as filiações ideológicas ocorrem, se engancham. Por outro lado, 

retomando o que dissemos há pouco sobre o desmonte do efeito sujeito, também está em 

causa o comparecimento na base linguística desse lugar outro, desse já-lá que impõe uma 

distância entre o dito aqui com o dito em outro lugar, mas que retorna, é reatualizado.  A 

imagem do sujeito de saber é descontruída à medida que tal processo de seleção do dizer 

escapa de uma suposta neutralidade, e o sujeito, de modo inconsciente, está afetado por esses 

dizeres.  

Em seus trabalhos, Pêcheux ([1975] 2009, [1981] 2012b) e Henry (1992) traçaram um 

longo caminho teórico, da filosofia à linguística, para tornar consistente a análise materialista 

que desenvolviam, de modo a não atribuírem um funcionamento naturalizado a este tipo de 

construção sintática, o das relativas explicativas e determinativas. Não nos deteremos neste 

longo percurso que ambos traçaram, pois tal empreitada, por si só, já consistiria em um 

trabalho próprio de pesquisa. Também evitaremos fazer o batimento entre determinativas e 

explicativas, já que nosso enfoque são as explicativas. As determinativas podem vir a ser 

citadas, mas de maneira mais ampla.   

Dubois, em seu Dicionário de Linguística (2006), define a relativa explicativa, 

designada no dicionário como “relativa apositiva”, como aquilo que “acresce a uma 

propriedade contingente, não indispensável ao sentido: sintaticamente, ela desempenha o 

papel de um aposto.” (idem, p. 519, negritos nossos).  
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Pêcheux, em Semântica e Discurso ([1975] 2009), explica o funcionamento da relativa 

explicativa como sendo a articulação de um “pensamento” na proposição base, sem afetar esta 

última. Em outras palavras, uma articulação no interior de outra proposição. E a sua entrada, 

por não afetar a proposição base, adquire o que o autor denomina como “caráter incidente”, 

qual seja, o de se “constituir a evocação lateral daquilo que se sabe a partir de outro lugar e 

que serve para pensar o objeto da proposição de base” (idem, p. 101, itálicos do original). 

Maldidier explica que a relativa explicativa, “junta duas asserções sendo uma o ‘apelo lateral 

daquilo que se sabe por outra via’. Seu efeito próprio é o de uma ‘espécie de retorno do saber 

no pensamento’ ou ainda é um ‘processo de sustentação’.” (MALDIDIER, 2003, p. 48).  

Henry (1992), a partir dos estudos de Ducrot e Frege, estabelece uma análise das 

relativas e afirma não ser suficiente analisar o funcionamento das relativas enquanto 

“propriedades intrínsecas” dos enunciados. A partir da construção sintática “Os sindicatos que 

defendem os trabalhadores conclamam à greve” (idem, p. 71),  o autor considera 

imprescindível que sejam analisadas “as condições de funcionamento desses enunciados” 

(ibidem), pois sobre tal construção, em seus efeitos de sentidos de ambiguidade, recaem 

soluções classificatórias insatisfatórias, segundo o autor. De acordo com Henry, 

“experimentalmente, constata-se que a interpretação de um tal enunciado depende mais da 

‘opinião’ de cada um do que da presença ou ausência de vírgulas ou de uma entonação 

característica” (HENRY, 1992, p. 72). Para o autor, é necessário considerar as questões 

ideológicas em jogo assim como o efeito sujeito. Considerações teóricas que, segundo o autor, 

não poderiam ser empreendidas por Saussure quando da proposta da análise estrutural, posto 

que “dependiam dos cortes produzidos alhures, na obra de Marx e na de Freud, para ser mais 

preciso.” (HENRY, 1992, p. 84). A articulação entre a teoria de Saussure, Marx e Freud 

fornece as condições para que Pêcheux ([1975] 2009) e Henry (1992) problematizem uma 

análise da língua voltada a si mesma e apresentem outras questões em jogo na formulação das 

relativas. 

Em nosso trabalho, durante o levantamento do corpus empírico, constatou-se uma 

formulação em torno das relativas principalmente sobre o medicamento. No processo de 

recorte, este funcionamento tornou-se parte de nossas análises e o critério para nos 

debruçarmos sobre este funcionamento foi adotado a partir da pesquisa de Serrani (1997), que 

entende a paráfrase enquanto “ressonância de significação”. A autora explica que a análise 

pode se debruçar sobre: a) unidades específicas, que se volta ao funcionamento parafrástico 
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de unidades (itens lexicais, frases nominais etc); b) modos de dizer, análise que se volta à 

repetição de construções sintático-enunciativas na estruturação de um discurso determinado. 

O critério que adotamos para a análise destes funcionamentos foram os modos de dizer, pois 

as relativas explicativas e as aposições são construções sintático-enunciativas que se repetem 

e que são formuladas em torno do mesmo objeto, os medicamentos.  

Visando situar o funcionamento da relativa explicativa, conforme Pêcheux ([1975] 

2009), vamos trazer algumas das sequências discursivas recortadas de Veja. 

 
SD9: “Resultado, na prática: o relaxamento nervoso e a conseqüente eliminação de tensões e 

angústias, permitindo – entre outras coisas – um sono profundo, segundo o referido Vitor 

Mattos, que em menos de seis meses já conseguiu vender mais de 4 mil aparelhos.” 

(27/11/1968) 

 

SD10: “O Prozac, um medicamento que combate a depressão química com eficácia, é a 

nova mania dos americanos” (20/12/1989) 

 

SD11: “Os anos 90 estão sendo dominados pelo antidepressivo Prozac, uma droga que pode 

mudar alguns traços de personalidade, como a timidez.” (01/12/1993) 

 

SD12: “Uma droga com o perfil do Prozac, que quase não apresenta efeitos colaterais e se 

mostra útil para diferentes distúrbios clínicos, coloca uma delicada questão para os 

médicos.” (01/12/1993) 

 

Pêcheux (op. cit) denomina o funcionamento da relativa explicativa como “efeito de 

sustentação” pelo modo com que articula os enunciados. Retomando o que explicamos 

anteriormente, de que a relativa explicativa constitui uma “evocação lateral” do que se sabe a 

partir de outro lugar e que é retomado no discurso como “retorno do saber ao pensamento”, 

pode-se compreender a relação com o interdiscurso. E é no fio do discurso (não em um lugar 

alhures, fora da materialidade significante) da relativa que o interdiscurso funciona enquanto 

um “discurso transverso”. Conforme explica Courtine ([1981] 2009),  

 
O interdiscurso, enquanto lugar de constituição do pré-construído, fornece os objetos 

dos quais a enunciação de uma sequência discursiva se apropria, ao mesmo tempo 

que (ele) atravessa e conecta entre si esses objetos; o interdiscurso funciona, 

assim, como um discurso transverso, a partir do qual se realiza a articulação 

com o que o sujeito enunciador dá coerência ‘ao fio de seu discurso’. 

(COURTINE, [1981] 2009, p. 75, negritos nossos). 

  

Essa evocação lateral, esse já-lá que constitui o dizer de Veja sobre o medicamento, eis 

o lugar material a partir do qual é possível compreender as filiações ideológicas do discurso 

da revista. Os estudos de Pêcheux ([1975] 2009) apontam para o fato de que nesse modo 

específico de funcionamento comparece um elemento, que ele explica como sendo  
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[...] uma espécie de cumplicidade entre o locutor e aquele a quem ele se dirige, como 

condição de existência de um sentido da frase. Essa cumplicidade supõe de fato, 

uma identificação do locutor, isto é, a possibilidade de pensar o que ele pensa em 

seu lugar. (PÊCHEUX, [1975] 2009, p. 104-105, grifos do original). 

 

 De que maneira se produz essa cumplicidade? Segundo o autor ([1975] 2009), ocorre 

uma identificação que permite ao sujeito, na função-autor, articular tais enunciados nesse 

efeito de cumplicidade com o sujeito leitor, como se se tratasse de uma espécie de “dado 

compartilhado”. Analisemos este ponto retomando a SD12: “Uma droga com o perfil do 

Prozac, que [como eu sei, vocês sabem, todos sabemos] quase não apresenta efeitos colaterais 

e se mostra útil para diferentes distúrbios clínicos, coloca uma delicada questão para os 

médicos”. Carvalho (2008) explica que o “efeito de sustentação” ocorre pela introdução 

(implícita) do conectivo “porque” no enunciado, o que produz um efeito causal no 

funcionamento entre tais enunciados. Fazendo as modificações para construir esse efeito, 

chegamos à seguinte construção: “Uma droga com o perfil do Prozac coloca uma delicada 

questão para os médicos, porque quase não apresenta efeitos colaterais e se mostra útil para 

diferentes distúrbios clínicos.”. Explicando melhor a produção de efeitos de sentidos dessa 

construção sintática na revista: os poucos efeitos colaterais do Prozac, informação que é dada 

via relativa explicativa, ou seja, por uma via contingente (não necessária), são a causa para 

que os médicos enfrentem um “dilema”: como não prescrever o medicamento se ele é perfeito 

– para quase tudo?  

Henry (1992), a respeito do encaixe sintático, atenta para a seguinte questão:  

 
O que aparece agora é que aquilo que chamei de ‘desdobramento da forma-sujeito’ 

no discurso é alguma coisa que de um lado tem a ver com a existência da sintaxe, na 

medida em que ela determina certos efeitos simbólicos na estruturação do sujeito e, 

de outro lado, sob certas condições históricas, toma a forma específica de um sujeito 

universal. É essa questão a que fomos introduzidos quando foi tratado o 

problema da ambigüidade da relativa na medida em que, no funcionamento 

restritivo ou determinativo, uma forma-sujeito individual encontra-se 

articulada com uma forma sujeito-universal.  (HENRY, 1992, p. 179, negritos 

nossos). 

 

É o fragmento de Henry que dá as bases teóricas para depreender que na articulação 

sintática da Veja ocorre esse enlaçamento entre sujeito autor e sujeito universal. Em outras 

palavras, não se trata de uma inocente articulação. Trata-se do lugar material em que se 

apresenta o atravessamento do sujeito, ou das instituições, se se preferir pensar em termos 



152 

 

mais amplos, por uma ou mais formações discursivas. E é o interdiscurso o que fornece “o 

material” que possibilita tal dizer e o “sentido evidente” do dito (ORLANDI, 1998). 

É preciso atentar para um funcionamento discursivo que não é equivalente a outros 

domínios de conhecimento. A partir das relativas no discurso da revista, é possível 

compreender uma retomada que escapa da ordem de um saber, tal como ocorre no campo das 

exatas. Para Pêcheux ([1981] 2012b, p. 132), havia domínios nos quais a indicação do 

funcionamento das relativas era simples, como em “Os círculos que são figuras fechadas têm 

uma superfície calculável” e também em “Os números que são divisíveis por um outro 

número não são primos”. Para o autor, a primeira é uma relativa explicativa e a segunda é 

uma relativa restritiva, sem causar dúvidas. 

 A questão de Pêcheux ([1981] 2012b) está em apontar o deslocamento dessas 

construções discursivas a partir do qual esse encaixe, aparentemente neutro, começa a sair de 

uma formulação como dos exemplos anteriores e passa a produzir um efeito mais complexo, 

justamente porque permite depreender um funcionamento outro, fora do domínio da 

neutralidade. Essas formulações, em seu encaixe, esbarram em um efeito de sentido que 

ocorre em um terreno ideológico.  

 Um exemplo clássico que Pêcheux apresenta para esboçar o problema é “O homem 

que é racional é livre” (PÊCHEUX, [1981] 2012b, p. 134), cujo sentido pode ser o de que 

todos os homens são racionais e, portanto, livres, funcionamento da relativa 

explicativa/apositiva, bem como somente aqueles que são racionais é que são livres, 

funcionamento de uma relativa restritiva. Dependendo da formação discursiva à qual se filia o 

sujeito que formula tal encaixe, o sentido é um ou outro, desliza. Pêcheux (idem), pela via 

materialista que adota, via ali uma brecha ideológica a postos para atender aos discursos 

hegemônicos.  

Para compreender o processo de Veja, vamos trazer as outras sequências discursivas 

recortadas, outras relativas explicativas.   

 

 

SD13: “Isto quer dizer que a tensão provocada pela vida moderna atingiu o limite do suportável 

para muita gente, que agora recorre ao progresso tecnológico (em grande parte responsável 

pela tensão) em busca da tranqüilidade perdida” (27/11/1968) 

 

SD14: “A partir de março, os dois tranqüilizantes – que, segundo um relatório oficial, são os 

dois medicamentos de maior vendagem em todo o país – só poderão ser adquiridos sob 

receita médica.” (12/02/1975) 
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SD15: “Remédio de épocas conturbadas, o Lexotan segurou a barra de Danuza Leão, consultora 

de estilo da TV Globo, quando a crise que não perdoa ninguém rondou seu apartamento no 

Leme e ela precisou começar a controlar os impulsos telefônicos internacionais. ‘A falta de 

dinheiro isola as pessoas. Não dá mais pra falar com meus amigos no exterior diariamente. O 

jeito é usar o Lexotan’, diz Danuza, que não viaja sem o tranqüilizante na bolsa.” 

(17/06/1992) 

 

SD16: “Líder do mercado desse tipo de medicamento no Brasil, o Lexotan é tido como um 

tranqüilizante menor, de baixo efeito sedativo. ‘Ele não compromete o pique, por isso faz tanto 

sucesso’, explica a socialite paulista Neusa Splendore, que usa o tranqüilizante para 

combater suas insônias, provocadas pela tentativa de parar de fumar.” (17/06/1992) 

 

SD17: “Dispara o consumo dos tranqüilizantes, a droga que acalma os nervos dos anos 90” 

(17/06/1993) 

 

SD18: “A indústria farmacêutica produziu outro desses fenômenos, o Prozac, um 

antidepressivo que em cinco anos se tornou a mais extraordinária droga psiquiátrica.” 

(01/12/1993) 

 

SD19: “Alguns tranqüilizantes, que também caíram no gosto popular no passado, acabaram 

desenvolvendo uma dependência física depois de muitos anos.” (01/12/1993) 

 

SD20: “Os anos 90 estão sendo dominados pelo antidepressivo Prozac, uma droga que pode 

mudar alguns traços de personalidade, como a timidez.” (01/12/1993) 

 

SD21: “E o Prozac, que controla a ansiedade, é receitado para emagrecimento de pacientes 

que comem compulsivamente.” (11/06/1997) 

 

SD22: “Zyban, o antidepressivo que ajuda a acabar com o vício do fumo, chega ao Brasil” 

(13/10/1999) 

 

SD23: “Nada que se compare à eficiência do Zyban, que funcionou com 50% dos pacientes 

americanos, segundo dados da Glaxo Wellcome, que produz o medicamento.” (13/10/1999) 

 

SD24: “A droga mais famosa do grupo é o Prozac, que chegou a ganhar o apelido de ‘pílula 

da felicidade’.”. (06/07/2005) 

 

Um aspecto fundamental que marca a formulação das orações relativas explicativas na 

língua portuguesa, conforme já apontamos em Henry (1992), são as vírgulas. Garcia ([1967] 

2007) explica que a função das vírgulas é isolar a oração principal da secundária. O autor 

(idem), a partir de uma análise estrutural da oração “Há os namorados, que querem dar a seu 

namoro moldura atlântica, céu e onda por testemunhas”, explica que, no caso da 

[subordinada] adjetiva,  
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a existência dos namorados é, de fato, mais importante, do que estarem eles 

desejosos de moldura atlântica para seu namoro. Aqui, portanto, a oração 

subordinada adjetiva encerra idéia secundária. Exatamente por isso é que está 

entre vírgulas, como oração explicativa que é, praticamente desnecessária à 

essência do pensamento contido na principal. (GARCIA, [1967] 2007, p. 64, 

negritos nossos). 

 

Garcia (idem) destaca que as vírgulas atuam para separar as ideias primárias das 

secundárias, estabelecendo uma hierarquia de importância no interior da construção do 

enunciado. Serão as orações relativas explicativas mesmo “desnecessárias”, conforme afirma 

Garcia? Pêcheux ([1981] 2012b) e Henry (1992) desconstroem a concepção de hierarquias 

entre orações, e colocam em causa o atravessamento ideológico e efeito sujeito no 

funcionamento das relativas explicativas. Prossigamos para compreendermos melhor os 

efeitos de sentidos produzidos no discurso jornalístico de Veja. 

É possível traçar um conjunto geral da produção de sentidos no discurso de Veja a 

partir das relativas e dele situar dois eixos discursivos a partir dos quais ocorrem tais “efeitos 

de sustentação”. O primeiro é o eixo que designaremos por seu efeito mais amplo como 

‘vendas’, termo que inclusive comparece no interior das relativas, assim como ‘vendagem’. 

Neste processo, a relativa explicativa comparece para sustentar o número de vendas dos 

medicamentos, sempre em números exorbitantes. Neste conjunto comparece também uma 

evocação, ainda mais lateral, que apresenta o sucesso do medicamento entre o público, que se 

marca na formação capitalista tão somente pela via do consumo, tal como um produto 

qualquer ou um objeto cultural (música, filme, etc.). Um funcionamento desta relativa 

comparece na SD19, em que a expressão ‘gosto popular’ funciona produzindo efeitos de 

sentidos de saber sobre um medicamento a partir de sua recepção junto ao público. Público 

que não é especificado na matéria, produzindo uma indeterminação de sentidos, mas cujos 

efeitos não constroem uma posição sujeito deprimido.  Nesta expressão, não há valores sobre 

vendas, mas um indicativo que comparece no fio do discurso pelo uso de ‘gosto’, que aponta 

para sentidos de consumo.  

O segundo eixo da produção de sentidos das relativas explicativas é mais regular nesta 

construção sintática e se dá pelo que designamos ‘efeitos medicamentosos’. O medicamento é 

retomado na relativa explicativa a partir da evocação dos efeitos produzidos pelo 

medicamento, sempre formulados pela revista em torno de suas vantagens e benefícios. Neste 

funcionamento, naquilo que estamos compreendendo como ‘efeitos medicamentosos’, já não 

se aborda somente depressão. O medicamento comparece como égide de qualquer mal-estar 
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(ansiedade, fobia), e nesse caso a relativa pode comparecer como evocação da necessidade de 

uso sem um motivo aparente, como em SD6: “O jeito é usar o Lexotan’, diz Danuza, que não 

viaja sem o tranquilizante na bolsa”. Neste funcionamento, não há sequer um motivo 

especificado para o uso do medicamento, exceto a reafirmação da necessidade de uso. Neste 

mesmo conjunto, incluímos as seguintes expressões que, no interior das relativas, abordam os 

efeitos: ‘ajuda a acabar com o vício do fumo’, ‘busca da tranquilidade perdida’, ‘combater [...] 

insônia’, ‘mudar alguns traços de personalidade’, ‘controla ansiedade’, ‘funcionou com 50% 

dos pacientes’.  

Os processos de produção de sentidos sobre depressão são silenciados e o 

medicamento comparece como aquilo que resolve uma série de problemas de ordem psíquica 

e somática. Até mesmo questões sobre as quais o sujeito sequer tem controle, como em 

‘traços de personalidade’. Não são indicados quais traços são alterados, o que aponta para 

diferentes direções de efeitos: de um lado, o medicamento pode atuar como uma espécie de 

promessa que alteraria os traços indesejados; por outro, este processo de silenciamento pode 

apontar para alterações naqueles traços positivados pelo sujeito, aqueles sobre os quais ele 

tem algum conforto de ordem subjetiva.  

Outras expressões que comparecem após o uso do pronome relativo ‘que’ são 

‘extraordinária droga psiquiátrica’ e ‘chegou a ganhar o apelido de ‘pílula da felicidade’’. O 

comparecimento do adjetivo ‘extraordinário’, no interior da relativa, novamente produz um 

deslizamento de um discurso informativo para se filiar ao funcionamento do jornalismo 

opinativo. Isto porque, neste funcionamento, além de não haver uma informação sobre o 

medicamento, a revista corrobora, com o processo de adjetivação, para uma construção 

positivada sobre os medicamentos.  

No funcionamento do jornalismo opinativo, segundo Erbolato (2006), há o comentário 

acerca de um fato ou de uma decisão de outrem. A empresa jornalística expõe seu ponto de 

vista. Também há, de acordo com as técnicas de jornalismo, algumas regras que regem os 

processos de formulação segundo as quais a opinião “deve ser confinada, quase 

religiosamente, nas colunas editoriais.” (ERBOLATO, 2006, p. 35). Esta é uma regra 

fundamental, segundo Erbolato (ibidem). É possível compreender, entretanto, que este 

funcionamento desliza das páginas editoriais para o interior das matérias, fazendo com que o 

jornalismo informativo deslize para um opinativo a partir do qual a publicação jornalística 

adota uma tomada de posição. 
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A revista, ao retomar na relativa explicativa o conhecido slogan do medicamento 

Prozac, ‘pílula da felicidade’, coloca em destaque sentidos em torno da noção de felicidade a 

aponta para a possibilidade desta através do uso de medicamento. Se os processos de 

designação produzem determinados efeitos de sentidos sobre o que está sendo designado, 

trazer no fio do discurso o termo ‘apelido’ para falar sobre o medicamento, retoma uma 

memória da esfera do privado, e cuja intimidade se marca discursivamente pelo deslizamento 

dos nomes do sujeito-de-direito para aqueles próximos, e cujas relações são atravessadas por 

afetos – relacionados ao amor ou ao ódio. Assim, o discurso jornalístico de Veja, ao trazer o 

apelido de alguns medicamentos, estabelece relações de sentido com felicidade, insere o 

inesperado sobre o medicamento, ou seja, traz algumas das características supostamente mais 

íntimas de medicamentos de uso controlado e restrito. Não se pode desconsiderar, neste 

funcionamento discursivo, que este traço íntimo sobre o medicamento aponta para efeitos de 

sentido de uma verdade sobre o medicamento. Mariani (1998) afirma que 

 

“[...] o discurso jornalístico insere o inesperado (aquilo para o que ainda não há 

memória) ou possível/previsível (ou seja, fatos para os quais se pode dizer algo 

porque guardam semelhanças com eventos ocorridos anteriormente) em uma 

ordem, ou seja, organizando filiações de sentidos possíveis para o acontecimento 

não apenas em termos de uma memória, mas também no que diz respeito aos 

desdobramentos futuros. Para tanto, os jornais nomeiam, produzem 

explicações, enfim, ‘digerem’ para os leitores aquilo sobre o que se fala. Esse 

processo de encadeamento cria a ilusão de uma relação significativa entre causas e 

consequências para os fatos ocorridos. Encontra-se nesse funcionamento 

jornalístico um dos aspectos de convencimento que envolve os leitores”. 

(MARIANI, 1998, p. 60, negritos nossos). 

 

 Neste fragmento, Mariani (idem) nos adverte sobre um dos funcionamentos 

mobilizados no discurso jornalístico em análise. Deste modo, o uso do apelido do 

medicamento Prozac traz o que é da ordem do inesperado, por se tratar de um medicamento, 

ao mesmo tempo em que da ordem do possível, porque retoma uma memória do discurso 

familiar, em que convívio e afetos estão fortemente marcados, produzindo sobre o 

medicamento uma relação estranhamente familiar com o sujeito-leitor.   

Podemos compreender que no funcionamento das relativas comparece o que Pêcheux 

explica em Semântica e Discurso ([1975] 2009) como “nocional-ideológico”: rompendo com 

todas as evocações científicas que podem ser articuladas em uma relativa explicativa, 

imperam aquelas que estão apoiadas em discursos hegemônicos sobre medicamentos e que se 

aliam à formação discursiva de mercado. Não há espaço para gestos de oposição e resistências 
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no discurso, já que, conforme apontamos, somente efeitos de sentidos sobre benefícios e 

vantagens sobre medicamentos são construídos na discursividade de Veja. 

Desta maneira, a partir da perspectiva discursiva, compreendemos que não se trata de 

analisar as relativas explicativas considerando as supostas hierarquias em jogo entre oração 

primária e secundária, em uma análise estrutural, conforme teoriza Garcia ([1967] 2007). 

Tampouco compreendemos que a relativa explicativa seja uma oração desnecessária (idem). 

Considerando que, conforme Pêcheux, as relativas explicativas funcionam em seus “efeitos de 

sustentação”, este modo de formulação convocou questões e nos fez compreender que seu 

funcionamento é de uma ordem “nocional-ideológica” (PÊCHEUX, [1975] 2009). Analisá-las 

nos fez compreender que as relativas explicativas funcionam, conforme afirma Henry (1992), 

a partir do funcionamento ideológico e do efeito-sujeito, que compõem as condições 

fornecidas pela historicidade de uma formação social. A partir disso, compreende-se que a 

análise das relativas explicativas no discurso jornalístico da Veja aponta para as relações de 

força em jogo ao superar a análise intralinguística.  

 

4.5 Os efeitos de sentidos sobre os medicamentos nas aposições 

 

Além das relativas explicativas, nos dedicamos à análise das aposições na Veja. 

Conforme definido por Dubois, em seu Dicionário de Linguística (2006), as relativas 

explicativas cumprem, “sintaticamente, [...] o papel de um aposto.” (idem, p. 519). Já o aposto 

é definido no dicionário de Linguística de duas maneiras: palavra ou expressão que “colocada 

depois de um substantivo, designa a mesma realidade que este, mas de outra maneira 

(identidade de referência) e dele é separada por uma pausa (na língua falada) e uma vírgula 

(na língua escrita)” (idem, p. 63). Outra explicação dada pelo dicionário: um substantivo, 

quando em aposição, não tem uma função sintática, já que o aposto não é uma função 

gramatical. E prossegue: “Um substantivo em aposição pode simplesmente lembrar um traço 

da pessoa ou coisa designada, ou então dar-lhe um equivalente [...] o aposto serve também 

para eliminar uma dúvida sobre a identidade da pessoa ou coisa de que se trata.” (idem, p. 64).  

Um aposto funciona enquanto aquilo que explica, identifica o nome (substantivo) que 

o antecede. Já as relativas explicativas produzem uma relação causal (que pode ser feita pelo 

conectivo “porque”, por exemplo) entre a proposição de base e a proposição encaixada.   
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 Nas aposições recortadas, o medicamento também comparece como personagem 

maior. É ele o nome/substantivo sobre o qual a Veja irá fazer formulações a nível 

intradiscursivo. Esse funcionamento, embora não seja sintático, nos interessa à medida que 

pode construir traços de identificação sobre o medicamento e produzir deslizamentos. Uma 

das questões que se pode formular sobre as aposições: O que diz Veja para explicar, 

identificar ou, conforme explicação do Dicionário de Linguística, “eliminar uma dúvida” 

quando aborda o medicamento? Mesmo as aposições podem, a nosso ver, produzir um efeito 

similar ao das relativas explicativas, pois, conforme constatamos, as relativas funcionam em 

um terreno nocional-ideológico. É o momento de trazermos algumas das sequências 

discursivas que recortamos em nossa pesquisa, as aposições, que estão destacadas em negrito: 

 

 

SD25: “Na verdade, ao longo de toda a sua presença nos hábitos do país – de tal forma 

absoluta o escritor Norman Mailer chegou a elegê-los como ‘pilar da civilização 

americana’ – jamais os tranqüilizantes estiveram tão vulneráveis em seu prestígio como agora.” 

(12/02/1975). 

  

SD26: “Essa revolução – a introdução de remédios eficazes contra a esquizofrenia, a psicose 

maníaco-depressiva e outros males – mal repercutiu no Brasil, que ainda se encontra na era do 

hospício.” (14/11/1979) 

 

SD27: “A razão dessa mudança é a clorpromazina, o primeiro dos hoje chamados 

‘tranqüilizantes principais’.” (14/11/1979) 

 

SD28: “Mesmo no Brasil, muitos ainda serão capazes de lembrar do Tônico Nervet – também 

ele um dos precursores da moderna revolução psiquiátrica.” (14/11/1979) 

 

SD29: “O consumo de tranqüilizantes, por exemplo, diminuiu de um terço o pico alcançado em 

1973 – 104,5 milhões de prescrições médicas – e os hipnóticos ou soníferos despencaram pela 

metade.” (11/08/1982) 

 

SD30: “O Valium, o tranqüilizante mais conhecido em todo o mundo, consumido 

rotineiramente nos Estados Unidos por 2,5 milhões de pessoas, ainda não encontrou um 

adversário à altura, em termos de popularidade, no grupo dos medicamentos cujo objetivo é 

atacar os males da mente humana.” (20/12/1989) 

 

SD31: “O Deprenyl surgiu na esteira de um outro antidepressivo que acaba de sair de moda. 

Trata-se do Prozac, um sucesso de vendas nos Estados Unidos, que está sob investigação do 

Food and Drug Administration, o rigoroso órgão americano que controla a qualidade de 

alimentos e medicamentos.” (06/03/1991) 

 

SD32: “Remédio de épocas conturbadas, o Lexotan segurou a barra de Danuza Leão, 

consultora de estilo da TV Globo, quando a crise que não perdoa ninguém rondou seu 

apartamento no Leme e ela precisou começar a controlar os impulsos telefônicos internacionais. 

‘A falta de dinheiro isola as pessoas. Não dá mais pra falar com meus amigos no exterior 
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diariamente. O jeito é usar o Lexotan’, diz Danuza, que não viaja sem o tranqüilizante na bolsa.” 

(17/06/1992) 

 

SD33: “Líder do mercado desse tipo de medicamento no Brasil, o Lexotan é tido como um 

tranqüilizante menor, de baixo efeito sedativo. ‘Ele não compromete o pique, por isso faz tanto 

sucesso’, explica a socialite paulista Neusa Splendore, que usa o tranqüilizante para combater 

suas insônias, provocadas pela tentativa de parar de fumar.” (17/06/1992) 

 

SD34: “O Prozac, lançado nos Estados Unidos em 1988 e louvado como um dos melhores 

produtos da segunda geração desses medicamentos, passou, seis meses depois, a ser alvo dos 

intermináveis processos de consumidores americanos contra seu fabricante.” (17/06/1992) 

 

SD35: “Droga psiquiátrica mais receitada da história da medicina, o Prozac abre a era dos 

cosméticos para a mente” (01/12/1993) 

 

SD36: “Nunca os neuróticos – todo mundo, segundo Sigmund Freud – tiveram à mão tantos 

recursos para se tratar.” (23/03/1994) 

 

SD37: “Ainda que a neurose não seja ringue de luta livre, convém não achar que o Charlatão 

Vienense esteja na lona, enquanto que o Doutor Prozac, o peito em festa e o coração a 

gargalhar, aguarda que a contagem do juiz chegue ao fim.” (23/03/1994) 

 

SD38: “Apelidada de ‘molécula da felicidade’, a serotonina regula a libido, o apetite e o 

humor e movimenta a indústria de remédios” (14/02/1996) 

 

SD39: “Na bula do Anafrinil, um antidepressivo clássico, entre outras conseqüências 

possíveis, lista-se a ocorrência de bocejos, distúrbios da libido e dificuldade de ejaculação.” 

(14/02/1996)   

 

SD40: “Medicando-se com Zoloft, antidepressivo específico para serotonina, a comerciária 

paulista Suzana Aparecida Marcolino, 40 anos, se esforça para livrar-se de um medo específico 

da morte – da sua, de seu marido, dos três filhos, da neta.” (14/02/1996) 

 

SD41: “Um dos grandes responsáveis pela fama repentina desse tipo de droga, o Prozac foi 

o primeiro a ser lançado no mercado brasileiro, em 1989.” (14/02/1996) 

 

SD42: “Nos últimos dois anos, cresceram 43% as vendas do Prozac, o antidepressivo mais 

popular do mercado, e suas várias imitações. Não é difícil encontrar farmácias que os vendem 

sem receita médica. A última moda entre as socialites é dar Prozac a seus cachorrinhos de 

estimação – assim eles ficam alegres e saltitantes como brinquedos de corda” (11/06/1997) 

 

SD43: “Outro psicotrópico muito popular, o tranqüilizante Lexotan, ocupa o posto de oitavo 

remédio mais vendido no Brasil, com 12, 8 milhões de caixas em um ano.” (11/06/1997) 

 

SD44: “Alguns remédios vêm sendo receitados pelo efeito colateral que provocam. Como o 

Anafrinil, antidepressivo usado para tratar ejaculação precoce.” (11/06/1997) 

 

SD45: “Há crianças pequenas freqüentando consultórios. Algumas são tratadas à base de 

remédios como o Prozac, o antidepressivo mais vendido no mundo.” (19/08/1998) 

 

SD46: “Esta substância é a base do Zyban, o primeiro medicamento eficaz contra o 

tabagismo que não contém nicotina.” (13/10/1999) 
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SD47: “Batizado de ‘pílula da alegria’ por agir como um bálsamo para quem sofre de 

depressão, o remédio Prozac começa a ser vendido, ainda em março nos EUA, em nova versão: 

o comprimido que contém uma dose semanal.” (19/05/2004) 

 

SD48: “A virada foi o lançamento, em 1987, do antidepressivo Prozac, estrela de uma nova 

geração de remédios com poucas contra-indicações. Eles deixaram de ser usados 

predominantemente nos casos de psicose e passaram a ser receitados em larga escala para os 

portadores dos transtornos ligados à ansiedade e à depressão mais comum, que atingem 70% 

dos pacientes.” (01/12/2004) 

 

SD49: “O estudante americano de Kansas City começou a se tratar com sertralina, um dos 

antidepressivos mais conhecidos.” (01/12/2004) 

  

 Conforme expomos, Dubois (2006) explica as aposições como um elemento que, 

isolado por vírgulas no interior do enunciado, produz uma identidade de referência sobre um 

substantivo, produzindo o efeito de que se trata da mesma realidade. O aposto pode também 

esclarecer, identificar um nome presente no enunciado.   

Nas aposições que recortamos, assim, como nas relativas, compreendemos algumas 

regularidades que podem ser reunidas em diferentes conjuntos de identificação e explicação 

do e sobre o medicamento. Nesta produção de sentidos, produz-se um processo de 

identificação do medicamento relacionado a um consumo, cujas expressões que destacamos 

são: ‘mais receitada da história da medicina’, ‘12,8 milhões de caixas [vendidas]’, ‘104,5 

milhões de prescrições médicas’, ‘consumido rotineiramente nos EUA por 2,5 milhões de 

pessoas’, ‘sucesso de vendas’, ‘líder do mercado desse tipo de medicamento’, ‘mais vendido 

no mundo’. Neste funcionamento, o medicamento comparece envolto em cifras sempre 

exorbitantes, marcando no fio do discurso o sucesso do produto, o reconhecimento do campo 

de saber da medicina, pelo número de prescrições, e do público, pelo número de vendas que 

faz do medicamento líder de mercado. Números que na produção de efeitos de evidência no 

discurso contemporâneo funcionam como inquestionáveis e produzem efeitos de sentido de 

um medicamento sobre o qual não pairam dúvidas sobre seu sucesso ou eficácia. A 

mobilização de cifras no fio do discurso é regular no discurso contemporâneo, seja sobre um 

objeto cultural (DAVALLON [1983], 2010), como um filme ou uma produção musical, seja 

sobre um produto, e faz funcionar uma produção de evidências que se situa em um rodeio 

proposicional nas quais as conclusões não se excluem: trata-se de um produto de qualidade 

porque é consumido maciçamente e é um produto consumido maciçamente porque é um 

produto de qualidade. 
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Uma outra disputa em torno da produção de efeitos de sentidos positivados sobre o 

medicamento comparece no fio do discurso em torno de alguns vestígios da textualização 

(ORLANDI, 2001a, p. 92), a saber, na seleção de adjetivos, verbos e advérbios: ‘eficazes’, 

‘líder do mercado’, ‘apelidada’, ‘receitada’, ‘consumido rotineiramente’, ‘louvado’. As 

adjetivações apontam para a construção da imagem do medicamento-sucesso tanto em seus 

efeitos terapêuticos e nos números de vendas. Adjetivos como ‘eficazes’ e ‘líder’ produzem o 

efeito de complementaridade: não basta ser eficiente, é preciso que se venda. A seleção dos 

verbos, por sua vez, ora aponta para o lugar do medicamento junto ao público, ora para o 

lugar junto ao campo médico. Lugar esse, é preciso salientar, marcado no discurso de Veja 

pelo sucesso de aceitação. ‘Apelidada’ retoma um modo de designar um sujeito ou objeto e 

que aponta para uma suposta afetividade ou intimidade.  Não se apelida qualquer pessoa ou 

objeto. Apelidar significa aproximar alguém ou alguma coisa em relação ao sujeito que atribui 

o apelido
42

. Quando a revista elege esse verbo para falar sobre o medicamento, produz 

exatamente o efeito de um objeto-coisa íntima, que está longe de estar em uma relação 

distanciada ou indiferente. Há uma produção de identificação nessa intermediação efetuada 

pela revista entre medicamento e sujeito-leitor. Em ‘receitada’ há um deslizamento de uma 

intimidade pessoal para uma outra, no campo profissional. Ao identificar superlativamente o 

medicamento como o ‘mais receitado’, o medicamento é alçado no discurso como aquele 

preferido do campo médico, um sucesso também entre os profissionais. Se a escolha do 

público pode ser duvidosa, a dos médicos aponta para um funcionamento do qual não se deixa 

margem para dúvidas: se é o mais receitado, pode-se considerá-lo realmente eficaz.  

A presença do advérbio ‘rotineiramente’ em relação ao consumo de medicamentos 

marca no discurso o consumo constante deste sujeito que habita o espaço urbano na 

contemporaneidade, pois, conforme já esboçado, trata-se do espaço que marca 

predominantemente o efeito-leitor do discurso jornalístico de Veja.  Trata-se de um discurso 

que produz um efeito de sentido da imagem sobre os modos pelos quais se faz necessário e 

possível habitar tal espaço: atravessado pelo medicamento.  

Já o uso do verbo ‘louvado’ permite que compreendamos o enlaçamento da formação 

discursiva religiosa à de mercado. Um engendramento a partir do qual o verbo, que 

                                                           
42

 Desta maneira, a entrada do apelido no discurso também pode produzir sentidos negativizados sobre alguém 

ou alguma coisa, funcionando como uma contraidentificação do sujeito autor em seu discurso. Este efeito de 

sentido pode ser depreendido no discurso de Veja ao apelidar Freud de “Charlatão Vienense” (SD37), em 

reportagem de 23 de março de 1994, intitulada “Dr. Prozac contra Freud”.  
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comparece regularmente no discurso religioso para fazer reverência a uma divindade, 

comparece no fio de textualização do discurso para apontar os gestos de interpretação de uma 

determinada formação social sobre um medicamento. Um engendramento de sentidos desta 

ordem compõe o funcionamento das formações discursivas. Segundo Mariani (1988),  

 
Nesta caracterização das FDs, em que suas fronteiras estão em permanente processo 

de estabilização/desestabilização, encontra-se a tensão constitutiva dos processos de 

produção de sentidos, realizando-se no antagonismo entre o mesmo e o diferente, o 

um e o múltiplo, a repetição e a diferença na repetição, pois toda FD é invadida (o 

termo é de Pêcheux) por sentidos outros, vindos de outras FDs, como resultado 

da intervenção do interdiscurso, sob a forma de preconstruídos e ‘saberes’ 

partilhados socialmente, cuja historicidade se apaga para o sujeito. (MARIANI, 

1998, p. 32, negritos nossos). 

  

A afirmação de Mariani coloca em questão a porosidade de toda formação discursiva. 

Uma porosidade que marca suas fronteiras por regiões movediças, sujeitas à intervenção do 

interdiscurso. Em nosso exemplo, o termo ‘louvado’ possui um sentido cristalizado no 

discurso religioso, produzindo efeitos de uma divindade que deve ser enaltecida em relação 

aos homens e que é superior a tudo e a todos e que irrompe em uma formação discursiva 

outra, a de mercado, produzindo efeitos de sentidos sobre o medicamento, que é apontado 

como uma divindade outra na contemporaneidade.   

Na SD26, recortada de uma matéria intitulada “A revolução psiquiátrica”, de 1979, o 

aposto comparece explicando de qual ‘revolução’ a revista está falando: “Essa revolução – a 

introdução de remédios eficazes contra a esquizofrenia, a psicose maníaco-depressiva e 

outros males – mal repercutiu no Brasil, que ainda se encontra na era do hospício.” (negritos 

nossos). O funcionamento desta aposição nos interessa, ou seja, o gesto de leitura no discurso 

de Veja para o termo ‘revolução’, pois situa um lugar dentro de uma formação social dada no 

Brasil: ainda não havia medicamentos específicos (o Prozac surgiria quase no final na década 

de 1980) e o discurso jornalístico precisa identificar o termo revolução naquela formação 

social dada. Trata-se de um funcionamento que não comparece depois, já que os 

medicamentos começam a circular no mercado brasileiro e se tem então as condições 

materiais necessárias para se construir aposições a partir de outro imaginário – o medicamento 

como sucesso de vendas, o medicamento como aquilo que atuaria no e para o sujeito. Isso nos 

permite pensar nas produções de sentido possíveis a partir de condições históricas dadas. 

Sobre isso, Henry (1992) afirma que  

 
[...] não negaremos que os processos pelos quais significações são produzidos e 

reproduzidos, enquanto efeitos de significação, operam no interior da formação 
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social dos diversos aparelhos ideológicos. Mas, justamente, a formação social não é 

composta de sujeitos; nela só se podem definir lugares aos quais estão 

vinculadas condições de produção e de reprodução de significações [...]. 

(HENRY, 1992, p. 94-95, itálicos do autor e negritos nossos).  

  

 Abordando a citação de Henry (idem), é preciso considerar que os sentidos estão em 

disputa, os efeitos de significação, conforme afirma o autor, são marcados por outros fatores. 

Daí compreender que no discurso de Veja os sentidos se dão em torno do que é possível dizer 

em determinado momento, tanto sobre depressão como sobre medicamentos. É possível 

compreender que o discurso da revista produz efeitos de identificação com o sujeito-leitor a 

partir da produção de sentidos de vendas e de um medicamento benéfico e vantajoso, um 

sucesso porque funciona. Entendemos que não se trata de um lugar cuja identificação pode ser 

dada como certa e infalível. O discurso jornalístico atua na produção de um consenso sobre o 

medicamento: vantajoso, vendável, benéfico.  E se o espaço das resistências nestes processos 

de textualizações é silenciado, também não se pode acreditar em obra do acaso. É por se filiar 

fortemente a uma formação discursiva de mercado que seu discurso se volta a um dever e 

poder dizer em torno de medicamentos lucrativos, vantajosos, vendáveis, sucessos de público. 

Em torno de produtos, afinal, porque são apagadas discursividades que retomam as 

propriedades terapêuticas do medicamento (em uma produção de efeitos de cientificidade). 

Nesse funcionamento de tradução a um público heterogêneo e leigo, público que forma o 

sujeito-leitor da Veja, o discurso jornalístico produz efeitos de sentidos de uma diretividade 

fortemente pautada em torno do reconhecimento dos benefícios e da necessidade do uso de 

medicamentos.  

Nesta seção, a partir das sequências discursivas das orações relativas, é possível 

concluir que o processo de formulação das relativas no discurso de Veja aponta para um 

funcionamento nocional-ideológico, conforme explica Pêcheux ([1975] 2009). Acrescentamos 

que a discursividade de Veja nas orações relativas explicativas está em conformidade com o 

funcionamento das aposições, que não possuem uma função sintática.  

O que afirmamos estar em conformidade tanto nas relativas como nas aposições 

relaciona-se ao modo como se formulam os enunciados sobre o medicamento e à produção de 

efeitos de sentidos no fio do discurso em ambas as construções sintático-enunciativas. 

Depreendemos dois eixos a partir dos quais se faz possível falar sobre o medicamento no 

discurso jornalístico de Veja: o eixo de “vendas” e o de “efeitos medicamentosos”. 

Compreendemos também que está em jogo o medicamento/produto em voga em determinado 
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momento histórico. É possível constatar, contudo, que é o Prozac o que aparece nas relativas e 

nas aposições como sendo “O” medicamento, o mais vendido e o mais eficaz, e isso não deixa 

de produzir efeitos. Um deles é o de que todo mundo usa, produzindo efeitos de 

estranhamento diante do não uso. O consumo em massa inscreve-se em uma formação 

discursiva da moda, do que pode e deve ser usado, porque milhões de pessoas o tomam. Esta 

circulação discursiva sobre um uso geral sustenta um imaginário de popularidade, retomando 

uma memória discursiva de provérbios como “a voz do povo é a voz de Deus”.  

É possível também compreender que neste tipo de funcionamento circulam mais 

saberes sobre medicamentos do que sobre depressão. Consideramos esse um ponto bastante 

sintomático da formação discursiva na qual o discurso jornalístico da revista se filia, a de 

mercado, e isso nos permite abordar a seguinte afirmação de Orlandi:  

 
Em uma sociedade, uma cultura como a capitalista, falar de algo não garante esse 

algo, ao contrário, muitas vezes o discurso sobre ‘x’, a dar visibilidade, coloca esse 

‘x’ na berlinda. Tanto mais falamos, de ‘x’ tanto mais ‘x’ é apagado.”. (ORLANDI, 

2001, p. 171). 

 

Esta afirmação de Orlandi (idem), já citada quando abordarmos a relação discursiva 

entre depressão e felicidade, aponta para uma questão importante e delicada que vem 

comparecendo ao longo de nosso trabalho. Embora os retornos de nossa pesquisa no arquivo 

virtual da Veja sejam da ordem dos milhares, é no mínimo curioso que um funcionamento 

como o das relativas explicativas e das aposições esteja voltado para abordar principalmente o 

medicamento. E isso muitas vezes no interior de matérias que abordam depressão, mas que 

deslizam para um funcionamento cujo destaque é dado a um ou outro medicamento.  

 

4.6 Os usos do dizer: o discurso direto e a mobilização de (outros) sentidos 

  

Nesta seção analisaremos o funcionamento do discurso direto empreendido no 

discurso jornalístico de Veja a partir dos depoimentos daqueles que fazem uso de 

medicamentos e da opinião dos especialistas em torno dos seguintes temas: uso de 

medicamentos, depressão, psicanálise, tratamentos, normalidade. Nossa análise recai 

fundamentalmente no processo de seleção empreendido a partir do dizer do outro, do 

depoimento ou da entrevista, para colocar em destaque ao lado da fotografia do 

depoente/entrevistado, e como o discurso direto funciona nesse gesto de deslocamento em 
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relação à cadeia discursiva do depoente/entrevistado. A partir de três matérias e três 

entrevistas, situaremos o processo de produção de sentidos que o discurso jornalístico 

mobiliza no uso do discurso direto, compreendendo se é possível resignificar os processos de 

identificações em jogo construídas pela posição-sujeito paciente/especialista. De modo mais 

amplo, compreender se e como o discurso direto, ao se deslocar do fio do discurso, pode 

produzir efeitos de oposição à formação discursiva à qual se filia o sujeito.  

Nosso critério de seleção para os recortes foram depoimentos e entrevistas que 

ganham relevo no interior da própria reportagem. Trata-se de um recurso gráfico-estilístico da 

Veja, que consiste no recorte empreendido a partir do que disse o depoente, colocando o dizer 

em destaque ao lado da fotografia e do nome. Aos especialistas é reservado um boxe, com cor 

diferenciada, e o discurso direto selecionado é colocado em outro quadro e com outra cor, que 

se destaca da cadeia discursiva do boxe. A afirmação em outro quadro, com outras cores, 

produz o efeito de síntese do que pode e deve ser lido a partir do dito do especialista no boxe. 

 Para apontar este funcionamento no discurso de Veja, traremos duas imagens. Na 

primeira, apresentamos a imagem de uma depoente; na segunda, a entrevista com um 

especialista. 

 

 

Figura 2: Entrevista de depoente (Veja, 1/12/1993) 
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Figura 3: entrevista de especialista (Veja, 23/03/1994) 

 

As sequências discursivas foram, em sua grande maioria, recortadas da seção 

‘Comportamento’, termo que por designar a seção já mobiliza determinados sentidos e não 

outros: certos comportamentos serão contemplados, mas não outros, o que se pode e deve 

pensar sobre determinada atitude, e que também pode produzir um efeito de padronização das 

ações: as pessoas se comportam de maneira “x” – e não de maneira “y”. Levando em conta 

quais sujeitos – na posição sujeito depoente e na posição sujeito especialista – são autorizados 

a falar, temos outro efeito de homogeneização, pois este comportamento tem um 

funcionamento próprio a determinados lugares de classe: brancos, classe média/média-alta.  E 

por se trazer a matéria na seção comportamento, a revista fica desresponsabilizada de trazer 

um discurso médico-científico, porque os modos de dizer se ancoram sobretudo em como o 

sujeito age, pensa e sente. Verbos que, como se depreende, se relacionam aos afetos dos 

sujeitos que comparecem na matéria. Um lugar discursivo para fazer dizer o sujeito-leitor de 

Veja. 

Neste momento de nosso percurso interessa-nos a heterogeneidade, especialmente a 

heterogeneidade mostrada (AUTHIER, 1990; MAINGUENEAU, 1997) e como é seu 

funcionamento no discurso da revista. Analisaremos o uso do discurso direto, forma que se 

marca no discurso de Veja com o comumente uso das aspas. Segundo Authier (1990), o 

discurso direto provoca uma ruptura sintática, porque um determinado dizer é recortado de 

uma cadeia enunciativa para ser inserido em outra.  

A “heterogeneidade mostrada”, segundo Authier (idem), consiste nesse funcionamento 

discursivo que inscreve “[...] o outro na seqüência do discurso – discurso direto, aspas, formas 
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de retoque ou de glosa, discurso indireto livre, ironia – relativamente ao estatuto das noções 

enunciativas (‘distância’ etc.) [...].” (AUTHIER, 1990, p. 25).  

Em seu trabalho, Authier-Revuz propõe descrever a heterogeneidade mostrada “como 

formas linguísticas de representação de diferentes modos de negociação do sujeito falante 

com a heterogeneidade constitutiva do seu discurso.” (idem, p. 26). A autora se detém nos 

modos como o sujeito negocia a alteridade do dizer em seu próprio discurso e como essa 

negociação acontece através de uma relação imbricada entre um processo consciente e 

inconsciente do sujeito discursivo, mostrando que na heterogeneidade o sujeito em seu 

discurso atua na ilusão de “uma proteção necessária para que um discurso possa ser mantido”. 

(idem, p. 33). O que nos leva a compreender, ainda segundo a autora, que neste modo de se 

marcar a presença do outro está em jogo uma questão mais ampla e que age no e para o 

sujeito: nos momentos nos quais não há esta marcação explícita estaria em funcionamento 

somente o discurso do enunciador, sem os efeitos do discurso do outro.    

A autora afirma também que há uma posição sujeito que se marca na atividade de 

especificação do discurso do outro, “dando corpo ao discurso – pela forma, pelo contorno, 

pelas bordas, pelos limites que elas traçam – e dando forma ao sujeito enunciador – pela 

posição e atividade metalingüística que encenam” (AUTHIER-REVUZ, 1990, p. 33). 

Ao funcionamento ilusório de que o discurso direto seria mais fiel por se marcar pelo 

uso das aspas, Maingueneau (1997) se contrapõe afirmando que “[...] não é nem mais nem 

menos fiel que o discurso indireto”, porque, segundo o autor, “são duas estratégias para relatar 

uma enunciação” (idem, p. 85). 

Maingueneau (idem) afirma também que nesse estudo não é possível negligenciar os 

verbos destinados a introduzir o discurso relatado, já que são eles que dão pistas sobre a 

interpretação do sujeito que enuncia o dizer do outro.  

Podemos compreender que no discurso relatado das matérias selecionadas, são 

silenciados no discurso de Veja os verbos que introduzem o dizer do outro. Ocorre uma 

inserção abrupta do discurso direto, que é colocado em destaque ao lado do quadro ou da 

fotografia com o nome do depoente ou especialista, sem o uso de verbos que poderiam 

apontar os gestos de leitura de Veja sobre o dizer do outro. Ao efeito de distanciamento 

produzido no discurso direto soma-se o gesto da revista em não utilizar verbos que sinalizam 

o seu próprio gesto de leitura.   
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E nesses recortes tentaremos situar se é possível estabelecer no interior de uma mesma 

matéria uma ressignificação do dito dos depoentes e especialistas. Deste modo, o discurso 

direto representa um recorte do dizer do sujeito e que fundamentaria o que está exposto de 

modo mais demorado na matéria ou no boxe.    

O discurso direto, por ser marcado por aspas, produz também outros efeitos de sentido. 

Em nossa análise, isso pode ser explicado pela desresponsabilização do jornalista que assume 

a função-autor e da Veja quanto ao que foi dito pelo outro – depoentes e especialistas – já que 

esse modo de pontuar implica em atribuir a fala ao outro (MAIA, 2006) no efeito no 

inequívoco. Efeito de sentido do discurso direto que impede aquele que diz a alegação do não 

dito, justamente porque as aspas apontam para uma comprovação marcada na materialidade 

da língua, assegurado no efeito de sentido do uso das aspas. Não somente se disse, mas se 

disse “x”. Maia afirma também que “Essa posição seletiva sobre uma citação requer uma 

pontuação que é uma interpretação, pois marca uma escuta e, portanto, aponta para um sujeito 

desejante que ouve a partir de sua própria subjetividade.” (idem, p. 38). Acrescentamos que 

em nosso caso também é necessário destacar as instituições e suas práticas nesse 

atravessamento de escuta e de recorte do dizer do outro, já que estão em jogo os sentidos 

desejados por uma instituição jornalística.  

Em relação ao uso das aspas no discurso da imprensa, Medeiros (2003, online) afirma 

que as aspas, recursos tipográficos que marcam o discurso direto e a citação, atuam como “um 

dispositivo que serve à política do dizer na imprensa, isto é, os sinais tipográficos são produto 

da prática política da imprensa sobre as formas de demarcação da palavra do outro.” (idem).  

 Para prosseguir em nossa análise, vamos trazer as sequências discursivas que 

selecionamos para este trabalho: 

 

 

DATA TÍTULO 

DA 

MATÉRIA 

SEÇÃO SEQUÊNCIAS 

DISCURSIVAS 

DEPOENTE/ 

ESPECIALISTA 

E 

 PROFISSÃO 

 

 

17/06/1992 “Divã 

químico” 

Medicina SD50: “Não dá para ficar sem 

meu Lexotan” 

Danuza Leão, 

colunista 

01/12/1993 “O ego 

químico” 

Medicina SD51: “Foi o primeiro 

remédio que não transformou 

a dieta num sacrifício 

João Luis Pires de 

Mello, empresário  
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insuportável. Ele não me 

deixou eufórico. Só trouxe de 

volta o meu estado normal.” 

01/12/1993 “O ego 

químico” 

Medicina SD52: “O Prozac me deixou 

mais paciente com as pessoas, 

me fez enxergar melhor os 

problemas e as dificuldades de 

cada um antes de brigar”  

Ana Maria 

Bandeira, dona de 

casa 

23/03/1994 “Dr. Prozac 

contra 

Freud” 

Comportamento SD53: “Ainda não se sabem os 

efeitos do uso prolongado do 

Prozac” 

Helena Maria 

Calil, professora da 

Unifesp
43

 

23/03/1994 “Dr. Prozac 

contra 

Freud” 

Comportamento SD54: “É possível que a 

psicanálise esteja mesmo na 

contramão” 

Contardo 

Calligaris, 

psicanalista 

 

23/03/1994 “Dr. Prozac 

contra 

Freud” 

Comportamento SD55: “Criança também tem 

depressão e deve ser tratada 

com drogas” 

Haim Griinspum, 

psiquiatra 

 

23/03/1994 “Dr. Prozac 

contra 

Freud” 

Comportamento SD56: “Perdi 12 quilos e não 

conseguia dormir” 

Maria Ribeiro do 

Valle, socióloga, 

23/03/1994 “Dr. Prozac 

contra 

Freud” 

Comportamento SD57: “Eu tinha um pavor 

ilógico de cachorro” 

Gladys Neves da 

Silva, arquiteta 

23/03/1994 “Dr. Prozac 

contra 

Freud” 

Comportamento SD58: “Ninguém entendia a 

minha depressão” 

Maura Pepe, dona 

de casa 

23/03/1994 “Dr. Prozac 

contra 

Freud” 

Comportamento SD59: “Não tenho tempo para 

a depressão” 

Danuza Leão, 

colunista 

 

23/03/1993 “Dr. Prozac 

contra 

Freud” 

Comportamento SD60: “O Lexotan me ajuda a 

enfrentar o luto” 

Antonio Athayde, 

executivo 

23/03/1994 “Dr. Prozac 

contra 

Freud” 

Comportamento SD61: “O Prozac fez aflorar 

coisas boas em mim” 

Regina Amaral, 

publicitária 

                                                           
43

 E, segundo consta em seu Currículo Lattes (http://lattes.cnpq.br/6570178582933460), acessado em 12 de fev. 

2013 e com última atualização da autora em 17 dez. 2012, a professora, entre outras atividades, de 1996 a 

2001prestou assessoria ao Laboratório Eli Lilly Co.; de 2003 até a data atual, presta assessoria à Eli Lilly do 

Brasil, o que indica que a pesquisadora fala de um determinado lugar. 

http://lattes.cnpq.br/6570178582933460
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29/11/2006  Auto-retrato  SD62: “Eu não sou o guru da 

felicidade. Sou apenas 

médico”  

Servan Shreiber, 

medico 

02/05/2007 “A 

normalidade 

existe” 

Páginas 

amarelas  

 

SD63: “Há terapeutas que 

resistem em prescrever 

antidepressivos, dizendo a seus 

pacientes: 'Sei que você será 

capaz de superar seus 

problemas, sem ter de recorrer a 

medicamentos'. Isso é um 

absurdo. Erramos menos 

quando diagnosticamos um 

pouco a mais do que quando 

nos omitimos.” 

 

Valentim Gentil 

Filho, psiquiatra 

23/04/2008  Psicanálise SD64: “Se existe hoje uma 

clientela interessada em 

psicanálise, é a dos jovens. 

Isso se dá não porque reprimam 

seus desejos, mas por não 

saberem o que desejam”  

Charles Melman 

Tabela 7 

 

Em relação à temporalidade, essas sequências discursivas comparecem principalmente 

nos anos 90, período este que definimos pela expressão como os “anos de chumbo” do 

discurso jornalístico de Veja no que tange aos efeitos de sentidos de medicalização. É uma 

designação que busca retomar o período da ditadura militar no Brasil, quando sentidos não 

desejados eram silenciados (ORLANDI, 2002) pelos militares para que os hegemônicos 

pudessem circular socialmente com menos tensões. No discurso jornalístico de Veja os 

cerceamentos sobre o dizer também acontecem. E para nós isso ocorre também no 

funcionamento do discurso direto, apesar da aparente distância que se atribui entre aquele que 

enuncia e o enunciador e à aparente verdade que parece ser construída quando do uso desse 

tipo de discurso.  

Como já havíamos salientado no início do trabalho, as sequências discursivas foram, 

em sua grande maioria, recortadas da seção ‘Comportamento’, termo que por designar a seção 

já mobiliza determinados sentidos e não outros: as pessoas se comportam de uma determinada 

maneira e não de outra, o que pode produzir efeitos de sentidos de padronização. Essa seção, 

que atua enquanto lugar determinado para fazer dizer esse sujeito supostamente comum na 

revista, ou em outras palavras, para fazer dizer o que sente e pensa esse sujeito leitor de Veja, 
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produz o sentido de que se trata de uma publicação que se preocupa em ouvir o que o sujeito 

tem a dizer, sua opinião sobre um determinado assunto.    

Essa formulação discursiva que investe em trazer ao seu leitor a opinião de um público 

leigo, não especializado, vem sendo um modus operandi do discurso midiático. Um dos 

efeitos de sentido é de que a instituição midiática permite a participação do público para a 

construção de um saber. Uma estratégia que, segundo Chaui (2006), é sintomática na mídia. 

Conforme a autora, 

 

É sintomático que, hoje, se fale em “sondagem de opinião”. Com efeito, a palavra 

sondagem indica que não se procura a expressão pública racional de interesses ou 

direitos e sim que se vai buscar um fundo silencioso, um fundo não formulado e não 

refletido, isto é, que se procura fazer vir à tona o não-pensado, que existe sob a 

forma de sentimentos e emoções, de preferências, gostos, aversões e predileções, 

como se os fatos e os acontecimentos da vida social e política pudessem vir a se 

exprimir pelos sentimentos pessoais. Em lugar de opinião pública, tem-se a 

manifestação pública de sentimentos. (CHAUI, 2006, p. 10, negritos nossos).  

 

 Nesta citação, Chaui apresenta alguns dos movimentos que podem ser produzidos no 

interior de uma publicação midiática quando são os sentimentos e as opiniões a 

comparecerem na mídia: uma formulação a partir do não refletido, aquilo que funciona na 

irrupção do (im)pensado, naquilo que, não racionalizado, produz efeitos de sentidos de uma 

suposta sinceridade, de uma verdade acessível neste efeito de espontaneidade do sujeito.  

Vamos analisar primeiramente os efeitos de sentidos das sequências discursivas dos 

depoentes. É possível perceber que são regulares duas diferentes direções na produção de 

sentidos: a primeira se relaciona àqueles depoimentos cujo discurso traz uma dor insuportável, 

um medo, um sofrimento: ‘Eu tinha um pavor ilógico de cachorro’; ‘Perdi 12 quilos e não 

conseguia dormir’. Algo que se apresenta como insustentável; a segunda, com adjetivações e 

asserções que reiteram os benefícios proporcionados pelo medicamento: ‘O Prozac fez aflorar 

coisas boas em mim’; ‘O Prozac me deixou mais paciente com as pessoas, me fez enxergar 

melhor os problemas e as dificuldades de cada um antes de brigar’. Nessas últimas sequências 

discursivas e nas demais que recortamos que mobilizam esse efeito, o medicamento é 

apresentado como aquilo que melhorou significativamente a vida desse sujeito que está 

deprimido, em luto ou tem um problema, e proporcionou paciência, força para enfrentar o luto 

ou simplesmente suprimiu o tempo necessário à resolução de um tempo em depressão (ou 

qualquer dor subjetiva) e trouxe a normalidade. Mas ao se colocarem lado a lado, esses 

diferentes sentidos produzem o efeito de complementaridade: para qualquer dor, nervosismo, 
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falta de tempo, luto, tem-se o medicamento, que irá trazer a paciência, o sorriso, a força para 

enfrentar o que quer que seja – desde o luto até um nervosismo passageiro – a ‘normalidade’, 

termo que de pronto nos faz interrogar o que é normalidade, ao mesmo tempo em que também 

nos interroga: você é normal? Emoções à vista, para qualquer uma daquelas que se colocarem 

como indesejáveis ou aparentemente insuportáveis, o medicamento apresenta-se como égide 

do mal-estar, no efeito produzido pelo discurso direto dos depoentes. 

Já as opiniões dos especialistas caminham para duas mobilizações em seus efeitos de 

sentidos: uma relacionada à formação discursiva de mercado – e que se inscreve, portanto, 

favoravelmente ao uso de medicamentos – e outra relacionada à uma formação discursiva de 

resistência àquela. São, pois, formações discursivas antagônicas postas em confronto. À 

primeira formação discursiva, por exemplo, filia-se Griinspum, psiquiatra, que no espaço 

reservado pela revista para opinar sobre depressão e tratamentos, faz as seguintes afirmações: 

“Os desenvolvimentos da psicofarmacologia mostraram que, seja em adultos, seja em 

crianças, a depressão aguda é um fenômeno bioquímico – assim deve ser tratada.” Mais à 

frente, ele prossegue: “Crianças de 5 anos passam por meu consultório e não hesito em 

prescrever-lhes antidepressivos” (negritos nossos).  

Na relação de forças com a formação discursiva de mercado, favorável ao uso de 

medicamentos, temos uma outra, na qual se inscreve Calligaris, que, no espaço a ele 

reservado pela revista para falar sobre medicamentos, se filia fortemente à discursividade 

psicanalítica. Citemos uma sequência discursiva em que o especialista se posiciona em 

relação à escolha do sujeito entre o tratamento psicanalítico e o psiquiátrico:  

 

SD65: A psicanálise prefere explorar as chances de uma pessoa operar uma mudança real em 

sua vida. É evidente que isso não implica rejeitar os remédios. Ao contrário, é legítimo 

empregá-los, desde que isso não leve à desistência de abordar as causas próprias dos sintomas. 

Isso dito, voltamos ao problema inicial: se você está de mal com a vida, prefere tomar um 

comprimido que provoque o aumento dos níveis de serotonina a se perguntar o que não 

certo e tentar mudar? Eis a questão. (CALLIGARIS, 23/03/1994, negritos nossos). 

 

 Ao trazer especialistas que se inscrevem em diferentes formações discursivas, Veja 

constrói para si a imagem de um veículo neutro e que a todos abre espaço para expor seus 

pontos de vista, suas diferentes opiniões. Uma tentativa de construir uma imagem de veículo 

midiático democrático, mas que a nosso ver é cerceada (também) quando do uso do discurso 

direto, já que os sentidos não desejados pela revista são deslocados para se resignificarem. 
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Ao longo desta pesquisa, na análise de outras sequências discursivas (como nos 

processos de designação, nos títulos e subtítulos de matérias, nas orações relativas, entre 

outras), é possível compreender uma inscrição do discurso jornalístico de Veja à formação 

discursiva de mercado. E isso não deixa de produzir tensões com outros campos de 

conhecimento, como a psicanálise. Enquanto campo de conhecimento, a psicanálise não é 

legitimada pela revista e sempre que possível a revista se filia a uma discursividade cujo 

efeito de sentido aponta para uma deslegitimização da psicanálise. Esse gesto de leitura se fez 

possível em vários momentos ao longo deste capítulo, como em um dos títulos de umas das 

matérias recortadas para análise: “Dr. Prozac contra Freud”.  

Retomemos a análise das sequências discursivas. Vamos nos ater àquelas cujos 

especialistas, na tessitura do enunciado, se inscrevem em uma posição-sujeito de 

contraidentificação à formação discursiva de mercado.  

Comecemos pela entrevista que Melman concede à revista. O recorte que a revista 

empreende do dizer do psicanalista utilizando o discurso direto com aspas é o seguinte: “Se 

existe hoje uma clientela interessada em psicanálise, é a dos jovens. Isso se dá não porque 

reprimam seus desejos, mas por não saberem o que desejam” (negritos nossos). A 

sequência discursiva produz o efeito de sentido de que a psicanálise é procurada pelos jovens 

à medida que estes desconhecem o que querem, colocando a psicanálise como lugar acessível 

para aqueles que estão à margem do imaginário de um sujeito competente e que sabe o que 

quer. Esse sujeito que não ocupa esse lugar da competência de um saber fazer e de um poder 

dizer pode ser entendido então como deslocado, à margem da história, já que na 

contemporaneidade a inadequação se tornou parte do imaginário dos incompetentes e 

desnecessários socialmente. O recorte que a revista empreende do dizer de Melman produz o 

efeito de sentido de que a psicanálise não ocupa um lugar, por não contemplar aqueles 

competentes e úteis.  

Os sentidos de lugar menor ou de um não lugar para a psicanálise também são 

construídos quando a revista opera com o discurso direto sobre o dizer de Calligaris: “É 

possível que a psicanálise esteja mesmo na contramão”. Como destacamos anteriormente, no 

espaço que lhe foi destinado para opinar sobre depressão e tratamentos, Calligaris instaura um 

jogo de forças entre o tratamento psicanalítico frente aos tratamentos oferecidos pela indústria 

farmacêutica via psiquiatria, principalmente. Mas é possível situar na sequência discursiva 

que a seleção que a revista empreende do dizer de Calligaris produz um outro efeito de 



174 

 

sentido e chega até mesmo a deslocar, a partir da sequência, a discursividade à qual sua 

posição-sujeito se filia. O seu dizer, isolado da cadeia discursiva, retira da psicanálise sua 

legitimidade e produz o efeito de uma crítica de Calligaris, enquanto no quadro esse mesmo 

enunciado reafirma o papel da psicanálise na contemporaneidade. Como toda a matéria está 

construída a partir de sentidos que sustentam um imaginário para o uso do medicamento, o 

modo como foi estabelecida a seleção reforça a estratégia argumentativa da matéria: se 

Calligaris, que é psicanalista, diz que a psicanálise está na contramão (não é mais útil, na 

memória discursiva de um “contramão da história”), só resta o medicamento. 

 O discurso direto que a revista utiliza a partir da entrevista do médico Servan Shreiber, 

que se inscreve em uma FD contrária ao discurso psiquiátrico e da indústria farmacêutica, 

também aponta para um empreendimento do discurso de Veja em deslegitimar discursividades 

que problematizam ou criticam o uso de medicamentos. Ao trazer a citação “Eu não sou o 

guru da felicidade. Sou apenas médico” (negritos nossos), o uso do advérbio ‘apenas’ 

deslegitima a posição-sujeito médico que ele ocupa, ao mesmo tempo em que trabalha com 

uma memória de um “guru da felicidade”, um objeto/sujeito que encerraria em si o segredo da 

felicidade, e que no contexto da sequência permite a possibilidade de que é possível falar a 

partir de uma posição-sujeito guru da felicidade e cuja legitimidade é maior do que a da 

posição-sujeito médico, que neste funcionamento discursivo comparece como um lugar 

negativizado.  

Desta maneira, o discurso direto, enquanto modo de “negociação” (AUTHIER, 1990, 

p. 26) do sujeito em seu discurso na relação com o discurso do outro, produz o efeito de que 

se sabe de quem está falando e como está falando, na produção de efeitos de evidência, de 

uma verdade no que se diz ao mesmo tempo em que distancia o sujeito-autor desta verdade à 

medida que no recorte do dizer funciona implicitamente a imagem de que “essa verdade não é 

minha, é do outro, e eu a trago exatamente como posto por esse outro”.  

Conforme explica Medeiros (2003, online), o uso das aspas no discurso direto 

enquanto “[...] forma de apreensão da palavra do outro”, produz como efeito o que é “da 

ordem da reprodução fiel” e, portanto, “é passível de julgamento. Ou seja, o discurso direto 

passa a funcionar como aquilo que responsabiliza o outro pelo dito. Garantia de veracidade 

que serve à ordem contemporânea, isto é, à ordem jurídica.” (idem).  

 É possível compreender que o uso do discurso direto aponta para um funcionamento 

discursivo a partir do qual a Veja seleciona dizeres que contribuem em uma diretividade dos 
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sentidos para a formação discursiva na qual se inscreve o discurso jornalístico de Veja, a 

saber, em uma formação discursiva de mercado, e cujas fronteiras podem tocar em regiões de 

uma formação discursiva psiquiátrica. Em ambas as formações está em jogo uma produção de 

sentidos fortemente relacionados ao consumo de medicamentos. Consumo esse que escapa ao 

discurso de um medicamento controlado e que se relaciona a um produto qualquer, que pode 

aplacar as intempéries existenciais.  

 Quando o depoimento dos sujeitos que fazem uso do medicamento se inscreve nessa 

discursividade, o discurso direto destaca benefícios do medicamento e alguns aspectos 

insuportáveis, como medos e lutos. Nos depoimentos dos especialistas, o discurso direto 

utilizado reitera a necessidade do uso de medicamentos, produz efeitos de legitimação do uso. 

O dizer daqueles que se inscrevem em outra formação discursiva, o recorte se dá pela 

estratégia de que, retirado da cadeia discursiva na qual está inserido, o discurso direto produz 

outros sentidos e produz a inscrição do sujeito em outra formação discursiva, que é, neste 

funcionamento, aquela na qual o discurso de Veja se filia. Em outras palavras, em seu 

funcionamento, o discurso de Veja resignifica o dizer daqueles que não se filiam à formação 

discursiva de mercado, inscrevendo-os nela ou deslegitimando o lugar daquele que diz, 

produzindo efeitos de sentidos negativizados sobre o sujeito e seu dizer. 

Elaboramos um quadro que permite apontar, de maneira resumida, a tomada de 

posição dos especialistas no fio do discurso sobre o uso ou não de medicamentos, que é um 

dos principais pontos nodais na rivalização entre as discursividades psiquiátrica e 

psicanalítica. Como se pode depreender, os especialistas consultados que se filiam à 

psicanálise têm aspectos do discurso relatado que deslegitimam e desvalorizam a tomada de 

posição adotada. Já na discursividade psiquiátrica, os efeitos de sentidos são de uma 

valorização do medicamento, ou de dúvida, como no discurso relatado de Helena Calil, mas 

que, a nosso ver, não comprometem os efeitos de sentidos valorativos.  

 

Filiação a uma discursividade psiquiátrica 

(favorável à entrada imediata de 

medicamentos)  

Filiação a uma discursividade psicanalítica 

(problematiza a entrada imediata de 

medicamentos) 

“Ainda não se sabem os efeitos do uso 

prolongado do Prozac” (Helena Calil, 

professora Unifesp) 

“É possível que a psicanálise esteja mesmo na 

contramão” (Contardo Calligaria, psicanalista) 

“Criança também tem depressão e deve ser 

tratada com drogas” (Haim Griinspum, 

“Eu não sou o guru da felicidade. Sou apenas 
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psiquiatra) médico” (Servan Shreiber, médico) 

 

“Há terapeutas que resistem em prescrever 

antidepressivos, dizendo a seus pacientes: 'Sei 

que você será capaz de superar seus problemas, 

sem ter de recorrer a medicamentos'. Isso é um 

absurdo. Erramos menos quando 

diagnosticamos um pouco a mais do que 

quando nos omitimos.” (Valentim Gentil Filho, 

psiquiatra) 

“Se existe hoje uma clientela interessada em 

psicanálise, é a dos jovens. Isso se dá não porque 

reprimam seus desejos, mas por não saberem o 

que desejam.” (Charles Melman, psicanalista) 

Tabela 8 

  

O uso do discurso direto com aspas, assim como o processo de silenciamento de 

verbos que introduzem o discurso direto produzem o efeito de legitimidade de verdade do dito 

e de neutralidade jornalística da Veja, pois o sujeito é responsabilizado pelo seu dizer, já que 

no funcionamento do discurso de Veja não são operados verbos que apontariam para seus 

próprios gestos de leitura em relação ao que foi dito pelos depoentes e especialistas. 

É relevante compreender que nos depoimentos e nas opiniões dos especialistas está em 

questão a mobilização de um nome próprio. O nome próprio produz efeitos de sentidos de 

unicidade e de legitimidade a quem diz sobre aquele que diz. Guimarães (2005) reflete sobre 

os processos no ato de designação de um sujeito, em sua história particular, e os 

desdobramentos disso diante das práticas institucionais: 

 

[...] as pessoas têm nelas algo que lhes é dado pelo processo de designação. Faz 

parte deste processo o fato de que sujeito destas enunciações é sujeito enquanto fala 

de uma posição ideologicamente configurada pelo interdiscurso: posição-sujeito 

jurídico-liberal, ou religioso, ou administrativo, etc. As pessoas não são pessoas em 

si. O sentido do nome próprio lhes constitui, em certa medida. O sentido 

constitui o mundo que povoamos. E o constitui enquanto produz identificações 

sociais que são o fundamento do funcionamento do indivíduo enquanto sujeito. 

E aqui é preciso lembrar que este processo de identificação se faz no espaço de 

enunciação da Língua do Estado, e assim identifica o indivíduo como cidadão. 

(GUIMARÃES, 2005, p. 41, negritos nossos). 

 

  

Segundo Guimarães (idem), o nome próprio convoca o sujeito a assumir uma 

determinada posição: posição sujeito-de-direito, o que o constitui desde sempre nos processos 

de identificação em uma determinada formação social.  
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Ainda em relação ao nome próprio, ou seja, esse nome que fará com que na 

modernidade a forma-sujeito seja composto por um nome mais um sobrenome, sendo 

considerado, por isso, um nome completo, o sociólogo Elias (1994, p. 151) afirma que “toda 

criança recém-nascida tem que ser registrada perante o Estado como cidadão e precisa da 

certidão de nascimento em muitas ocasiões”. Retomando a discussão althusseriana ([1970] 

1985), trata-se de uma das primeiras interpelações de indivíduo em sujeito e sem esse nome 

será impossível a inscrição enquanto sujeito-de-direito. O nome próprio terá, de acordo com 

Elias, um duplo funcionamento:  

 

Enquanto o nome dá a cada pessoa um símbolo de sua singularidade, e uma resposta 

à pergunta sobre quem ela é a seus próprios olhos, ele também serve de cartão de 

visita. Indica quem se é aos olhos dos outros. Por esse prisma, vemos o quanto a 

existência da pessoa como ser individual é indissociável de sua existência como 

ser social. (ELIAS, 1994, p. 151, negritos nossos). 

 

 

Podemos depreender, a partir das citações de Guimarães (2005) e Elias (1994), que o 

nome próprio constitui o sujeito-de-direito e, por isso, podemos mesmo considerar quem são 

os nomes próprios (os sujeitos ali constituídos) que o discurso jornalístico de Veja traz em 

suas matérias para depor ou falar sobre medicamentos e depressão para, a partir disso, pensar 

na posição-sujeito que aí se inscreve e as relações de classe que estão em jogo.  Afinal, 

entendemos também que não será qualquer um que poderá falar a Veja.  

É também relevante lembrarmos que o uso dos nomes próprios em matérias de Veja 

sobre os medicamentos pode ser relacionado como uma comprovação e, de certo modo, de 

um recurso argumentativo que funciona como ilustração dos depoimentos e como 

confirmação: quem usa medicamento “x”: Fulano de Tal; Por que será que Fulano de Tal o 

toma? O que sente Fulano de Tal quando toma medicamento “x”?  E o que o especialista 

Beltrano de Tal tem a dizer sobre isso? A menção de nome, e principalmente um nome 

completo, aumenta a estratégia argumentativa sobre aquilo de que se fala.   

 

4.7 Percurso em encerramento (II) 

 

 Em obra que analisa o discurso do empreendedorismo, o aumento dos índices de 

depressão e a utilização de medicamentos para aplacar a urgência da subjetividade em uma 

formação social que silencia afetos negativizados (como a tristeza e a angústia, por exemplo), 
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o sociólogo Ehrenberg (2010) faz a seguinte afirmação sobre os antidepressivos, 

tranquilizantes e ansiolíticos: “Sobre esses medicamentos, drogas mudas que falam em 

silêncio sobre as dificuldades de viver, não se implantam as retóricas habituais do álcool 

ou das drogas ilícitas.” (EHRENBERG, 2010, p. 140). 

 Da perspectiva discursiva, podemos depreender, a partir do fragmento de Ehrenberg, 

que os modos de textualização construídos sobre o álcool, o cigarro e as drogas ilícitas são 

outros em relação aos processos de textualização sobre medicamento. Não se trata de uma 

relação do mesmo no discurso, mas do rompimento com uma discursividade, o que por sua 

vez inscreve o discurso sobre medicamentos em outra discursividade.  

 Analisando os processos de designação da depressão e do sujeito construído 

discursivamente nas reportagens, compreendemos que antes dos anos 90 a depressão 

comparece na relação com outros termos que a representam, seja em gírias de época, como 

‘fossa’, seja a partir de possíveis causas, como ‘stress’. Tais termos deslizam para efeitos de 

uma depressão que se relaciona a outros afetos e questões subjetivas. Na década de 90, e após 

o lançamento do Prozac no Brasil, em 1989, os processos de designação sofrem 

deslocamentos. Tem-se, então, o comparecimento regular de processos de designação que 

especificam cada vez mais depressão, e os efeitos de sentidos sobre depressão se fortalecem 

pelos processos de adjetivação em jogo no discurso (‘depressão sazonal’, ‘depressão grave’).  

 Neste processo de produção de sentidos, enquanto a depressão ganha contornos cada 

vez mais específicos, produzindo cada vez mais diferentes depressões, as designações 

produzem sobre a posição sujeito, construído no discurso de Veja, deslocamentos 

fundamentais. Depreendemos em nossos gestos de leitura que de uma posição sujeito 

deprimido, o discurso jornalístico de Veja, em seus processos de designação, produz 

deslizamentos, fazendo comparecer uma posição sujeito outra, a posição sujeito consumidor, 

sujeito que de deprimido se torna cliente, o que por sua vez altera a imagem que se constrói 

sobre o medicamento: este passa a ser um produto, consumível, portanto, por qualquer um, 

sem as implicações que se impõem discursivamente sobre um medicamento controlado, como 

as prescrições e os efeitos colaterais.  

  No funcionamento dos títulos e subtítulos de reportagens da Veja, a depressão sofre 

processos de silenciamento para a emergência de um discurso sobre antidepressivos, 

tranquilizantes e ansiolíticos. Há uma tomada de posição no discurso jornalístico de Veja na 

contraidentificação em relação ao campo de saber da psicanálise, que é fortemente combatida.  
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Também se pode depreender o comparecimento de termos que funcionam na formação 

discursiva de mercado, como ‘vendas’, ‘consumo’, ‘negócios’, ‘líder de mercado’, 

irrompendo em matérias sobre depressão e medicamentos. Há um processo de silenciamento 

da depressão para um destaque ao medicamento, que em um funcionamento inscrito na 

formação discursiva de mercado em seções relacionadas à medicina e à saúde, transforma o 

uso de medicamentos em um balcão de negócios, onde está em jogo a venda e o lucro. Para a 

produção de tais efeitos de sentidos, o medicamento é alçado à condição de grande 

personagem das matérias e sobre o qual recaem vários aspectos valorativos: eficácia, consumo 

generalizado, vendas. Pode-se compreender que não estão em questão os efeitos terapêuticos 

do medicamento, pois nesta produção de efeitos de sentidos a imagem que se sustenta é de 

que as vendas falam por si: os números não mentem. Assim, o consumo generalizado 

comprova o valor que se atribui ao medicamento na revista.  

O funcionamento discursivo que enaltece o medicamento e o coloca na condição de 

grande personagem pôde ser depreendido a partir da análise das relativas explicativas e das 

aposições. Embora uma das diferenças entre ambas resida no fato de que as relativas possuem 

função sintática, o que predomina nas relativas e nas aposições é o aspecto nocional-

ideológico, trabalhado por Pêcheux ([1981] 2012b). Nas relativas explicativas, o encaixe do 

contingente aponta para um funcionamento em que está em questão um discurso opinativo 

sobre o medicamento. O funcionamento do discurso jornalístico de Veja pode ser dividido em 

dois conjuntos na abordagem sobre o medicamento: um em que está em pauta as ‘vendas’ e, 

em outro, os ‘efeitos medicamentosos’. Os mesmos conjuntos foram depreendidos no 

funcionamento das aposições, apontando que a função sintática não se coloca em causa na 

análise. 

Na seção de análise do discurso direto pudemos compreender como a heterogeneidade 

mostrada não é um gesto neutro e isento das inscrições ideológicas daquele que empreende o 

gesto do recorte. No uso do discurso direto do discurso jornalístico de Veja, está em questão 

um recorte que aponta para os benefícios causados pelo uso do medicamento, bem como para 

a diminuição ou supressão dos problemas. Neste funcionamento, também está em jogo a 

inscrição do discurso jornalístico em uma formação discursiva de mercado. No uso do 

discurso direto, aqueles que se inscrevem em uma formação discursiva que se contraidentifica 

à da revista, tem seus dizeres recortado de maneira a produzir efeitos de sentidos de 
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negativização dos lugares sociais que ocupam e de seus dizeres, mobilizando efeitos de 

sentidos outros daqueles produzidos na cadeia discursiva.  

Podemos depreender que nos recortes que estabelecemos neste capítulo o discurso 

jornalístico da Veja desliza dos jornalismos informativo e interpretativo para o jornalismo 

opinativo. Neste caso, mais do que informar ou interpretar, podemos compreender uma 

tomada de posição no discurso jornalístico da revista quando da formulação de relações 

valorativas sobre medicamentos.  

Pode-se compreender que este funcionamento opinativo desliza das páginas editoriais 

para o interior das matérias, fazendo com que no suposto jornalismo informativo esteja em 

funcionamento um modo outro de discursivização, em que há uma tomada de posição a favor 

do uso de medicamentos, bem como uma forte filiação à formação discursiva de mercado. 

De maneira mais geral, o discurso jornalístico de Veja produz efeitos de sentidos de 

um discurso de medicalização, cujo funcionamento é de que os antidepressivos, 

tranquilizantes e ansiolíticos podem servir para qualquer um (tanto homens quanto animais), 

embora esse uso não seja sem consequências, pois existem os efeitos colaterais. Tais efeitos, 

no entanto, são silenciados no discurso jornalístico de Veja, assim como não comparecem 

pessoas que não utilizam medicamentos e aquelas que utilizaram e tiveram consequências 

relativas aos efeitos colaterais.   

No próximo capítulo, analisaremos a materialidade imagética, compreendendo quais 

as produções de efeitos de sentidos nesta materialidade significante no discurso jornalístico de 

Veja. 
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5 ANÁLISE DAS IMAGENS   

 

 Iniciamos este capítulo retomando uma tirinha de Charlie Brown, personagem da 

história em quadrinhos Peanuts, de Charlie M. Shulz, que circula na internet:  

 

 

 

Nosso propósito em trazê-la é o de compreender o(s) imaginário(s), que, conforme 

vimos no capítulo 2, é aquilo que permite que o sujeito sustente, a partir do político, o efeito 

de unidade (ORLANDI, 2001b, p. 74) – construído(s) no discurso jornalístico de Veja pela 

relação entre depressão e corpo. Podemos compreender que na tirinha, a partir da filiação a 

uma posição sujeito deprimido da personagem, está em jogo um funcionamento que aponta 

para a necessidade de tornar evidente a depressão: não basta estar deprimido, é preciso marcar 

a depressão, inscrevê-la na materialidade do corpo, tornando-a, deste modo, passível de 

verificação. A tirinha traz à cena uma questão que nos é muito cara: a de que circula um 

imaginário cristalizado que abrange depressão e corpo de modo a torná-los entrelaçados nessa 

produção de efeitos de evidência a partir dos quais a depressão necessariamente atravessa o 

corpo, produzindo sobre esta materialidade simbólica marcas visíveis.   

Da perspectiva discursiva, o imaginário rege para o sujeito o efeito de completude dos 

sentidos a partir de “uma relação de dominância de uma formação discursiva com as outras, 
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na sua constituição” (ORLANDI, 2001b, p. 74). O imaginário garante a filiação do sujeito em 

uma rede de sentidos, e nesse entrelaçamento o sujeito tem a ilusão de ser o agente que 

centraliza seus pensamentos e suas vontades. Todo dizer traz em seu bojo o funcionamento do 

imaginário, já que é ele quem constitui o dizer por meio do “jogo de imagens” (MARIANI, 

1998, p. 31) posto em cena.  

São as questões em torno do imaginário que mobilizamos, pois são os sentidos em 

torno deste conceito que buscamos compreender a partir das imagens que circularam na Veja 

ao longo dos mais de 40 anos que recortamos. Também nos dedicaremos à análise dos 

processos metafóricos para compreender os movimentos de repetição e deslocamento que são 

produzidos nas imagens.  

A Análise de Discurso não busca a exaustividade analítica (cuja expectativa já se 

assenta em uma ordem imaginária). Compreendemos, no entanto, que será possível, com um 

recorte temporal, apontarmos alguns dos processos de produção de sentidos produzidos nessa 

materialidade, bem como algumas filiações de sentido do discurso jornalístico de Veja em 

uma dada época.  

Para esta pesquisa, foram quatro os recortes que empreendemos, tentando situar os 

efeitos de sentidos produzidos nas imagens que constam no discurso jornalístico de Veja: (a) 

de imagens do corpo do sujeito deprimido; (b) de imagens do espaço a partir do qual tal corpo 

se mostra “enquadrado”; (c) de imagens dos especialistas que comparecem na Veja para 

opinar sobre depressão e uso de medicamentos; (d) de imagens do medicamento. O 

desenvolvimento de cada um destes aspectos será feito no decorrer desta seção.  

Nas sequências discursivas anteriormente analisadas, o medicamento comparece 

enquanto produto que pode e deve ser consumido, e mais, como um elemento apaziguador da 

angústia e do mal-estar que compõem a existência, superando o que está em causa: o 

tratamento para problemas psíquicos mais graves. Surge a tentação de se interrogar, então, se 

as imagens funcionariam enquanto materialidade que corrobora para essa representação 

construída no discurso verbal. Optar por uma resposta negativa ou positiva não é o suficiente.   

Isto porque há questões em jogo sobre a noção de imagem e, portanto, é preciso 

abordá-la para apontar como a consideramos na mobilização de nossa análise. Para abranger 

todas as materialidades não-verbais analisadas (fotografias, ilustrações, entre outras), nossa 

base teórica inicial foram os trabalhos de Davallon e Pêcheux, ambos reunidos em Papel da 

memória (ACHARD, [1983] 2010), e Lagazzi (2009). O debate destes autores nos ajuda a 
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compreender a memória social mobilizada pelas imagens e apontam para a construção de 

efeitos de sentidos de evidência sobre aquilo que está sendo exposto na imagem e para a 

produção dos equívocos nos processos de composição (LAGAZZI, 2009). Vamos nos 

debruçar com mais cuidado sobre a reflexão desenvolvida por cada um. 

Comecemos por Davallon ([1983] 2010). A partir de uma perspectiva semiótica, o 

autor entende que é necessário considerar a imagem como um operador de memória social, 

que engloba dois processos: no primeiro o que se tem é um fato que conserva uma força 

social, mesmo que não tenha sido compartilhado por todos do grupo; tal vivência conjunta 

não se faz necessária, posto que o fato atua nesse efeito mesmo de falar sobre e para uma 

sociedade como um todo. No segundo processo, tem-se a necessidade de reencontrar esta 

força do fato, construída por conta da eficácia do imaginário, e que se reatualiza pelo 

simbólico, de modo a permitir sua evocação e reconstrução, pois é o que permite que seja 

(com)partilhado por todos.  

Nesse percurso que, assim como o autor, se inscreve em uma perspectiva semiótica, a 

imagem possui uma eficiência imaginária de tal maneira que permite a abertura para a 

produção de outras discursividades, assim como a conservação das vigentes. Davallon 

exemplifica a partir do discurso publicitário, em que a imagem é utilizada 

 

[...] em complementaridade com o enunciado lingüístico para apresentar – 

tornar presentes – as qualidades de um produto e conduzir assim o leitor a se 

recordar de suas qualidades, mas também a fazê-lo se posicionar em meio ao 

grupo social dos consumidores desse produto; a se situar, a se representar esse 

lugar. (DAVALLON, [1983] 2010, p. 28, negritos nossos). 

    

No fragmento que selecionamos, Davallon aponta para um dos efeitos de sentidos 

produzidos pela imagem que, em complemento à linguagem verbal, leva a uma determinada 

conclusão por parte do sujeito-leitor sobre o produto apresentado no discurso. A imagem 

busca, sobretudo, tornar óbvias algumas das qualidades deste produto, torná-lo necessário por 

conta delas e de outras de suas características. Este modo de formulação teórica sobre 

imagem, contudo, é problematizada por outros autores, como Lagazzi (2009), 

problematização com a qual corroboramos à medida que é preciso considerar, inclusive, a 

opacidade que constitui toda materialidade significante e sujeito-leitor. A produção de efeitos 

de evidência é da ordem do imaginário de completude e transparência. Consideramos válida a 

proposta de Davallon de que há processos de identificação entre imagem e sujeito-leitor, sem, 
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contudo, nos inscrevermos nos sentidos de pronta e completa identificação propostos pelo 

autor.  

Isto porque há questões analíticas em jogo nessa relação entre as materialidades 

significantes, afastando uma perspectiva da qual as imagens do discurso de Veja sejam 

consideradas, a priori, como um complemento do que é construído na materialidade verbal. 

Acerca desta questão, Lagazzi (2009) enfatiza o termo ‘composição’ para mostrar o gesto que 

se produz na análise de estruturas “materialmente distintas” em contraposição ao termo 

‘complementaridade’, visto que, segundo a autora, a materialidade imagética não funciona 

como complemento da linguística e vice-versa; uma trabalha a incompletude da outra. A 

partir disto, Lagazzi (2009), ao optar pelo termo ‘composição’, aponta o gesto produzido na 

análise de estruturas “materialmente distintas” em contraposição ao termo 

‘complementaridade. Tal procedimento, segundo a autora, evita um equívoco que já estaria na 

base da análise, visto não haver “materialidades que se complementam, mas que se 

relacionam pela contradição, cada uma fazendo trabalhar a incompletude na outra. Ou 

seja, a imbricação material se dá pela incompletude constitutiva da linguagem, em suas 

diferentes formas materiais” (idem, p. 68, negritos nossos). Deste modo, investir na análise 

da imagem é um investimento outro, pela materialidade que a constitui, ao mesmo tempo em 

que deve ser tomada em “relação a”, constituição de incompletude que marca sua relação com 

o discurso verbal.  

O comparecimento das imagens sobre depressão na Veja atua enquanto um outro lugar 

a partir do qual se estabelecem, no discurso, as relações de força, onde um ou mais 

imaginários podem ser mobilizados. Considerá-las implica em compreender algumas das 

fissuras discursivas em movimento quando se afirma que a Veja trata “sobre depressão”. 

Afinal, para o que Veja aponta quando apresenta imagens sobre depressão? Que imagens 

sobre depressão comparecem na ilusão de “valer por mil palavras”? Entendemos que uma 

análise discursiva pode situar o que estamos designando como o político da imagem. Vamos 

explicar o que está em jogo quando do uso desta expressão, começando com a noção do 

político. Conforme Orlandi (2001a), de acordo com a perspectiva discursiva, o político se 

define  

 

pelo fato de que o sentido é sempre dividido, esta divisão tendo uma direção que 

não é indiferente às injunções que derivam da forma como a sociedade tomada na 

história em um mundo significado e significante, em que as relações de poder são 

simbolizadas. (ORLANDI, 2001a, p. 90, negritos nossos). 
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A autora ressalta a divisão que constitui todo o sentido ao mesmo tempo em que 

permite compreender que nesta divisão está em questão uma tomada de poder em todo 

discurso. O discurso torna-se, deste modo, palco de tensões em que os sentidos não estão à 

deriva, mas são calcados em uma sociedade que produz vestígios discursivos das relações de 

poder em jogo em uma dada época. O fato de uma sociedade simbolizar permite, ainda que 

sob a sombra do equívoco, apontar para determinadas direções de sentido vigentes, bem como 

podem irromper gestos de resistência. O político, deste modo, constitui qualquer produção 

discursiva. A composição da imagem comparece por entendermos que toda e qualquer 

imagem se constitui a partir do político que faz com que essa imagem comporte as tensões de 

uma determinada formação social, e que esteja em jogo uma tomada de poder na construção 

dos sentidos a serem produzidos a partir de uma determinada imagem.  

Desta questão constitutiva, partimos para nossa questão, que se particulariza pelas 

imagens do discurso jornalístico de Veja, daí utilizarmos outra expressão, o político na 

imagem, que permite compreendermos, a partir das regularidades e movimentos de sentidos, 

quais as direções de sentido produzidas no discurso jornalístico de Veja quando da 

apresentação de suas imagens no que diz respeito à depressão, ao sujeito deprimido, ao 

especialista (psiquiatras e psicanalistas) consultado e ao medicamento.  

Pêcheux ([1983] 2010) aponta para a pertinência da mobilização de uma memória 

efetuada pela imagem. O autor explica que a imagem atua enquanto “operador de memória 

social” e afirma que comporta  

  

[...] no interior dela mesma um programa de leitura, um percurso escrito 

discursivamente em outro lugar: tocamos aqui o efeito de repetição e de 

reconhecimento que faz da imagem como que a recitação de um mito. Na 

transparência de sua compreensão, a imagem mostraria como ela se lê, quer 

dizer, como ela funciona enquanto diagrama, esquema ou trajeto enunciativo. 

(PÊCHEUX, [1983] 2010, p. 5, negritos nossos).   

 

A expressão “recitação de um mito”, de Pêcheux (ibidem), permite compreender uma 

mobilização da imagem cuja eficácia imaginária ganha saliências. O fragmento também nos 

leva a depreender o funcionamento imagético pela retomada de outros discursos, produzidos 

em lugares e circunstâncias distintas. Essa retomada, contudo, ao (re)convocar este(s) outro(s) 

discurso(s) produz efeitos de “transparência”, de evidência da imagem, daquilo que pode e 

deve ser lido quando do seu comparecimento. A imagem, por ter esse funcionamento no 
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discurso jornalístico, não se esgota com a repetição. No movimento de sentidos, ela opera na 

atualidade porque recupera uma memória de um ou mais discursos, ao mesmo tempo em que 

produz a reatualização de sua leitura.   

  A possibilidade de repetibilidade, a eficácia imaginária operada pela imagem a partir 

do que nela é apresentado, produz o efeito de que aquilo não poderia ser outra coisa e de que a 

apresentação não poderia ser de outra maneira. Se insistimos em um funcionamento eficiente 

da imagem no discurso jornalístico, cujo processo de produção de sentidos ocorre a partir da 

transparência e ilusão de obviedade, não desconsideramos, de acordo com Pêcheux (idem), a 

necessidade de se lidar com aquilo que desregula, com aquilo que perturba uma pretensa 

ordem do discurso, provocando fissuras no ritual e instaurando a falha. Assim, sob o mar 

caudaloso no qual se assenta o imaginário da imagem, são turbulentos os processos de 

produção de sentidos em jogo nesta materialidade em uma dada formação social.    

Nossa análise tem como um dos objetivos compreender os processos de produção de 

sentidos a partir da materialidade do corpo do sujeito deprimido que está posto nas matérias, 

que é tornado visível ao sujeito-leitor. Aqui é possível retomarmos o quadrinho de Schulz, 

que comparece no início deste capítulo, porque apresenta um imaginário cristalizado do 

sujeito deprimido que circula abundantemente na mídia: cabeça e ombros inclinados. Este é 

um gesto de leitura que há muito circula, no efeito de evidência de que o corpo de um sujeito 

deprimido está investido na carne com sua profunda depressão – a tristeza intensa 

(HORWITZ & WAKEFIELD, 2010); esta se inscreve como se fosse até os ossos, a ponto de 

produzir o efeito de declinação do e no corpo.  

Diante da depressão, só resta ao sujeito curvar-se: efeitos de sentido de reverência? 

Efeitos de uma desistência? Como veremos adiante, este funcionamento encarnado da 

profunda e inabalável tristeza comparece em imagens no campo das artes, quando se aborda a 

melancolia. Houve então a necessidade de mobilizá-las para termos maiores condições de nos 

dedicarmos à compreensão dos efeitos produzidos pelas imagens do corpo e seus 

enquadramentos no discurso jornalístico. 

Em outro momento, analisaremos as imagens dos especialistas consultados pela 

publicação para opinarem sobre depressão ou sobre uso de medicamentos. Entendemos que a 

fotografia não é de modo algum um simples registro de quem fala: enquanto “materialidade 

significante” (LAGAZZI, 2009), a fotografia atua na construção de um imaginário sobre 

aquele que fala. Em nosso recorte, este sujeito que fala à revista e que estamos nos referindo 
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enquanto especialistas são psiquiatras e psicanalistas. Compreendendo que em todo discurso 

há relações de força, quais são as que estão em jogo nas imagens destes especialistas?  

Tanto nas imagens que tornam visíveis sujeitos deprimidos quanto nas imagens dos 

especialistas que são entrevistados pela revista, analisamos o modo como se dá o 

enquadramento da fotografia, ou seja, o espaço no qual esse sujeito (deprimido ou 

especialista) se mostra e é mostrado, a fim de compreender o funcionamento dessa fotografia 

que tem como objetivo primeiro mostrar uma representação do que seja o sujeito deprimido e 

trazer um registro (aparentemente neutro e fidedigno à realidade) dos especialistas que falam 

sobre depressão e sobre medicamentos.  

Ao utilizarmos o termo ‘enquadramento’ buscamos mobilizar alguns dos sentidos que 

produz: a) característica da fotografia – plana e enquadrada (AUMONT, 2006); b) noção que 

permite compreender o espaço urbano enquanto “espaço significativo” (ORLANDI, 2009, p. 

16); c) modo de designar nosso gesto de leitura do que é possível e necessário de ser dito no 

espaço das imagens de Veja sobre depressão, sujeito deprimido, espaço urbano, especialistas e 

medicamento. Ainda na produção de efeitos de sentidos do termo ‘enquadramento’, vale citar 

um fragmento da letra de Esquadros, música de Adriana Calcanhotto, que faz luz a este nosso 

gesto de leitura, o político do enquadramento nas fotografias do discurso jornalístico de Veja: 

“Pela janela do quarto/ Pela janela do carro/ Pela tela, pela janela [...]/ Eu vejo tudo 

enquadrado/ Remoto controle.” (negritos nossos). Afastamo-nos da ideia de controle para 

ceder lugar aos processos de evidência da ideologia, que em seu funcionamento permite que o 

sujeito seja constituído pela ilusão de tudo dizer e significar aquilo que deseja, inclusive nos 

efeitos de sentidos das imagens.  

Em termos gerais, pretendemos responder à seguinte questão: quais são os espaços 

possíveis para se falar sobre depressão, sobre sujeito deprimido e sobre uso de medicamentos 

– antidepressivos, tranquilizantes e ansiolíticos? Em quais enquadramentos é possível se dizer 

sujeito deprimido? Que efeitos produzem os enquadramentos fotográficos dos especialistas?  

E, por fim, faremos uma análise das imagens dos medicamentos. Foi possível 

depreender na análise da materialidade linguística que alguns efeitos de sentidos são 

valorativos em torno do medicamento, como o que pode e deve ser utilizado em qualquer 

mal-estar. No caso das imagens dos medicamentos, analisaremos a cromatografia, que para 

nós é da ordem do político (ORLANDI, 2001b) na visada analítica empreendida, e os efeitos 

de sentido que são produzidos.    
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 Nesta subseção, fizemos uma abordagem teórica em torno da noção de imagem. 

Apresentamos algumas reflexões teórico-analíticas de autores que sustentam esta empreitada. 

Apontamos como, de acordo com estes autores, entre eles Davallon ([1983] 2010), Pêcheux 

([1983] 2010), Orlandi (2001a), Lagazzi (2009), se produz o funcionamento discursivo da 

imagem e como a imagem produz identificações imaginárias a partir da retomada – 

(re)atualização de memórias.  

Vale ressaltar que nossa tomada de posição corrobora com o trabalho de Lagazzi 

(2009), que, na adoção do termo ‘composição’ para analisar diferentes materialidades 

significantes, se afasta de um trabalho teórico-analítico que desde o início se filiasse a um 

imaginário a partir do qual as linguagens verbal e não-verbal se complementassem, cujo 

funcionamento seria o de uma espécie de completude dos sentidos, já que uma materialidade 

saturaria as lacunas deixadas pela outra. Toda materialidade é lacunar, vazada, furada. E 

considerar que ao unir as materialidades significantes linguística e imagética teríamos uma 

soma que resultaria em uma completude dos sentidos é pautar-se no imaginário de 

completude da linguagem. Toda e qualquer produção simbólica é da ordem da incompletude, 

pois, conforme explica Orlandi (1998), a incompletude “é função do fato de que a linguagem 

é categorização dos sentidos do silêncio, modo de procurar domesticá-los” (idem, p.11). A 

autora coloca o dito em relação ao não-dito e, na luta pela tomada de palavra e na luta pelos 

sentidos da(s) palavra(s), algum resto sempre fica a produzir sentidos; resto que aqui não é 

entendido como da ordem de vantagem ou desvantagem, mas enquanto elemento que compõe 

a linguagem em sua constituição. Concluindo, então: não há entre as materialidades às quais 

nos referimos uma produção de “soma de significação”, que totalizaria uma saturação de 

sentidos.  

Ao longo desta reflexão foi possível compreender, e este é um ponto a ser novamente 

realçado, que a repetibilidade da imagem não necessariamente indica um enfraquecimento de 

sua eficácia imaginária. Ao contrário: ao ser repetida, ao se reconhecer o que ela lança à cena 

em seu enquadramento, a imagem pode atuar na mobilização de uma determinada memória 

enquanto reatualiza uma memória em jogo quando de sua retomada. Uma outra memória, 

mas, ao mesmo tempo, estranhamente familiar, para retomar a expressão freudiana. Processos 

de mobilização que atuam inconsciente e ideologicamente. 

Nosso próximo empreendimento será dedicado à análise do corpo enquanto 

materialidade passível de inscrição de imaginário(s). Iniciaremos com as reflexões de 
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Pêcheux ([1969] 1997a, [1975] 2009), que apontam para a relevância que o autor atribuía ao 

corpo enquanto materialidade de investimento do sujeito em suas filiações ideológicas; em 

outras palavras, enquanto espaço material de produção de significação de resistências ou 

identificações, e cujo investimento teórico para Pêcheux deveria, portanto, ser o de tornar este 

corpo objeto de análise. Também o trabalho de Orlandi aposta no corpo enquanto 

materialidade passível da filiação dos sujeitos em uma determinada formação social. 

Para o título da sub-seção, adotamos a expressão de Ferreira (2011), cujos estudos 

comparecem em nossa pesquisa como base para compreendermos o funcionamento do corpo 

enquanto materialidade de análise. Tais autores são nossa base teórica, mas também nos 

voltamos às análises psicanalíticas e da psicologia social que buscam compreender o corpo 

para além de seu funcionamento orgânico: enquanto espaço material inscrito historicamente e 

que, portanto, produz sentidos a partir de uma determinada formação social.  

 

5.1 O corpo discursivo 

 

 Pechêux ([1969] 1997a), desde seus primeiros trabalhos, demonstra interesse pelas 

manifestações do corpo enquanto atos políticos do sujeito do discurso. Tais “signos não 

linguísticos” o autor designa como “gestos (atos do nível simbólico)” (idem, p. 78), aquilo 

que implicava o sujeito no/do discurso e que o filiava a uma formação discursiva. Como 

exemplo, cita “os aplausos, o riso, o tumulto, os assobios, os ‘movimentos diversos’, que 

tornam possíveis as intervenções indiretas do auditório sobre o orador” (ibidem). Pêcheux 

aponta que naquele momento não daria respostas à questão, mas esse era um aspecto que o 

interessava e que retornou em alguns momentos. 

 Uma retomada em torno do corpo acontece no trabalho Só há causa daquilo que falha 

ou o inverno político francês: início de uma retificação, em que Pêcheux aponta o “ponto de 

realização impossível do assujeitamento ‘perfeito’” (PÊCHEUX, [1975] 2009, itálicos do 

original)
44

, trazendo um exemplo que analisa o corpo enquanto materialidade inscrita nos 

gestos de resistência. Para tanto, o autor cita o trabalho de R. Linhart, militante intelectual que 

após um ano trabalhando na Citröen, afirma:  

 

                                                           
44

 Estamos fazendo referência à obra na qual o presente artigo foi anexado, Semântica e discurso: uma crítica à 

afirmação do óbvio, artigo que foi editado para a versão inglesa em 1982. 
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E se a gente se dissesse que nada tem muita importância, que basta se habituar a 

fazer os mesmos gestos de uma forma sempre idêntica, aspirando somente à 

perfeição plácida da máquina? Tentação de morte. Mas a vida se revolta e resiste. 

O organismo resiste. Algo, no corpo e na cabeça, se fortalece contra a repetição e 

o nada. A vida: um gesto mais rápido, um braço que pende inoportunamente, 

um passo mais lento, um sopro de irregularidade, um falso movimento, a 

‘reconstrução’, o ‘escoamento’, a tática do posto; tudo o que faz com que, nesse 

irrisório quadrado de resistência contra a eternidade vazia que é o posto de trabalho, 

haja ainda acontecimentos, mesmo minúsculos, que haja ainda um tempo, mesmo 

monstruosamente estirado. Esse desajeito, esse deslocamento supérfluo, essa 

aceleração súbita, essa solda fracassada, essa mão que retoma a vida que se 

liga. Tudo o que, em cada um dos homens da cadeia, urra silenciosamente: ‘Eu 

não sou uma máquina’. (PÊCHEUX, [1975] 2009, p. 278, negritos nossos). 

 

O fragmento nos permite compreender que Pêcheux insiste em apontar o corpo 

enquanto materialidade de inscrição de regularidade e de resistência frente às práticas 

discursivas. Um ritual posto à prova por esta materialidade em seus gestos supostamente mais 

banais: “acontecimentos, mesmo minúsculos”, que desmontam a máquina lógica do trabalho, 

e vigilância silenciosa dos cartões-ponto, a eficiência dos sistemas de produção em série. De 

um corpo-organismo que em seu “desajeito”, no “deslocamento supérfluo”, na “aceleração 

súbita”, coloca em questão um corpo outro, relacionado a um sujeito histórico-ideológico, 

bem como a um sujeito do inconsciente, e que inscreve o corpo em tais domínios de 

resistência frente às práticas de trabalho e seus rituais reguladores. Um corpo que 

aparentemente imóvel fala sobre si e desmonta, em um pequeno ato, um sistema ameaçador 

em sua estrutura, cujas regras aparentemente são frias e calculadas para a perfeição. No 

suposto “erro” do corpo, em “um gesto mais rápido”, no “braço que pende inoportunamente”, 

naquele “passo mais lento”, nos “sopro[s] de irregularidade”, irrompe um sujeito em seus 

gestos de resistência possíveis. Mesmo no trabalho em série de uma fábrica, cujo efeito é o da 

repetição mecânica, a resistência comparece, é mobilizada nos gestos do corpo, em ações que 

se não colocam esse trabalho em série em total ameaça, inscrevem o sujeito na discursividade 

da denúncia, em uma posição outra que a do operário.  

O corpo também é tema de reflexão no trabalho de Orlandi (2001a). No trabalho 

intitulado Retomando a Palavra: Um Corpo Textual?, a autora afirma que o corpo pode ser 

“um lugar material em que acontece a significação” (idem,  p. 205), um lugar de inscrição. O 

corpo enquanto lugar simbólico e o sujeito se significando nele. Com base em Orlandi (idem, 

p. 209), entendemos que corpo e linguagem não são opostos, pelo contrário, produzem seus 

efeitos de sentido, seus deslocamentos e repetições. Um corpo que está “investido de 

sentidos” e que se “constitui por processos de subjetivação nos quais as instituições e suas 
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práticas são fundamentais” (idem, p. 10). A partir da análise do corpo tatuado, do uso do 

piercing e outras formas de registro no “corpo textual”, conforme a autora, 

 

[...] fica afirmada a relação das novas tecnologias da linguagem com o realce dado 

ao corpo textual que, por essa relação, está fortemente investido nos diferentes 

modos de significar. Todas essas são manifestações, que se ligam, em um amplo 

processo discursivo. É aí que faz sentido pensar um corpo que se simboliza 

configurando uma posição sujeito constituída por novas formas de subjetivação 

em que se inscreve a tomada do corpo como extensão do meio material em que 

se produz o grafismo, a escritura. Texto para compreender essa inscrição do 

corpo, esse investimento de sentidos, eu diria que a formulação re-corta, de-marca 

o lugar da interpretação que significa o corpo-que-interpreta. (ORLANDI, 

2001a, p. 212, negritos nossos). 

 

Em sua explanação, a autora nos permite compreender que o corpo está investido dos 

processos de produção de sentidos relacionados a uma dada época e corresponderá (ou não) às 

práticas discursivas vigentes. Tatuar o corpo, pintá-lo, furá-lo: inscrições que podem ou não 

filiar o sujeito às práticas discursivas hegemônicas de uma determinada época. Vale destacar a 

passagem na qual a autora traz à cena “um corpo que se simboliza configurando uma posição 

sujeito constituída por novas formas de subjetivação”, pois é possível compreender o corpo 

enquanto materialidade inscrita historicamente e que se constitui a partir das práticas 

discursivas, de identificação ou resistência.  

O debate em torno da materialidade do corpo e de seu estatuto analítico comparece no 

trabalho de Ferreira (2011). A autora propõe considerar o corpo enquanto “materialidade 

significante” (idem, p. 174): trata-se, segundo Ferreira, de uma designação produtiva à medida 

que acolhe suportes outros que serão representantes dos discursos, já que uma materialidade 

que se filie somente à linguística não tornaria possível a inclusão do corpo, por exemplo, 

enquanto objeto de estudo. Esta designação também comparece na pesquisa de Mariani & 

Medeiros (2011c), que tem como objetivo amplo fazer o levantamento de um arquivo de 

imagens e, considerando a materialidade eleita para análise, é esta designação que as autoras 

adotam por/para melhor situar o objeto.  

Ferreira (2011) define a materialidade do corpo como um “lugar de observatório”, um 

lugar que, deste modo, permite a “visualização do sujeito e da cultura que o constitui”, sendo 

que isso não significa um efeito de totalidade nesse gesto de leitura de olhar o corpo. Nesse 

“corpo que olha e que se expõe ao olhar do outro”, permanece o “inapreensível” (idem, 

p.177).  
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Deste modo, a autora explica que sua pesquisa abarca a noção de corpo como “corpo 

discursivo”, ou seja, “não empírico, não biológico, não orgânico. O corpo discursivo entraria 

no dispositivo como constructo teórico e lugar de inscrição do sujeito. Esse corpo que fala 

seria também o corpo que falta [...].” (idem, p. 180, negritos nossos). Adotamos esta 

perspectiva de corpo discursivo, compreendendo que as práticas de subjetivação o afetam em 

sua constituição e descartando quaisquer relações teóricas e analíticas com um corpo 

biológico.  

Práticas de subjetivação que são entendidas com base em Pêcheux ([1975] 2009), ou 

seja, enquanto práticas de produção de evidências subjetivas, estas últimas como aquelas que 

constituem o sujeito e não como práticas que o afetam. Um atravessamento constitutivo.  

Retomando o trabalho de Ferreira (2011), a autora aponta para este lugar da falta 

no/do corpo discursivo, que por ser materialidade significante não escapa ao desejo do sujeito 

e tampouco às práticas discursivas vigentes, mas que se marca pela incompletude. A Análise 

de Discurso (PÊCHEUX, [1969] 1997a) concebe a relação do sujeito com essa falta que o 

constitui como da ordem do inconsciente. É o sujeito em seu desejo que flui, assim como o 

sujeito e(m) sua produção de sentidos, que faz com que esteja em permanente movimento no 

discurso.  

Ao se abordar desejo e sujeito, consideramos também os pressupostos do campo 

psicanalítico. Articulando as noções de sujeito, corpo e práticas discursivas à Psicanálise, é 

possível considerar a posição assumida por Kehl, para quem “A experiência humana do corpo 

– suas demandas, seus ritmos e suas urgências, a maior ou menor tolerância ao prazer e ao 

desprazer – varia de uma cultura para outra, de uma época histórica para outra.” (2009, 

p.122, negritos nossos).  

O fragmento de Kehl permite considerar os processos de subjetivação enquanto 

práticas discursivas com implicações nos contornos do corpo. Utilizamos o termo ‘contornos’ 

para mostrar nosso gesto de leitura sobre a relação de forças dos processos de subjetivação e 

controle social. Sobre o controle social, pode-se vislumbrar traços corporais e gestos como 

vestígios de denúncia do sujeito a partir do próprio corpo, uma espécie de denúncia de si, no 

funcionamento do um a um, podendo (ou não) se inscrever no imaginário cristalizado de um 

corpo aceitável socialmente.  

São diferentes investimentos de sentidos implicados nos processos de subjetivação do 

corpo ao longo da história. A afirmação de Kehl (ibidem) coloca em destaque um batimento 
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da história que também se faz marcar no corpo, que se coloca enquanto marca no e do sujeito. 

Considerando o corpo como “lugar de observatório” (FERREIRA, 2011), é possível 

compreender que os traços e movimentos do corpo discursivo podem apontar para diferentes 

lugares de poder ao longo das épocas. Ou seja, os sentidos produzidos sobre e a partir do 

corpo são diferentes de acordo com a época e com a formação social.  

Para exemplificar, consideremos a lentidão corporal. Na contemporaneidade, trata-se 

de uma das marcas do e no corpo que pode inscrever o sujeito em uma posição sujeito 

deprimido, é negativizada e inscreve o sujeito em um lugar socialmente desprivilegiado. Esta 

mesma lentidão, em outras formações sociais, no entanto, produzia outros sentidos, conforme 

aponta o trabalho de Haroche (1998). 

O estudo de Haroche (idem), intitulado Poderes emocionais do caminhar real: os usos 

políticos da lentidão
45

, volta-se à análise do corpo a partir dos gestos, das posturas e do 

caminhar dos reis do Estado monárquico no século XVI. Neste estudo, a autora demonstra 

que o modo de andar produzia efeitos de sentidos de controle sobre as emoções. Tanto mais 

lento o movimento, maior o efeito de controle, daí um movimento do corpo do(s) rei(s), neste 

exercício de efeito de poder, que beirava à imobilidade. O corpo, enquanto materialidade que 

exprime a posição-sujeito rei, inscreve na lentidão um efeito de poder e saber que procura 

“significar, comunicar, ‘fazer’; procura, na realidade, impressionar, impor respeito, manter o 

respeito dos súditos.” (idem, p. 115). Embora não constasse nos institutions, tampouco nos 

cerimoniais, essa lentidão do corpo produz sobre a figura do rei um efeito de controle, 

controle este que, segundo a autora, “traduz-se, precisamente, pela impassibilidade do rosto, 

pela imobilidade do corpo e pela lentidão do gesto, do movimento, do caminhar.”. (ibidem).  

Por outro lado, há um deslocamento dos sentidos sobre a lentidão que tem por 

consequência produzir um efeito outro na contemporaneidade, marcada pelo capitalismo 

enquanto sistema econômico vigente. Se houve um momento em que a lentidão produzia um 

efeito de evidência de poder, na contemporaneidade se tem uma produção oposta de efeitos de 

sentidos: de não poder e não saber. A lentidão relaciona-se ao efeito de uma perda de 

controle, uma perda de satisfação. Em síntese, a lentidão passa a apontar para uma falta, 

socialmente segregada, e que passa a ter como referente um sujeito que escapa aos sentidos de 

poder, por isso, trata-se de uma falta que tem sentidos negativizados no imaginário social. 

Assim, ao modo lento de andar atribui-se um efeito de falta de vontade, cujos sentidos 
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deslizam para a preguiça. A partir do trabalho de Pêcheux ([1979] 2012a) é possível 

compreender um efeito da via capitalista “americana” (p. 80), cuja prática discursiva atribui 

ao sujeito a produção de evidência do “produtor independente”, de modo a tornar-se “ele 

próprio progressivamente comerciante e capitalista” (ibidem).    

Nesta forma-sujeito capitalista, todo sucesso ou fracasso em qualquer empreitada 

torna-se responsabilidade do próprio sujeito, sendo ele causa e efeito de suas “escolhas” 

individuais – supostamente livres, mas que podem implicar sanções disciplinares dependendo 

de quais sejam as escolhas eleitas na produção de efeitos de evidência de liberdade. Assim, 

filiar-se aos sentidos de preguiça é escapar de uma outra produção de evidências, a de um 

sujeito produtivo e eficiente, o que pode ter como consequência a segregação diante das 

práticas discursivas de mercado, que toma como sustentação uma memória discursiva de 

eficiência e produtividade que estão diretamente relacionados à rapidez das e nas ações: Time 

is money: esse enunciado sustenta uma imagem que tem permitido na contemporaneidade 

investir o sujeito de sentidos a partir de uma relação automática com o tempo cronológico, no 

qual se pauta o sistema capitalista, em que qualquer tomada de decisão que não esteja 

direcionada unicamente para o lucro seja considerada desde sempre um prejuízo. Em 

contrapartida, nunca são problematizados os investimentos vazios – em termos subjetivos – e 

que resultam em um retorno financeiro. Na mesma direção de efeitos de sentidos de 

obviedade, tais investimentos, considerados lucrativos, são tomados como um 

engrandecimento do sujeito, ainda que se limite a termos econômicos. 

Por conseguinte, a materialidade significante do corpo em relação à lentidão já não 

produz os mesmos efeitos de sentidos em relação aos movimentos lentos do rei. No espaço de 

guerra, por exemplo, no início do século XX, os soldados franceses eram treinados com muito 

peso de maneira a conseguirem suportar e responder agilmente às ações de guerra. 

Deslizamentos sobre os sentidos de um corpo socialmente necessário que se desloca entre os 

espaços (do da guerra para o espaço urbano) face à exigência de “soldados” (metáfora que 

aqui utilizamos para fazer menção ao papel do operário, do empregado, que precisa atuar e, 

pode-se dizer, lutar, pelo sucesso da empresa na qual trabalha) que suportem o fardo do/no 

trabalho com agilidade (AUDIN-ROUZEU, 2008).  

Pode-se verificar que na contemporaneidade o imaginário construído sobre a lentidão 

aponta para um sujeito que perdeu o controle sobre seu corpo, deixando comparecer alguma 

coisa que deveria estar silenciada, um mal-estar que deveria ser interdito.  A inscrição desses 
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afetos indesejados no corpo pode produzir efeitos de desvalorização sobre esse sujeito 

“desajustado”, que não ocupa a posição sujeito rei e tampouco a posição sujeito soldado, 

diante das práticas discursivas vigentes, que silenciam aquelas que não estejam de acordo com 

as relacionadas ao discurso de mercado e ao imaginário de sucesso construído.  

Relacionando os trabalhos de Pêcheux ([1975] 2009), Orlandi (2001a) e Ferreira 

(2011), é possível compreender que o corpo é uma materialidade significante na qual estão 

investidas as tensões de uma dada formação social entre, de um lado, à filiação às práticas 

discursivas vigentes e, de outro, à resistência a tais práticas. Nesta articulação teórica com 

nossa pesquisa, é possível compreender que está em jogo o que é da ordem constitutiva do 

sujeito – tristeza, desânimo, dor física e emocional – com o que se relaciona às práticas 

discursivas relacionadas ao discurso de mercado. Desse embate discursivo resultam práticas 

discursivas, vigentes na contemporaneidade, que têm em suas produções de efeito o controle 

prioritário do sujeito sobre o corpo discursivo (FERREIRA, 2011) e que estão em oposição, 

por exemplo, ao efeito de sentidos do que seja ter controle a partir da posição sujeito rei. O 

imaginário do que seja um corpo produtivo, pela via americana capitalista (PÊCHEUX, 

[1979] 2012a), aquele que produz o efeito de evidência de controle, de poder e saber, é 

construído a partir de gestos precisos, ágeis. Sentidos que apontam para efeitos de um suposto 

sujeito de saber, para o efeito de um corpo prêt-à-porter para o mercado de trabalho. Gestos 

que produzem efeitos de uma certeza de um sujeito que não erra, implacável e eficiente.  

Nos efeitos de contraidentificação aos sentidos de um sujeito implacável e eficiente, 

pode-se considerar então aquele sujeito na qual a materialidade do corpo se inscreva em outra 

discursividade, já que o corpo atua enquanto materialidade que comporta estes “domínios” de 

saber sobre o estado mental de um sujeito.  

Como exemplo, podemos abordar um dos resultados que o arquivo virtual de Veja 

retornou para o termo ‘depressão’. Trata-se de uma matéria de 1968 sobre os problemas 

políticos e econômicos entre a URSS e a Tchecoslováquia – hoje, República Tcheca, 

conforme já mencionado no capítulo 4. A matéria se dedica especialmente a Alexander 

Dubcek, que assumiu o comando da Tchecoslováquia em 1968 e que vinha se destacando em 

seu país durante o que se chamou de “Primavera de Praga”. A partir de um dos subtítulos da 

matéria, intitulado “Acessos de depressão”, recortamos a seguinte sequência discursiva: 

 

SD66: A maneira exata como Alexander Dubcek foi capaz, no curto espaço de 8 meses, de 

transformar-se no ídolo do seu povo, é ainda algo de misterioso – do mesmo modo que sua 
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habilidade em suportar as constantes tentativas de Moscou para quebrar-lhe a moral. Seu 

aspecto físico, por exemplo, não explica sua performance: os olhos de Dubcek estão 

permanentemente inchados, seu cabelo grisalho-louro está diminuindo, sua tez adquiriu a 

textura de um pergaminho, e profundas rugas se abrem nos cantos de seus olhos. Algumas 

vezes sua voz é tão apagada, que parece provir de algum ventríloquo. Êle não é bem 

informado, nem politicamente tão sagaz, como muitos dos homens que o rodeiam. E falta-

lhe, totalmente, a fria impassibilidade dos burocratas comunistas tradicionais. Êle é 

sujeito a acessos de depressão, chora com facilidade [...]”. (Veja, 16/10/1968, negritos 

nossos).   

 

No fragmento, o corpo comparece com pontuações específicas: olhos, cabelo, tez, voz. 

A cada uma destas marcas do corpo, o discurso de Veja acrescenta elementos que descrevem 

Dubcek com precisão: olhos ‘inchados’, ‘rugas se abrem nos cantos de seus olhos’, cabelo 

grisalho-louro ‘diminuindo’, tez com ‘textura de um pergaminho’, voz ‘apagada’. Tais termos 

e expressões produzem sentidos negativizados sobre este sujeito, mas que vêm apontar para o 

que há de “misterioso”, segundo a revista: a performance de Dubcek e seu forte apelo popular. 

O corpo discursivo, nesta produção de sentidos, funciona como uma espécie de máquina 

lógica que vem comprovar alguma outra questão do sujeito, como suas ações, produzindo 

uma equação que funciona como: corpo disposto=sujeito eficiente/ações eficientes; corpo 

cansado=sujeito cansado/improdutivo/incapaz.  

E possível compreender que o corpo, no fragmento, comparece como ilustração lógica 

de algo que falha: sinais de que algo está errado em outro lugar (em um espaço interior do 

sujeito); marcas corporais que despontam como o inexplicável e, pode-se até mesmo dizer, o 

imperdoável, do sucesso junto a uma nação – “Seu aspecto físico, por exemplo, não explica 

sua performance”. Na descrição do corpo, o uso de verbos produzem sentidos negativizados 

ao mesmo tempo em que vem pontuar na materialidade do corpo o fracasso subjetivo de 

Dubcek e que culmina nos “acessos de depressão”, marcas de sua inaptidão às funções 

políticas. Esta sequência discursiva nos permite depreender um lugar segregado que se produz 

na mídia sobre o sujeito com depressão, que não deveria comparecer como figura notória; 

caso isto aconteça, esta surpresa comparece em alguns “vestígios” de sua textualização 

(MARIANI, 1998) tal como no discurso de Veja: “é ainda algo de misterioso”. 

A importância política de Dubcek no contexto político e econômico de Praga em 1968 

também pode ser depreendida em A insustentável leveza do ser, de Milan Kundera (1984). 

Nesta obra, o narrador cita Dubcek, bem como retoma esta rede de memória sobre a 

materialidade do corpo. Leiamos:  
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[...] a euforia geral se manifestara apenas durante os sete primeiro dias da ocupação. 

Os dirigentes tchecos haviam sido levados pelo exército russo como criminosos, 

ninguém sabia onde estavam, todos temiam por suas vidas, e o ódio pelos russos 

embriagava como uma bebida alcoólica. Era a festa inebriante do ódio. As cidades 

da Boêmia estavam cobertas de milhares de cartazes pintados à mão, mostrando com 

destaque inscrições sarcásticas, epigramas, poemas e caricaturas de Brejnev e de seu 

exército, de que todos zombavam como seu fossem um bando de palhaços 

analfabetos. Mas nenhuma festa pode durar eternamente. Enquanto isso, os russos 

haviam forçado os representados do povo tcheco, que tinham sido seqüestrados, a 

assinar um acordo com Moscou. Dubcek voltou a Praga com o acordo e leu seu 

discurso pelo rádio. Seis dias de prisão o haviam debilitado a tal ponto que mal 

podia falar, gaguejava, tomava fôlego, parando no meio das frases com pausas 

intermináveis que duravam até meio minuto.  

O acordo salvara o país do pior: das execuções e das deportações em massa 

para a Sibéria que todos temiam. Mas uma coisa ficou clara em seguida: a Boêmia 

seria forçada a se curvar diante do conquistador. Ela iria eternamente gaguejar, 

vacilar, tomar fôlego como Alexandre Dubcek. A festa terminara. Entrava-se na 

banalidade da humilhação. (KUNDERA, 1984, p. 25-26, negritos nossos).  

 

O fragmento de Kundera (idem), colocado em relação ao discurso jornalístico de Veja, 

permite compreendermos a materialidade do corpo em sua significação polissêmica, 

considerando os efeitos de sentidos que são produzidos sobre Dubcek. No discurso 

jornalístico, são produzidos efeitos de sentidos negativizados em torno da confiabilidade da 

representação política de Dubcek frente ao seu forte apelo popular, cuja prova pode ser posta 

na relação com o corpo, pois rompe com o imaginário de força e sucesso. Por outro lado, em 

Kundera, o corpo vacilante de Dubcek mostra o estilhaçamento subjetivo, marcado no corpo, 

diante da prisão e da tortura e da consequente rendição ao adversário político, ocorrido diante 

do acordo com a Rússia. 

A produção de efeitos de sentidos de evidência produzidos sobre o corpo em imagens 

também pode ser compreendida na medicina. Neste campo, assim como nas áreas da saúde, 

construiu-se uma necessidade de exames de saúde que são realizados a partir de imagens 

internas do corpo, sendo eles que determinam (ou não) um certo diagnóstico. É possível 

alcançar em grande medida o impacto produzido por esta concepção de diagnóstico nos 

modos de se olhar para o corpo.  

Moulin (2008) destaca algumas práticas médicas cujo enfoque está na produção de 

imagens do corpo: as radiografias, cujo corpo se mostrava em “sombras chinesas”; a 

cintilografia, demonizada por estar envolta pela radiação; a câmara de pósitrons, que 

consegue mostrar as atividades cerebrais; depois, a ultra-sonografia, que produziu grande 

impacto nos sentidos sobre a gravidez, já que “foi o primeiro encontro da mãe com um feto 

até então percebido de dentro, a descoberta de seu filho antes do parto, visto como um outro 
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dentro dela mesma.” (idem, p.74); o scanner, criado nos anos 70, que permite “uma imagem 

do corpo em sua totalidade, o que corrobora a idéia de um domínio panóptico de todos os 

órgãos que revelam, enfim, sem exceção, seus segredos.” (idem, p. 76).  Esta relação vem 

sofrendo mudanças, de modo a tornar possível ao paciente acompanhar, em tempo real e em 

companhia do médico, essa “viagem” ao corpo interno através de aparelhos que o tornem 

cada vez mais visível
46

 embora se busque, além disso, uma abordagem “não-invasiva”, 

relacionado a uma ausência de dor, termo este que vem sendo silenciado na prática médica. 

Moulin explica a “exploração visual do ser vivo” (idem, p. 64) como um 

acontecimento histórico. Dela-Silva (2008) explica, com base em Le Goff, que um 

acontecimento histórico é o que passa a ser rememorado por um povo como parte das 

narrativas deste povo. Narração que é atravessada pelo processo de seleção do historiador, que 

constrói então o que é possível e necessário de ser dito sobre os povos e seus fatos. Para Dela-

Silva (2008), portanto, “o olhar discursivo compreende que o acontecimento histórico, 

enquanto acontecimento da ordem da realidade, das práticas humanas, pode ser discursivizado 

de diferentes formas e produzir efeitos de sentido diversos.” (idem, p. 15). A partir deste 

fragmento, podemos compreender que a imagem altera as práticas discursivas do discurso 

médico e também produz outras relações imaginárias do sujeito com seu corpo. Um exemplo 

são as produções de sentidos que se estabelecem na relação entre mãe e feto na gestação, 

considerando que a mãe pode ter acesso às imagens do feto. Vale destacar também que 

comparece uma outra questão na relação após o nascimento, já que tal período passa a ser 

discursivizado, considerando-se a imagem que aí comparecia. Carnevale (2012), cuja pesquisa 

de doutorado analisa discursivamente o silêncio no discurso de gestantes, explica que são as 

gestantes  

 

que dizem de um outro que ainda está em silêncio, mas que mesmo assim, desde seu 

nascimento já está povoado dos significantes deste Outro que dele fala. Sendo 

assim, o silêncio é o primeiro caminho percorrido pelo humano. A criança sai do 

silêncio via significantes do Outro e aí pode ou não apoderar-se deles e 

construir para si seu próprio modo de inserção no mundo. (CARNEVALE, 

2012, p. 21, negritos nossos). 

 

A autora mostra que uma criança, ao vir ao mundo, já está atravessada pelos 

significantes que são nela depositados a partir do discurso da mãe, cujos sentidos não são 

                                                           
46

 Não desenvolveremos este ponto, mas queremos atentar para o dispendioso investimento em pesquisas com o 

objetivo de melhorar a resolução das imagens captadas em exames de saúde. 
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neutros, posto que são produzidos de acordo com o desejo em causa naquele momento da 

história da mãe. Há um longo caminho a ser percorrido para que o bebê se estruture como um 

sujeito de linguagem. Uma das questões colocadas em pauta pela autora está no fato de que, 

após a entrada da criança no campo da linguagem, esta terá de galgar, por conta própria, os 

seus modos de significar. Mas, em um primeiro momento, é a interpretação da mãe diante das 

imagens que atua como discurso do Outro sobre o bebê.  

Outro sentido dentre os demais efeitos produzidos pela imagem é o de uma suposta 

capacidade de gestão do sujeito sobre seu corpo. O sujeito passa a ser investido de um saber 

sobre o corpo que permite dizer se há um ou mais problemas de saúde, caso tenha quais são os 

problemas e o que se deve fazer para amenizá-los ou suprimi-los. A imagem atua como 

instância comprobatória e legitimadora dos sentidos produzidos sobre o corpo, ela atua como 

aquilo a partir do qual o corpo passa a produzir sentidos de evidência. A imagem, enquanto 

recurso tecnológico, altera significativamente os modos através dos quais o sujeito passa a 

compreender o próprio corpo. Segundo Moulin,  

 

O saber anatômico do passado, extraído da morte, permanecia cercado de uma 

aura assustadora. A produção de imagens do corpo, no século XX, tem como 

primeira característica ser uma produção de imagens do ser vivo e oferecer a 

todos o meio para olhar sem violência para o interior do corpo. (MOULIN, 

2008, p. 64, negritos nossos).  

 

 Moulin (idem), nesta passagem, põe em causa um deslocamento fundamental 

produzido a partir da imagem. A princípio a autora destaca um “saber anatômico” no qual o 

corpo que se tornava objeto de investigação eram aqueles desprovidos de vida, mergulhados 

no oceânico silêncio da morte, produzindo sentidos de mistério e horror sobre o corpo e os 

saberes dele advindos. Os enigmas de sentido que envolvem a morte são reinvestidos no 

corpo sem vida, que passa a comportar tais enigmas ao inscrevê-los. Mas a autora aponta 

então a desconstrução, os movimentos de sentidos produzidos na contemporaneidade em 

torno da produção de imagens do corpo vivo, de seu interior, quando sentidos de horror e 

mistério cedem lugares à produção de outros saberes e para a produção de evidências sobre o 

corpo.  Em vida, o sujeito pode tornar seu próprio corpo objeto de (seu) olhar. A prática das 

imagens tornou-se natural na medicina e já não há horror no fato do sujeito, por exemplo, ver 

seu estômago e as reações deste órgão no mesmo momento da captura da imagem, sem que 

haja dor. Isso deu ainda mais condições para que a imagem se tornasse parte de uma prática 

discursiva rotineira, comum, e que construiu, inclusive, uma ilusão de segurança sobre aquilo 
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de que se fala: são as imagens que vêm comprovar, muitas vezes, a hipótese médica. Se a 

imagem não confirma, então a doença pode não existir
47

. Uma interpretação que se faz sobre 

o corpo a partir do que é comprovado pelo corpo, uma cristalização dos sentidos a partir do 

que (não) se vê. 

O trabalho de Moulin (2008) aponta para os diferentes efeitos de sentidos que a 

imagem produziu. Do corpo envolvido no horror do mistério e de um saber que se extrai e se 

constrói a partir da morte, a contemporaneidade possibilita um saber de um corpo vivo, a 

partir de imagens, na produção de efeitos de evidências, principalmente no campo da 

medicina, com ausência de dor e de violência na intervenção feita sobre o corpo. É possível 

concluir que estão em jogo novamente questões de saber e de poder sobre o corpo em que a 

imagem funciona como dispositivo legitimador do saber. 

 Considerados estes diferentes modos de produção de sentidos sobre e a partir do 

corpo, passaremos às análises das imagens que circularam em Veja no período de 1968 a 

2010. Iniciaremos com a análise das imagens do corpo do sujeito deprimido, buscando suas 

regularidades e deslocamentos na produção de sentidos. Também consideramos relevante a 

análise do enquadramento do espaço a partir das imagens produzidas, espaço esse que se 

configura enquanto lugar a partir do qual esse sujeito se mostra, se faz olhar para o outro. 

Vale retomar o jogo linguístico de Mariani & Medeiros (2011c) nessa produção de sentidos a 

partir da fotografia: a máquina que, no gesto do fotógrafo, “dispara” e “diz para” (idem, p. 

84). No primeiro termo, está em questão o disparar da câmera pelo fotógrafo, ao mesmo 

tempo em que se enlaça ao segundo, que diz para o sujeito leitor, colocando dizeres e imagens 

em circulação. Entendemos que analisar os efeitos de sentidos produzidos pelo espaço 

delimitado, enquadrado pelo discurso de Veja, contribui para a compreensão dos espaços 

possíveis e necessários para mostrar o sujeito deprimido. Neste jogo de produção de 

obviedades de sentidos, por sua vez, são produzidos processos de silenciamento de (outros) 

espaços; em outras palavras, há espaços impedidos de comparecerem enquanto pano de fundo 

do sujeito deprimido que se mostra na e para a revista Veja.   

                                                           
47

 A comprovação somática que a imagem permite inferir foi discutida por Rafaela Zorzanelli (2009, online), no 

programa Café Filosófico, com o tema “Novos sofrimentos físicos e mentais”. Para a psicóloga, uma das 

questões de conflito no aumento de doenças psíquicas se dá em decorrência de uma busca “somática”. Quando 

se procura o médico queixando-se de uma dor, não se buscam razões emocionais. Há que se ter uma imagem do 

corpo que dê condições de apontar o mal. Se não houver indícios, não se tem nada, embora a dor permaneça. 

Trata-se de uma dor, afirma Zorzanelli, que não tem causas somáticas e que, portanto, não encontra espaço no 

campo da medicina. (Disponível em: <http://www.cpflcultura.com.br/2009/12/02/integra-novos-sujeitos-novos-

corpos-novas-configuracoes-do-sofrimento-fisico-e-mental-rafaela-zorzanelli/>. Acesso em: 20 ago. 2010).    
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5.1.1 O possível de se mostrar do sujeito deprimido: a materialidade do corpo entre 

regularidades e deslocamentos 

 

 Nesta seção, procuraremos analisar as representações produzidas pelas imagens do 

corpo do sujeito deprimido na Veja. Construídas a partir de movimentos dos eixos 

parafrásticos e polissêmicos, tais “contornos” são possíveis pelo efeito imaginário construído 

sobre o corpo do sujeito deprimido.  

 Para situar nossos gestos de leitura em relação às regularidades e aos deslocamentos 

produzidos pelas imagens do e sobre o corpo deprimido, optamos por dividi-las: de um lado, 

estão aquelas que produzem efeitos de paráfrase em relação ao imaginário do corpo do sujeito 

deprimido e, de outro, estão os recortes das imagens que em nossos gestos de leitura 

descontroem esse imaginário do corpo deprimido, produzindo um efeito de deslocamento.  

Nossa proposta analítica é a de não considerar a representação do corpo enquanto um 

conjunto fechado, homogêneo, de elementos anatômicos. Retomando a noção de corpo 

discursivo (FERREIRA, 2011), propomos mobilizar nossa análise a partir de traços que 

produzem o efeito de evidência do sujeito em estado depressivo. Adotamos o termo ‘traços’ a 

partir do trabalho de Courtine & Vigarello (2008), que aborda a intensa mobilização em torno 

da possibilidade de produzir evidências científicas do sujeito considerado criminoso pelo 

discurso jurídico a partir dos “indícios” dados pelo próprio corpo. Segundo os autores, entre 

estes traços constavam os “contornos da cabeça e ângulos faciais, lobos das orelhas e sulcos 

das mãos, comprimento de membros” (idem, p. 341). Entre as práticas, citam como exemplo o 

estudo antropométrico e as impressões digitais. Sobre este último dispositivo de identificação, 

os autores afirmam:  

 

O exame das tecnologias de identificação do fim do século XIX até nossos dias 

revela assim uma fragmentação cada vez mais fina e um controle cada vez mais 

preciso das percepções do corpo humano: a identidade individual se destaca 

progressivamente da imagem concreta e dos indícios superficiais do corpo para 

mergulhar nas profundezas abstratas da codificação biológica do organismo. 

(COURTINE & VIGARELLO, 2008, p. 358, negritos nossos).  

 

 As impressões digitais constituem recursos legítimos e utilizados pelo Aparelho 

Repressivo de Estado (ARE) para administração e controle civil até nossos dias. Vale destacar 

que os autores não fazem referência ao ARE, este é um gesto nosso de leitura a partir do 

trabalho de Althusser ([1970] 1985), e que visa situar os processos coercivos do Estado 
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através do corpo – Courtine & Vigarello designam tais práticas como “dispositivos” (2008, p. 

342) – que, ao mesmo tempo em que singularizam o sujeito, fazem com que este possa ser 

universalizado.   

Tais traços circulam repetidamente de tal maneira que permitem ser considerados 

enquanto efeitos de sentidos da inscrição de evidências, por conta da “eficácia material” 

(PÊCHEUX, [1975] 2009, p. 109) imaginária, permitindo, deste modo, a circulação desses 

traços a partir de um certo efeito de sentido pronto de identificação, o “aí está! Eis o corpo de 

um sujeito deprimido”, e que torna possível o efeito da imagem como uma “ilustração” do 

sujeito deprimido a partir desses traços, pois são eles que compõem aquilo que é reconhecido 

em uma dada época. Evitamos, assim, qualquer relação com um corpo orgânico e empírico; 

tratamos o que se reconhece nos discursos de outros campos de saber, como “olhos”, “mãos”, 

“boca” e “braços”, que os consideram membros e órgãos no sentido empírico e orgânico, 

como traços do imaginário do corpo deprimido; deste modo, os processos de representação 

do corpo deprimido são produzidos por tais traços do imaginário que em seus usos, posições, 

movimentos e paradas, por suas formulações, enfim, inscrevem-se no corpo discursivo e 

produzem efeitos de evidência de um sujeito deprimido, porque atuam na cristalização de 

sentidos, passível de movimentos e deslocamentos. Não se trata, portanto, de considerar o 

corpo como “produto” acabado, mas enquanto “materialidade significante”, passível do ritual 

e do equívoco, e que permite considerar o corpo discursivo enquanto “base relativamente 

autônoma” de inscrição dos processos discursivos (PÊCHEUX, [1975] 2009, p. 81).        

Esta tomada de posição discursiva implica, pois, na retomada de uma memória 

constituída por diferentes materialidades significantes que abordam o corpo do sujeito 

deprimido. Na relação parafrástica que se estabeleceu na materialidade linguística da Veja 

entre melancolia e depressão, foi nosso interesse situar se nas imagens sobre depressão 

também funciona essa relação de significações e quais são os deslocamentos produzidos na 

representação do corpo do sujeito.    

 As imagens do corpo do sujeito deprimido no discurso jornalístico de Veja podem ser 

analisadas como um discurso que, no seu movimento, afetado por discursos outros, se 

inscrevem na regularidade e no deslizamento metafórico quando da retomada de memórias do 

dizer sobre o corpo. Memória discursiva que também consiste, para nós, nas imagens já 

tornadas visíveis e esquecidas e que determina, em parte, a maneira de significar o que vemos 
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e o que é selecionado em Veja como significativo para fazer relações imagéticas sobre 

depressão. 

É neste embate em torno da memória, entre o repetido e o esquecido, que nos 

voltamos às imagens da Veja, buscando analisar alguns dos traços do imaginário do corpo do 

sujeito deprimido. Durante o levantamento do corpus discursivo, questionamos se poderia 

haver um funcionamento a partir da produção de uma das evidências possíveis – “a depressão 

é isto”. Construímos a expressão traços do imaginário do corpo do sujeito deprimido nas 

relações parafrásticas e polissêmicas com os sentidos construídos sobre melancolia desde o 

século XVI nas artes plásticas e na fotografia. Desenvolveremos com mais fôlego este ponto, 

mas desde já adiantamos a mobilização de uma metáfora que permite que de representações 

de corpos/sujeitos melancólicos para deprimidos. 

Uma obra que constitui nosso corpus complementar, como indicado nos 

procedimentos de trabalho, é a de Préaud (2005), um livro de imagens que reúne quase cem 

trabalhos relacionados à melancolia ao longo da história das artes. Considerando que estamos 

analisando imagens de uma revista contemporânea, recortamos da obra de Préaud cinco 

trabalhos, quatro referentes aos séculos XIX e XX e um do século XVI, de Dürer, autor 

definido como uma “figura típica” (PRÉAUD, 2005, p. 19) da melancolia e cuja imagem é 

considerada inaugural. O livro é dividido em seis sessões, que funcionam como temas para a 

seleção das obras: 1) “Dürer et Goya: deux figures types de la mélancolie”; 2) “Le Christ 

mélancolique”; 3) “Le Diable mélancolique”; 4) “La mort mélancolique”; 5) “L´amour 

mélancolique”; 6) “L´art mélancolique”.    

No percurso que faremos, seguiremos duas etapas: em um primeiro momento, faremos 

a descrição da imagem recortada e a análise de alguns elementos mais gerais e abordaremos 

aqueles aspectos pertinentes para nossa pesquisa. Após este momento de apresentação – a 

sequência das imagens obedece à uma ordem cronológica – e descrição, analisaremos mais 

detidamente os traços do imaginário do corpo discursivo do sujeito deprimido, que consiste 

no segundo momento deste percurso.   

Cada uma das imagens é resultado da utilização de diferentes técnicas, que variam 

entre pinturas, gravuras, litografias, fotografias. Junto a cada uma das imagens seguem seus 

créditos, cuja apresentação ocorre conforme a seguinte ordem: a) autor; b) título do trabalho; 

c) técnica utilizada; d) ano. 
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(1) Albrecht Dürer: Melencolia I, burin, 1514  

                                                                     (PRÉAUD, 2005, p.13) 

 

Qual o percurso de leitura (PÊCHEUX, [1983] 2010) construído na imagem de Dürer, 

de 1514? Esta imagem está presente em uma sessão da obra destinada especialmente ao autor, 

intitulada “Dürer et Goya: deux figures types de la mélancolie”, e a primeira a comparecer no 

livro de Préaud (2005). Conforme adiantamos, é considerada uma imagem inaugural sobre a 

melancolia
48

.  

Na imagem, a melancolia é relacionada à figura feminina, acompanhada de um cão e 

de uma figura angelical. Comentamos no início do trabalho sobre a produção de efeitos de 

sentidos do cão (negro) no discurso sobre depressão. É importante retomarmos outros gestos 

de leitura entre estudiosos da melancolia sobre o cão e seus processos de significação. 

                                                           
48

 Análises sobre a imagem de Dürer são desenvolvidas por Lambotte (2000) e Kehl (2009) e por Scliar (2003). 

A melancolia é o tema das referidas obras de Lambotte e Scliar, enquanto Kehl tem como tema de investigação a 

depressão.  
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Lambotte (2000), em obra que se volta especialmente à melancolia, analisa no “cão que 

dorme enroscado” (idem, p. 26) mais um elemento para a valorização da passividade e da 

lassidão da imagem. Scliar também se volta ao estudo da melancolia na obra Saturno nos 

trópicos: A melancolia européia chega ao Brasil (2003), e nela faz outra análise da presença 

do cão. De acordo com o autor, o cão adormecido funciona como um reforço para indicar a 

presença da melancolia na imagem. Vale destacar que, naquele momento histórico, a presença 

da melancolia era uma qualidade e não um defeito. O autor prossegue em sua explicação, 

afirmando que a face melancólica do cão indicava uma qualidade, já que cães amistosos são 

suscetíveis à convivência com invasores e, portanto, não eram confiáveis. Scliar também 

aponta o cão enquanto uma metáfora da memória, afirmando que “no Renascimento, a 

memória era freqüentemente representada sob a forma de um cão negro. Como o cão, a 

memória é um fiel acompanhante do homem.” (SCLIAR, 2003, p. 83). O autor desenvolve 

esta relação entre a imagem do cão e a memória
49

 afirmando: 

 

Na gravura de Dürer [...] temos uma memória – representada pelo cão – adormecida, 

desativada; o passado foi esquecido, é inútil. O futuro também não conta porque 

o sono, irmão da morte e conhecido componente da acédia, da melancolia, da 

depressão, nega o porvir. O melancólico lembra, mas o que lembra é triste: ele 

se desliga do tempo – dormindo. (SCLIAR, 2003, p. 83, negritos nossos). 

 

Como se vê, os autores vão desvelando alguns dos processos de textualização diante 

da presença do cão na cena. Assim como a análise do cão na imagem mobiliza diferentes e 

amplos gestos de leitura, cada objeto que a compõe possui processos de textualização que as 

análises dedicadas à melancolia visam mobilizar. Como nosso objetivo não é propriamente a 

análise da imagem de Dürer, mas de alguns dos elementos que compõem o que estamos 

denominando traços do imaginário do corpo do sujeito deprimido, não nos dedicaremos à 

análise de todos os elementos, por merecerem um trabalho único, mais exaustivo. Para fins de 

descrição, vale apontar na cena a presença de vários objetos e ferramentas relacionados ao 

cotidiano, que produzem o efeito de trabalho e racionalidade no processo do trabalho. Todos 

eles são, contudo, descontruídos dos sentidos de suas funções e na imagem podem produzir 

efeitos de adornos, posto que o olhar da figura feminina desvia de todos eles e se volta a um 

outro lugar, fora da tela.   

                                                           
49

 Memória neste caso entendida como mnemônica. 
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Lambotte (2000) analisa no famoso trabalho de Dürer os efeitos de sentido que o 

corpo produz em sua representação. A psicanalista afirma: “Essa disposição de espírito vê-se 

confirmada pela atitude clássica na qual ela se acha mergulhada: o olhar perdido ao longe, 

a cabeça apoiada numa das mãos, o braço dobrado, como se ela ameaçasse desabar por 

excesso de peso.”. (idem, p. 25, negritos nossos). 

O verbo ‘desabar’ traz os efeitos de sentidos da força da melancolia em sua inscrição 

no corpo do sujeito. Um corpo que desaba mediante um cansaço que vai além da questão 

física, um cansaço que esgota quando aparentemente nada se parece fazer. Corpo que em seus 

elementos fornece pistas de um desabamento: os braços dobrados, a cabeça que necessita do 

apoio da mão, os olhos perdidos, voltados a um lugar enigmático, todos estes elementos são 

considerados pela autora aquilo que compõe a “atitude clássica” do melancólico. Vale apontar 

que tal atitude é revestida de um grande sofrimento que se impõe – cuja consequência é 

também o efeito de sentido de um corpo na constante iminência de desabar.  

Na imagem de Dürer, o olhar compõe parte das análises que as psicanalistas Lambotte 

(2000) e Kehl (2009) desenvolvem. Cada uma delas apresenta diferentes efeitos de sentido 

que este traço produz na obra. Em Lambotte (2000), o olhar em seu desvio é o que permite 

que não se encare a “hidra monstruosa”. A autora também fala da “[...] estranheza de seu 

olhar que, perdido num além inapreensível, parece pressentir uma catástrofe iminente.” 

(idem, p 20 – negritos nossos). Já Kehl (2009) se embasa nos trabalhos de Panofsky & Saxl
50

 

e desenvolve a seguinte análise: 

 

Tal figura parece perdida em divagações, cercada por instrumentos científicos de 

mensuração e conhecimento do universo: um compasso, uma ampulheta que marca a 

passagem implacável do tempo, mapas do mundo que se ampliara a partir dos 

desdobramentos, formas geométricas, um grande livro sobre os joelhos, e, às suas 

costas, um quadrado mágico onde se inscreve a esperança de sintetizar a harmonia 

do universo. Seu olhar ensimesmado não se dirige a nada nem a nenhum desses 

objetos; antes sinaliza o abatimento ante à incapacidade de (tudo) saber. 

(KEHL, 2009, p. 70, negritos nossos). 

 

 Vejamos a outra imagem recortada sobre melancolia:  

 

 

 
 

 

 

                                                           
50

 Os autores, em parceria com Raymond Klibansky, têm publicada a obra Saturne et la mélancolie, études 

historiques et philosophiques: nature, religion, médecine et art (1964). 
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(2) Pierre Audoin d’après Pierre Bouillon: Il n’est plus temps!, decapagem e buril, 1804  

                                                                  (PRÉAUD, 2005, p.169) 

 

Nesta obra de Bouillon, que Préud insere no tema “L´amour mélancolique”, a imagem 

traz uma mulher sentada em meio à paisagem natural, que mobiliza o imaginário do paraíso. 

Um de seus braços se enlaça ao corpo, como se o abraçasse, e o outro cobre um dos seios, que 

estão desprotegidas pela vestimenta. Uma mão apoia a cabeça, que está inclinada.  

O corpo seminu poderia ser um vestígio de erotização. O nosso gesto de leitura, no 

entanto, é de que os traços não sensualizam, mas apontam para sentidos de fragilidade da 

mulher na posição sujeito melancólico: as mãos, uma enlaçando o corpo e a outra como apoio 

à cabeça, marcam seu corpo para uma tentativa de proteção e de uma espera enquanto 

direciona o olhar para fora da cena.  

Ela não sorri, embora a flecha ao lado de seu corpo retome uma memória discursiva 

sobre o cupido e do amor por ele lançado (simbolizado pela flecha), que fisga o sujeito no 

afeto de amor quando atingido. Neste percurso de leitura (PÊCHEUX, [1983] 2010), o amor 

não é causa de alegria, mas de melancolia, o que lança o sujeito à espera e, ao mesmo tempo, 

a uma certeza que desloca os sentidos do amor causa de satisfação.  
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Os olhos fugidios, a mão em apoio à cabeça, a ausência do sorriso, apontam que algo 

vai mal, a despeito da presença do cupido, representada pela flecha, rompendo com o 

imaginário do amor que completa o sujeito e que traz alegrias. 

Nossa próxima imagem retoma o discurso sobre guerra. Vejamos: 

 

 

(3) Weber d’après Horace Vernet: Le Soldat de Waterloo, litografia, 1843 

(PRÉAUD, 2005, p.159) 

 

Nesta imagem, recortada por Préaud (2005) no tema “La mort mélancolique”, os 

sentidos sobre a melancolia são relacionados à figura do coveiro de guerra; segundo Préaud, 

do “fossoyeur des rêves de grandeur perdue”
51

 (idem, p. 158). Uma de suas mãos apoia a 

cabeça; com a outra, ele segura uma ferramenta para escavar a terra, o que (re)convoca uma 

memória sobre a guerra relacionada às perdas e às mortes, mobilizados também pela presença 

da cruz ao fundo e que é o único objeto que recebe destaque na tela com efeito de luz. Um de 

seus pés está sem o calçado e enfaixado, apontando para os ferimentos físicos que ficam no 

corpo de qualquer um que esteja em meio ao cenário da guerra. O coveiro está sozinho na 

cena, o que produz o efeito de que se trata de um dever cumprido na solidão.  

Seu olhar volta-se para fora da cena. Para quem olha? Para os mortos? Para o cenário 

de guerra? Para o nada? Para o futuro? Os sentidos são polissêmicos ao se analisar o olhar do 

                                                           
51

 Em tradução livre, “coveiro dos sonhos da grandeza perdida”. 
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coveiro na imagem, assim como o olhar é um elemento fundamental nesta nossa empreitada. 

Trata-se de um dos traços do imaginário do corpo do sujeito deprimido, cujas reflexões 

desenvolveremos com mais fôlego posteriormente.  

Nos períodos de guerra, entre tantas outras, circulam discursividades em torno da 

guerra e daqueles que estão em combate. Na formação discursiva do Estado, o soldado é 

investido do imaginário do sujeito forte, determinado, corajoso, um herói da pátria. Os efeitos 

de sentidos produzidos a partir da imagem de Vernet, com a figura do coveiro, apontam para 

algumas discursividades silenciadas ou amenizadas nos discursos oficiais sobre guerra: os 

soldados mortos e o cenário dos corpos enterrados. Ao invés de imagens recorrentes no 

discurso midiático em torno das homenagens de Estado aos soldados, comparece o momento 

da preparação do lugar do enterro, apontando para a solidão da guerra e para a presença 

constante da morte.  

A imagem do corpo do coveiro produz sentidos de cansaço, de rendição, que neste 

caso não se relaciona a um inimigo de carne e osso, mas à tragédia da situação da guerra em 

sua dor. Com sua ferramenta de serviço à mão, a pá, produz-se sobre a guerra efeitos de 

sentidos de melancolia e não os sentidos de resistência e honra comumente produzidos. 

Vejamos a próxima imagem recortada:  

 

(4) Charles Meryon: Le Stryge, gravura, 1853  

                                                                   (PRÉAUD, 2005, p.99) 
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Prosseguindo em nosso percurso, temos outra imagem que recortamos de Préaud (2005) 

inserida no tema “O diabo melancólico”. A gravura de Meryon apresenta um demônio em um 

edifício, cujo efeito é o tudo ver do espaço urbano e que tem, portanto, um poder a partir do 

que vê, funcionando como uma espécie de onipresença.  

A imagem apresenta o demônio de perfil; suas mãos servem de apoio à cabeça. O seu 

olhar volta-se não para o espaço urbano que se encontra abaixo, mas para um além, um lugar 

outro, cujo efeito é o de uma indiferença ao que se passa na cidade. A língua à mostra rompe 

com o imaginário de poder e monstruosidade do demônio, construindo um outro lugar, o da 

melancolia e o do tédio.  

Esta é uma relação que se contrapõe ao imaginário sobre o Mal construído pelo discurso 

religioso, onde se constrói um demônio sempre atento às ações do homem para que este, em 

sua fraqueza, caia em tentação. A imagem, contudo, descontrói tal imaginário ao trazer um 

demônio entregue à melancolia, que desliza para uma total indiferença às ações humanas.  

Essa imagem de um demônio indiferente às ações humanas se opõe à presença 

numerosa dos pássaros de cor negra. Segundo Orlandi (2001b), as cores podem ser 

interpretadas a partir de uma “cromatografia política” (idem, p. 21), que permite filiar o negro 

com sentidos de conservadorismo e, no discurso religioso, ao Mal. Neste cenário, os corvos 

ganham uma atribuição maléfica, pela relação espacial que se estabelece com o demônio, já 

que eles formam uma espécie de fileira a partir dele, em uma disposição que filia o Mal a uma 

presença física. Mas os efeitos de força desta presença são descontruídos perante um demônio 

melancólico, filiado a sentidos outros, como, por exemplo, o de um mal paralisado diante da 

melancolia. Outro gesto de leitura é o de que a gravura aponta para o Mal afetado pela 

melancolia, rompendo com os sentidos cristalizados de que o Mal é inatingível.  

Nossa próxima imagem recortada é uma fotografia e a única do livro de Préaud (2005) 

do século XX: 



211 

 

 
(5) Man Ray: Portrait de Picasso, fotografia, 1931. 

(PRÉAUD, 2005, p.219) 

 

Com fundo na cor branca, a fotografia de Picasso, inserida no tema “L´art 

mélancolique”, é a última do livro de Préaud (2005) e a única imagem do século XX. Ela é 

também a única imagem a não ter um cenário como nas anteriores: os elementos enigmáticos 

como da imagem (1), de Dürer; o cenário paradisíaco de (2); o cenário de guerra em (3), o 

cenário do espaço urbano em (4). O cenário ao fundo de Picasso é branco, silenciando 

inclusive a imagem que se tem de Picasso, enquanto pintor de telas coloridas e que se 

inscrevem ao movimento cubista. Deste modo, o branco produz efeitos de sentidos de nada, 

de vazio.  

Picasso é o único a comparecer na imagem. Seus braços estão apoiados. Um deles, 

inclusive, cruza e alcança o outro braço. Uma de suas mãos apoia a cabeça. Ele não sorri. Há, 

no entanto, um traço do imaginário que rompe com o traço das imagens apresentadas 

anteriormente: o olhar. Picasso olha diretamente para o leitor da imagem. Este é um 

deslocamento fundamental. Enquanto nas demais imagens o olhar se volta a um espaço fora 



212 

 

da cena, desconhecido do leitor, na fotografia de Picasso o leitor é implicado a se fazer 

comparecer na cena enquanto aquele que é olhado.  

 

5.1.2 Os traços do imaginário do corpo do sujeito deprimido 

 

Feitas as explanações em torno de cada uma das imagens, mobilizando a descrição de 

alguns elementos nelas expostos e trazendo alguns dos efeitos de sentidos produzidos, 

faremos a seguir uma análise que busca os processos de construção de sentidos a partir dos 

traços do imaginário do corpo melancólico construído nas imagens que recortamos de Préaud 

(2005). Em nosso gesto de leitura, são quatro os traços que nos interessam: os olhos, as mãos, 

a boca e os braços. Compreendemos que o funcionamento de tais traços é regular nas imagens 

que recortamos; além disso, nos permitem compreender alguns dos efeitos de sentidos 

produzidos sobre uma possível representação do sujeito melancólico.    

Conforme destacado por Pêcheux ([1983] 2010), toda imagem traz em seu percurso de 

leitura elementos do que fora produzido discursivamente em outro lugar. Pêcheux aponta para 

uma memória que uma imagem mobiliza. Uma memória que escapa, pois, de uma 

mobilização individual, psicológica, e fora da história. Pêcheux aponta para a historicidade 

que envolve a memória e com a qual o leitor de uma imagem é posto em contato a partir de 

um certo programa de leitura que a imagem comporta – não desprezando as falhas, conflitos e 

desdobramentos que nela são produzidos, conforme salienta Pêcheux (idem).   

Mobilizando o que para nós é relevante, os traços do imaginário que recortamos 

comparecem enquanto marcas inscritas no corpo discursivo do sujeito melancólico. A 

regularidade consiste pela mobilização de efeitos de sentidos de um corpo melancólico a 

partir do funcionamento de tais traços do imaginário nas imagens. Em outras palavras, o 

corpo discursivo melancólico produz significações a partir da regularidade com que os traços 

do imaginário são mobilizados nas imagens: os olhos, as mãos, a boca e os braços marcam 

este sujeito pelo efeito de repetição no modo como se inscrevem e como inscrevem o corpo 

discursivo, atuando como a “recitação de um mito” (idem, p. 51). O mito do corpo do sujeito 

melancólico.  

Elaborando uma análise mais específica de cada um dos traços do imaginário, 

comecemos por aquele que compreendemos ser o que mais fortemente identifica o corpo do 

sujeito na posição melancólico: o olhar. Olhar que em sua regularidade traz o gesto de desvio 
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do ponto central da tela (do ponto de vista de quem olha), produzindo um duplo efeito de 

recusa: recusa de olhar o outro e recusa de ver o olhar que a ele se dirige.  

Este traço do imaginário compõe parte das análises que Lambotte (2000) e Kehl 

(2009) desenvolvem a partir da gravura de Dürer, já citadas anteriomente. Vamos agora 

retomá-las apontando os traços que comparecem na análise das autoras.  

Em Lambotte (2000), o olhar em seu desvio é o que permite que não se encare a “hidra 

monstruosa”. A autora também fala da “[...] estranheza de seu olhar que, perdido num além 

inapreensível, parece pressentir uma catástrofe iminente.” (idem, p 20 – negritos nossos). 

Traremos novamente um fragmento do estudo de Kehl (2009), que desenvolve uma análise 

com base nos trabalhos de Panofsky & Saxl. Vejamos: 

 

Tal figura parece perdida em divagações, cercada por instrumentos científicos de 

mensuração e conhecimento do universo: um compasso, uma ampulheta que marca a 

passagem implacável do tempo, mapas do mundo que se ampliara a partir dos 

desdobramentos, formas geométricas, um grande livro sobre os joelhos, e, às suas 

costas, um quadrado mágico onde se inscreve a esperança de sintetizar a harmonia 

do universo. Seu olhar ensimesmado não se dirige a nada nem a nenhum desses 

objetos; antes sinaliza o abatimento ante à incapacidade de (tudo) saber. 

(KEHL, 2009, p. 70, negritos nossos). 

 

Olhar perdido, olhar inapreensível, olhar ensimesmado: todas estas expressões 

compõem “sítios de significância” (ORLANDI, 1998) que permitem que os depreendamos 

enquanto gestos políticos de um sujeito diante de seus afetos e a partir dos quais serão 

produzidos gestos de leitura de outrem. Conforme depreendemos, o olhar do sujeito da 

imagem se lança para fora da tela. É um olhar perdido e inalcançável, cujos sentidos fluem na 

turbulência aparentemente cansada do sujeito melancólico.  

A melancolia, pelos modos de inscrição no corpo discursivo, pode produzir diferentes 

efeitos de significação sobre este sujeito (que se faz) marcado, salienta Lambotte (2000). As 

diferentes discursividades de cada época produzem sobre esse sujeito diferentes efeitos de 

sentidos: em um dado momento, um sujeito afastado de Deus, tomado pela tristeza ou pela 

preguiça, que seriam acrescentados à lista dos pecados capitais. Em outra época, de um corpo 

a ser recolhido – na produção de efeitos de loucura e do encarceramento em instituições 

psiquiátricas (FOUCAULT, 1975). De todo modo, pode-se afirmar que está em jogo um 

corpo a ser lançado a um lugar outro, de sentidos negativizados. Trata-se de um corpo 

discursivo a-social, segregado socialmente.  
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A questão fundamental que analisamos foi o deslocamento deste traço do imaginário 

produzido na fotografia de Picasso. Na obra de Préaud (2005) é a fotografia de Picasso uma 

das únicas (senão a única) a apresentar em sua materialidade um efeito metafórico do corpo 

do sujeito: o sujeito olha para a câmera, produzindo o efeito de que nos olha. Este é um traço 

do imaginário que por ser aquele que mais fortemente identifica também é capaz de produzir 

um deslizamento, uma metáfora, nos sentidos produzidos sobre o corpo do sujeito deprimido. 

Se a metáfora, segundo explica Orlandi (1998), é “uma palavra por outra”, sendo que 

nenhuma palavra tenha sentidos que lhe sejam próprios, do mesmo modo podemos 

compreender que o corpo do melancólico não possui traços únicos e fechados; por serem da 

ordem do imaginário, estão em movência. Daí entendermos e propormos aqui o efeito 

metafórico no/do corpo discursivo a partir dos traços do imaginário do corpo do sujeito 

melancólico: um traço por outro traço. O olhar, cujos efeitos de sentidos são o de uma recusa, 

para outro olhar, que já não mais produz esse efeito; ao contrário, olha diretamente para o 

ponto de vista daquele que o vê. Retomando Pêcheux ([1983] 2010), o traço atua como uma 

metáfora, na qual “sob o ‘mesmo’ da materialidade da palavra [aqui estamos considerando o 

corpo discursivo] abre-se então o jogo da metáfora, como outra possibilidade de articulação 

discursiva... Uma espécie de repetição vertical, em que a própria memória esburaca-se, 

perfura-se antes de desdobrar-se em paráfrase” (idem, p. 53). O desvio do olhar faz furo na 

estabilidade dos efeitos de sentidos sobre melancolia.  

Uma análise sobre o olhar também comparece no trabalho de Mariani & Medeiros 

(2011c)
52

 sobre a circulação da imagem da mulher no espaço urbano favela. As autoras 

analisam os efeitos produzidos por este traço do imaginário, o olhar, da adolescente Carla em 

três imagens e os diferentes gestos de leitura dos veículos de comunicação que utilizaram esta 

imagem na época.  

Enquanto traço do imaginário, o olhar comparece de diferentes maneiras no discurso 

jornalístico. No discurso do Jornal do Brasil, os olhos são silenciados pela técnica de inserção 

da tarja preta. Na imagem mobilizada pelo discurso jornalístico de Veja, o olhar comparece 

sem qualquer tipo de técnica, permitindo que o sujeito leitor depreenda alguns dos efeitos de 

                                                           
52

 O trabalho analisa o processo de produção de sentidos de três diferentes fotografias de uma mesma 

adolescente, Carla, em 1987, na favela de Santa Marta (bairro de Botafogo, Rio de Janeiro); duas delas foram 

feitas por profissionais de diferentes veículos de comunicação: Jornal do Brasil e revista Veja (que utiliza 

imagem veiculada na televisão). O profissional do Jornal do Brasil ganhou prêmio Esso daquele ano. A terceira 

fotografia, parecida com a que levou o prêmio, foi feito pelo jornal O Globo, mas por decisão do fotógrafo não 

foi publicada.  
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sentidos que deste traço são produzidos. Este mesmo traço, no jornal O Globo, em fotografia 

não publicada, também está à mostra, ou seja, trata-se de uma imagem que, a princípio, faz 

com que o olhar compareça na imagem. As autoras destacam o oceano discursivo que se 

produz na relação entre os processos de silenciamento do olhar, sua exposição e os modos 

pelos quais tal traço se torna visível no discurso jornalístico.  

A análise de Mariani & Medeiros (2011c) volta-se especialmente à fotografia de 

Ricardo Beliel, não publicada na época pelo Globo, onde há um “jogo de encenação” (idem) 

no qual a posição sujeito mulher no espaço favela produz uma (suposta) ação, com arma na 

mão e o corpo voltado à câmera. Jogo que em sua ilusão de completude encontra o equívoco 

no olhar. Para as autoras,   

 

“Olhar oblíquo [...] que nos faz pensar que essa adolescente talvez não tenha sido 

suficientemente olhada pelo Outro materno, quando consideramos, também, sua 

história pessoal. Lembro, aqui, que a imagem que nos constitui é o significado que 

recebemos e uma significação que podemos construir na fantasia.” (MARIANI & 

MEDEIROS, 2011c, p. 86, negritos nossos).  

 

 

Destacamos a expressão ‘olhar oblíquo’ para apontar que no gesto de leitura das 

autoras é este traço que ao comparecer produz deslocamentos, já que nas demais fotografias 

ele é impedido de circular: em um, por sofrer processos de silenciamento censórios com o uso 

da tarja preta; em outro, por estar ilegível – trata-se de um trabalho de citação de uma imagem 

televisiva. Na fotografia em que ele comparece, no entanto, o olhar é o traço que faz furo à 

estabilização dos sentidos sobre a adolescente, cuja construção simbólica a coloca enquanto 

“inimiga número um”. É este um traço que, a partir da construção de uma posição sujeito 

mulher do espaço urbano favela, produz o deslocamento e reposiciona este sujeito em outro 

lugar, que comparece como um (talvez) não assistido pela mãe, e certamente um sujeito não 

assistido pelo Estado.  

Este traço também é citado na análise que Soares (2007) empreende das imagens das 

revistas semanais dos portadores do vírus HIV. Sobre uma das imagens dos doentes, Soares 

afirma: “Seus olhos estão arregalados mas não na direção da lente que o capta.” (idem, p. 

88). É possível depreender que no gesto de desvio, de não olhar à câmera, embora com os 

olhos arregalados, o sujeito produza sentidos que desestabilizem o sentido de degradação do 

corpo que a imprensa agenda em determinada época sobre a imagem do doente soropositivo 

na relação com a homossexualidade, conforme enuncia o autor. O desvio aponta para um 
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gesto de refúgio deste sujeito diante da captura da imagem, cujos efeitos são de que tudo diz e 

tudo mostra. Aquele ponto para o qual o sujeito olha e que a lente não capta, eis um possível 

apontamento de um ponto de refúgio inapreensível e que escapa às cristalizações. 

Desta maneira, fazer a relação do olhar, um traço do imaginário que desestabiliza o 

que fora construído sobre imagem e mulher na favela e portadores de HIV, com o traço do 

imaginário sobre a melancolia, indica a repetição de um elemento que, ao ser deslocado de 

uma perspectiva orgânica, aponta para uma tomada de posição de um sujeito que, na produção 

de evidências que a imagem busca construir, faz furo às estabilizações de sentido.  

E trazendo as questões levantadas por Mariani & Medeiros (2011c), de que a imagem 

nos constitui, e retomando os traços do imaginário do sujeito melancólico, é possível apontar 

algumas questões a partir do deslocamento metafórico produzido a partir do olhar (direto à 

câmera) de Picasso. Que efeitos de sentidos podem ser produzidos ou descontruídos a partir 

do desvio deste traço do imaginário? Em nossos gestos de leitura, compreendemos que diante 

de práticas discursivas que produzem a necessidade de tudo mostrar e tudo dizer, o desvio do 

olhar pode representar um gesto político do sujeito de recusa diante de uma sociedade do 

espetáculo
53

 (DEBORD, 1997), que torna insuportável o olhar em seu desvio, o olhar oblíquo. 

Já o olhar direto implicaria em efeitos de sentidos de um enfrentamento, em que a máquina 

fotográfica se (re)posiciona enquanto sujeito leitor da imagem de outro sujeito que se expõe e 

se mostra, sendo que nesta exposição estaria em jogo a construção de sentidos de um sujeito 

que não tem nada a esconder. O olhar em seu desvio, desta maneira, torna-se efeito de sentido 

de uma fraqueza que não poderia comparecer.        

Outro traço do imaginário que pode ser depreendido a partir das imagens em questão 

são as mãos. As mãos e os processos de gestualização que elas mobilizam nas imagens 

produzem efeitos de suporte para a cabeça, suporte este que estabelece relações de sentidos 

com um sujeito extenuado, para alguma coisa insustentável, prestes a “desabar” 

(LAMBOTTE, 2000) e que produz a necessidade desse apoio. A cabeça vem a ser o que 

representa este “peso” da ordem do insuportável.  

A boca compõe outro traço do imaginário do sujeito melancólico. Os contornos da boca 

nas imagens apontam para efeitos que não são de alegria. Para apontarmos a oposição que 

marca o contorno que assim se desenha neste traço, vamos chamá-lo de “tristeza aguda”, que, 

segundo Kristeva (1989, p. 27), é “o humor fundamental da depressão”. Expliquemos tal 
                                                           
53

 Para Debord (1997, p. 14), “O espetáculo não é um conjunto de imagens, mas uma relação social entre 

pessoas, mediada por imagens.”. 
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escolha da depressão ao analisarmos a melancolia: segundo a autora, o estudo freudiano torna 

fluida a relação entre a melancolia e a depressão enquanto sintomas e, por isso, ela explica 

que ambas “designam um conjunto que se poderia chamar de melancólico-depressivo, cujos 

limites, na realidade, são imprecisos [...].” (idem, p. 16).  

O desenho do contorno da boca em seu efeito de fechamento, em sua oposição à 

manifestação da alegria imaginariamente construída pelo sorriso (e pelo riso), vem corroborar 

para a composição de um sentido para este traço do imaginário do corpo melancólico. O 

sorriso romperia com este imaginário, produziria efeitos outros, porque é de outra ordem; na 

melancolia – e na depressão – está em jogo a sua ausência.  

Este traço também comparece, de certo modo, na pesquisa de Mariani & Medeiros 

(2011c), já que abordam o riso. As autoras analisam três fotografias da adolescente Carla, e 

em duas delas o riso comparece (nas fotografias do Jornal do Brasil e O Globo). No processo 

de textualização que se estabelece entre a fotografia e a legenda que acompanha a imagem, 

constrói-se sobre Carla a evidência de ser “O” inimigo a ser combatido. O processo de 

produção de evidências do perigo e da violência presente no espaço da favela se “encarna” no 

corpo de uma adolescente, que carrega consigo a pistola. No decorrer da análise, as autoras 

trazem um elemento que perturba essa ordem construída pelo JB: “E ela ri” (idem, p. 80). 

Mais do que um simples acréscimo à descrição da imagem, o riso rompe com a ordem 

vigente, pois, conforme as autoras, Carla “Ri, portanto, na posição posta da marginalidade, 

isto é, ri numa posição interditada à formação discursiva que configura o Estado em nossa 

sociedade. Na foto da Veja, não há mais este riso. Insustentável na sua recepção?” 

(MARIANI & MEDEIROS, 2011c, negritos nossos). A interrogação das autoras traz à tona o 

furo que o riso pode produzir em sentidos cristalizados. Seria possível interrogar que o riso, 

em seus supostos efeitos de produção de evidência, pode ocorrer a partir da filiação a 

formações discursivas que atribuem a este traço do imaginário um lugar possível de ser 

sustentado? De acordo com a análise das autoras, pode-se compreender que o riso pode se 

inscrever em uma discursividade a partir da qual ele se faz possível e até mesmo necessário, 

bem como pode ser um lugar insustentável, aquilo que não pode comparecer, porque rompe 

com discursos hegemônicos sobre lugares sociais. Carla, ao sorrir, rompe com essa ordem. Já 

o sorriso como traço do imaginário do melancólico não se sustenta, posto que rompe com a 

ordem de um afeto que marca o sujeito e cuja “tristeza inconsolável em geral esconde uma 

verdadeira predisposição para o desespero” (KRISTEVA, 1989, p. 39). 
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Também consideramos os braços enquanto traços do imaginário e que também 

produzem efeitos, embora não tão nitidamente marcados. Um dos modos de comparecimento 

deles no corpo deprimido ocorre pelo gesto de recobrimento da região frontal do corpo, 

produzindo um efeito de um sujeito desinteressado pelo outro, que recusa o que lhe é exterior. 

Um gesto que em seu efeito de fechamento provoca sentidos de desinvestimento do sujeito 

em sua relação com o outro e com o espaço que habita.  

Assim, neste empreendimento de análise de como os traços do imaginário do corpo do 

sujeito – designado como deprimido, triste, melancólico – comparecem nas imagens da Veja, 

buscamos observar também os deslocamentos, as metáforas produzidas nessa retomada dessa 

memória discursiva sobre melancolia, mobilizada principalmente na contemporaneidade no 

deslizamento para a circulação do termo ‘depressão’. Tais deslocamentos possibilitam 

compreender os lugares sociais a partir dos quais se faz possível ilustrar, representar, pontuar 

o sujeito deprimido.   

O verbo pontuar marca nossa leitura do corpo que comparece no discurso jornalístico de 

Veja a partir de um estilhaçamento. O termo ‘pontuar’ permite que o discurso jornalístico, em 

seu funcionamento, produza determinados sentidos sobre o corpo e silencie outros.  

Passando à análise especificamente, à medida que uma imagem ilustra uma imagem 

cerebral para ilustrar depressão, tem-se uma determinada produção de efeitos de sentidos em 

relação a imagens de rosto e corpo, por exemplo. Em nosso recorte, temos duas imagens de 

cérebro: a primeira, que data do fim dos anos 70, e a segunda, que comparece em 2010, em 

uma matéria que aborda a depressão.  

 

 

Imagem 1 (Veja, 14/11/1979) 
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Imagem 2 (Veja, 10/02/2010) 

 

 

Nas imagens do cérebro, um corpo que em sua fragmentação produz sentidos de um mal 

detectável e, por isso, tratável. Na imagem, cujo funcionamento é de uma ilustração dos 

mecanismos cerebrais, há um processo de silenciamento de sentidos de uma depressão 

relacionada aos afetos e ao processo de constituição do sujeito, e privilegia aqueles 

relacionados a uma reação orgânica, química, permitindo a produção de saberes que atuam 

como uma espécie de guia do mal-estar. Em outras palavras, um funcionamento discursivo 

didatizado (MARIANI, 1998) sobre depressão e seu tratamento em vigor desde 1979.  

O funcionamento discursivo de didatização produz diferentes efeitos de sentidos em 

cada uma das imagens. A primeira imagem é de matéria de 1979, ainda sob o regime da 

ditadura militar. A imagem está em preto e branco e as partes do cérebro são nomeadas. Tal 

como em um livro de ensino de ciências, o órgão tem suas partes nominadas e uma 

explicação, também ilustrada, acerca do funcionamento do medicamento. Aqui está em jogo 

um efeito-leitor que precisa ser instruído sobre o corpo e sobre o funcionamento do 

medicamento. A materialidade verbal, neste recorte, silencia uma instrução quanto à 

depressão. A necessidade de instrução, portanto, é produzida com vistas a educar o sujeito-

leitor sobre a ação terapêutica do medicamento no cérebro.  

  Por outro lado, é diferente o funcionamento na matéria de 2010. Na imagem 2, há o 

uso de cores para ilustrar o cérebro, mas já são silenciados os nomes das partes que o 

compõem, apontando para a produção de um efeito-leitor instruído quanto ao funcionamento 

deste órgão. Ao lado, na materialidade verbal, são apresentadas as causas para depressão: 
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“Genética”, “stress” “doenças que alteram a química cerebral”, “uso de drogas”, entre outras. 

Neste caso, há um deslocamento nas necessidades que se impõem ao sujeito-leitor: se em 

1979 tais necessidades eram em torno da ação do medicamento, em 2010 as necessidades são 

construídas em torno de um discurso didatizado sobre as causas de um quadro depressivo. A 

imagem de um sujeito-leitor instruído é reforçada pelo comparecimento da dupla hélice do 

DNA ao lado do boxe que traz explicações sobre as causas de depressão; tal comparecimento, 

no entanto, é da ordem de um já sabido e que funciona, portanto, como sendo um pré-

construído na imagem, já que não há qualquer menção ou explicação sobre tal figura. O 

funcionamento da imagem 2 coloca em causa um imaginário de um sujeito-leitor que, embora 

conheça a dupla hélice do DNA, precisa ser instruído quanto às causas de depressão. 

Esta ênfase sobre o cérebro nos discursos sobre depressão também pode ser depreendida 

no discurso da medicina. Segundo Souza & Moura (2010), os movimentos do discurso da 

medicina produziram um deslocamento “do cuidado do doente para a investigação da doença, 

agora considerada como um desarranjo em uma máquina complexa, cuja solução encontra-se 

no campo da Biologia” (SOUZA & MOURA, idem, p. 197). Na produção de sentidos sobre 

depressão, o cérebro é um lugar privilegiado do corpo a partir do qual se torna possível dar à 

ciência um caráter positivista
54

. Deste modo, as discursividades circulam em torno de 

descrições das operações cerebrais e silenciam outros processos de sentidos sobre a depressão, 

como os afetos, que em algumas áreas, como na psicanálise, são questões privilegiadas para a 

reflexão e o debate sobre depressão.  

Os modos pelos quais o corpo comparece pontuado, ou seja, o processo de seleção de 

imagens que tenham como efeito a ilustração do sujeito deprimido, pode ocorrer tanto pela 

repetição, a paráfrase, quanto pelo deslocamento, a polissemia, e um dos vestígios de 

pontuação ocorre pela retomada interdiscursiva de um dos traços do imaginário do corpo do 

sujeito deprimido: o sorriso. 

Recortamos quatro imagens: 

 

                                                           
54

 As autoras explicam que essa visada positivista na medicina já se marca na passagem no século XVI para o 

XVII e que consiste, em linhas gerais, em uma tomada de posição sobre a ciência marcada por algumas 

características, entre elas: “objetividade, neutralidade, factualidade, rigor, sistematização”. O modelo adotado 

como válido e pilar para o “saber científico era o das ciências experimentais” (SOUZA & MOURA, 2010, p 

197). 
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Imagens 3 e 4 (Veja, 14/02/1996) 

 

 

Imagem 5 (Veja, 12/05/2004) 
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Imagem 6 (Veja, 12/05/2004) 

 

Nas imagens 3 a 6, o recorte que empreendemos pode produzir efeitos de sentidos 

parafrásticos dos traços do imaginário bem como apontar para uma polissemia, para o 

deslocamento de tais traços. Na matéria “A alma da química”, de 1996, a polissemia dos 

sentidos se produz: em uma, um sorriso que se marca somente por um contorno, sugerindo 

um leve sorriso; na outra, o sorriso, dentes à mostra. Sorrisos que produzem o efeito de que 

são possíveis graças à “alma da química” e cujos sentidos apontam para uma direção dos 

sentidos em torno do uso de medicamentos. Diante do processo de silenciamento da tristeza 

marcada pelas imagens, se tem um corpo e um sujeito cujos efeitos de sentidos são que estão 

curados da depressão. 

A matéria intitulada “Prozac foi só o começo”, de 2004, aborda os medicamentos para a 

depressão e abre com a imagem do rosto dividido que traça uma oposição entre tristeza e 

alegria. Em uma das metades, o rosto não sorri e na outra o sorriso comparece. No decorrer da 

matéria, a metade do rosto que está triste comparece novamente para ilustrar um boxe cujo 

título é “Cada vez melhores”, mas transformada: passa a ser uma face que sorri. Neste boxe, o 

discurso de Veja explica que os efeitos colaterais dos medicamentos antidepressivos são mais 

brandos. A retomada desta imagem do rosto que estava triste e que passa a sorrir ilustra e ao 

mesmo tempo (re)afirma sentidos. Ela funciona na matéria de modo a apontar ao leitor, 

didaticamente (MARIANI, 1998), a quem cabe a responsabilidade por cada lado da face 
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ilustrada no início da matéria: a face triste, cabe à depressão; a sorridente, ao medicamento. 

Um funcionamento de ilusão da transparência da linguagem e do não equívoco. 

Como afirmamos anteriormente, há um jogo de tensões nas representações do corpo nas 

imagens. Muitas vezes a tensão é marcada no interior da própria matéria, como a de 2010, 

intitulada “A depressão em preto e branco”. Nela, temos a imagem cerebral, que trouxemos 

acima (Imagem 2), bem como uma imagem que retoma fortemente os sentidos dos traços do 

imaginário do corpo do sujeito melancólico e que atua como representação do sujeito 

deprimido. 

 

 

Imagem 7 (Veja, 10/02/2010) 

 

Nesta imagem, comparecem vários dos traços do imaginário: os olhos que desviam do  

olhar do leitor, as mãos apoiando a cabeça, a ausência do riso. O rosto inscreve os traços do 

imaginário do corpo do sujeito deprimido. Um corpo que é representado, na mesma matéria 

(em 2010), com o rosto que traz as marcas dos traços do imaginário e que é posteriormente 

pontuado pelo funcionamento cerebral da depressão. Na relação entre os vestígios discursivos 

construídos pelo rosto e a imagem do cérebro, produz-se o efeito de uma relação causal em 
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que a inscrição dos traços do imaginário que marcam a depressão é causada por um problema 

de ordem mental, passível de ser detectado e tratado.  

Da mesma maneira, alguns dos traços do imaginário comparecem nesta imagem, de 

matéria de 1995: 

 

Imagem 8 (Veja, 14/06/1995) 

 

Embora a revista utilize uma determinada técnica que faz com que o olhar, enquanto 

traço, compareça com efeitos que impedem uma visualização nítida, é possível depreender 

que há um desvio do olhar da menina que comparece na imagem. Ao contrário do efeito 

comumente conhecido como “tarja preta”, que impede que o olhar seja capturado, a técnica 

utilizada não impossibilita uma leitura do sujeito-leitor quanto à direção do olhar da criança. 

Há outros traços do imaginário em torno da materialidade do corpo: a menina apoia a cabeça 

com as mãos, na produção de efeitos de sentidos de um cansaço, de uma extenuação que vai 

para além da ordem física. Há, também, a ausência do sorriso. Sentada e de ombros curvados, 

temos uma imagem que traz os traços do imaginário do corpo do sujeito deprimido: tristeza 

profunda que na imagem se materializa no corpo de uma criança ao mesmo tempo em que 

comparece ao lado do título: “Infância dopada”. Mas na relação entre a imagem que encarna 

um olhar marcado pela tristeza e o discurso verbal da “infância dopada”, produz-se o 

equívoco.   

Na perspectiva discursiva, o conceito de equívoco, segundo Orlandi (1998), se afasta 

dos sentidos comumente construídos sobre este termo, enquanto erro ou engano, para fazer 

emergir outras questões, pontos de deriva que se colocam em torno do sujeito e em torno da 



225 

 

história. Se em relação à história o equívoco funciona ideologicamente como aquilo “que está 

presente por uma ausência necessária” (idem, p. 82), em relação à psicanálise o equívoco 

coloca em questão o sujeito do inconsciente. História e sujeito, deste modo, se constituem 

enquanto instâncias que apontam para o inevitável, para aquilo que irrompe no discurso, na 

ilusão de referencialidade e homogeneidade, fazendo eclodir a ilusão do sujeito em relação ao 

controle de seu discurso.  

Na imagem acima, o equívoco se instaura no processo de significações estabelecido 

entre o dizer e o mostrar. Na materialidade linguística, a depressão da criança é abordada na 

relação entre o tratamento medicamentoso e o psicanalítico. Eis uma sequência discursiva que 

recortamos: 

  

SD67: Se a tristeza de Célia não tivesse acontecido nesses anos 90, a peregrinação por 

consultórios teria outro resultado. Por muitos anos a depressão infantil permaneceu 

desconhecida. A visão psicanalítica, dominante durante boa parte deste século, recusava-se a 

reconhecer o distúrbio, alegando que crianças ainda não teriam “superego” maduro suficiente 

para a manifestação depressiva. O avanço dos estudos mudou essa concepção. Convencidos de 

que crianças são tão vulneráveis a desequilíbrios bioquímicos no cérebro quanto os adultos 

– nos quais desde a década de 50 se aplicam terapias com remédios – os psiquiatras entraram de 

sola no domínio das mentes em formação. (Veja, 14/06/1995). 

 

 

Como já apontamos, o discurso jornalístico de Veja produz uma rivalização discursiva 

entre psicanálise e psiquiatria. Nesta sequência discursiva, a produção de sentidos aponta para 

uma representação imaginária da psicanálise enquanto uma “visão”, o que a diminui e a torna 

uma opinião, uma tomada de posição ideológica e, portanto, não científica, fragilizando a 

psicanálise enquanto campo de saber. Por outro lado, os sentidos que apontam para uma 

cientificidade – “o avanço dos estudos” – são construídos em torno da psiquiatria, cujo 

imaginário se dá pela tomada de posição em relação à depressão e cuja abordagem, segundo a 

revista, é científica, já que considera a causa da depressão os “desequilíbrios bioquímicos no 

cérebro”.  

Compreendemos, entretanto, que o equívoco se produz na relação, de um lado, pela 

materialidade verbal que aponta a psiquiatria como ciência que faria com que o equilíbrio 

cerebral se restabelecesse e, por outro, pela materialidade não verbal, considerando-se que a 

imagem mantém os traços do imaginário do corpo do sujeito deprimido. O sentido de cura 

que a revista tenta cristalizar pelo tratamento psiquiátrico fica em suspenso, considerando-se o 

que aponta a legenda junto à fotografia “Célia tem depressão: nem TV nem escola”. No 
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sistema capitalista, a depressão infantil fica marcada pela falta de dois bens, um simbólico – a 

escola –, e outro de consumo – a TV. Se o discurso jornalístico de Veja poderia produzir sobre 

o tratamento a ideia de uma criança não deprimida, curada, na relação estabelecida entre as 

materialidades verbais e não-verbais, os efeitos de sentidos de depressão se mantêm e a 

depressão continua a se inscrever na materialidade do corpo discursivo da criança.  

 A revista apresenta também os sujeitos que depõem sobre seus transtornos mentais 

(fobias, ataques de pânico, entre outros). Entre os transtornos, comparecem os (supostos) 

sujeitos deprimidos. Vejamos, a seguir, as imagens 9, 10, 11, 12 e 13: 

 

 

Imagem 9 (Veja, 17/06/1992) 

 

Imagem 10 (Veja, 01/12/1993) 
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Imagem 11 (Veja, 01/12/1993) 

 

 

Imagem 12 (Veja, 01/12/2004) 
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Imagem 13 (Veja, 01/12/2004) 

 

As imagens produzem um efeito no qual a polissemia se sobressai à paráfrase em 

relação ao comparecimento dos traços do imaginário do corpo do sujeito deprimido. Um dos 

deslocamentos produzidos nas imagens está no processo de produção de sentidos em torno do 

comparecimento das mãos. Conforme apresentamos anteriormente, uma memória discursiva 

se construiu sobre a melancolia e na contemporaneidade os sentidos deslizam e são 

resignificados na produção de sentidos sobre a depressão. Uma regularidade nesta memória é 

o uso das mãos como suporte para apoiar a cabeça. Nas imagens que recortamos, produz-se o 

efeito de necessidade de suporte, mas já não são as mãos que atuam neste efeito, e sim 

objetos. 

Por outro lado, há o deslocamento de um dos traços do imaginário do corpo do sujeito 

deprimido que já analisamos na fotografia de Picasso: o olhar que se volta diretamente à 

câmera. Muitas das imagens são acompanhadas por um discurso verbal no qual os sujeitos 

depõem sobre a dor de viver, os benefícios proporcionados pelo uso do medicamento “X” ou 

“Y”, a necessidade de uso do medicamento. Um dos traços do imaginário, a boca tem um 

funcionamento regular, que consiste na ausência do sorriso, apontando para efeitos de 

sentidos de tristeza que se inscreve na materialidade do corpo. 

O comparecimento da fotografia de quem fala à revista não é sem consequências. A 

fotografia produz efeitos de sentidos de uma leitura literal, de que se mostra o que se é. 

Mariani (1999b) analisa os efeitos que a fotografia produz, e afirma que se produziu sobre a 

fotografia uma suposta relação com o real. Suposta porque ela está atravessada pela ideologia, 

que organizará esse olhar através do enquadramento. Não se pode cair, portanto, na ilusão da 
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imparcialidade, pois, desde sempre uma fotografia está implicada pelo enquadramento 

construído a partir de um ponto de vista situado historicamente. 

Assim, com o olhar direto para a câmera e pelo processo de silenciamento 

(ORLANDI, 2002) de vários traços do imaginário – consideramos uma exceção o não 

comparecimento do riso ou mesmo do sorriso - produz-se um efeito de indeterminação sobre 

o corpo deprimido. Se a presença dos traços produz efeitos, a ausência deles também não é 

neutra. São produções imagéticas em jogo e que apontam para a mobilização de distintas 

direções de sentidos. 

O trabalho de Soares (2007) empreende uma análise discursiva sobre o imaginário 

construído sobre a AIDS em Veja e em outras revistas semanais, e depreende alguns dos 

sentidos em jogo quando do comparecimento explícito do corpo doente. O autor demonstra 

que na construção simbólica das revistas semanais ocorre um processo de significação que 

estreita relações entre a AIDS e a homossexualidade. Segundo Soares, no período de 1985 a 

1990, é regular o comparecimento de fotografias cujo imaginário que nelas se mobilizam 

funciona como uma “equação linguística” (MARIANI, 1998): “homossexual+AIDS= morte”. 

Neste processo de “equação linguística”, o autor analisa “a equivalência de sentidos (no caso 

da homossexualidade, negativos) entre duas ou mais expressões produzidas e recorrentes no 

interior de uma determinada formação discursiva a partir de certas condições de produção de 

sentido.” (SOARES, 2007, p. 89).  

Para Soares, a mobilização de “equação linguística” nas fotografias coloca em jogo o 

destaque de corpos magros, fracos, isolados em hospitais. Os limites do enquadramento 

buscam, em sua captura, realçar o sujeito em sua doença, permitindo ao leitor uma 

visualização privilegiada dos vestígios de um corpo doente que está, em suma, segundo a 

representação das revistas, à espera da morte. Nas palavras do autor: “O HIV pode ficar anos 

no corpo de alguém sem se manifestar. A AIDS podia ter outras versões. No entanto, o que 

foi escolhido para representá-la foi a imagem que tangencia a morte, a solidão, o 

enfraquecimento do corpo, a falta de opção diante da pandemia, o descontrole social.” 

(SOARES, 2007, p. 85, itálicos do original e negritos nossos). O autor coloca como questão a 

seleção de imagens que algumas revistas semanais empreendem, no período de 1985 a 1990, e 

destaca que há momentos em que a AIDS, quando ainda não se manifesta, não caracteriza o 

corpo, tendo este uma aparência saudável. É do político (ORLANDI, 2001a) a regularidade 

em trazer imagens de corpos doentes. Da mesma maneira, podemos interrogar, a propósito de 
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nossa pesquisa: o que não está se mostrando quando se mostra imagens de corpos nos quais se 

silenciam (ORLANDI, 2002) os traços do imaginário do corpo do sujeito deprimido? 

 Compreendemos que os efeitos metafóricos ocorrem pelos deslocamentos produzidos 

a partir do silenciamento dos traços do imaginário do corpo do sujeito deprimido. Tais 

deslocamentos produzem efeitos sobre a posição sujeito deprimido, que passa a não mais se 

filiar a tal posição no discurso. Se as imagens não produzem efeitos de sentidos de felicidade, 

também não são efeitos de sentidos de um quadro depressivo que se produzem nas imagens.   

São produzidos efeitos de que se trata de uma imagem qualquer, que pode ser a de alguém 

que tem depressão; na relação que se estabelece com os depoimentos recortados pela revista e 

que comparecem ao lado da fotografia, entretanto, também podem produzir efeitos de 

sentidos de um sujeito que, ao não inscrever os traços do imaginário, pode ser um sujeito em 

tratamento, ou até mesmo sem depressão, um sujeito curado.   

Em nossa pesquisa pelo acervo virtual, também tivemos acesso a uma matéria da 

seção “Animais”, intitulada “Dose pra cachorro”, que trata do uso de medicamentos prescritos 

a princípio para uso humano – como antidepressivos, tranquilizantes e ansiolíticos – em 

animais de estimação. Desta matéria recortamos uma das fotografias que funcionam como 

registro e ilustração de um cachorro que faz uso de medicamento.   

 

 

Imagem 14 (Veja, 09/05/2007) 
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A fotografia apresenta um cão sentado, patas apoiadas sobre o sofá, com os olhos 

voltados diretamente para a câmera. Temos uma fotografia de um animal que retoma 

parafrasticamente os traços do imaginário do corpo do sujeito deprimido. Mas aqui a 

produção de efeitos é a de um cão deprimido e cujo tratamento se faz com Prozac. A legenda 

que acompanha a fotografia – “A vira-lata Luana: Prozac para superar o medo de gente” –, 

pelo processo de sentidos estabelecidos com a fotografia, humaniza o animal e seus afetos. 

Além disso, universaliza o uso do medicamento, de modo a produzir determinados efeitos de 

sentidos: de que a depressão pode atingir qualquer um, até mesmo animais, portanto, o 

medicamento pode e deve ser utilizado tanto pelo sujeito leitor quanto pelo seu animal de 

estimação.  

Retomando as imagens 11, 12, 13 na relação com esta última, a 14, podemos 

considerar que se os traços do imaginário são silenciados na Veja em fotografias de sujeitos 

deprimidos, principalmente aqueles que fazem tratamento com medicamentos; a imagem 14, 

que traz um animal cujo corpo traz em sua inscrição os traços do imaginário, funciona como 

uma justificativa para o uso. No entanto, assim como na imagem 8, o equívoco faz, 

novamente, eclodir a ilusão de homogeneidade na produção de efeitos de sentido do discurso. 

Ainda que na materialidade verbal se aponte para um uso do medicamento pelo animal, para 

“superar o medo de gente”, e cujo efeito de sentido no discurso de Veja é o de uma suposta 

cura, a imagem mantém os efeitos de alguma outra coisa que não cessa de insistir: não se está 

curado, e a inscrição dos traços do imaginário, pelas imagens, coloca em xeque esta mesma 

produção de efeitos de sentidos de cura.     

Prosseguindo em nossa análise, uma questão que surgiu com as fotografias dos 

sujeitos deprimidos em seus efeitos polissêmicos foi o espaço no qual eles compareciam para 

falar sobre suas dores (existenciais) e necessidades (medicamentosas). Considerando que o 

enquadramento da imagem comporta em sua constituição um político (ORLANDI, 1998, p. 

90), quais os espaços possíveis e necessários de enquadramento para se falar à Veja sobre a 

dor física ou psíquica?  

Para isso é preciso considerar novamente o efeito-leitor produzido, que no discurso de 

Veja é um sujeito-leitor do espaço urbano. Orlandi (2007, p. 16) explica que na 

contemporaneidade “o social é significado predominantemente pelo imaginário urbano”. A 

cidade, assim, é “o espaço social politicamente dividido, um espaço em que o público está 

rarefeito” (idem, p. 17). Espaço de produção de sentidos e de divisões (ORLANDI, 2007, 



232 

 

2009).  O espaço que comparece no enquadramento fotográfico dos sujeitos deprimidos é o do 

espaço urbano. Nas imagens 9, 10, 11, 12 e 13 comparecem sujeitos que depõem sobre a 

depressão e sobre o uso de medicamentos a partir de um determinado enquadramento dos 

espaços privado, público e há fotografias em que se faz certa relação entre os dois. Cada um 

destes enquadramentos produz determinados efeitos de sentidos.  

As fotografias apresentam espaços privados, como sala e quarto, construindo o efeito 

de testemunho fiel, que funciona como uma espécie de garantia de quem se é e do espaço de 

onde se diz. O sujeito produz, em seu depoimento, efeitos de sentidos de uma verdade, de 

uma disposição para descrever o que sente a partir da exposição da intimidade, confirmada 

diante do enquadramento, que também é um espaço íntimo. Expor fatos da vida em um 

espaço privado produz efeitos de proximidade, intimidade entre o sujeito que depõe e o 

sujeito-leitor de Veja.  

Na imagem 09, o enquadramento da fotografia permite que compreendamos que se 

trata de uma varanda. Neste caso, está em jogo uma relação entre o espaço privado e o espaço 

público. Vale destacar, no entanto, qual é o espaço público que comparece. Trata-se de um 

espaço que funciona no imaginário enquanto lugar de férias, de descanso e que comporta um 

imaginário de paraíso terrestre.  

O comparecimento do espaço público nas fotografias produz o efeito de passagem, do 

sujeito no espaço cotidiano. A imagem 13 é a única fotografia em nosso recorte em que se 

joga com os “efeitos de ambiência”, definidos por Orlandi (2009) como tendo relação “com 

um espaço com suas características formais, materiais, físicas e plásticas” (idem, p. 16). Essa 

definição permite a compreensão do espaço em seus efeitos de sentidos, que mudam 

conforme as “dis-posições” (ibidem) dos sujeitos nestes espaços e implicam em diferentes 

condições de produção. O modo como se circula, como se “enquadra” o acontecimento dentro 

do espaço altera os efeitos de sentidos. Na referida imagem, o leitor é enquadrado no espaço, 

já que a depoente olha para o leitor. O que comparece como pano de fundo da imagem 

(re)produz imageticamente a velocidade, a passagem, a pressa com que os sujeitos se 

relacionam ao espaço urbano. O efeito fotográfico alude a um tempo acelerado que constitui o 

espaço urbano, produzindo efeitos de contraidentificação a quaisquer gestos mais lentos, 

inclusive os do deprimido, frequentemente descritos como lentos. Torna qualquer lentidão 

mesmo insustentável diante de um espaço que, por ser constituído por um tempo imaginário 

acelerado, não comporta tal lentidão.  
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Não podemos deixar de considerar as relações de poder que se estabelecem a partir das 

fotografias. É possível compreender que os espaços privados selecionados para fazer 

comparecer um sujeito deprimido possuem mobílias diferenciadas do que se pode chamar de 

“padrão médio brasileiro” (não são móveis típicos de um cidadão de classe média ou baixa). 

O enquadramento da imagem de Danuza Leão é uma das fotografias que mais reforça 

a discursividade da medicalização: temos uma imagem de parte de seu espaço privado, mas 

que indica que o espaço propicia vista para o mar da cidade do Rio de Janeiro. O espaço 

natural da praia compõe o imaginário de liberdade, férias, descanso – e circula à exaustão no 

discurso publicitário. Sentidos de uma vida de sossego – ou uma vida sossegada.  Com este 

enquadramento do espaço privado e público – que se inscreve no imaginário da felicidade, 

liberdade, descanso – a legenda que acompanha a foto é: “Não dá para ficar sem meu 

Lexotan”. Desconstruções do imaginário sobre o espaço urbano, relacionados à liberdade, à 

felicidade, à calma, para a manutenção de outro: não se é feliz nunca sem o Lexotan, não 

importa o espaço em que se viva e, nesse deslizamento metonímico (espaço urbano, praia),  

não se vive sem o medicamento.  

São diferentes os sentidos que se produzem a partir do testemunho da dor e da 

necessidade de medicamentos se o sujeito deprimido está enquadrado em um espaço privado 

que aponta para um poder aquisitivo privilegiado. São distintas mobilizações argumentativas 

em jogo pelas imagens. Em um espaço desvalorizado socialmente está em jogo, também, um 

funcionamento de uma explicação: “se está com depressão porque... vive em condições 

precárias, desemprego etc”. A imagem funciona como uma justificativa para a depressão. Em 

um espaço outro, aquele que comparece como desejável, que inscreve o sujeito em uma 

formação social privilegiada, a relação argumentativa que se estabelece a partir da imagem é 

de oposição: “é rico, mas sofre”. Retoma-se, desse modo, a memória discursiva de que 

“dinheiro não traz felicidade”. Na relação com a imagem do corpo que não inscreve os traços 

do imaginário da depressão, são apontados efeitos de sentidos de uma suposta cura, alegria, 

alívio, felicidade. Se o dinheiro não traz felicidade, é o medicamento o que proporciona o 

alívio para o inevitável: a dor, a angústia, as perdas, ou para o desequilíbrio cerebral, sentidos 

que se inscrevem no discurso psiquiátrico sobre depressão. Afetos que o dinheiro não pode 

evitar, mas que podem ser diminuídos/aplacados com o uso de medicamento, segundo os 

sentidos produzidos no discurso de Veja.    
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Também recortamos outras duas imagens – números 15 e 16, a seguir – que a nosso 

ver produzem a polissemia dos traços do imaginário do corpo do sujeito deprimido. A 

primeira delas é uma ilustração e a segunda é uma fotografia.   

  

 

Imagem 15 (Veja, 28/04/1976) 

 

 

Imagem 16 (Veja, 01/12/2004) 
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A primeira delas, a imagem 15, é de 1976 e compõe uma nota breve intitulada 

“Doença urbana”; nessa discursividade jornalística de Veja, são expostos dados sobre 

depressão e, tendo a OMS como fonte, afirma-se: “[...] um em cada cinco habitantes dos 

grandes centros é potencialmente capaz, se um certo conjunto de fatores ocorrer, de eliminar-

se ou ao seu próximo”. Os efeitos de sentidos de tal enunciado é o de uma sintetização em 

relação à causa dos homicídios e suicídios aparentemente inexplicáveis: a depressão. Ainda 

segundo a revista “[...] o conselho que os especialistas oferecem a quem vive num grande 

centro urbano é ‘tratar o mais delicadamente possível os vizinhos com quem partilhamos o 

elevador’”. Nos anos 1970 ainda não circulavam discursos sobre medicamentos específicos 

para depressão (o Prozac foi lançado ao mercado depois da metade dos anos 1980). A matéria 

não aborda o tratamento, cujos sentidos são direcionados aos modos de se comportar no 

convívio com o vizinho, não tendo a sequência os sentidos de cura que circularam 

principalmente nos anos 90 e tendo relação com o tratamento feito à base de medicamentos. 

Esta matéria é uma das poucas cujo funcionamento não mobiliza o uso de medicamentos. 

Também é outro o imaginário mobilizado em torno do sujeito deprimido, que pode esconder 

seu mal-estar para revelá-lo a qualquer momento. Neste momento de explosão, os sentidos na 

matéria apontam que o deprimido revelará, em consequência, quem é de fato: um sujeito 

violento. Desta maneira, o funcionamento na matéria aponta para o efeito de que o ato de 

violência, consequência da depressão, decorre de uma vontade interior, tendo origem no 

próprio sujeito. A imagem funciona como ilustração de tal produção de efeitos. 

Nossa análise dessa imagem estabelece relações com a análise de Mariani & Medeiros 

(2011c) no que se refere às produções de efeitos de sentidos a partir da fotografia de Carla, 

trabalho anteriormente mencionado. Na análise empreendida pelas autoras, a foto apresenta o 

olhar oblíquo, o riso, a pistola na mão, a postura do corpo a partir da qual Carla se deixa 

mostrar; gestos e traços do imaginário compondo a imagem que permite recair sobre Carla os 

efeitos de sentidos de “inimiga nº 1”.  

Em nossa análise, na imagem 15, o deprimido é o único que sorri; as demais figuras 

demonstram medo enquanto olham para ele, que esconde uma faca. Esta é uma imagem que 

apresenta outro imaginário do sujeito deprimido na relação com as demais imagens até aqui 

analisadas na representação construída sobre o sujeito deprimido, à medida que produz efeitos 

de sentidos de um agente das ações, ao contrário das demais que produz efeitos de 
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passividade e lentidão do corpo do sujeito deprimido. Na imagem 15, o sujeito deprimido não 

é lento e está pronto para agir a qualquer momento. E escapa aos efeitos de vitimização que 

regularmente circulam sobre depressão e sobre o sujeito deprimido. Nesta imagem, os efeitos 

vão muito além e produzem sobre o sujeito deprimido efeitos de sentidos de um perigo 

eminente. O sujeito deprimido, no funcionamento desta imagem, não possui a lentidão que 

compõe o imaginário naturalizado sobre o deprimido. Nesta matéria, o sujeito deprimido 

circula no espaço urbano como um sujeito normal, mas ele representa um perigo sempre à 

espreita, prestes a explodir os sentidos de normalidade para revelar sua verdadeira face, uma 

depressão que pode levar ao homicídio ou suicídio. Neste funcionamento, o deprimido não é 

reconhecível à primeira vista e pode ser qualquer sujeito com o qual se convive no espaço 

urbano.  

A imagem 16 compõe a abertura da matéria “O equilíbrio do cérebro”, de 2004. Os 

efeitos de sentidos são de uma retomada à depressão causada por problemas no cérebro. 

Silenciam-se os afetos dos sujeitos para mobilizar uma profunda tristeza cuja causa é somente 

orgânica e cujo ponto não é qualquer um. O cérebro é construído enquanto órgão biológico 

privilegiado do desequilíbrio químico. 

Nesta imagem, estão silenciados em sua maioria os traços do imaginário do corpo 

deprimido: braços abertos, mãos livres, olhar direto para a câmera, o sorriso enigmático. Que 

efeitos de sentidos se produzem ante tal silenciamento? É importante atentar para a relação 

que a revista estabelece, em diferentes épocas, entre o que se diz e o que se mostra, com o 

medicamento. Na imagem 10, já analisada, o medicamento aparece ao lado da fotografia e do 

depoimento, reforçando sentidos valorativos ao medicamento nas materialidades significantes 

em jogo.  

O medicamento também comparece na imagem 16. O termo ‘equilíbrio’ do título 

aponta para um corpo cujos traços do imaginário estão silenciados, produzindo efeitos de 

sentido de cura. Cura esta que significa na relação estabelecida com a presença do 

medicamento, representado em primeiro plano por uma pílula cuja cor, rosa, se destaca diante 

do fundo azul e que sustenta o sujeito. O azul geralmente é utilizado no discurso publicitário 

para produzir sentidos relacionados ao céu, à calma. Assim, a imagem leva à conclusão de 

que a calma do sujeito, sentido que se produz também com as roupas brancas e o 

silenciamento dos traços do imaginário do corpo do sujeito deprimido, o equilíbrio, é 

possível... mas somente através do medicamento. Nesta imagem, também está em jogo uma 
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construção argumentativa cuja conclusão aponta o medicamento como agente responsável 

pelo equilíbrio físico e mental do sujeito. 

Podemos concluir que, na retomada de Veja nas imagens, estão em jogo, em tensa 

relação de forças, de um lado, os traços do imaginário do corpo deprimido, que se filia à 

memória construída a partir da memória discursiva do corpo melancólico e, de outro, imagens 

que produzem um deslocamento metafórico do corpo do sujeito deprimido, sentidos de 

fluência e que se marcam pelo processo de silenciamento dos traços do imaginário.  

Este processo de “superposição, essa transferência” (ORLANDI, 1998, p. 21) 

metafórica, por sua vez, produz um efeito universalizante de um imaginário do corpo 

deprimido. Não se rompe com a memória discursiva, mas a enlaça neste corpo, este outro 

corpo, que ao não trazer as marcas produz efeitos de sentidos sobre o medicamento. Um dos 

efeitos diante do silenciamento dos traços se dá em torno do medicamento, como aquilo que 

torna possível uma vida sem depressão: Uma vida normal, sem os traços do imaginário. Uma 

existência na qual não se faz possível a inscrição da depressão, da tristeza profunda, da 

tristeza, da angústia ou do desequilíbrio químico. 

Como uma síntese da análise que empreendemos das imagens do sujeito deprimido, 

compreendemos que há uma tensão em jogo nas imagens que representam o corpo do sujeito 

deprimido: um batimento entre paráfrase e polissemia que comparece desde as primeiras 

matérias da Veja. Esse funcionamento joga com o equívoco e impede, por exemplo, qualquer 

pré-concebido de que os deslocamentos se deram linearmente, de modo que, se em um 

momento se mostrava o sujeito deprimido enquanto “x”, ou seja, a partir de determinados 

traços do imaginário, em um outro passou-se a mostrar “y”, a partir de distintos traços do 

imaginário. Essa tensão polissêmica com a qual se mostra o corpo nas imagens da Veja 

possibilita compreendermos que, se por um lado a análise mostra-se fértil, por outro, são 

vários os lugares possíveis de se pontuar o sujeito deprimido, lugares que podem se afastar 

daqueles do imaginário social.  

 

5.2 As relações de poder nas imagens dos especialistas  

 

Em algumas de suas matérias sobre depressão e medicamentos, Veja traz fotografias 

de especialistas que são consultados para falar à revista, seja sobre depressão seja sobre uso 

de medicamentos. Como já dissemos, consideramos que toda imagem comporta um político 



238 

 

que permite considerar as relações de poder que constituem o simbólico (ORLANDI, 2001a). 

No caso dos especialistas, pretendemos compreender alguns dos processos de significação 

estabelecidos nas imagens. As questões que nos movem nesta empreitada: o funcionamento 

das imagens estabelece diferentes relações de saber entre os especialistas consultados pela 

Veja?  Qual saber é privilegiado no político da imagem do discurso de Veja? Apresentaremos 

as imagens recortadas 17, 18, 19, 20 e 21 a seguir:  

 

 

Imagem 17 (Veja, 23/03/1994) 

 

 

Imagem 18 (Veja, 23/03/1994) 
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Imagem 19 (Veja, 02/05/2007) 

 

 

Imagem 20 (Veja, 14/02/1996) 
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Imagem 21 (Veja, 14/02/1996) 

 
 

Os processos de construção de sentidos do discurso imagético de Veja, mesmo 

naquelas imagens que mobilizam o mesmo espaço de enquadramento, podem ser outros, e 

neste movimento podem produzir diferentes efeitos de sentidos, estabelecendo efeitos de 

credibilidade, assim como podem minimizar estes efeitos.  

Um enquadramento regular é aquele que traz, em primeiro plano, o especialista e, em 

um segundo plano, ao fundo, uma estante de livros. É importante destacar que este segundo 

plano afeta significativamente o processo de produção de sentidos da imagem, portanto, ao 

denominá-lo “segundo”, apontamos para a construção estrutural da imagem e não para uma 

gradação valorativa hierárquica no interior da imagem.   

A memória discursiva mobilizada com os livros ao fundo retoma um espaço da 

biblioteca. Conforme explica Orlandi (2009) , “o espaço significa, tem materialidade, e não é 

indiferente em seus distintos modos de significar, de enquadrar o acontecimento” (idem, p. 

16, itálicos da autora). O “enquadrar”, para a autora, indica a determinação do espaço de 

significação, já que o modo como o sujeito transita pelo espaço se dá a partir de diferentes 

condições de produção, produzindo diferentes “efeitos de ambiência” (ibidem).  
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Desta maneira, ser marcado por este enquadramento pode produzir, na 

contemporaneidade, dois efeitos de sentido. O primeiro é aquele que retoma uma memória 

discursiva do saber que se construiu sobre o espaço da biblioteca. A biblioteca funciona como 

o espaço destinado a guardar livros, registro de saber e sobre o qual se produziu o imaginário 

de documento e que, por isso mesmo, é constitutivo e não falha no processo de construção do 

conhecimento científico. O segundo efeito de sentido relaciona-se à questão do tempo: o saber 

que tem como base os livros é construído paulatinamente. Demanda tempo e reflexão; não é 

um saber dado de imediato.  

Este processo de construção do saber afasta-se completamente daquele construído pelo 

filme Matrix
55

 (1999). Neste filme, o investimento de saber exclui a necessidade de tempo e 

reflexão. O corpo funciona enquanto um hardware e os saberes, por sua vez, são softwares. O 

saber, neste caso, não conta com a necessidade do tempo e da reflexão; o sujeito, neste 

funcionamento computacional, acessa seu conhecimento sem precisar aprender, sem 

necessitar do tempo.  

As imagens em Veja jogam com a memória do saber deste espaço da biblioteca. Nossa 

hipótese é a de que os sentidos podem ser alterados pelo modo como o corpo está disposto 

neste espaço. Novamente compreendemos ser o corpo discursivo o que comparece como 

materialidade passível à produção de evidências de sentidos. Na imagem 17, a especialista 

consultada parece escrever em um papel. Tal gesto mobiliza determinados efeitos e sentidos 

na disposição do sujeito em um determinado espaço: trata-se de alguém que está produzindo 

para um determinado fim. É a questão da produção o que comparece como aquilo que 

estabelece as relações de poder e saber nas imagens. A imagem funciona como uma 

comprovação, (re)afirmação de quem deve ser levado em consideração ou não por aquilo que 

se indica fazer na fotografia.   

Há uma questão bastante delicada entre o ócio e o trabalho na contemporaneidade. Nas 

palavras de Foucault (1975), “[...] no mundo [...] burguês em processo de constituição, um 

vício maior, o pecado por excelência no mundo do comércio, acaba de ser definido; não é 

mais o orgulho nem a avidez como na Idade Média; é a ociosidade.” (idem, p.79). Os 

especialistas não escapam a tais coerções desta formação social. E neste caso, também está 

                                                           
55

 Estamos nos referindo ao filme Matrix, primeiro da trilogia (posteriormente foram lançados os filmes Matrix 

Reloaded e Matrix Revolutions), de 1999, dirigido pelos irmãos Wachowski e protagonizado por Keanu 

Reeves e Laurence Fishburne. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Irm%C3%A3os_Wachowski
http://pt.wikipedia.org/wiki/Keanu_Reeves
http://pt.wikipedia.org/wiki/Keanu_Reeves
http://pt.wikipedia.org/wiki/Laurence_Fishburne
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em jogo o funcionamento do corpo discursivo para tornar flagrante e evidente a produtividade 

pela imagem. É o corpo um dos alvos destes processos de identificação. 

Alguns desses efeitos de sentidos de flagrantes, com seus desdobramentos de sentidos, 

comparecem nas imagens 18 e 19 que são, respectivamente, fotografias de um psicanalista e 

de um psiquiatra. Em ambas, os especialistas estão sentados, com as mãos livres, produzindo, 

a princípio, o efeito de ociosidade. É o que entendemos acontecer na figura 18, em que, do 

ponto de vista psicanalítico, Calligaris fala à revista sobre psicanálise e medicamentos. Como 

já analisamos no capítulo 4, o modo como a revista empreende o discurso direto do dizer de 

Calligaris o filia a uma formação discursiva diferente daquela que pode ser depreendida 

quando inserida no fio do discurso do boxe (espaço reservado a Calligaris no interior da 

matéria, de 23 de março de 1994). Na fotografia, o psicanalista aparece em primeiro plano e 

há livros ao fundo, mas suas mãos estão livres, desocupadas e, além disso, produzem um 

efeito outro: o gesto que marca as mãos de Calligaris na fotografia produz um duplo efeito de 

sentido: o psicanalista faz alguma coisa que se marca pelo gesto, mas não podem ser inscritas 

como produtivas, colocando em jogo a valorização da posição sujeito psicanalista. A posição 

das mãos produzem efeitos de sentido em torno de um sujeito confuso, de um esvaziamento 

do dizer, bem como pode produzir efeitos de um sujeito que, na posição sujeito psicanalista, é 

ou está perturbado.   

A imagem 19 traz o psiquiatra que concede entrevista na seção “Páginas amarelas” da 

seguinte maneira: o especialista está sentado, olha diretamente para a câmera e suas mãos 

estão paradas; suas mãos não estão escrevendo e tampouco fazendo gestos, marcando uma 

oposição com a imagem de Calligaris. Ao lado de sua matéria há um texto escrito com fonte 

maior que o corpo da matéria e menor que o título, e faz a seguinte afirmação sobre o 

entrevistado: “Ele fala com a autoridade de quem conduz um grande estudo sobre o tema”. A 

revista busca desconstruir, deste modo, os possíveis efeitos de sentidos em torno de uma 

serenidade que poderiam ser produzidos a partir da fotografia. Entre a imagem e o texto, a 

revista aponta para efeitos de sentidos de que o psiquiatra pode parecer ocioso na imagem, 

mas a materialidade verbal aponta para uma tentativa de suspensão deste efeito ao destacar 

que o especialista tem um “grande estudo sobre o tema”, o que demanda trabalho, dedicação, 

esforço e... produtividade.  

Há outro espaço a partir do qual os especialistas comparecem nas fotografias: o 

laboratório. Ao falar de especialistas que defendem os medicamentos psicotrópicos, há um 
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efeito de aposta da revista em torno da seleção dessa imagem de laboratório, resgatando uma 

memória relacionada ao trabalho, à pesquisa, à dedicação, a uma objetividade e 

principalmente segurança sobre aquilo que se fala. Estar no laboratório manipulando 

experimentos, conferindo radiografias, produz um efeito de trabalho, de produção, mas acima 

de tudo objetividade em relação ao trabalho e, novamente, em relação à depressão, já que isso 

produz sentidos sobre este problema.  

É possível depreender que o comparecimento do espaço do laboratório é regular à 

produção destes efeitos de objetividade, produção e trabalho. A análise empreendida por 

Soares (2007) aponta que a imagem do laboratório também é uma regularidade discursiva 

para fazer comparecer os cientistas que pesquisavam a AIDS. Para Soares, “estampa-se no 

centro da matéria a fotografia de um cientista concentrado (alheio ao ato fotográfico) diante 

de um microscópio “realizando” o seu trabalho.” (idem, p. 86). O autor ainda afirma que “As 

fotografias reforçam e legitimam a linguagem escrita.” (ibidem). Nas imagens dos 

especialistas, está em jogo uma produção de sentidos que se alia fortemente a um saber que 

atribua à depressão um caráter verificável. 

Vale ressaltar que esta relação de forças pode ser produzida a partir das imagens de um 

mesmo especialista. É o que acontece com Helena Calil, que ao longo do levantamento do 

corpus empírico compareceu em várias matérias sobre depressão e medicamentos da Veja. A 

psiquiatra aparece nas imagens 17 e 20 e, em ambas, como já vimos, os sentidos produzidos 

se dão em torno da produção e do trabalho.  A relação de forças a que fazemos referência 

ocorre porque, na imagem 17, a especialista está sentada, com livros ao fundo; na imagem 20, 

por sua vez, é o espaço do laboratório que é privilegiado. Em ambas as imagens, o corpo da 

especialista está enquadrado de modo a produzir efeitos sentidos de produtividade e trabalho.    

Analisamos neste capítulo, até o presente momento, as relações parafrásticas e 

polissêmicas que podem ser depreendidas nas imagens a partir dos traços do imaginário do 

corpo do sujeito deprimido, o espaço no qual esses sujeitos eram enquadrados, bem como os 

enquadramentos do corpo e do espaço dos especialistas consultados. 

Outra questão que nos interessa é o funcionamento das imagens de medicamentos nas 

matérias da Veja, análise que será desenvolvida na próxima seção.  
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5.3 As imagens dos medicamentos: por uma representação da felicidade  

 

O título desta seção lança à cena da análise o duplo jogo no discurso que pode ser 

construído pelo conceito de imagem: a imagem enquanto um discurso que mobiliza um ou 

mais imaginários pelo efeito de um trajeto transparente de leitura (PÊCHEUX, [1983] 2010) 

quando funciona enquanto a “recitação de um mito” (idem) e que está sempre retomando uma 

memória. 

O nosso interesse em analisar as imagens de medicamentos apresentadas no discurso 

de Veja pode permitir que avancemos em uma hipótese que norteia nosso trabalho desde seu 

início: depreender alguns dos processos de construção de sentidos na Veja sobre depressão, 

compreendendo se nessa construção a direção dos sentidos aponta para efeitos de sentidos de 

medicalização.  

Na análise das sequências discursivas, o medicamento comparece no discurso 

jornalístico de Veja por um funcionamento discursivo que valoriza seu uso frente a demais 

outras práticas, bem como a outros campos de saber, como a Psicanálise. Em nosso percurso 

de análise das imagens até aqui empreendido, também foi possível compreender que na 

“composição” (LAGAZZI, 2009) entre as materialidades significantes em jogo alguns dos 

sentidos construídos pela Veja em seu discurso funcionam na produção de evidências de que o 

medicamento é a melhor, senão a única, alternativa para o tratamento da depressão.  

Para a presente análise, mobilizaremos também a noção de cromatografia (ORLANDI, 

2001b), que se constitui por uma ordem do político nas cores e que nos auxiliará na 

compreensão dos efeitos de sentidos produzidos nas imagens de medicamentos do discurso de 

Veja. Como estamos ao longo deste capítulo apontando para o político na imagem no discurso 

de Veja, é também do político a escolha das cores em uma dada matéria.  

Souza (2001), por sua vez, apresenta o conceito de policromia, definida como “rede de 

elementos visuais” (idem, p. 80-81). A autora explica que este conceito abarca os vários 

elementos que compõem a materialidade não-verbal: o jogo entre luz e sombras, o jogo de 

cores, as imagens apresentadas. Para a autora, a imagem funciona em sua não visibilidade e 

torna-se visível “a partir da possibilidade de cada um projetar as imagens possíveis que, 

necessariamente, não compõem a estrutura visual do texto não-verbal em si, mas compõem a 

rede de imagens mostradas, indiciadas, metaforizadas ou silenciadas.” (ibidem). Para Souza, 
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portanto, os efeitos de sentidos produzidos pela imagem ocorrem na relação entre outras, entre 

os elementos que as compõem: cores, luzes, sombra, entre outras.  

Para a análise que empreendemos, vamos nos deter na noção proposta por Orlandi 

(2001b), pela ênfase dada ao político da imagem, que está em jogo no objetivo da análise da 

materialidade não-verbal.   

Vejamos uma imagem de medicamento que compõe nosso corpus discursivo: 

Imagem 22 (Veja, 20/12/1989) 

 

Na imagem 22 temos uma fotografia cujo enquadramento permite a depreensão de 

sentidos explicados por Aumont (2006): uma imagem plana, enquadrada, nos sentidos que 

retomam a constituição da fotografia. Trazer a imagem da caixa verdadeira aponta para um 

registro que permita ao leitor reconhecer o medicamento sobre o qual se está falando. Na 

matéria de 1989, a fotografia do Prozac comparece logo abaixo do subtítulo e produz um 

efeito didático (MARIANI, 1998) no discurso jornalístico de Veja porque permite que a 

imagem compareça como ilustração daquilo que foi abordado na materialidade linguística: 

“veja, este é o Prozac, ‘que combate a depressão com eficácia e que é nova mania dos 

americanos’”.  

É importante destacar que esta é a primeira matéria da revista Veja que aborda o 

Prozac e também uma das primeiras a apresentar um medicamento específico destinado ao 

tratamento da depressão. Antes de 1989, as matérias abordavam os tranquilizantes e os 

tratamentos alternativos. Outra matéria que aborda os medicamentos foi em 1979, intitulada 
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“revolução psiquiátrica”, que apresenta a depressão como um desequilíbrio cerebral
56

, que 

também aborda o tratamento de esquizofrênicos e de outros problemas no conjunto das 

denominadas “doenças mentais”. 

A matéria de 1989 apresenta um medicamento que se destina ao tratamento de 

depressão. O processo de textualização da matéria traz denominações como “melancolia” e 

“stress”, produzindo efeitos de alcance mais amplo do medicamento. Compreendemos que a 

novidade do surgimento de um medicamento voltado para a depressão em 1980 é da ordem do 

acontecimento jornalístico.  

Esta noção comparece no trabalho de Dela-Silva (2008), que explica em que consiste o 

acontecimento jornalístico. Segundo a autora,  

 

é compreendido como um fato, uma ocorrência no mundo; mas um fato que gera 

uma notícia, que por sua relevância perante a avaliação dos jornalistas do que 

se constitui como interesse público, merece estar presente nas edições diárias dos 

noticiários impressos ou eletrônicos. Trata-se de um acontecimento enquanto 

referente, com uma existência material no mundo; um acontecimento enquanto um 

fato que se inscreve na história do dia-a-dia, que o jornal e os jornalistas se propõem 

a escrever. (DELA-SILVA, 2008, p. 15, negritos nossos). 

 

 Neste fragmento, Dela-Silva (idem) aponta alguns dos sentidos de pertinência que 

estão em jogo na seleção das notícias que irão compor o jornal ou qualquer tipo de mídia. A 

periodicidade semanal da Veja, neste caso, reforça os efeitos do que pode e deve ser relevante 

para o sujeito-leitor da revista em um determinado período.  

Conforme analisado no capítulo anterior, a depressão comparece no discurso 

jornalístico de Veja como sendo da ordem de um assunto já conhecido pelo sujeito-leitor, com 

poucas matérias que apontam para uma tentativa de explicação sobre depressão ou sobre o 

funcionamento da depressão no sujeito (como a matéria supracitada de 1979). Por outro lado, 

é a fabricação de um medicamento, o Prozac, que mesmo que não sendo o primeiro (a matéria 

faz menção aos outros medicamentos como os “outros antidepressivos”) passa a ser “mania 

entre os americanos”, se torna, portanto, da ordem de um acontecimento jornalístico (DELA-

                                                           
56

 A matéria da Veja, de 14 de novembro de 1979, apresenta a perspectiva psiquiátrica segundo a qual as 

“doenças mentais” são causadas em decorrência “do mau funcionamento dos chamados neurotransmissores e 

neurorreceptores”. A revista estabelece uma relação entre traumas na infância e conflitos familiares como uma 

questão importante no tratamento aos distúrbios depressivos. E acrescenta que, à época, “Uma teoria 

amplamente aceita faz originar a ação dos remédios modernos no neurotransmissor chamado dopamina.” (Veja, 

p. 69) A revista explora essa teoria, explicando como se dá o funcionamento no cérebro e mostrando como 

ocorre a ação do medicamento. A matéria prossegue e cita vários medicamentos que eram utilizados na década 

de 1970, no Brasil, para o tratamento da “depressão”, como Alival, Tofranil, Sinequan, Ludiomil, carbonato de 

lítio, entre outros.  
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SILVA, 2008), selecionado pela revista como aquilo que deve ser destacado dentro dos 

principais assuntos semanais.  

A proximidade entre a linha fina e a imagem do medicamento, no espaço destinado à 

matéria, produz o efeito de explicação didática que levam o leitor à conclusão de quem é, 

afinal, o “ataque à melancolia” conforme apresentado no título. Compreendemos, a partir de 

Mariani (1998), que esse efeito de didatismo “mais do que ‘fraturar’ a informatividade dos 

relatos, atua na direção de reforçar – enquanto explicação do mundo – a ilusão de objetividade 

jornalística” (idem, p. 62). Sentidos construídos sobre o Prozac, cujo efeito de sentido é um 

reforço para o reconhecimento do medicamento por parte do sujeito-leitor, bem como sobre o 

tratamento da depressão, que retorna à imagem do medicamento, que atua, neste efeito, 

enquanto aquilo que pode “atacá-la”.   

Outra imagem em que o Prozac aparece é a imagem 10 (de 1993) já analisada. Vamos 

retomá-la, para avançar na análise: 

 

 
Imagem 10 (Veja, 01/12/1993) 

 

A fotografia do Prozac comparece ao lado do depoente, que afirma estar, por conta do 

uso do medicamento, em seu “estado normal”. Abaixo da fotografia do Prozac, a legenda 

“Dez milhões de usuários”. Quais efeitos de sentidos se estabelecem na relação entre a citação 

direta do depoente, a imagem do Prozac e a legenda que acompanha a fotografia do 

medicamento (“Dez milhões de usuários”)? Compreendemos que a direção dos sentidos, neste 

caso, aponta para um entre os milhões de “usuários” do medicamento, que comparece na 

imagem enquanto recurso de ilustração. O termo ‘usuários’, por sua vez, remete à memória 

dos que fazem uso de drogas ilícitas, mas que neste caso é colocada na relação a uma droga 

lícita. É aquilo que se utiliza que filia este ‘usuário’ em um uso legal ou ilegal.  
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Outra direção de sentidos se estabelece na tríade entre o depoente, a citação direta e a 

imagem: a citação direta coloca em destaque o “estado normal” que o depoente diz ter 

alcançado com o uso do medicamento, o que produz um movimento no discurso de maneira 

que se estenda aos outros dez milhões de usuários que, assim como o depoente, podem viver 

este estado de normalidade, normalidade justificada pelo uso do Prozac.   

Desta imagem nos deslocamos para outra, que comparece na mesma matéria e na 

mesma página da imagem 10. Trata-se de uma charge que apresenta um homem falando ao 

telefone: “O negócio faliu! Estamos devendo 8 milhões e os oficiais de justiça estão na porta! 

Mas e daí? Estamos vivos, não estamos!?”.  

 

 

Imagem 23 (Veja, 01/12/1993) 

 

A materialidade linguística, que poderia mobilizar sentidos de angústia, desânimo e 

desespero, neste caso aponta para uma direção oposta, o de felicidade, estado causado pelo 

uso do Prozac.  

Os sentidos de felicidade na charge são mobilizados a partir do corpo discursivo, que 

nos seus gestos se inscreve em uma memória de extrema felicidade e júbilo. Os pés que se 

encontram em meio a um salto retomam uma memória construída (também) no cinema, como 

na clássica sequência de Gene Kelly em Cantando na chuva. O que se altera entre o filme e a 

charge são as condições para a manifestação da alegria. Na charge, a felicidade é causada 

unicamente pelo uso do medicamento, já que na materialidade verbal da charge os sentidos 

constroem um sujeito em meio a um colapso financeiro. Tal felicidade, no entanto, comparece 

na produção de evidências pela embalagem de Prozac, que é, inclusive, o único objeto na 
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mesa deste sujeito, cujos sentidos apontam para um empresário, efeito que se produz pelo 

vestuário com que é apresentado, bem como pelo alto valor da dívida que afirma ter.  

Dela-Silva (2008) em sua pesquisa de doutorado analisa o funcionamento dos 

quadrinhos na imprensa quando do surgimento da televisão, e explica que haveria em 

princípio um funcionamento crítico na charge, assim como na tirinha e nos quadrinhos. Tais 

materialidades constituem, segundo a autora, com base em Marques de Mello (2003), no que 

se convencionou denominar “jornalismo opinativo” (DELA-SILVA, 2008, p. 176) e o 

funcionamento está “associado ao humor, utilizado como recurso para expor pontos de 

reflexão e interpretações possíveis para os acontecimentos jornalísticos abordados pela 

imprensa.” (ibidem).  

 Na análise que empreende, Dela-Silva aponta que em algumas tirinhas que circulam 

nos veículos de comunicação
57

, quando do surgimento da televisão no Brasil que, segundo a 

autora, é da ordem de um acontecimento discursivo, não são desconstruídas as produções de 

evidência dos sentidos valorativos sobre televisão.   

  Da mesma maneira, em nossa análise, compreendemos que já no título da matéria está 

em questão a construção de sentidos que torna possível uma imagem valorativa sobre o 

medicamento, enquanto aquilo que é possível e necessário de se utilizar para quem não quer 

sofrer, mesmo naqueles casos em que não está em jogo a depressão. A tirinha apresenta 

efeitos de sentidos de que não importam os problemas da vida se se tem o Prozac para torná-

los suportáveis.  

A próxima imagem recortada traz a imagem de medicamentos. Vejamos: 

 

 
Imagem 24 (Veja, 17/06/1992) 

                                                           
57

 A autora analisa discursivamente as revistas O Cruzeiro, Manchete e o jornal O Estado de S. Paulo. 
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A imagem 24 comparece em uma matéria de 1992, intitulada “Divã químico”. A 

fotografia traz diversas cartelas de diferentes medicamentos, além de comprimidos, em seu 

enquadramento. A imagem produz como efeito a abundância de medicamento, tanto de oferta 

como de uso, e aponta para uma legitimação deste uso. A depreensão de que se trata de efeito 

de legitimação também ocorre na relação com legenda da imagem: “Cardápio sedutor: 

dormir, acordar e se sentir melhor” (negritos nossos).  

Retomar uma memória discursiva gastronômica para substantivar o uso do 

medicamento, pelo uso da expressão “cardápio sedutor”, faz explodir os limites de sentido de 

uso controlado e de qualquer efeito colateral no que se refere ao uso de tranquilizantes, 

medicamentos que podem causar séria dependência, e se desliza para um sentido outro, 

relacionado ao alimento, à memória de uma saciedade proporcionada por um banquete. Desta 

construção, produz-se uma lógica que, assim como se come para viver, se engole 

medicamentos, que funcionam discursivamente como comida, ou seja, enquanto uma 

necessidade diária para se sentir melhor. O adjetivo ‘sedutor’ corrobora com uma diretividade 

valorativa dos sentidos em torno do medicamento enquanto cardápio, para aquilo que fornece 

opções, tal qual uma relação de pratos gastronômicos. Não se trata, porém, de qualquer 

cardápio. Nesta produção de sentidos, ‘sedutor’ funciona como uma explicação do cardápio: 

sente-se melhor, depois de uma noite de sono, porque se usou medicamentos. 

 

 
Imagem 25 (Veja, 11/06/1997) 

 

 A imagem 25 comparece em uma das páginas de uma matéria grande que aborda o 

consumo excessivo de medicamentos no Brasil, intitulada “O Brasil se entope de remédios”.  

Na matéria, há um boxe que se destina a apresentar alguns dos medicamentos que lideram 

entre os mais consumidos no Brasil, segundo o discurso de Veja. Na imagem, aparecem as 
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embalagens de dois medicamentos utilizados para o tratamento da depressão: Prozac e Zoloft. 

O modo como ocorre a exposição dos medicamentos neste boxe é feita de diferentes 

maneiras: o Prozac aparece em primeiro plano, com destaque no jogo de cores. Ao lado da 

imagem da embalagem, a seguinte legenda: “FELICIDADE QUÍMICA [-] A venda de 

antidepressivos cresceu demais no país. Há até veterinários recomendando Prozac para 

cachorro de madame”. Já o Zoloft aparece em segundo plano, em um jogo de edição que tira o 

realce das cores frente àqueles que não sofreram este tipo de alteração técnica.  

Os efeitos de sentidos apontam para a valorização de um determinado antidepressivo 

em relação ao outro que aparece no mesmo quadro. A posição da imagem do Prozac e o 

realce de cores no medicamento podem produzir este efeito de importância sobre o Zoloft. 

Além disso, a legenda silencia (ORLANDI, 2002) o consumo do antidepressivo Zoloft, e 

destaca o Prozac como sendo aquele mais vendido, inclusive para “cachorro de madame”, 

fazendo novamente menção à utilização de medicamentos em animais
58

. 

Estes efeitos de sentido apontados indicam também que comparecer em uma 

determinada imagem não é uma garantia dada de antemão para uma produção valorativa nos 

efeitos de sentidos. Como se pode depreender, o comparecimento do Zoloft neste boxe é posto 

em uma relação de desfavorecimento frente ao Prozac, que tem uma construção imaginária 

fortalecida tanto pela fotografia quanto pela legenda, já que ambos funcionam colocando-o 

em evidência e silenciando o Zoloft. Vale lembrar que este é fabricado pela companhia 

farmacêutica Pfizer, concorrente da Eli Lilly, que produz o Prozac. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
58

 A imagem 14, que traz a fotografia de um cão, é de 09 de março de 2007; a imagem em análise, que cita 

novamente o uso de medicamentos em cães, é de 11 de junho de 1997.  
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Observamos, agora, a imagem 26, abaixo e, em seguida, as imagens 27 e 28: 

 

 
 

Imagem 26 (Veja, 01/10/2003) 

 

 

 Nesta matéria da Veja, de 2003, a imagem dos medicamentos está colocada na parte 

superior da página da matéria. Nela não há mais o espaço delimitado do enquadramento. A 

imagem do medicamento irrompe na reportagem: uma cápsula se abre e de dentro dela saem 

diversos comprimidos e cápsulas. As metades da cápsula são coloridas, assim como os 

comprimidos e cápsulas. Compreendemos que são produzidos efeitos de sentidos de 

abundância a partir desta imagem: abundância de oferta, mas, sobretudo, abundância de 

felicidade. 
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Imagem 27 (Veja, 06/07/2005) 

 

 

 
Imagem 28 (Veja, 10/02/2010) 

  

Uma regularidade nas análises das imagens dos sujeitos deprimidos e dos especialistas 

consultados tem relação com o enquadramento. Naquelas análises, foi-nos permitido lançar 

mão do termo “enquadramento” para jogar também com o espaço destinado às imagens.  

As imagens dos medicamentos, contudo, apontam para esta direção na construção de 

sentidos do não enquadramento. O que se pode depreender, a partir das imagens dos 

medicamentos, é que a regularidade consiste em não haver tal enquadramento. Dizendo de 

outra maneira: no discurso jornalístico de Veja, o político da imagem do medicamento é o não 

enquadramento. Neste funcionamento, o medicamento se espalha pela matéria, integrando-a, 

fazendo mobilizar, deste modo, um outro jogo de composição com a materialidade verbal.  
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Na imagem 28, de 2010, temos novamente a retomada de uma memória filiada a 

sentidos de abundância. Na imagem de nº 26, de 2003, constatamos que eram cápsulas e 

comprimidos que produziam tal efeito. É na imagem de nº 28 que, de acordo com nossos 

gestos de leitura, a imagem ganha contornos ainda mais sutis.  

Na imagem 28, a cápsula, colorida, abre-se. De dentro dela, não se retoma mais a 

imagem de comprimidos ou outras cápsulas. Já não comparece também a fotografia do 

medicamento. O que comparece são pílulas amarelas, que contrastam com as cores da 

cápsula. Cada uma das pílulas sorri. A imagem das pílulas retoma uma discursividade 

recorrente no ciberespaço, os ícones smile. Na revista comparece o ícone que justamente 

representa a felicidade, o que nos permite compreender que está em jogo nesta retomada a 

memória discursiva da felicidade.  

Orlandi (2001b) cita a “cromatografia política” (idem, p. 29) para analisar o efeito que 

as cores podem produzir em determinados contextos enunciativos. Como estamos falando no 

político na imagem, é também do político a escolha das cores em uma dada matéria.  

Para situar os efeitos do medicamento colorido nas matérias, é preciso percorrer um já-

dito em jogo quando deste uso. Recorremos, assim, ao trabalho A felicidade, por cuja autoria 

respondem De Masi e Toscani (2011), e que pode situar alguns dos sentidos produzidos. Os 

autores, ao justificarem a escolha do livro colorido para estampar as páginas do livro, 

explicam que não se imagina a felicidade em preto e branco. É possível compreender, da 

perspectiva discursiva, que eles apontam para a mobilização de uma memória quando do uso 

do colorido: a da felicidade. Mas o modo como as cores são apresentadas na obra A felicidade 

não permite identificar um objeto. Em outras palavras, as páginas são coloridas, mas não é 

possível identificar um objeto ao fundo. Isso porque, segundo os autores, não há precisão 

quanto ao que seja felicidade.  

Desta maneira, o discurso de Veja, ao trazer a pílula em contornos coloridos, produz a 

relação que pode ser sistematizada pela seguinte “equação linguística” (MARIANI, 1998, p. 

19): “medicamento=felicidade”. Se para De Masi e Toscani não é possível definir a felicidade 

em um objeto somente, no discurso de Veja essas cores são definidas conforme os contornos 

da pílula, produzindo o efeito de uma felicidade possível e permanente. 

No discurso de Veja, o uso do colorido está em relação ao medicamento. O colorido, 

ao ser utilizado na imagem do medicamento, permite que este seja identificado, representado, 

enquanto objeto que porta o sentido para a felicidade. Representá-lo colorido possibilita 
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enlaçá-lo nos percursos da memória da felicidade, da magia, presente também no discurso 

literário infantil – quadrinhos e desenhos animados – para torná-lo, na contemporaneidade, o 

recurso possível para se alcançar a felicidade.   

 

5.4 Percurso em encerramento (III) 

 

 Neste percurso que aqui empreendemos, nos debruçamos sobre a análise da 

materialidade imagética. Iniciamos o capítulo tecendo nossas referências teóricas em torno do 

conceito de imagem. Nosso investimento teórico foi pautado sobretudo em Pêcheux ([1983] 

2010), que nos permitiu compreender a imagem enquanto aquilo que ideologicamente 

funciona pela produção de evidências de sentidos transparentes. A imagem funciona como se 

nela estivessem dispostos todos os elementos necessários para uma interpretação sem fissuras, 

como se tudo significasse por eles mesmos, um “programa de leitura”, segundo Pêcheux 

(ibidem), que permite ao sujeito mobilizar sua interpretação pautado nesta ilusão, já que o 

próprio sujeito é constituído por este atravessamento ilusório. Neste processo de produção de 

sentidos, o trabalho de Lagazzi (2009) contribui fortemente para que, enquanto analistas, não 

sejamos fisgados pela tentação de, na análise, estabelecer relações de complementaridade 

entre diferentes materialidades significantes, como o discurso verbal e o discurso não-verbal, 

e estar advertidos de que tal relação é de composição, o que evita que o analista se inscreva de 

antemão em uma suposta completude da linguagem e dos sentidos.  

 Nesta formulação teórica, apresentamos os percursos de análise que seriam 

empreendidos tendo a imagem como materialidade significante privilegiada e cuja 

mobilização se fez no intuito de compreender os seguintes processos de significação no 

discurso jornalístico de Veja: 

 a) a imagem do corpo discursivo do sujeito deprimido;   

b) a imagem dos especialistas – psiquiatras e psicanalistas – consultados pela revista; 

c) o político do enquadramento mobilizado nos processos de significação em a) e b);  

d) a imagem dos medicamentos. 

 Em seguida, passamos a refletir teoricamente sobre o corpo. Em nossas reflexões, 

foram o principal fundamento os trabalhos de Pêcheux ([1975] 2009), Orlandi (2001a) e 

Ferreira (2011). De maneira geral, os autores colocam em questão os modos de produção de 

sentidos pela materialidade do corpo e a necessidade de se analisar discursivamente tais 
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processos. Cada um dos trabalhos postula, a seu modo, a necessidade teórica que se impõe 

quanto à análise da materialidade do corpo. Pêcheux ([1975] 2009) aponta para o corpo 

enquanto materialidade que resiste e que pontua na singularidade de cada sujeito a resistência 

frente às coerções da história. Citando os gestos dos operários, o autor destaca os traços do 

corpo que no espaço da fábrica fazem explodir sentidos de dominação e total controle do 

capital. Orlandi (2001a) salienta os processos de subjetivação que comparecem quando um 

sujeito delimita espaços de marca no corpo, estabelece processos de sentido em “relação a” e 

cujo espaço de construção textual traz a pele enquanto materialidade, que aqui, afastadas as 

questões biológicas, torna-se um espaço político do e no sujeito de produção de significações. 

Ferreira (2011) propõe a noção de “corpo discursivo”, o que permite considerá-lo enquanto 

“lugar de observatório”. O termo “corpo”, ao se reunir a “discursivo”, coloca em questão 

efeitos de sentidos e incompletude. O corpo discursivo enquanto lugar de observatório que 

produz sentidos e que inscreve a falta, fluindo entre o necessário e o insuportável, entre o que 

faz luz e opacifica. O corpo funciona como materialidade que inscreve o enigma e que está a 

todo tempo nos impelindo à interpretação.   

Em seguida, nos debruçamos sobre as imagens do corpo do sujeito deprimido nas 

imagens de Veja, buscando compreender o imaginário mobilizado e os processos metafóricos 

produzidos nas imagens. Para mobilizar nossa análise, propomos a noção de traços do 

imaginário do corpo do sujeito deprimido, que resume um conjunto de lugares que na 

materialidade do corpo discursivo permitem compreender a produção de sentidos da ordem da 

depressão. Elegemos para este trabalho os olhos, as mãos, a boca e os braços como os traços 

do imaginário, ou seja, um conjunto de elementos que inscrevem o corpo na produção de 

efeitos de evidências e que atuam discursivamente como processos de identificação do corpo 

de um sujeito deprimido. Utilizamos o trabalho de Préaud (2005), que permite situar alguns 

dos traços construídos sobre a melancolia ao longo da história das artes e como estes mesmos 

traços deslizam para efeitos de sentidos relativos à depressão na contemporaneidade.  

Na análise das imagens de Veja, compreendemos que estes traços do imaginário não 

possuem um período específico de comparecimento. Não há cronologia, mas historicidade, 

que permitem este movimento que inscreve a história na língua (ORLANDI, 2001b) e que dá 

a esta seu caráter material, espesso. No movimento do discurso, estes traços são retomados a 

partir de um funcionamento parafrástico ou são deslocados, cuja produção de efeitos de 

sentidos passa a ser um corpo no qual não se inscreve a depressão. Neste deslocamento, na 
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produção do diferente, os traços são silenciados e neste processo os efeitos apontam para um 

sujeito qualquer, sem depressão ou que deixa de inscrever a depressão na materialidade do 

corpo discursivo. Pode-se até mesmo considerar tais efeitos de sentidos enquanto de cura pelo 

silenciamento destes traços do imaginário.  

Em outras palavras, consideramos que a regularidade é da ordem do silenciamento dos 

traços do imaginário do corpo do sujeito deprimido, de modo a se produzir sentidos 

relacionados a uma cura. No embate entre imagens que funcionam entre o mesmo e o 

diferente na retomada de tais traços do imaginário, há maior regularidade das imagens do 

corpo que comparece na produção metafórica, possibilitando significações em torno de um 

corpo curado ou mesmo de um corpo qualquer. O silenciamento de tais traços rompe com um 

certo imaginário do corpo deprimido, designados como traços do imaginário, e dá ao corpo o 

estatuto de qualquer corpo ou, melhor, de qualquer sujeito que possa ser inscrito nos efeitos 

de sentidos de estar deprimido. Esses efeitos comparecem principalmente naquelas matérias 

nas quais está em jogo uma construção simbólica valorativa em torno do medicamento. É 

importante lembrar que estes processos de construção não ocorrem sem equívocos. Conforme 

apontou a análise da imagem 14, os efeitos de sentidos construídos pela revista buscam situar 

uma cura pelo uso de medicamentos, ao mesmo tempo em que a imagem traz os traços do 

imaginário do corpo do sujeito deprimido. 

 Outros deslocamentos que foram pertinentes em nossa análise foram as imagens 14 e 

15. Nesta última, de uma matéria de 1976, o sujeito deprimido é construído enquanto um 

sujeito perigoso socialmente e que pode, a qualquer momento, no espaço urbano, vir a 

revelar-se enquanto um suicida ou homicida. A imagem 14, por sua vez, compõe uma matéria 

de 2007. Nesta, a revista traz a imagem de um cachorro que utiliza Prozac para tratar “o medo 

de gente”. Estas imagens colocam em relação as condições de produção da revista em seu 

processo de produção de sentidos em torno dos discursos sobre a depressão. Se em 1976, 

antes do lançamento do Prozac, que é, a nosso ver, o “acontecimento jornalístico” (DELA-

SILVA, 2008) da revista, o deprimido era considerado um perigo em potencial, na de 2007, 

20 anos após o lançamento do medicamento, os deslizamentos metonímicos em torno do 

público que utiliza o medicamento comparecem e inscrevem animais em quadros depressivos, 

tornando-os passíveis de tratamento medicamentoso. 

O enquadramento empreendido nas imagens pelo discurso de Veja aponta para um 

político na imagem que produz efeitos de sentidos tanto com relação ao comparecimento dos 
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sujeitos deprimidos como dos especialistas. Nas imagens dos sujeitos deprimidos, o 

enquadramento privilegia espaços da ordem privada, aqueles em que está em jogo um efeito 

de sentido de cumplicidade na relação com o sujeito-leitor da Veja. Espaços como quartos e 

salas de estar comparecem com regularidade, produzindo o efeito de veracidade, porque o 

sujeito fala do lugar de onde mora, reforçando os efeitos dos sentidos de dizer sobre a dor e 

sobre a necessidade do medicamento, pois muitas vezes está em questão uma justificativa 

sobre o uso do medicamento. Em outras palavras, o sujeito conta sobre o medo que justifica o 

uso de medicamento, quais os motivos que o levaram ao uso de medicamento. Já na 

discursividade em torno do uso de medicamento, não se produzem efeitos de sentidos de 

interrogação e problematização. 

 Os especialistas consultados pela Veja mostraram um funcionamento do político da 

imagem e como isso pode produzir efeitos de sentidos da ordem de um saber, bem como o de 

um poder dizer em relação àquilo que está sendo representado. Não é qualquer especialista e 

não é de qualquer lugar a partir do qual se fala à Veja. São privilegiados os espaços que 

retomam uma memória do espaço da biblioteca e o espaço do laboratório. Espaços que 

rompem com uma suposta neutralidade porque determinam os sentidos sobre depressão e 

sobre o especialista consultado, já que os modos pelos quais seu corpo pode ser enquadrado 

no espaço pode tanto produzir efeitos de sentidos de trabalho e objetividade, como efeitos 

outros, de improdutividade ou de uma não confiabilidade no trabalho desenvolvido, assim 

como na tomada de posição adotada sobre o uso de medicamento. 

   Os efeitos de sentidos produzidos na discursividade de Veja apontam que não é 

regular um comparecimento que coloque em questão o uso de medicamento. Algumas das 

tensões que se estabelecem na relação de forças no discurso têm como objeto o uso de 

medicamento. Nesta direção de produção de sentidos está o enquadramento do espaço dos 

especialistas consultados. Na análise do corpo discursivo e nos “efeitos de ambiência” 

produzidos pelos espaços privilegiados, compreendemos que em relação ao espaço dois 

enquadramentos são privilegiados. Um é o que retoma uma memória discursiva do espaço da 

biblioteca, do saber que se adquire pelos livros, colocando em funcionamento um imaginário 

de dedicação e reflexão. O outro, o do laboratório, mobiliza um imaginário diferente, 

relacionado à objetividade e produtividade.  

Na análise do corpo discursivo, os efeitos de sentidos mobilizados nas imagens 

apontaram que o espaço de laboratório, enquadramento privilegiado para fazer comparecer os 
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psiquiatras, apontam para uma objetividade o que, por sua vez, produz um movimento de 

sentidos em torno da depressão, já que esta discursividade a distancia de qualquer relação 

subjetiva e se cristaliza em torno de sentidos outros, como os discursos que privilegiam o 

cérebro como o lugar corporal onde se localiza a depressão.  

No corpo discursivo que se faz enquadrado pela imagem em torno dos livros, temos 

dois efeitos de sentidos: o primeiro tem relação com um corpo improdutivo e outro com um 

produtivo. Efeitos de sentidos de improdutividade e confusão são produzidos pela imagem de 

Calligaris, cujo gesto das mãos aponta para uma desconstrução do lugar da psicanálise frente 

ao tratamento da depressão. De outro lado, há a imagem de um psiquiatra que, em um 

enquadramento que caminha em uma mesma direção de efeitos de sentidos daqueles de 

Calligaris, tem na composição das materialidades significantes a construção de um lugar 

legitimado para fazer falar a psiquiatria sobre normalidade – que não se faz sem o uso de 

medicamentos. Se a imagem do corpo pode construir sentidos de confusão e de 

improdutividade, tais como aqueles produzidos na imagem de Calligaris, por outro lado, nesta 

composição, a materialidade verbal traça uma relação de apaziguamento deste efeito na 

imagem do psiquiatra ao colocar em fontes grandes “Ele fala com a autoridade de quem 

conduz um grande estudo sobre o tema”.  

Em nossa análise da imagem dos medicamentos na Veja, os sentidos mobilizados 

pelas imagens apostam em um “didatismo” (MARIANI, 1998) que se direciona pela 

mobilização de fotografias das embalagens dos medicamentos, cujo efeito de sentido é o 

situar o leitor sobre o medicamento de que trata a matéria. Outras imagens, por sua vez, 

irrompem na página, deslocam a perspectiva do enquadramento e possibilitam sentidos de 

abundância: abundância de oferta do medicamento, abundância de felicidade que ele oferece. 

Nesta mobilização imagética, é outro o movimento de efeitos de sentidos se colocados em 

relação aos efeitos do didatismo da fotografia, pois inscrevem outra memória ao utilizar 

imagens coloridas e com pílulas sorrindo. Nesta produção de sentidos, a revista abarca os 

medicamentos em um conjunto que representa produtos relacionados à felicidade. O político 

da imagem da Veja funciona na produção de efeitos de evidências sobre a eficácia do 

medicamento bem como para a necessidade de seu uso. 

Em síntese, entre marcas e cores ou, em outras palavras, pelo uso de fotografias de 

medicamentos e pelo uso de imagens coloridas, o discurso de Veja não atua em contradição. 

Na discursividade das imagens, está em jogo uma produção imaginária de um medicamento 
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que ora aparece como sendo o medicamento correto para ser utilizado, produção de evidência 

que se dá pela fotografia, que funciona no didatismo da informação (MARIANI, 1998), ora 

como aquele que poderá trazer uma felicidade, pela memória discursiva mobilizada pelas 

imagens coloridas. Assim, o efeito de sentido é o de um discurso de medicalização que, longe 

da ilusão de objetividade jornalística, tem um funcionamento que incentiva o uso de 

medicamentos. 
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6 ENCERRAMENTO DE UM PERCURSO DISCURSIVO 

 

Em nosso empreendimento inicial, objetivamos analisar discursivamente o discurso 

sobre depressão no discurso de Veja, compreendendo que este investimento permite apontar 

alguns dos processos de subjetivação na contemporaneidade. Conforme apresentamos na 

introdução, o termo ‘depressão’ comparece amplamente na mídia e em alguns discursos de 

saúde como uma espécie de epidemia, mas que, escapando às epidemias somáticas, se 

inscreve em uma tensa relação de forças nas diferentes formações discursivas nas quais 

comparece, afinal depressão pode se filiar tanto a efeitos de sentidos de uma questão 

somática, um desequilíbrio químico cerebral, bem como a efeitos de sentidos de uma questão 

subjetiva, relacionado a um intenso e profundo sofrimento do sujeito, que o inscreve na 

posição sujeito deprimido. Tal sofrimento, porém, pode ser por um processo inconsciente e, 

portanto, ser de uma ordem de total desconhecimento para o sujeito. 

Com o interesse de compreender os processos de produção de sentidos no discurso 

sobre depressão formulado no discurso jornalístico, empreendemos diferentes recortes, 

unidades significativas para análise (ORLANDI, 1996). De um lado, optamos pela análise da 

materialidade verbal, formada por elementos lexicais, expressões e orações que formaram 

nosso corpus discursivo e, de outro, pela materialidade não-verbal, a partir de imagens das 

quais situamos o imaginário construído, o político na imagem da revista Veja a partir dos 

efeitos de sentidos produzidos sobre o corpo e a partir do enquadramento das imagens. 

Para tal investimento, necessitamos refletir sobre o funcionamento de algumas 

discursividades que a nosso ver podem ser consideradas condições de produção para alguns 

dos efeitos de sentidos sobre depressão que vêm comparecendo de maneira hegemônica em 

nossa formação social. Para tanto, nos debruçamos na análise de discursividades em torno da 

noção de felicidade, do sintoma melancólico e do trabalho, buscando apontar os lugares 

discursivos de cristalização e os gestos de resistências.   

Neste momento de análise, foi possível compreender que em relação ao termo 

‘felicidade’ há um deslocamento fundamental: em um determinado momento, felicidade se 
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define como um sentimento episódico e entendido pela relação de contraste com outros 

afetos, conforme postulado por Freud ([1930] 1996), ou seja, um sentimento que permite seu 

reconhecimento a partir de uma oposição com os demais afetos. A partir dos anos 1970, 

contudo, o termo ‘felicidade’ começa a comparecer produzindo processos de identificação 

sobre um grupo social, uma cidade e até mesmo um país a partir de pesquisas que, do discurso 

econômico, produzem efeitos de sentidos de que é possível verificar e quantificar felicidade. 

Além disso, de um afeto episódico, tais pesquisas produzem efeitos de sentidos de 

possibilidade de constância. Ao determinar um grupo, uma cidade ou mesmo um país sob a 

imagem de “feliz”, que funciona como uma espécie de rótulo para tal grupo, cidade ou nação, 

os efeitos de sentidos são de que sempre se pode e se deve ser feliz.  

Na relação com a discursividade sobre melancolia, compreendemos que este sintoma 

também é atravessado por processos discursivos cujo efeito de sentido inscreve-a a uma 

genialidade, para depois produzir efeitos de preguiça e ser inscrita nos efeitos de sentidos de 

pecado. Traçando um percurso discursivo a partir da Idade Média, compreendemos alguns 

dos movimentos e dos respectivos efeitos de sentidos produzidos sobre este sintoma e 

verificamos que, na passagem do século XIX para o XX, é o termo ‘depressão’ que passa a 

comparecer na relação com uma memória discursiva da melancolia. Ao apresentar algumas 

definições de melancolia e depressão da perspectiva psicanalítica, tais sintomas apresentam-se 

em uma opacidade, impedindo uma visada definitiva e exigindo que se leve em consideração 

a história particular do sujeito em seu sofrimento.  

 Na produção de sentidos na relação que se estabelece entre depressão e trabalho, nosso 

percurso permitiu situar que o discurso capitalista produziu efeitos de sentidos de um sujeito 

cujos empreendimentos são desinvestidos de sua história (em relação a um passado) e da 

formação social. Os efeitos de sentidos de sucesso e fracasso diante de suas empreitadas são 

considerados de maneira isolada, e o sujeito passa a ser construído discursivamente como 

único responsável de si e as discursividades sobre trabalho tornam hegemônicas tais efeitos de 

sentidos. Deste modo, o medicamento comparece como um modo para o sujeito aplacar afetos 

e efeitos de sentidos negativados socialmente. Para além de um (suposto) tratamento para 

depressão, o uso de medicamento ocorre por outra via que não o terapêutico e se torna um uso 

cotidiano e generalizado para dar condições ao sujeito de sustentar a imagem de autocontrole 

e autor de sua história diante dos efeitos de sentidos produzidos no discurso do trabalho. Tais 

coerções sobre o sujeito, a partir de seus afetos e dos efeitos que são produzidos sobre a 
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materialidade do corpo e de sua produção simbólica, permitem que, diante de efeitos que 

escapem aos processos de significação de felicidade ou de não inscrição aos discursos 

hegemônicos, possam ser inscritos como depressão.  

 Partindo para a análise da materialidade verbal, compreendemos que depressão 

começa a se inscrever nos efeitos de sentidos de doença, e se marca na língua pelo uso de 

adjetivos, que apontam para muitos tipos de depressão e para um aumento nas possibilidades 

de inscrição do sujeito. Este, por sua vez, nos processos de designação também passa por 

determinados deslocamentos. Em nosso gesto de leitura, ao separarmos os processos de 

designação em tabelas, nos foi possível compreender que se a depressão ganha contornos cada 

vez mais específicos no discurso, o que produz efeitos de sentidos de diferentes depressões, as 

designações do sujeito o inscrevem em uma posição sujeito deprimido e também em uma 

outra posição sujeito, a posição sujeito consumidor, cujos efeitos de sentidos sobre o 

medicamento deslizam de uso controlado para um produto e, portanto, utilizável por qualquer 

um.  

  No funcionamento discursivo dos títulos e subtítulos de reportagens do discurso 

jornalístico de Veja, verificamos o comparecimento de termos que funcionam na formação 

discursiva de mercado, como ‘vendas’, ‘consumo’, ‘negócios’, ‘líder de mercado’, 

irrompendo em matérias sobre depressão e medicamentos. Há um processo de silenciamento 

da depressão para um destaque ao medicamento, que neste funcionamento inscreve-se em 

uma formação discursiva de mercado no interior de seções relacionadas à medicina e à saúde. 

O medicamento é alçado à condição de grande personagem das matérias e sobre o qual 

recaem vários aspectos valorativos: eficácia, consumo generalizado, vendas. Pode-se 

compreender que nesta produção de efeitos de sentidos são silenciados os efeitos terapêuticos 

e colaterais do medicamento e se sustenta uma imagem de que as vendas falam por si. Deste 

modo, os números, as cifras das vendas confirmam uma suposta imagem de um bom 

medicamento. O consumo generalizado comprova o valor que se atribui ao medicamento na 

revista.  

Na análise das relativas e das aposições, compreendemos que se trata de um 

funcionamento discursivo regular para enaltecer o medicamento e alçá-lo segundo uma 

representação de grande personagem no discurso jornalístico. Para tanto, compreendemos a 

hegemonia na qual funciona o nocional-ideológico, tal como aponta Pêcheux ([1981] 2012b). 

Tanto nas relativas como nas aposições foi possível dividir a regularidade dos efeitos de 
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sentidos em dois conjuntos: em um, estão em jogo efeitos de sentidos de ‘vendas’ e, em outro, 

‘efeitos medicamentosos’. Em ambos os conjuntos, são construídos regularmente efeitos de 

sentidos positivados sobre os medicamentos.  

Efeitos de sentidos positivados sobre o medicamento também foram depreendidos a 

partir da análise do discurso direto. Longe de ser um gesto de neutralidade, o recorte do dizer 

de outrem nos permitiu compreender uma tomada de posição do discurso jornalístico de Veja, 

a saber, o de recortar dizeres que reforçam a necessidade de uso de medicamento e, por outro 

lado, quando o sujeito especialista se contraidentifica ou problematiza o uso de 

medicamentos, os recortes funcionam mobilizando sentidos desqualificando o dizer deste 

sujeito, produzindo efeitos outros daqueles produzidos no fio do discurso.  

Na análise das materialidades não-verbais, nos debruçamos inicialmente nos gestos de 

leitura a partir dos efeitos de sentidos produzidos pelas imagens do corpo discursivo do 

sujeito deprimido. A partir da noção de traços do imaginário do corpo do sujeito deprimido, 

depreendemos que na historicidade do comparecimento dos traços do imaginário do corpo do 

sujeito deprimido há um movimento discursivo de retomada e de deslocamento. No primeiro, 

efeitos de sentidos de um corpo que inscreve uma memória discursiva de depressão; no 

segundo, imagens do corpo em que os traços do imaginário são silenciados, produzindo 

diferentes efeitos de sentidos: como se se tratasse de um sujeito qualquer, um sujeito sem 

depressão ou que deixa de inscrever a depressão na materialidade do corpo discursivo. Nestes 

processos de silenciamento dos traços do imaginário são produzidos efeitos de sentidos de 

cura. 

Na análise das imagens de psiquiatras e psicanalistas consultados pela revista Veja nas 

reportagens sobre depressão e/ou medicamentos, depreendemos um funcionamento do 

político da imagem e como isso pode produzir efeitos de sentidos da ordem de um saber bem 

como o de um poder dizer em relação àquilo que está sendo representado. Não é qualquer 

especialista e não é de qualquer lugar a partir do qual se fala à Veja. São privilegiados os 

espaços que retomam uma memória do espaço da biblioteca, bem como o espaço do 

laboratório. Espaços que rompem com a neutralidade porque determinam os sentidos sobre 

depressão e sobre o especialista consultado, pois os modos pelos quais seu corpo pode ser 

enquadrado no espaço pode tanto produzir sentidos de trabalho e objetividade como sentidos 

de improdutividade ou de uma não confiabilidade no trabalho desenvolvido de acordo com a 
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tomada de posição adotada sobre o uso de medicamento, efeitos de sentidos a partir dos quais 

está em jogo também o modo como o corpo é representado na imagem. 

Em nossa análise das imagens dos medicamentos no discurso jornalístico de Veja, os 

efeitos de sentidos mobilizados apontam para o funcionamento de um “didatismo” 

(MARIANI, 1998) a partir de fotografias das embalagens dos medicamentos, que situam o 

leitor sobre o medicamento de que trata a matéria. Outras imagens, por sua vez, irrompem na 

página e deslocam a perspectiva do enquadramento e possibilitam sentidos de abundância: 

abundância de oferta do medicamento, abundância de felicidade que ele oferece. Nesta 

mobilização imagética, os movimentos dos efeitos de sentidos são outros em relação aos 

efeitos do didatismo da fotografia, já que inscrevem outra memória ao utilizar imagens 

coloridas e com pílulas sorrindo. Nesta produção de sentidos, o discurso jornalístico abarca os 

medicamentos em um conjunto que representa produtos relacionados à felicidade. O político 

na imagem do discurso jornalístico de Veja funciona na produção de efeitos de evidências 

sobre a eficácia do medicamento bem como para a necessidade de seu uso. 

   De maneira ampla, pode-se compreender que há uma regularidade nos recortes – 

designações, relativas, discurso direto, nas imagens – que apontam para a produção de efeitos 

de sentidos de uma utilização de medicamento que supera um uso terapêutico e necessário. 

Neste movimento de sentidos, o medicamento é inscrito em uma formação discursiva de 

mercado e os efeitos de sentidos produzidos são de que se trata de um produto e que seu uso 

pode, portanto, ser feito por qualquer sujeito. Conforme depreendido na análise, este 

“qualquer sujeito” também se marca na materialidade da língua, que desliza da posição sujeito 

deprimido para ser inscrito na posição sujeito consumidor.  

 Outra questão que marcou fortemente nossas análises foi o gesto de oposição do 

discurso de Veja em relação ao campo de saber da Psicanálise. Em diversos momentos, foi 

possível compreender que o discurso da revista mobiliza um funcionamento em que o 

medicamento e seus efeitos são colocados em relação aos efeitos da análise psicanalítica. Não 

ocorre o mesmo com a religião, por exemplo. Desta maneira, compreendemos que se tal 

discursividade fosse construída sobre o discurso religioso, um dos efeitos de sentidos é o de 

que uma discursividade de oposição colocaria em xeque uma relação de significações com 

uma divindade, ponto nodal do discurso religioso. No movimento de produções de sentidos, 

podemos interrogar, desde modo, o que se coloca quando se problematiza a Psicanálise. Neste 

caso, o ponto nodal para a Psicanálise é o inconsciente. Desta maneira, este é um dos pontos 
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que se coloca em suspenso quando se produz um discurso desqualificando a Psicanálise e 

produzindo efeitos de sentidos da materialidade do corpo que se filia a produções de sentidos 

da ordem do orgânico e do biológico. Retira-se, deste modo, os efeitos que podem ser 

produzidos a partir da consideração do inconsciente como causa de um sujeito em depressão 

para inscrever a depressão nos processos de sentidos relacionados aos desequilíbrios 

corporais, sentidos que inscrevem o corpo nos efeitos de uma organicidade. Por outro lado, a 

mesma revista constrói nas materialidades significantes em análise um processo discursivo em 

que animais passam a ser inscritos como neuróticos, mas de maneira tal que esta inscrição 

possa produzir efeitos de evidência da necessidade de medicamento. Se por um lado são 

operados processos de silenciamento (ORLANDI, 2002) sobre o inconsciente, ele atua como 

um resto no discurso produzindo efeitos.  

A depressão torna-se o lugar pronto de um percurso muito mais longo, muito mais 

complexo do percurso existencial do sujeito, mas que no discurso jornalístico de Veja 

comparece regularmente de modo a tornar presente, a partir da produção de efeitos de 

sentidos de evidência, uma solução dada de antemão, que é o medicamento. E nesta produção 

de sentidos, os discursos sobre depressão direcionam para um “ponto nodal”, para retomar 

Pêcheux ([1975] 2009), do confronto entre as formações discursivas de cada um destes 

campos de saber, psiquiatria e psicanálise: o medicamento. As formações discursivas 

funcionam para o sujeito enquanto aquilo que se pode e deve dizer em uma dada conjuntura 

(COURTINE, [1981] 2009). Isso nos permite avançar teoricamente ao compreendermos que 

as formações discursivas das neurociências e da psiquiatria, de um lado, e da psicanálise, de 

outro, são antagônicas.  

É profundamente delicado construir sobre o medicamento um imaginário de lugar 

último de desejo do sujeito. Trata-se de levar em conta uma série de questões subjetivas 

postas em suspenso, como o desejo, a angústia, o trabalho do inconsciente (sonhos, por 

exemplo), movimentos de deslocamentos e retomadas, para se condensarem na função do 

medicamento. Há um oceano discursivo e inconsciente em jogo entre aquela tristeza, 

mobilizada a partir de um tédio, por exemplo, e esta última, que arrasta o sujeito para o fundo 

do mar discursivo, onde só há silêncio e uma questão que é de outra ordem, em que o 

profundo desânimo, o profundo cansaço e a profunda tristeza falam por este sujeito imerso na 

posição sujeito deprimido. 
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Nosso percurso teórico buscou atentar que a depressão pode ser tanto uma posição-

sujeito de resistência, de uma discursividade do mal-estar social (KEHL, 2009), como pode 

ser uma adjetivação da sociedade ocidental (depressiva) (ROUDINESCO, 2000), que na 

contemporaneidade valoriza a “felicidade plástica”, expressão que construímos para apontar 

os sentidos do que compreendemos como uma felicidade que, em seus efeitos de obrigação, 

forçada por meio do uso de medicamentos que anestesiam o sujeito da capacidade de sentir 

dor, produz outros efeitos de sentidos que não aqueles de um sujeito inscrito nos efeitos de 

sentidos de tristeza. Por se tratar de uma felicidade induzida, também se afasta de afetos 

espontâneos, efeitos de prazer, satisfação, contentamento ou prazer. Embora esta paralisia 

causada pelo uso de medicamentos não circule nas grandes mídias, é importante retomar o 

que Kehl (2009) aponta em sua obra a partir de sua experiência adquirida na clínica: muitos 

analisandos se queixavam de que, por conta da medicação, não sentiam nada, nem os 

sentimentos angustiantes tampouco os satisfatórios.  

Desta maneira, retomemos nosso título, em que está em questão um triunfo na produção 

de efeitos de sentidos de medicalização e que aponta amplamente para o que de mais 

hegemônico compareceu em nossas análises: o discurso sobre depressão no discurso 

jornalístico de Veja se faz pautado, sobretudo, em uma discursividade sobre medicamentos, os 

quais comparecem com regularidade, produzindo efeitos de sentidos de um triunfo destes e 

solapando até mesmo uma discursividade sobre depressão.  

E, para finalizar, retomemos parte do fragmento da epígrafe de nosso trabalho, de texto 

de Machado de Assis: o narrador confidencia que a sua ideia da criação do “Emplasto Brás 

Cubas” “trazia duas faces, como as medalhas, uma virada para o público, outra para mim. De 

um lado, filantropia e lucro; de outro lado, sede de nomeada. Digamos: -- amor da glória.” 

(negritos nossos). Em nossos gestos de leitura, ao se filiar à formação discursiva de mercado, 

o discurso jornalístico de Veja privilegia sobremaneira uma discursividade que visa vendas e 

lucro, enlaçando discursividades sobre saúde e doença ao discurso capitalista de mercado.  
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Anexo 1 

No mês de maio de 2013, fui a um clínico geral fazer exames de risco cirúrgico para uma 

cirurgia. Durante a consulta, o médico afirmou que meu índice de colesterol estava alto. 

Receitou-me um medicamento, que afirmou ser muito eficaz e moderno. Afirmou que ele 

mesmo o estava tomando. Em determinado momento, pegou um exemplar da revista Veja que 

estava em sua mesa e me mostrou a capa, cujo tema em destaque era justamente o risco do 

colesterol alto. Na reportagem o remédio indicado era exatamente o que ele havia me 

receitado. Insistiu para que eu lesse a matéria para entender melhor o tema. É importante 

salientar que a revista Veja foi a única referência de leitura indicada pelo médico.  

  
 

  

______________________________________ 

Vanise Gomes de Medeiros 

Professora Adjunta da Universidade Federal Fluminense 
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Figura 1 (Veja, 11/09/1968) 

 

Anexo 3 

Data da matéria Seção Designação 

27/11/1968 Vida moderna tensão 

25/03/1970 Psiquiatria fossa  

25/03/1970 Psiquiatria democrática fossa 

25/03/1970 Psiquiatria depressões 

25/03/1970 Psiquiatria fossa crônica   

14/11/1979 Medicina psicose maníaco-depressiva 

14/11/1979 Medicina desordens mentais sérias 

14/11/1979 Medicina depressão maníaca 

14/11/1979 Medicina distúrbios mentais mais 

suaves  

14/11/1979 Medicina ansiedades da vida diária 

20/12/1989 Medicina melancolia  

20/12/1989 Medicina stress 

20/12/1989 Medicina depressão química 

20/12/1989 Medicina depressão clínica 

20/12/1989 Medicina males da mente humana 

17/06/1992 Medicina depressão endógena 

01/12/1993 Medicina distúrbios clínicos 

23/03/1994 Comportamento mal 

14/06/1995 Saúde problemas mentais de 

crianças 

14/06/1995 Saúde tristeza 

14/06/1995 Saúde distúrbio 

14/06/1995 Saúde depressão infantil 

14/06/1995 Saúde manifestação depressiva 

01/12/2004 Especial transtornos da mente 

06/07/2005 Guia depressão infantil 

10/08/2005 Saúde depressão pós-parto 

25/11/2009 Medicina depressão moderada 

25/11/2009 Medicina depressão grave 

25/11/2009 Medicina depressão leve 

25/11/2009 Medicina depressão severa 

10/02/2010 Saúde depressão melancólica 

10/02/2010 Saúde depressão atípica 

10/02/2010 Saúde depressão ansiosa 

10/02/2010 Saúde depressão psicótica 

10/02/2010 Saúde depressão sazonal 

10/02/2010 Saúde depressão muito grave 

Tabela 1 
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Anexo 4 

Tabela 2 

 

Anexo 5 

Tabela 3 

Anexo 6 

Data da matéria Seção Designação 

15/03/1978 Medicina Pacientes maníaco-depressivos 

14/11/1979 Medicina Doentes psíquicos graves 

14/11/1979 Medicina Deprimidos 

17/06/1992 Medicina Neuróticos 

15/07/1992 Saúde Neuróticos 

01/12/1993 Medicina Deprimidos  

23/03/1994 Comportamento Neuróticos 

23/03/1994 Comportamento Depressivos 

31/03/2004 Medicina Adultos vítimas de depressão 

31/03/2004 Medicina Jovens deprimidos 

12/05/2004 Medicina Pacientes vítimas de depressão 

01/12/2004 Especial Depressivos 

01/12/2004 Especial Deprimidos 

01/12/2004 Especial Paciente deprimido 

10/02/2010 Saúde Paciente deprimido 

Data da matéria Seção Designação 

27/11/1968 Vida moderna Paciente 

12/02/1975 Medicina Paciente 

15/03/1978 Medicina Paciente 

14/11/1979 Medicina Pacientes  

05/04/1989 Saúde Paciente 

05/04/1989 Saúde Doente  

20/12/1989 Medicina Doentes 

15/07/1992 Saúde Doente 

15/07/1992 Saúde Paciente 

23/03/1993 Comportamento Paciente 

01/10/2003 Saúde Vítimas  

01/10/2003 Saúde Pacientes  

31/03/2004 Medicina Pacientes 

12/05/2004 Medicina Pacientes 

01/12/2004 Especial Pacientes 

06/07/2005 Guia Paciente/pacientes 

10/02/2010 Saúde Pacientes 

10/02/2010 Saúde Doentes 

Data da matéria Seção Designação 

27/11/1968 Vida moderna Gente 

09/11/1977 Medicina Usuários 

15/03/1978 Medicina Pessoas 



284 

 

Tabela 4 

 

Anexo 7 

11/08/1982 Medicina Americanos 

05/04/1989 Saúde Usuário  

20/12/1989 Medicina Pessoas  

20/12/1989 Medicina Americanos 

06/03/1991 Medicina Usuários 

17/06/1992 Medicina Usuários 

17/06/1992 Medicina Adeptos 

17/06/1992 Medicina Consumidores  

15/07/1992 Saúde Consumidores de tranquilizantes 

01/12/1993 Medicina Usuários 

01/12/1993 Medicina Pessoas  

01/12/1993 Medicina Clientes 

23/03/1994 Comportamento Pessoas 

23/03/1994 Comportamento Clientela 

23/03/1994 Comportamento Usuários 

14/06/1995 Saúde Crianças   

14/02/1996 Saúde Consumidores 

31/03/2004 Medicina Crianças 

31/03/2004 Medicina Adolescentes 

31/03/2004 Medicina Jovens 

12/05/2004 Medicina Pessoas 

19/05/2004 Guia Pessoas 

10/08/2005 Saúde Mulheres/mulher 

10/08/2005 Saúde Mães 

06/07/2005 Guia Pequenos (em processo sinonímico 

com crianças) 

06/07/2005 Guia Crianças 

25/11/2009 Medicina Gestantes 

25/11/2009 Medicina Grávidas 

25/11/2009 Medicina Mulheres 

10/02/2010 Saúde Pessoas 

Data da matéria Seção Título 

27/11/1968 Vida moderna “Como ficar tranqüilo?” 

12/02/1975 Medicina “Intranqüilizantes” 

28/04/1976 Metrópoles “Doença urbana” 

09/11/1977 Medicina “Dose extra” 

14/11/1979 Medicina “Revolução psiquiátrica” 

11/08/1982 Medicina “Uso controlado” 

05/04/1989 Saúde “Coquetel de riscos” 

20/12/1989 Medicina “Um ataque à melancholia” 

06/03/1991 Medicina “Droga da moda”  

17/06/1992 Medicina “Divã químico” 

15/07/1992 Saúde “Doping na lavoura” 

01/12/1993 Medicina “O ego químico” 

23/03/1994 Comportamento “Dr. Prozac contra Freud” 
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Tabela 5 

 

Anexo 8 

 

Data da 

material 

 

Seção Título Subtítulo 

27/11/1968 Vida moderna “Como ficar 

tranqüilo?” 

“A tensão provocada pela vida 

moderna criou um novo mercado e é 

um grande negócio para muita gente” 

14/11/1979 Medicina “Revolução 

psiquiátrica” 

“Os hospícios, nos países adiantados, 

são coisa do passado. Novos remédios 

põem esquizofrênicos e deprimidos em 

condições de trabalhar”  

11/08/1982 Medicina “Uso controlado” “Drogas que tranqüilizam vendem 

menos” 

05/04/1989 Saúde “Coquetel de riscos” “Sob uma nuvem de suspeitas, os 

tranqüilizantes antidistônicos são 

ameaçados de proibição” 

20/12/1989 Medicina Um ataque à 

melancholia 

“O Prozac, um medicamento que 

combate a depressão química com 

eficácia, é a nova mania dos 

americanos.” 

06/03/1991 Medicina “Droga da moda”  “Remédio contra velhice conquista 

americanos” 

17/06/1992 Medicina “Divã químico” “Dispara o consumo dos 

tranqüilizantes, a droga que acalma os 

nervos dos anos 90” 

15/07/1992 Saúde “O doping na 

lavoura” 

Agricultores do Espírito Santos têm 

altos índices de doenças nervosas e de 

consumo de tranqüilizantes 

01/12/1993 Medicina “O ego químico” “Droga psiquiátrica mais receitada da 

história da medicina, o Prozac abre a 

14/06/1995 Saúde “Infância dopada” 

14/02/1996 Saúde “A alma da química” 

11/06/1997 Medicina “O Brasil se entope de remédios” 

19/08/1998 Comportamento “Baixinhos em crise” 

13/10/1999 Saúde “Contra o fumacê” 

22/12/1999 Invenções 2000 “A revolução científica” 

01/12/2003 Saúde “Dois remédios em um” 

31/03/2004 Medicina “Sob suspeita” 

12/05/2004 Medicina “Prozac foi só o começo” 

19/05/2004 Guia “Dose semanal” 

01/12/2004 Especial “O equilíbrio do cérebro e da alma” 

06/07/2005 Guia “Tratamento de choque contra a 

depressão” 

10/08/2005 Saúde “Lágrimas de infelicidade” 

09/05/2007 Animais “Dose pra cachorro” 

25/11/2009 Medicina “Sem medo de lutar contra a tristeza” 

10/02/1010 Saúde “A depressão em preto e branco” 
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era dos cosméticos para a mente” 

23/03/1994 Comportamento “Dr. Prozac contra 

Freud” 

“Nunca os neuróticos – todo mundo, 

segundo Sigmund Freud – tiveram à 

mão tantos recursos para se tratar. De 

um lado, a psiquiatria, com suas 46 

drogas diferentes nas prateleiras das 

farmácias. De outro, a psicologia, 

com 400 modalidades terapêuticas, a 

psicanálise à frente, formando uma 

babel de tratamentos.” 

14/06/1995 Saúde “Infância dopada”  “Os remédios são cada vez mais 

usados para tratar problemas 

mentais de crianças”  

14/02/1996 Saúde “A alma da 

química” 

“Apelidada de ‘molécula da 

felicidade’, a serotonina regula a 

libido, o apetite e o humor e 

movimenta a indústria de remédios” 

11/06/1997 Medicina  “O Brasil se entope 

de remédios” 

“O país se torna o quarto mercado de 

medicamentos e bate o recorde no 

consumo de anfetaminas” 

19/08/1998 Comportamento “Baixinhos em 

crise” 

“Vida em apartamento, excesso de 

atividades e cobrança por resultados 

levam crianças ao stress.” 

13/10/1999 Saúde “Contra o fumacê” “Zyban, o antidepressivo que ajuda a 

acabar com o vício do fumo, chega ao 

Brasil” 

22/12/1999 2000-Invenções  “A revolução 

científica” 

“Idéias, inventos e descobertas que 

mudaram o mundo” 

01/10/2003 Saúde “Dois remédios em 

um” 

“Essa é a alternativa dos laboratórios 

para evitar que os pacientes 

abandonem o tratamento de doenças 

crônicas” 

31/03/2004 Medicina “Sob suspeita” “Antidepressivos estariam levando 

jovens a cometerem suicídio? Essa é 

questão do momento.” 

12/05/2004 Medicina “Prozac foi só o 

começo” 

“Uma nova geração congestiona 

ainda mais o concorrido mercado 

mundial de antidepressivos” 

19/05/2004 Guia “Dose semanal” “Prozac ganha versão útil em recaída 

de depressão” 

01/12/2004 Especial “O equilíbrio do 

cérebro e da alma” 

“Uma boa notícia para depressivos, 

ansiosos e fóbicos: amparados em 

novas descobertas, psiquiatras e 

psicólogos unem forças para combater 

os transtornos da mente, superando 

décadas de divergências.” 

10/08/2005 Saúde “Lágrimas de 

infelicidade” 

“Crescem os relatos e alertas sobre a 

depressão pós-parto, quando a mãe 

chora mais que o bebê” 

09/05/2007 Animais “Dose pra cachorro” “Remédios de gente agora começam 

também a ser usados para melhorar a 

qualidade de vida dos animais” 
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25/11/2009 Medicina “Sem medo de lutar 

contra a tristeza” 

“Antidepressivos costumam ser 

desaconselhados na gravidez. Agora 

se sabe que o feto pode ser mais 

prejudicado pela depressão do que 

pelos remédios que a combatem.” 

 

10/02/1010 Saúde “A depressão em 

preto e branco” 

“Um novo livro compara o efeito dos 

antidepressivos modernos com o de 

pílulas de placebo e chega à 

surpreendente conclusão estatística 

de que eles se equivalem. Mas a 

complexidade da mente e de suas 

doenças não se mede por números.” 
Tabela 6 

Anexo 9 

 

Figura 2: Entrevista de depoente (Veja, 1/12/1993) 

Anexo 10 

 
Figura 3: entrevista de especialista (Veja, 23/03/1994) 
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Anexo 11 

DATA TÍTULO 

DA 

MATÉRIA 

SEÇÃO SEQUÊNCIAS 

DISCURSIVAS 

DEPOENTE/ 

ESPECIALISTA 

E 

 PROFISSÃO 

 

17/06/1992 “Divã 

químico” 

Medicina SD50: “Não dá para ficar sem 

meu Lexotan” 

Danuza Leão, 

colunista 

01/12/1993 “O ego 

químico” 

Medicina SD51: “Foi o primeiro 

remédio que não transformou 

a dieta num sacrifício 

insuportável. Ele não me 

deixou eufórico. Só trouxe de 

volta o meu estado normal.” 

João Luis Pires de 

Mello, empresário  

01/12/1993 “O ego 

químico” 

Medicina SD52: “O Prozac me deixou 

mais paciente com as pessoas, 

me fez enxergar melhor os 

problemas e as dificuldades de 

cada um antes de brigar”  

Ana Maria 

Bandeira, dona de 

casa 

23/03/1994 “Dr. Prozac 

contra 

Freud” 

Comportamento SD53: “Ainda não se sabem os 

efeitos do uso prolongado do 

Prozac” 

Helena Maria 

Calil, professora da 

Unifesp
59

 

23/03/1994 “Dr. Prozac 

contra 

Freud” 

Comportamento SD54: “É possível que a 

psicanálise esteja mesmo na 

contramão” 

Contardo 

Calligaris, 

psicanalista 

 

23/03/1994 “Dr. Prozac 

contra 

Freud” 

Comportamento SD55: “Criança também tem 

depressão e deve ser tratada 

com drogas” 

Haim Griinspum, 

psiquiatra 

 

23/03/1994 “Dr. Prozac 

contra 

Freud” 

Comportamento SD56: “Perdi 12 quilos e não 

conseguia dormir” 

Maria Ribeiro do 

Valle, socióloga, 

23/03/1994 “Dr. Prozac 

contra 

Freud” 

Comportamento SD57: “Eu tinha um pavor 

ilógico de cachorro” 

Gladys Neves da 

Silva, arquiteta 

23/03/1994 “Dr. Prozac 

contra 

Freud” 

Comportamento SD58: “Ninguém entendia a 

minha depressão” 

Maura Pepe, dona 

de casa 

23/03/1994 “Dr. Prozac 

contra 

Comportamento SD59: “Não tenho tempo para Danuza Leão, 
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Freud” a depressão” colunista 

 

23/03/1993 “Dr. Prozac 

contra 

Freud” 

Comportamento SD60: “O Lexotan me ajuda a 

enfrentar o luto” 

Antonio Athayde, 

executivo 

23/03/1994 “Dr. Prozac 

contra 

Freud” 

Comportamento SD61: “O Prozac fez aflorar 

coisas boas em mim” 

Regina Amaral, 

publicitária 

29/11/2006  Auto-retrato  SD62: “Eu não sou o guru da 

felicidade. Sou apenas 

médico”  

Servan Shreiber, 

medico 

02/05/2007 “A 

normalidade 

existe” 

Páginas 

amarelas  

 

SD63: “Há terapeutas que 

resistem em prescrever 

antidepressivos, dizendo a seus 

pacientes: 'Sei que você será 

capaz de superar seus 

problemas, sem ter de recorrer a 

medicamentos'. Isso é um 

absurdo. Erramos menos 

quando diagnosticamos um 

pouco a mais do que quando 

nos omitimos.” 

Valentim Gentil 

Filho, psiquiatra 

23/04/2008  Psicanálise SD64: “Se existe hoje uma 

clientela interessada em 

psicanálise, é a dos jovens. 

Isso se dá não porque reprimam 

seus desejos, mas por não 

saberem o que desejam”  

Charles Melman 

Tabela 7 

 

Anexo 12 

Filiação a uma discursividade psiquiátrica 

(favorável à entrada imediata de 

medicamentos)  

Filiação a uma discursividade psicanalítica 

(problematiza a entrada imediata de 

medicamentos) 

“Ainda não se sabem os efeitos do uso 

prolongado do Prozac” (Helena Calil, 

professora Unifesp) 

“É possível que a psicanálise esteja mesmo na 

contramão” (Contardo Calligaria, psicanalista) 

“Criança também tem depressão e deve ser 

tratada com drogas” (Haim Griinspum, 

psiquiatra) 

“Eu não sou o guru da felicidade. Sou apenas 

médico” (Servan Shreiber, médico) 

 

“Há terapeutas que resistem em prescrever “Se existe hoje uma clientela interessada em 
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antidepressivos, dizendo a seus pacientes: 'Sei 

que você será capaz de superar seus problemas, 

sem ter de recorrer a medicamentos'. Isso é um 

absurdo. Erramos menos quando 

diagnosticamos um pouco a mais do que 

quando nos omitimos.” (Valentim Gentil Filho, 

psiquiatra) 

psicanálise, é a dos jovens. Isso se dá não porque 

reprimam seus desejos, mas por não saberem o 

que desejam.” (Charles Melman, psicanalista) 

Tabela 8 

 

Anexo 13 

 

(4) Albrecht Dürer: Melencolia I, burin, 1514  

                                                                     (PRÉAUD, 2005, p.13) 
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Anexo 14 

 

 

 

(5) Pierre Audoin d’après Pierre Bouillon: Il n’est plus temps!, decapagem e buril, 1804  

                                                                  (PRÉAUD, 2005, p.169) 

 

Anexo 15 

 

(6) Weber d’après Horace Vernet: Le Soldat de Waterloo, litografia, 1843 

(PRÉAUD, 2005, p.159) 
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Anexo 16 

 

(5) Charles Meryon: Le Stryge, gravura, 1853  

                                                                   (PRÉAUD, 2005, p.99) 

 

Anexo 17 

 
(5) Man Ray: Portrait de Picasso, fotografia, 1931. 

(PRÉAUD, 2005, p.219) 
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Anexo 18 

 

Imagem 1 (Veja, 14/11/1979) 

 

Anexo 19 

 

Imagem 2 (Veja, 10/02/2010) 
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Anexo 20 

 

Imagens 3 e 4 (Veja, 14/02/1996) 

Anexo 21 

 

Imagem 5 (Veja, 12/05/2004) 
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Anexo 22 

 

Imagem 6 (Veja, 12/05/2004) 

 

Anexo 23 

 

Imagem 7 (Veja, 10/02/2010) 
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Anexo 24 

 

Imagem 8 (Veja, 14/06/1995) 

 

 

Anexo 25 

 

Imagem 9 (Veja, 17/06/1992) 
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Anexo 26 

 

Imagem 10 (Veja, 01/12/1993) 

 

 

 

 

Anexo 27 

 

Imagem 11 (Veja, 01/12/1993) 
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Anexo 28 

 

Imagem 12 (Veja, 01/12/2004) 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 29 

 

Imagem 13 (Veja, 01/12/2004) 
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Anexo 30 

 

Imagem 14 (Veja, 09/05/2007) 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 31 

 

Imagem 15 (Veja, 28/04/1976) 
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Anexo 32 

 

Imagem 16 (Veja, 01/12/2004) 

 

Anexo 33 

 

Imagem 17 (Veja, 23/03/1994) 
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Anexo 34 

 

Imagem 18 (Veja, 23/03/1994) 

 

Anexo 35 

 

Imagem 19 (Veja, 02/05/2007) 
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Anexo 36 

 

Imagem 20 (Veja, 14/02/1996) 

 

Anexo 37 

 

Imagem 21 (Veja, 14/02/1996) 
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Anexo 38 

Imagem 22 (Veja, 20/12/1989) 

 

 

Anexo 39 

 
Imagem 24 (Veja, 17/06/1992) 
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Anexo 40 

 

Imagem 23 (Veja, 01/12/1993) 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 41 

 
Imagem 25 (Veja, 11/06/1997) 
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Anexo 42 

 
Imagem 26 (Veja, 01/10/2003) 

 

 

 

 

Anexo 43 

 
Imagem 27 (Veja, 06/07/2005) 
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Anexo 44 

 
Imagem 28 (Veja, 10/02/2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 


