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Mesmo em maio - com manhãs secas e frias - sou tentado a mentir-me. E minto-me 

com demasiada convicção e sabedoria, sem duvidar das mentiras que invento de mim. 

Desconheço o ruído que interrompeu meu sono naquela noite. Amparado pela janela, 

debruçado no meio do escuro, contemplei a rua e sofri imprecisa saudade do mundo, 

confirmada pela crueldade do tempo. A vida me pareceu inteiramente concluída. Inventei-me 

mais inverdades para vencer o dia amanhecendo sob névoa. Preencher um dia é 

demasiadamente penoso, se não me ocupo das mentiras. 

Dói. Dói muito. Dói o corpo inteiro. Principia nas unhas, passa pelos cabelos, 

contagia os ossos, penaliza a memória e se estende pela altura da pele. Nada fica sem dor. 

Também os olhos, que só armazenam imagens do que já fora, doem. A dor vem de afastadas 

distâncias, sepultados tempos, inconvenientes lugares, inseguros futuros. Não se chora pelo 

amanhã. Só se salga a carne morta. 

No princípio, se um de nós caía, a dor doía ligeiro. Um beijo seu curava a cabeça 

batida na terra, o dedo espremido na dobradiça da porta, o pé tropeçado no degrau da 

escada, o braço torcido no galho da árvore. Seu beijo de mãe era santo remédio. Ao 

machucar, pedia-se: mãe, beija aqui! 

Há que experimentar o prazer para, só depois, bem suportar a dor. Vim ao mundo 

molhado pelo desenlace. A dor do parto é também de quem nasce. Todo parto decreta um 

pesaroso abandono. Nascer é afastar-se – em lágrimas – do paraíso, é condenar-se à 

liberdade. Houve, e só depois, o tempo da alegria ao enxergar o mundo como o mais 

absoluto e sucessivo milagre: fogo, terra, água, ar e o impiedoso tempo. 

Sem a mãe, a casa veio a ser um lugar provisório. Uma estação com indecifrável 

plataforma, onde espreitávamos um cargueiro para ignorado destino. Não se desata com 

delicadeza o nó que nos amarra à mãe. Impossível adivinhar, ao certo, a direção do nosso 

bilhete de partida. Sem poder recuar, os trilhos corriam exatos diante de nossos corações 

imprecisos. Os cômodos sombrios da casa – antes bem-aventurança primavera - abrigavam 

passageiros sem linha do horizonte. Se fora o lugar da mãe, hoje ventilava obstinado exílio. 

(Vermelho Amargo. Bartolomeu Campos de Queirós.) 
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RESUMO 

 

Filiada ao aparato teórico metodológico da Análise do Discurso (PÊCHEUX, 1969; 

ORLANDI, 1984), bem como ao escopo teórico da Psicanálise a partir da leitura lacaniana de 

Freud, esta dissertação analisa o funcionamento das determinações históricas que constituem 

discursos sobre o movimento e aumento das chamadas depressões. Para tal, toma-se como 

material de análise desta pesquisa o Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 

4th. edition, DSM-IV, em português, conhecido como o Manual Diagnóstico e Estatístico de 

Transtornos Mentais, em sua quarta edição (DSM-IV-1995). Considera-se o quadro teórico-

epistemológico da Análise do Discurso, uma abordagem bastante complexa, pois trabalha nas 

relações entre alguns saberes e nas rupturas. Trata-se de uma teoria que parece estar sempre 

nos limites, nas fronteiras, nas margens com relação às demais formas de conhecimento que 

trabalham com a linguagem. Esta pesquisa a-bordou mais especificamente as fronteiras entre 

a Análise do Discurso e a Psicanálise no que diz respeito à análise das depressões, ou seja, 

analisou-se a materialidade textual do DSM-IV e, ao mesmo tempo, foram tecidas 

considerações clínicas sobre as depressões. Outro ponto relevante no trabalho foi tomar a 

palavra ‘depressão’, pela vertente significante.  Em outras palavras, queremos dizer que não 

há sentido a priori, mas no só depois (LACAN, 1998[1964]). O significante, em si, tal como 

pensado por Lacan (1998[1964]), inserido na reflexão da linguística saussuriana, não 

representa nada. Desse modo, se fez possível discutir o que uma análise discursiva teria a 

dizer acerca das possibilidades de deslocamento dos discursos sobre as chamadas depressões 

em determinações ideológicas que atravessam o discurso científico e suas as práticas.  

Palavras-chave: depressões; sujeito; discurso; significante. 
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ABSTRACT 

 

 

Affiliated with the methodological theoretical apparatus of Discourse Analysis (PÊCHEUX, 

1969; ORLANDI, 1984), as well as the theoretical scope of Psychoanalysis from the Lacanian 

reading of Freud, this dissertation analyzes the functioning of historical determinations that 

are discourses about the movement and increase of the so called depressions. To this end, it is 

taken as analysis material of this research the Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders in its Fourth Edition, better known as the DSM-IV (DSM-IV-1995). We take into 

account the  theoretical and epistemological framework of Discourse Analysis, which is a 

complex approach since it works in the relationship between knowledge and the ruptures. It is 

a theory that seems to be always on the edge, on the borders and on the margins in relation to 

other forms of knowledge working with language. This research approached more specifically 

the boundaries between the Discourse Analysis and Psychoanalysis with respect to the 

analysis of depressions, that is, it analyzed the textual materiality of DSM-IV and at the same 

time, clinical considerations were made about the depressions. Another relevant point on this 

work was to take the word 'depression' from the significant perspective. In other words, we 

mean that there is no sense a priori, but in the only after (LACAN, 1998[1964]). The signifier 

itself as envisioned by Lacan (1998[1964]) and which is inserted in the reflection of 

Saussurian linguistics, does not represent anything. Thus it became possible to discuss what a 

discoursive analysis might have to say about the displacement possibilities of discourses 

about the so-called depressions into ideological determinations which crosses the scientific 

discourse and its practices. 

Keywords: depressions; subject; discourse; signifier. 
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O EXÍLIO! QUANDO UMA APRESENTAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA 

                                                         

Foi preciso deitar o vermelho sobre o papel 

branco para bem aliviar seu amargor. 

(Vermelho amargo. Bartolomeu Campos de Queirós.) 

 

Esta apresentação surge após meu exame de qualificação, em que a banca me 

pergunta: "Qual é a sua filiação? De onde você fala? Gostaríamos de te conhecer...". Estas 

foram as palavras da banca. Naquele instante, uma angústia me ocorre: de onde venho?  Será 

que tenho algo a dizer? Um percurso!  

 Portanto, esta apresentação é mais do que uma apresentação, é um re-torno de onde 

penso vir, para, num só depois, quem sabe, reconhecer de onde venho e de onde falo.  

 A palavra "exílio" é bastante representativa da minha posição hoje. Falo do lugar de 

quem está só, o que é diferente da solidão, longe do meu suposto lugar. Qual é o lugar de um 

psicanalista? 

 A Psicanálise aparece na minha vida no tempo do desabrochar, na minha 

adolescência. Fui uma adolescente que parecia ser bem feliz, bonita, inteligente, de boa 

família, boa educação, como ao meu pai, “Essa menina vai te dar trabalho”. É também na 

adolescência que um afeto que me acompanha desde a minha infância toma força: a angústia! 

Um aperto no peito, um mal-estar forte, que eu nomeava na minha infância de “mau 

pressentimento”, e, junto a isso, uma dificuldade enorme de estar no social, nas festinhas, nas 

rodas com amigos e por aí vai...  

 É aí que peço ao meu pai que me leve ao encontro de um psicanalista, (vale dizer que 

eu lia muito na minha infância e adolescência e já havia lido Freud), e meu pai, na mesma 

hora, resiste: “Você tem tudo, menina! Que história é essa?”. E eu digo a ele: “Pai, preciso 

falar a alguém o que se passa comigo. Por fora, parece estar tudo bem, mas meu peito 

sangra...”. Até que, depois de muito insistir, ele aceita. Assim foi que cheguei à clínica. 

 Curioso é que, antes de precisar escrever isto aqui, eu já havia esquecido essa história, 

mas, após a qualificação, me dou conta de que essa dissertação é um ensaio sobre: o que é 

escutar? Quais os efeitos da escuta, do dizer na vida de um sujeito? Isto inclui, portanto, 

aquele que fala e o que se escuta.  

Hoje, aos 35 anos, acho que já posso dizer de um percurso psicanalítico. Começo 

minha primeira análise pessoal aos 15 anos e faço até hoje. Assim, já se foram 20 anos ao 

encontro da minha fala e da minha escuta. Isto é a minha clínica: o encontro com minha voz. 
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 Foi minha análise pessoal que me possibilitou escutar a minha própria voz, aquilo 

que fala em mim e que eu não reconheço, que me é estranho e familiar, o inconsciente. O que, 

no tempo de minha infância, dei o nome de mau pressentimento, na adolescência, de dor no 

peito, hoje, ainda não sei, mas já posso dizer que é próprio e particular o que me causa. Quem 

sabe? Desejo! Angústia, sim, faz parte, mas, como Lacan nos diz, no Seminário Livro X - A 

angústia (2005[1962-63]), uma certa relação com a angústia.             

Minha inscrição na UFF (Universidade Federal Fluminense) é bem provável que esteja 

para além de fazer um Mestrado em Estudos de Linguagem, no campus Gragoatá. Campus 

este que está localizado nos arredores de onde vivi toda a minha vida até eu me casar, aos 24 

anos. Foi em Niterói, no bairro de São Domingos, em frente a uma praça cheia de 

restaurantes, que passei a minha infância, com meus pais e irmãos, vivi momentos de lazer, de 

conversas familiares. Esse terreno já foi e é um lugar de muitas histórias.  

A minha entrada na UFF para fazer um Mestrado é mais uma dessas histórias, porém, 

agora, um novo se marca: ESCREVER! 

 Meu percurso se fez até hoje pelas trilhas da Psicanálise (isso quer dizer em Escola de 

Psicanálise). Abro um parêntese, pois muitas outras coisas poderiam ser ditas sobre estar 

filiada em/a uma escola de Psicanálise, a Psicanálise que entendo trabalhar diretamente com a 

linguagem, pela leitura de Lacan. Foi pela linguagem que cheguei à Análise de Discurso, pela 

linguagem e em busca de uma orientação. Orientar-me em como prosseguir em minha leitura, 

que é uma prática um tanto solitária.  Ler a escrita do INCONSCIENTE! 

Foi um feliz encontro esse meu com minha orientadora Mariani, que me acolheu e me 

deu a mão para iniciar um percurso no meio acadêmico, e com a Análise de Discurso, com 

base em Pêcheux, que deixa em sua obra um lindo dito: “ousar pensar (...)” (PÊCHEUX, 

1997, p. 281). A escrita dessa dissertação tem essa marca, iniciar escrever/ ler em uma outra 

formatação, na universidade. Submeter um texto à leitura de outros, Mestres, Doutores, 

Professores.  

Lembro-me de uma primeira instrução que minha orientadora me deu: “Essa vai ser 

uma oportunidade de alguém te ler como talvez você nunca mais tenha na vida. A sua 

orientadora e a banca são seus leitores”. Foi aí que esse trabalho me pegou. Na prática de 

leitura, nas interlocuções, discussões e debates.  

Escrever uma dissertação em Análise de Discurso que problematiza, questiona as 

evidências, trabalha com o que falha na linguagem, é uma incrível oportunidade de pensar. Há 

um significante que me acompanha em meu percurso, que é VENTILAR, abrir espaços para 
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um movimento. Escrever uma dissertação em Análise de Discurso é por aí, abrir um espaço 

outro de VENTILAÇÃO, ousar pensar por mim mesma, com outros mestres além de Lacan. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O objetivo desta pesquisa é analisar os discursos que cercam a prática clínica, mais 

especificamente a chamada “clínica das depressões”. O que significa dizer que um dado 

sujeito está em depressão ou é deprimido? O que configura a clínica e o clínico, considerando 

o que concerne à clínica psicanalítica – ou seja, aquela que é fundamentada pela lógica do 

inconsciente - e à clínica psiquiátrica – que leva em conta questões orgânicas e psíquicas? A 

clínica traz uma especificidade em que estão em questão classificações, e o clínico traz a 

escuta como base de sustentação, incluindo aquele que fala e aquele que escuta.  

Esta pesquisa é constituída e atravessada por dois campos teóricos: Análise de 

Discurso e Psicanálise, refletindo sobre a relação do homem com a linguagem e as várias 

maneiras de significação. 

Foi colocando em questão o que é a linguagem e suas formas de produzir 

significação que os estudiosos puderam produzir reflexões nas mais diversas direções. Para 

muitos historiadores, a Linguística é uma ciência que surgiu no começo do século XX. 

Define-se, entre as ciências humanas, como um estudo científico que visa descrever ou 

explicar a linguagem humana. A linguística se constitui como um campo com diversas 

tendências que vão do estudo da gramática das línguas às relações entre o linguístico e o 

chamado extralinguístico. 

A Análise do Discurso surge dentre essas várias tendências, problematizando as 

maneiras de ler e de levar o sujeito falante/leitor a se perguntar criticamente sobre o que 

formula, e o que ouve/escuta nas diferentes manifestações da linguagem. Esta é uma das 

contribuições da Análise do Discurso, levar o sujeito a reflexões que o permitam pensar que 

não é consciente de tudo que diz. Desse modo, a teoria propõe “uma relação menos ingênua 

com a linguagem” (ORLANDI, 2010a, p. 9).    

Esse campo de conhecimento, como seu próprio nome indica, não trata da 

organização da língua, ou da gramática em si e por si. Trata do discurso, caracterizando-se 

 
como se vê, desde o seu início, por um viés de ruptura a toda uma conjuntura 

política e epistemológica e pela necessidade de articulação a outras áreas das 

ciências humanas, especialmente a linguística, o materialismo histórico e a 

psicanálise. Fica claro, desse modo, que a AD não se quer, como afirma Robin 

(1985, p. 86), “nem disciplina autônoma, nem disciplina auxiliar”. O que ela visa é 

tematizar o objeto discurso como sendo um objeto-fronteira, que trabalha nos 

limites das grandes divisões disciplinares, sendo constituído de uma materialidade 

histórica, simultaneamente. A AD recorta, portanto, seu objeto teórico (o discurso), 

distinguindo-se da linguística imanente, que se centra na língua, nela e por ela 
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mesma, e também das demais ciências humanas, que usam a língua como 

instrumento para a explicação de textos. (FERREIRA, 2003, p. 41)  

   

A Análise de Discurso, como foi explicitado na citação acima, está na condição de 

uma “disciplina de entremeio” (ORLANDI, 2012[1996]), por trabalhar na articulação com 

outras áreas das ciências humanas, e surge nos anos 1960, com o filósofo Pêcheux 

(2014[1969]). Ela se constitui no espaço de questões criadas pela relação entre três domínios 

disciplinares no século XX: a Linguística, o Marxismo e a Psicanálise. 

A Linguística tem um objeto próprio, a língua, e esta tem sua ordem própria. A 

Análise de Discurso estuda o discurso, e sua materialidade na língua, compreendida como não 

transparente. Tal campo de conhecimento considera o funcionamento linguístico e trabalha 

com a linguagem enquanto falha. Esta serve para comunicar e não comunicar (PÊCHEUX, 

2009[1975], p. 23). Na Análise de Discurso, procura-se compreender a materialidade da 

língua em processos de produção de sentidos na historicidade, enquanto trabalho simbólico, 

constitutivo do homem e de sua história. 

Incluindo o materialismo histórico, a Análise de Discurso se pergunta pelo 

simbólico, tendo em vista que “há um real da história, de tal forma que o homem faz história, 

mas esta também não lhe é transparente” (ORLANDI, 2000, p. 102). Conjugando a língua 

com a história na produção de sentidos, a Análise de Discurso vai trabalhar com a forma 

linguístico-histórica (Ibid.). 

Da Psicanálise, outro campo teórico a ser trabalhado nesta pesquisa, a Análise de 

Discurso se demarca pelo modo como considera a historicidade e a ideologia, isto é, como 

materialmente relacionadas ao inconsciente nos processos de subjetivação. O inconsciente é 

um pressuposto, porém, não se trabalha diretamente com ele na Análise do Discurso. Com 

isso, a noção de sujeito como aquele que sabe o que diz se desconstrói, abrindo possibilidades 

para pensar a prática de falar, dizer, do discurso. 

                                                           

O sujeito do discurso vai, então, colocar-se estratégica e perigosamente entre o 

sujeito da ideologia (pela noção de assujeitamento) e o sujeito da psicanálise (pela 

noção de inconsciente), ambos constituídos e revestidos materialmente pela 

linguagem. Como se vê, a Análise do Discurso ao construir a categoria teórica do 

sujeito o faz, desde o início, pautando-se por uma singularidade que a torna muito 

peculiar. O sujeito do discurso não é apenas o sujeito ideológico marxista- 

althusseriano, nem apenas o sujeito do inconsciente freudo-lacaniano; tampouco, é 

apropriado afirmar que esse sujeito seja mera adição entre partes. O que vai fazer a 

diferença desse sujeito é o papel de intervenção da linguagem, na perspectiva de 

materialidade linguística e histórica que a AD lhe atribui. (FERREIRA, 2003, p.40) 

 

  O quadro teórico-epistemológico da Análise do Discurso se torna bastante 

complexo, pois trabalha nas relações entre alguns saberes e nas rupturas. Portanto, é uma 
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teoria que parece estar sempre nos limites, nas fronteiras, nas margens com relação às demais 

formas de conhecimento que trabalham com a linguagem. Esta pesquisa pretende tratar mais 

especificamente as fronteiras entre a Análise do Discurso e a Psicanálise no que diz respeito à 

análise das depressões.  

  Entre aquilo de que pretendemos falar e aquilo que, de fato, é dito, existem mal-

entendidos. É a partir destes que pretendemos marcar as fronteiras e limites na articulação 

entre a Psicanálise e a Análise do Discurso. 

 Segundo Lacan (1992[1969-70]), o sujeito é efeito de linguagem, e o inconsciente é 

discurso. E a Análise de Discurso tem a noção da não transparência da linguagem como um 

dos pilares de sua teoria. Como nos diz Pêcheux (2009[1975]): 

 
(...) apenas uma articulação teórica entre linguística, o materialismo histórico e a 

Psicanálise permite compreender, analisar e extrair consequências do fato de que, 

quando falamos, estamos simultaneamente afetados pelo funcionamento da 

ideologia e do inconsciente, ambos inscritos no funcionamento da linguagem, 

aqui compreendida como um sistema sujeito a falhas. Esse funcionamento não é 

transparente para o sujeito, ou seja, não percebemos como somos afetados pela 

ideologia, e pelo inconsciente: simplesmente falamos como se estivéssemos na 

origem do dizer e como se dominássemos completamente os sentidos do que 

pretendemos dizer. (PÊCHEUX, 2009[1975], p. 243, grifos nossos)  

 

O recorte acima nos possibilita pensar as fronteiras entre a Análise do Discurso e a 

Psicanálise. Para refletirmos sobre tais fronteiras, é fundamental trazermos à discussão o 

modo como o sujeito é pensado. O sujeito deve ser destacado como o sujeito dividido, isto é, 

o que comparece enquanto falha. O que deve ser considerado, pois, são as manifestações do 

inconsciente, que Pêcheux (2009[1975]) ressalta em sua proposta teórica para a Análise do 

Discurso, a partir de uma leitura lacaniana. 

Pêcheux (2009[1975]), quando critica a Análise de Conteúdo e o psicologismo, os 

quais tomavam o sujeito como centro e origem do dizer, trata do sujeito como ele é pensado 

pela Psicanálise: segundo Freud (1944[1917]), “o eu não é senhor da sua própria casa 

(morada)” (FREUD, 1944[1917], p. 295). É a partir deste ponto que muito interessa à 

presente pesquisa percorrer a teoria de Pêcheux (2009[1975]), abordando o que o autor 

trabalha enquanto funcionamento da ideologia. 

Nesta dissertação, em termos de seleção e organização de corpus a ser analisado, 

conforme veremos de modo mais detalhado no capítulo 4, recorremos ao Psychiatric 

Diagnoses are categorized by the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th. 

Edition. Better known as the DSM-IV, em português, conhecido como o Manual Diagnóstico 

e Estatístico de Transtornos Mentais, em sua quarta edição (DSM-IV-1995). Em tal manual, a 
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depressão comparece classificada dentro dos transtornos do humor. O manual classifica três 

distintas modalidades de depressão: “transtorno depressivo maior”; “transtorno distímico” e 

“transtorno depressivo sem outra especificação”.  

É necessário destacar que, apesar de ser habitualmente traduzida para o português 

como Manual de Diagnóstico e Estatística dos Transtornos Mentais, mantém-se a sigla DSM 

(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Desorders) em publicações que circulam no 

Brasil. O que isto pode vir a significar?  

Em primeiro lugar, não se pode perder de vista que este manual, popularmente 

conhecido como "O guia da psiquiatria", foi desenvolvido pela Associação Norte-americana 

de Psiquiatria. Os norte-americanos são reconhecidos (leia-se, discursivamente, 

"significados") como referência mundial em várias áreas, como economia, produção 

científica, tecnologia etc., um reconhecimento que se mostra em diversos outros países, a 

ponto de conferir legitimidade e status de qualidade àquilo que é produzido/desenvolvido nos 

Estados Unidos. Ao mesmo tempo, a língua inglesa é significada como uma espécie de ícone 

da globalização, sendo seu estudo imprescindível em escolas do mundo inteiro, o que possui 

relação com a condição norte-americana de potência econômica, referência cultural e 

cientifica. 

Assim sendo, pode-se indagar sobre a relação existente entre manter a sigla em 

inglês para o título de um manual que universaliza os chamados transtornos que acometem 

diferentes sujeitos no mundo inteiro e o já mencionado – e com efeitos de evidência – lugar de 

referência ocupado pelos norte-americanos no campo das pesquisas científicas, médicas e 

tecnológicas. Uma língua que é considerada global e porta sentidos de uma americanização 

(ainda que originalmente europeia), a qual confere legitimidade e autoridade ao que 

comparece prescrito no DSM.  

Podemos dizer que, no uso da sigla DSM-IV, uma sigla produzida a partir da língua 

inglesa, encontra-se um primeiro indício ideológico de produção de evidências, ou seja, de 

algo que se naturaliza em imaginários que circulam a partir da utilização do manual; em 

qualquer lugar do mundo, os mesmos transtornos (nomeados e numerados enquanto 

patologias) acometem pessoas distintas.  

Do lugar da Análise do Discurso e também de minha experiência psicanalítica, 

pergunto-me: o que tais evidências historicamente construídas apagam? Uma língua da 

ciência para todos, a língua inglesa para todos; um manual que universaliza "transtornos"?  

O que permanece apagado, em sentidos sobre a legitimidade de um documento 

redigido por uma associação norte-americana e a autoridade do que nele é prescrito, é a 
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singularidade dos sujeitos, cada qual com suas questões, suas dores, paixões. Questões que 

não cabem em uma iniciativa médica generalizante, isto é, em um manual que categoriza 

patologias e supõe, com isso, abarcar a complexidade daquilo que afeta cada sujeito, de 

diferentes culturas, com diferentes histórias, singularmente.  

Um outro ponto que pretendemos a-bordar é a palavra ‘depressão’, tomando-a pela 

vertente significante. A proposta desta pesquisa inclui ler a palavra, ou seja, o significante 

‘depressão’, a partir da noção de significante.  Em outras palavras, queremos dizer que não há 

sentido a priori, é no só depois (LACAN, 1998[1964]) que o sentido se faz possível. O 

significante em si, tal como pensado por Lacan (Ibid.), inserido na reflexão da linguística 

saussuriana, não representa nada. O que ele nos possibilita é uma abertura para vários 

sentidos. Em Psicanálise, pretendemos trilhar um percurso que vai do que a teoria 

psicanalítica nomeia de significante, letra (objeto a), simbólico e real, com o intuito de tratar 

do conceito de inconsciente. Tais conceitos serão discutidos no subcapítulo 3.1. 

Para pensarmos a relação de sentidos, é importante fazer um breve percurso do 

deslocamento das palavras ‘tristeza’ e ‘melancolia’ para a palavra depressão. Primeiramente, 

deve-se trazer para este cenário a tristeza. O que é a tristeza? Como se pensava a tristeza e 

como ela é a-bordada hoje? Tanto a alegria como a tristeza são emoções que fazem parte da 

condição de existir. Pode-se dizer que fazem parte da vida. Será que se pode afirmar que 

fazem parte da constituição do sujeito? A tristeza aparece no senso comum como um 

sentimento que surge quando se está insatisfeito, ao passo que a alegria aparece quando se 

está satisfeito. A insatisfação ou a satisfação foram questões de que Freud (1996[1930-1929]) 

ocupou-se durante toda a sua vida. 

Foi a partir das histéricas, mulheres que sofriam por insatisfação, por perturbações 

nervosas, que Freud (1996[1916]) construiu toda uma teoria, uma clínica. Vale ressaltar que o 

que fundou o campo da Psicanálise foi a fala de uma paciente histérica, ao dizer a Freud: 

“Deixe-me falar”.  É possível considerar que aí comparece o clínico, a escuta, para além da 

clínica.  

Foi escutando suas pacientes, uma escuta para além dos sintomas, que Freud (1996 

[1915]) chegou ao inconsciente. Com a descoberta do inconsciente, também se descobriu a 

não existência da satisfação plena, ou seja, o homem sempre precisa lidar com a insatisfação 

de alguma maneira. Satisfazer-se plenamente é a morte. Apenas a satisfação parcial é 

possível. A tristeza é um sentimento que surge da insatisfação, e esta faz parte da vida, da 

condição do humano.  
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 Houve um tempo em que a tristeza foi denominada de melancolia, tratada, na Idade 

Média, como uma condição da genialidade. De acordo com Peres (2003),  

 
Que a melancolia seja a condição da genialidade, do pensamento, da filosofia e da 

literatura é uma concepção que fascina, e muitos a defendem até os dias de hoje. 

Depressão e criação ficam indissociáveis; o homem triste é também o homem 

profundo, a alegria é superficial. Uma ambiguidade se estabelece, pois, no uso 

da palavra melancolia: por um lado, um humor natural e não necessariamente 

patogênico e, por outro lado, uma doença mental produzida por um excesso ou 

desequilíbrio dos humores. (PERES, 2003, p. 15, grifos nossos) 

 

A citação acima aponta que houve um deslocamento da considerada melancolia para 

a chamada depressão, conhecida atualmente como a doença do século. Trazer o significante 

‘doença’ exige que outra vertente seja levada em conta: se é doença, medicamos, curamos. 

Teria hoje alguém ou algum campo que possa dizer sobre esse impossível da vida, a 

impossibilidade da plena satisfação? 

Com tal questão, este trabalho abre para a possibilidade de nos perguntarmos se e, 

quem sabe, afirmarmos, que a depressão é uma doença produzida pelo sistema capitalista. O 

sujeito diagnosticado com depressão fica incapacitado de produzir, assim, é medicado para 

que possa calar o que o está impedindo de produzir. Com a medicação, é inserido novamente 

no mercado de trabalho. O discurso capitalista entra aí de uma forma avassaladora. 

Definir discurso nos dois campos faz-se importante, pois marca que não estamos 

tratando da doença depressão, mas sim dos discursos sobre depressão. De uma maneira bem 

simples, podemos dizer que, para a Análise do Discurso, discurso define-se como “efeito de 

sentidos entre os pontos A e B” (PÊCHEUX, 2014[1969], p. 82), e, no campo da Psicanálise, 

define-se como o discurso sem palavras que está referido ao significante e ao campo do 

Outro, portanto, ao inconsciente (LACAN, 2008[1968-1969]). 

Lacan (1992[1969-70]) trabalha com quatro discursos, o do mestre, o histérico, o 

universitário e o psicanalítico, e teoriza sobre eles a partir de sua invenção, o objeto pequeno 

a, deixando como possibilidade de teorização um quinto discurso que é o do capitalista, em 

que a relação entre o saber e a verdade fica comprometida pelo valor de mercado. No discurso 

capitalista, o saber tem valor de mercado e de mercadoria, portanto, de troca. Neste discurso, 

o que se produz são seres alienados, submetidos à produção de saber, e a verdade entra no 

campo da produção de supostos sujeitos em lugares de adoecidos. Será que podemos dizer 

que no DSM-IV vigora o discurso do capitalista? Seria o DSM-IV produzido sob a égide do 

discurso capitalista? 
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Para tratar esta questão, trabalhamos com as noções de inconsciente e de discurso, 

nos termos de Freud e Lacan. É possível, hoje, não mais considerar o inconsciente freudiano? 

Por outro lado, atualmente, muito se fala em Freud. Pode-se dizer que Freud “está na boca do 

povo”. De que maneira pode-se ler o que é do inconsciente no social – o inconsciente, aquele 

que foi o objeto e fruto da grande luta de Freud (1996[1915]) para fazer da Psicanálise uma 

ciência? O inconsciente nomeado por Freud é fruto de grande resistência e, de tempos em 

tempos, é fundamental refazermos a seguinte pergunta: o que é a Psicanálise? E mais: o que 

esperar da Psicanálise hoje? 

 Neste trabalho, ousamos trazer a Psicanálise também como uma hipótese de 

possível contribuição para a maneira como o sujeito é pensado a partir do discurso capitalista. 

Trazer para a discussão o discurso capitalista nos faz repensar a clínica, o clínico, assim como 

a prática em Psicanálise e na Medicina, mais especificamente o discurso médico-científico e 

seus efeitos de sentidos produzidos atualmente. 

Pode-se pensar que os modos como se operam determinadas pesquisas e algumas 

práticas nos mostram que o real se desloca. O que isso quer dizer? Quer dizer que a pergunta 

que está posta acima, sobre o que é e o que podemos esperar da Psicanalise hoje, é um dos 

pilares deste trabalho. O tempo, a atualidade, o hoje, “é muito difícil para um analista operar 

independente do que se apresenta no horizonte, a subjetividade da época. (...) O real de um 

psicanalista atualmente não é o real de um psicanalista de há 25 anos” (CZERMARK; 

JESUÍNO, 2009, p. 42).        

Vale lembrar que o modo como a Análise do Discurso trabalha com a noção de 

sujeito – enquanto aquele indivíduo interpelado em sujeito pela ideologia, e atravessado pelo 

inconsciente – é fundamental, já que, desta maneira, o sujeito é dividido e assujeitado, 

operando-se aí as duas estruturas: a ideologia e o inconsciente. Pêcheux (2009 [1975]), quanto 

a isto, afirma:  

se acrescentarmos, de um lado, que esse sujeito, como um S maiúsculo - sujeito 

absoluto e universal -, é precisamente o que J. Lacan designa como o Outro (Autre, 

com A maiúsculo), e, “o inconsciente é o discurso do Outro”, podemos discernir de 

que modo o recalque inconsciente e o assujeitamento ideológico estão 

materialmente ligados, sem estar confundidos, no interior do que se poderia 

designar como processo do Significante na interpelação e na identificação, processo 

pelo qual se realiza o que chamamos as condições ideológicas da 

reprodução/transformação das relações de produção (PÊCHEUX, 2009 [1975], p. 

124 - 125). 

 

O modo como a Análise do Discurso define discurso, isto é, como “efeito de 

sentidos entre os pontos A e B” (PÊCHEUX, 2014[1969], p. 82), considera que o sentido é 

tomado, conforme elucida Pêcheux (2010), a partir de Canguilhem (1980), sempre “em 
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relação a_" (PÊCHEUX, 2010[1982], p.58). Tal definição de discurso servirá de base para 

analisarmos os efeitos de sentido produzidos no âmbito da chamada clínica das depressões, 

mais especificamente nomeada pela ‘clínica psiquiátrica’.  

Também será tomado como base o conceito de enunciação – proposto por Lacan 

(1998[1964]), enquanto efeito de linguagem no sujeito – e os conceitos de enunciação e de 

posição-sujeito – propostos por Pêcheux (2009[1975]), da perspectiva da Análise do 

Discurso, enquanto presença do sujeito que traz marcas do sócio-histórico. Tais conceitos 

(‘efeitos de sentido’ e ‘efeito de linguagem’) serão teorizados mais adiante. 

Buscamos pensar o funcionamento da linguagem, a partir dos estudos discursivos 

que compreendem a língua como um acontecimento (PECHÊUX, 2014[1969]), em que 

sujeitos e sentidos são engendrados pela língua e pela história. 

Conduzimos este estudo a partir do ponto de vista da Análise de Discurso, 

procurando verificar as mudanças na produção de novos manuais e suas condições de 

produção. A proposta é constituir um dispositivo de análise que permita compreender seus 

antecedentes históricos e seus critérios para alteração, buscando compreender que efeitos de 

sentido são produzidos por tais mudanças. 

Mobilizamos o conceito de ideologia, segundo Pêcheux (2009[1975]), no intuito de 

a-bordar a categoria de sujeito pela noção de assujeitamento, acrescentando que esta é a via 

pela qual inscrevemos a pesquisa no campo teórico da Análise do Discurso. Presumimos que 

a leitura de ideologia que vem sendo realizada produz aberturas para uma possibilidade de 

articular o que é trazido por Pêcheux (2009[1975]), em sua teorização. Em Semântica e 

Discurso: uma crítica à afirmação do óbvio, o autor aborda dois pontos fundamentais, a saber: 

o funcionamento da Ideologia e o do inconsciente. Nas palavras de Pêcheux (2009 [1975]):  

 

(...) é no interior desse processo “natural-humano” da história que “a ideologia é 

eterna” (omni-histórica) - enunciado esse que faz eco à expressão de Freud: “o 

inconsciente é eterno”. Essas duas categorias, como se sabe, não se encontram 

aqui por acaso (...). De fato, não podemos mascarar por meio de fórmulas a 

ausência, cujo peso é grande, de uma articulação conceptual elaborada entre 

ideologia e inconsciente: estamos ainda no estágio dos “vislumbres” teóricos 

penetrantes à obscuridade; e o presente estudo limitar-se-á a designar certas 

conexões, cuja importância pode ter sido subestimada, sem pretender, de modo 

algum, colocar verdadeiramente a questão mesma que governa a relação entre essas 

duas categorias. Contentar-nos-emos em observar que o caráter comum das 

estruturas- funcionamentos designadas, respectivamente, como ideologia e 

inconsciente é o dissimular sua própria existência no interior mesmo do seu 

funcionamento, produzindo um tecido de evidências “subjetivas”, devendo 

entender-se este último adjetivo não como que “afetam o sujeito”, mas “nas 

quais se constitui o sujeito (...)” (PÊCHEUX, 2009[1975], p.138-139, grifos 

nossos). 
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Retomando a citação acima, podemos dizer que a-bordar o funcionamento do 

inconsciente e da ideologia traz como questão o sujeito. Nesta pesquisa, consideramos o 

sujeito e sua relação com o significante, é nesta relação que temos um problema quanto à 

materialidade do sujeito e do discurso. Falar de sujeito e significante requer que tratemos do 

desejo.  

O modo como a Análise de Discurso pensa a língua e o discurso nos dá uma 

materialidade que, em Psicanálise, é mais complicada. Na Psicanálise, afirmamos que é a 

prática psicanalítica que vai permitir pensar o discurso e analisar a experiência de uma 

psicanálise. Considerando que a análise pessoal é uma experiência de discurso, teríamos que 

incluir na discussão a questão de testemunho, que foge ao que pretendemos analisar, que são 

os discursos sobre as depressões. 

 É preciso acrescentar que o fato de esta pesquisa estar inscrita no campo da Análise 

do Discurso, em que o discurso é tratado como objeto de estudo, possibilita-nos pensar 

questões fundamentais, já referidas e aqui retomadas, tais como: o que é a Psicanálise hoje? 

Como o social e o tempo presente podem ser lidos hoje? Como questões ligadas ao sujeito 

aparecem, atualmente, no social?  

Os textos em Freud e Lacan. Marx e Freud (ALTHUSSER, 1985[1964]) nos 

orientam para tratar o que aparece como problema na presente pesquisa. O inconsciente, como 

a-bordá-lo em uma pesquisa teórica? Como pensar a Psicanálise enquanto uma prática 

científica? Com base na Análise do Discurso, podemos fazer leituras possíveis do 

inconsciente na cena social. Evangelista (1985[1964]) afirma: 

 

Althusser parte do caráter científico da Psicanálise. Parte do fato de que Lacan 

reconheceu e soube tirar proveito do caráter científico da Psicanálise. Nesse 

sentido, o trabalho de Althusser parece fazer-se na direção de uma dialética da 

Natureza: cada nova ciência, segundo este, revoluciona o Materialismo. Tratar-se-

ia, pois, aqui, de explicar a revolução feita pela Psicanálise, enquanto nova, no 

Materialismo. Ou ainda, não se trata de impor uma dialética prévia às ciências, 

mas, sim, de explicar, parindo da existência de fato das ciências, as figuras da 

dialética. Encontrar ou reconhecer, portanto, a dialética da Psicanálise. 
(EVANGELISTA, 1985, p. 13, grifos nossos). 

 

A partir desta visada da Psicanálise e da ciência, o que nos atravessa é o discurso 

médico-científico como objeto teórico a ser analisado. É fundamental tratar a maneira como 

surge a Psicanálise, com Freud e com a releitura de Lacan nos anos 1960, o Lacan das 

Instituições Psiquiátricas, um médico que se destaca por sua escuta clínica e por questionar a 

Medicina. Lacan diz ter aprendido muito com a psicose e, diferentemente de Freud, diz que, 

diante dela, não devemos recuar.  
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A Psicanálise enquanto ciência é aquela que pode produzir uma teorização, sem 

ceder do fundamento freudiano. Segundo Freud, um dos fundamentos da Psicanálise é que a 

única via de acesso ao inconsciente é a clínica.  Em Psicanálise, a clínica funda a teoria. Isto 

se coloca como radical e bastante sutil, pois demonstra a delicadeza em pensar a Psicanálise 

como uma ciência, aquela que poderia ser trabalhada enquanto algo passível de verificação, 

de comprovação.  

As pesquisa e leituras feitas a partir da temática da dissertação, as depressões, 

apontam para reflexões que tratam as depressões pensando nas estruturas clínicas neurose e 

psicose, propostas por Freud e Lacan. Inclinamo-nos a marcar se as depressões, a melancolia, 

são da ordem da neurose ou da psicose. Nesta pesquisa, sobretudo, de nossa posição, partimos 

do ponto de vista da Psicanálise, ficando em suspenso a questão das estruturas, melancolia, 

psicose, depressão, pois a discussão está mais voltada para o discursivo, os efeitos de 

evidência em torno dos diagnósticos fechados.  

Esta pesquisa incide justamente na análise crítica do manual. E o que faz o manual? 

O que faz o DSM? Realiza diagnósticos fechados que se sobrepõem, se antepõem à escuta do 

paciente. 

Como já foi dito acima, esta pesquisa se propõe a pensar as questões ligadas ao 

sujeito, ao discurso, à história e à linguagem, e ao que Lacan deixou como a concluir em sua 

obra: “O que produz um discurso?” (LACAN, 2012, p. 39). No final de seu ensino, Lacan se 

dedicou a pensar as questões ligadas à língua, mais especificamente à língua (lalangue), à 

linguagem e ao discurso, considerando o objeto a, o real. A transmissão do impossível. A 

insistência no intransmissível. 

A entrada por este tema se justifica pelo que considero uma necessidade atual: 

compreender o que produz sentidos em torno do “fenômeno das chamadas depressões”, 

atualmente, com o intuito de situar-me e abrir meu campo de olhar e escuta para outros 

sentidos. Aposto que tal compreensão possa trazer uma contribuição, em termos de reflexão, à 

prática psicanalítica. 

O que é depressão? Segundo o DSM-IV, é uma doença e precisa ser tratada, porém, 

em uma leitura inicial do corpus, pode-se ler que as depressões se aproximam mais de 

sentimentos (afetos) humanos que, no decorrer da história, vêm sendo nomeados de formas 

diferentes. 

 Esta pesquisa se propõe a analisar por que, justamente nesse momento atual, a 

depressão ganha um lugar de destaque na população, sendo considerada como a doença do 

século e a responsável por afastar muitos profissionais do seu lugar/ambiente de trabalho. A 
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questão que se abre diante do meu olhar para o corpus é: os sentimentos que estão descritos 

no manual são tristeza, vazio, irritabilidade, humor deprimido, ou seja, sentimentos que fazem 

parte da constituição/condição do humano. O que faz da depressão uma doença? Quem a 

nomeia como doença precisa ser levado em consideração, ou seja, a ciência, mais 

especificamente o discurso médico e científico.     

Em Psicanálise, não se trabalha com diagnósticos antecipadamente, muitas vezes, é 

ao final de um percurso analítico que é possível se chegar a nomear um paciente com neurose 

obsessiva, ou histeria. Portanto, se o sujeito é deprimido ou se está deprimido, seria uma 

questão mais voltada para os diagnósticos ditos fechados. O que uma psicanálise pode 

contribuir neste tema suponho ser questionar o discurso médico-científico, perguntando, 

problematizando o conceito de sujeito. Esse é o nó da questão.  

O sujeito, para a ciência, é o sujeito cartesiano, o sujeito da consciência; o sujeito, 

para a Psicanálise, é um efeito de linguagem, divisão subjetiva. Quando alguém chega a 

buscar um psicanalista para tratar/falar da sua suposta depressão, o que é recortado para que 

um discurso outro possa surgir é: quem fala naquele sujeito? Para quem ele fala? De que lugar 

fala aquele sujeito? Essas perguntas são balizas para se pensar qual a relação do sujeito com o 

significante e com o desejo. O que importa para a Psicanálise é o movimento desejante e esse 

movimento se dá na linguagem, na relação do sujeito com o significante – isso em termos 

psicanalíticos. 

Pensando na experiência de uma psicanálise, trago um recorte clínico: recebo para 

entrevistas clínicas um individuo/sujeito/analisando que chega dizendo o seguinte: “Tenho 

depressão e faço uso de medicação há mais de 10 anos. As medicações mudaram muito, estão 

muito melhores, não sofro mais os efeitos colaterais que sofria. Isso é ótimo, mas percebo que 

as coisas não me afetam mais, não me emociono com nada, nem coisas boas, nem ruins. 

Parece que sou uma alface. No início da minha depressão, me afetava demais com as coisas, a 

ponto de ficar em pânico e, agora, é o contrário. Será que o remédio está fazendo o efeito 

contrário?”. Uma questão: quais os benefícios de se medicar uma chamada depressão? Essa 

mesma pessoa me diz que soube por uma colega que, em Psicanálise, se cura pela palavra, 

que o sujeito fala do que o afeta e isso faz curar. Então, o sujeito me pergunta se é com isso 

que eu trabalho: “A cura pela palavra? Isso tem efeito?”. 

 A pergunta desse suposto analisando me faz pensar se a Psicanálise tem 

lugar/campo nessa lógica do discurso médico científico e mercadológico, em que um 

antidepressivo custa pouco, em vários sentidos. É mais barato (custa menos) comprar um 

remédio do que fazer uma análise.   
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 Podemos a-bordar esse tema nos interrogando sobre quem está sendo medicado na 

atualidade, em que a depressão é considerada pelo discurso médico-científico como uma 

incapacidade/impossibilidade do sujeito de fazer suas atividades diárias por um forte 

desinteresse, por tristeza ou sentimento de vazio. Considerando que, em geral, são as 

medicações a primeira opção para um possível tratamento, é possível perguntar por que  as 

terapias e, por que não, as religiões vêm perdendo campo para a indústria farmacêutica. Que 

outras questões estão em jogo aí? Segundo Czermak e Jesuíno (2009), a própria medicina 

resiste a tratar o sujeito. Os autores retoma a noção trabalhada por Lacan (1998) sobre a morte 

do sujeito. 

Propomos, a partir da Psicanálise, que as depressões e a maneira como elas vêm 

sendo significadas têm a ver com a relação do sujeito com o mal-estar e com o tempo. Há um 

real da experiência de viver que carece de sentido.  

Em relação ao tempo, referimo-nos ao tempo para suportar e elaborar rituais de 

passagem que fazem parte da vida e que incluem perdas, incluindo um processo de luto. Tais 

rituais causam, assim, sentimentos como tristeza, vazio, falta de interesse, pois são processos 

em que o sujeito precisa se reinscrever, como, por exemplo, na passagem da infância para a 

vida adulta. São formas de simbolizar posições novas, o sujeito deixa de se apoiar em uma 

inscrição e precisa se inscrever em outra. Em tal passagem de um menor para a idade adulta, 

entre tantas que fazem parte da vida, muito se passa, ou melhor, se perde e se conquista. O 

que estamos apontando aí é um olhar crítico para o modo como estamos lidando com o tempo 

de elaboração necessário na vida. 

Tal processo se caracteriza como trabalho de luto, que foi desenvolvido por Freud 

(1996[1923]), no texto sobre luto e melancolia. Lacan (2005[1962-1963]), em sua obra, 

também vai tratar dessas questões. Entendemos que essa pesquisa tem o processo de luto 

como ponto forte de reflexão. Essas passagens de uma posição a outra precisam de 

simbolização, e isso leva tempo. Tempo de elaboração. A questão do tempo aparece no 

Manual DSM-IV como se fosse da ordem do que podemos calcular. O tempo de elaboração é 

calculável? É universal, está para todos da mesma ordem?   

A possibilidade de inscrever a pesquisa neste campo teórico que é a Análise do 

Discurso traz uma questão cara à Psicanálise: o limite. Qual o limite de uma prática, de uma 

teoria?  

A Psicanálise não trabalha com o conceito de ideologia, ainda que Lacan o 

reconheça, já que foi leitor de inúmeros autores que mobilizaram tal conceito. Ou não 

trabalhava, até então, pois falo aqui do lugar da Psicanálise e pretendo mobilizar conceitos de 
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um outro campo, a fim de marcar a diferença entre os campos teóricos e resgatar, em minha 

formação e em minha vida, os efeitos do inconsciente. Inconsciente como a grande novidade 

freudiana que, hoje, para minha grata surpresa, leio em Pêcheux (2009[1975]), nas suas 

referências a Freud e Lacan, mas, principalmente, na causa que testemunho nos analistas de 

discurso que me vêm acompanhando.  

Tais questões levam a discutir o termo ‘manual’. O que significa utilizar como meio 

para diagnosticar um sujeito algo nomeado como manual? Manual nos remete a uma instrução 

de como fazer, bastante utilizada em equipamentos eletrônicos. Trata-se de uma questão a ser 

tratada na análise do corpus.  

Ferreira (2015), em seu texto “O papel e o poder fundador da linguagem na reflexão 

sobre conhecimento e tecnologia”, traz questões importantes para o que estamos discutindo, e 

que retomaremos no capítulo de análise, mais especificamente, ao a-bordar conceitos como 

memória e arquivo, gesto de leitura e interpretação, e a língua enquanto uma ferramenta 

imperfeita (HENRY, 1992). 

A autora (Ibid.) trabalha com o que Pêcheux (2014[1969]; 2009[1975]; 2012[1983]) 

já trouxe em seus textos, a não transparência da linguagem, questionando o sentido de que a 

língua/linguagem serve para comunicar e informar. Trabalharemos essa questão no capítulo 

de análise. 

Tal questão nos interessa, particularmente, considerando que o nosso corpus 

empírico se constitui de um manual cuja finalidade é instruir, informar. 

 Neste texto, a autora também faz referência a uma citação de Benveniste (1991), 

que porta a problematização da linguagem como instrumento. O autor, citado por Ferreira, 

(2015) afirma: 

 

Na realidade, a comparação da linguagem com um instrumento, e é preciso 

realmente que seja com um instrumento material para que a comparação seja pelo 

menos inteligível, deve encher-nos de desconfiança, como toda noção simplista a 

respeito da linguagem. Falar de instrumento é pôr em oposição o homem e a 

natureza. A picareta, a flecha, a roda não estão na natureza. São fabricações. A 

linguagem está na natureza do homem, que não fabricou. Inclinamo-nos sempre a 

imaginação ingênua de um período original, em que um homem completo 

descobriria um semelhante igualmente completo e, entre eles, pouco a pouco, se 

elaboraria a linguagem. Isso é pura ficção. Não atingimos nunca o homem separado 

da linguagem e não a vemos nunca inventando-a. não atingimos jamais o homem 

reduzido a si mesmo e procurando saber a existência do outro. É um homem 

falando que encontramos no mundo, um homem falando com outro homem, e a 

linguagem ensina a própria definição do homem (BENVENISTE, 1991, p. 285 

apud FERREIRA, 2015, p. 84). 

 

Conforme lemos na afirmação do linguista, o homem e a linguagem não estão 

separados, o que nos leva a pensar que a questão das depressões indica, para essa relação, uma 
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ilusão de completude, de poder nomear o mal-estar, de invenção, fabricação, que encontramos 

nesse termo “manual”. Em que condições ele é produzido, fabricado e que sentidos estão 

postos? É o que vamos analisar.    

Como já foi dito acima, essa pesquisa tem como objeto de estudo o discurso sobre as 

depressões e como o sujeito é falado nessa discursivização. Portanto, o modo como ele é 

constituído pelo inconsciente e assujeitado pela ideologia é crucial para sustentar a discussão. 

O que marca o que chamamos de limite é justamente como a língua e a linguagem são a-

bordadas em cada campo teórico.  

O presente trabalho se inicia com essa Introdução, acompanhada de dois capítulos 

teóricos (os capítulos 2 e 3), em que são apresentados o recorte e os procedimentos de análise, 

assim como a análise propriamente dita, e o último, com as conclusões.  

O capítulo que sucede a Introdução está subdividido em três tópicos; nele, traçamos 

um breve percurso histórico da palavra melancolia e de quando surge a palavra ‘depressão’. 

 Em outro tópico, apresentamos a reflexão e leitura feita sobre sintoma, sofrimento e 

mal-estar, abrindo para a discussão possibilidades de sentidos, trazendo outros autores e 

olhares distintos sobre a questão.  

No terceiro tópico, também para fomentar a reflexão, tratamos da noção de discurso 

e sujeito nos dois campos distintos, em Análise do Discurso e em Psicanálise. 

No terceiro capítulo, trabalhamos conceitos mais específicos da Psicanálise, como 

angústia, gozo, desejo, inconsciente, significante, e trabalhamos também com o conceito de 

escuta e de clínica. Este capítulo é importante para pensarmos de que modo estamos a-

bordando e lendo as questões que cercam o chamado mal-estar na atualidade.  

Sustentamos a discussão a partir de leituras psicanalíticas e também da minha prática 

de escutar e de encaminhar os sentidos possíveis que cercam o que, no presente trabalho, 

estou questionando. A escuta, a leitura, os discursos que bordeiam essa especificidade de 

escutar.  

No quarto capítulo, apresentamos o que, em Análise de Discurso, é fundamental 

para uma análise de corpus. Isto inclui o modo como foi feito o recorte e que procedimentos 

são utilizados para a análise, que conceitos mobilizamos para dar andamento à análise. 

Debruçamo-nos a pensar o que a Análise de Discurso trabalha enquanto dispositivo de análise 

e o que, em Psicanálise, se compreende como dispositivo. Não buscamos desenvolver uma 

discussão aprofundada acerca deste assunto, mas trazê-lo de modo diferencial.   

Conforme já foi dito acima, trabalhamos com o modo como a Ideologia é tratada por 

Pêcheux (2009[1975]), lançando mão também de como Pêcheux (Ibid.) lê a categoria de 
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sujeito, utilizando o que se trabalha em Análise do Discurso como posição sujeito, formações 

imaginárias e as condições de produção em que o DSM-IV se apresenta para nós e se constitui 

como objeto de análise. Produzimos, assim, neste capítulo, uma análise do corpus, em um 

batimento entre descrição e interpretação, como nos propõe Pêcheux (2012[1983]).  

Por fim, trazemos as nossas conclusões, com muitas questões para um próximo 

trabalho. Ao longo de nosso percurso de trabalho, o tema se fez, de um lado, bastante rico e 

atual, mas, de outro, nos faz pensar se as questões que cercam os sentimentos, afetos, na 

atualidade, são tão diferentes dos que afetavam o homem na antiguidade. A depressão é um 

novo que nos leva a pensar no mesmo da condição humana que se atualiza com sentidos 

diferentes.  
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2 DOIS CAMPOS, PSICANÁLISE E ANÁLISE DO DISCURSO: UMA LEITURA E 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

 

2.1 Uma leitura sobre a história da melancolia e das chamadas depressões 

 

Para tratar do tema das depressões, é fundamental trazer para a pesquisa a 

historicidade que constitui o termo melancolia e o termo ‘depressão’, marcando que essa 

pesquisa tem como proposta pensar o significante ‘depressão’. 

Vale destacar que a palavra ‘depressão’ é usada com mais frequência na 

contemporaneidade. Neste percurso histórico, privilegiamos os momentos em que a palavra 

‘melancolia’ comparece no sentido mais próximo das chamadas ‘depressões’, nomeadas, 

atualmente, como transtornos de humor. Segundo Roudinesco (1998), as depressões hoje são 

as principais formas de manifestações do sofrimento psíquico.  

As depressões vêm despertando bastante interesse no campo das pesquisas em 

diversas áreas, e podem ser tomadas por diversas vertentes: como um mal-estar, um sintoma, 

uma covardia, um sentimento, um sofrimento e assim por adiante. São muitas as pesquisas e 

as maneiras de tratar o tema; privilegiamos, aqui, o percurso histórico, a partir da perspectiva 

conceitual da Psicanálise, Psiquiatria e da Filosofia.  

A palavra ‘melancolia’ surge há dois mil anos, e é o termo mais antigo para a 

patologia dos humores tristes, só que nem sempre esta descrição e significação fazem parte 

dos campos aqui percorridos: psicanalítico, psiquiátrico e filosófico. 

A ‘melancolia’ é tão antiga quanto a humanidade, se pensarmos que ela está referida 

à tristeza, ao sofrimento. Portanto, o que trazemos aqui são dados históricos nos quais esses 

afetos foram nomeados como melancolia e depressão.  

Segundo Teixeira (2005), a melancolia é encontrada nos textos bíblicos, no Antigo 

Testamento, por volta de 900 a.C. De acordo com este autor, ela "aparece de maneira mais 

notável em Saul, o 'melancólico' rei de Israel, nomeado ao trono por Samuel" (TEIXEIRA, 

2005, p. 43), como um estado e não como um termo. O autor ainda nos mostra que a 

melancolia surge para nomear o estado de culpa que acomete o rei e que o leva ao suicídio, 

ficando, com isso, associada a um "mau espírito": "[n]essa passagem, a causa da melancolia 

de Saul é transcendente, resultado de uma ira divina" (Ibid.). 

Ainda de acordo com Teixeira (2005), em 850 A.C, do Oriente Médio para o mundo 

grego da era clássica, a melancolia surge na Ilíada de Homero como uma descrição do 

sofrimento do herói Belerofonte (conto IV, versão 200-203). Este autor cita Pessotti (1994), 
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para ilustrar que "o comportamento irracional, insensato é determinado por uma ordenação 

transcendente à consciência do homem” (PESSOTTI, 1994, p. 17 apud TEIXEIRA, 2005, p. 

43). Teixeira (2005) destaca, também, que a melancolia de Belerofonte seria a primeira forma 

clássica da loucura; sendo assim, é na Ilíada que se caracteriza "o primeiro modelo teórico de 

loucura" (TEIXEIRA, 2005, p. 43). 

Seguindo com o percurso histórico de Teixeira (2005), descobrimos que se pode 

encontrar na tragédia grega, por volta do século V a.C, mais especificamente nos textos de 

Ésquilo e Eurípides, o que seria uma primeira concepção da loucura. Aprendemos com o 

autor que, pela observação do personagem Orestes, de Ésquilo, pode-se considerar a loucura 

como intensamente melancólica, fruto de conflitos gerados pela imposição de Apolo a Orestes 

para que mate sua própria mãe e, dessa maneira, vingue o assassinato de seu pai (TEIXEIRA, 

2005, p. 43). No entanto, ele não obedece à ordem do oráculo, "entrando em um terrível 

tormento, que assume todas as características de um conflito melancólico" (Ibid.). 

Teixeira (2005) nos mostra que, no texto de Eurípides, descreve-se a loucura triste 

de Fedra, "fruto de um conflito decorrente de uma paixão adúltera", em que "Fedra cai 

melancólica por um conflito entre a paixão e a proibição social" (TEIXEIRA, 2005, p. 43).  

Como fundamentais para o marco da história da melancolia, destacam-se dois 

escritos que serão responsáveis pela noção da melancolia e que permanecem até o início da 

idade moderna: Corpus Hipocraticus, de Hipócrates e, o outro, um texto de Aristóteles que se 

chama a Problemata XXX (TEIXEIRA, 2005). Esses textos são referências em trabalhos até 

hoje. 

Como aponta Teixeira (2005), Hipócrates é considerado o pai da medicina; deu 

origem ao termo definido “como um estado de tristeza e medo de longa duração” 

(GINZBURG, 2001, SCLIAR, 2003, p. 68-69 apud TEIXEIRA, 2005, p. 44). O autor 

denomina a melancolia de duas formas: a endógena, aquela que aparece sem motivos 

aparentes, e a exógena, resultante de trauma externo. 

Vale destacar que é na concepção de Hipócrates que a melancolia é apresentada 

como doença. Scliar (2003) apud Teixeira (2005) trata a melancolia, em síntese, como “a 

perda do amor pela vida, uma situação na qual a pessoa aspira à morte como se fosse uma 

bênção” (SCLIAR, 2003, p. 70 apud TEIXEIRA 2005, p. 44). 

Foi por meio da “teoria dos humores” que Hipócrates explicou a melancolia como 

um temperamento que depende do equilíbrio de quatro humores básicos no corpo: sangue, 

bílis amarela, bílis negra e a linfa: "[o] acúmulo de algum dos elementos dos humores 

resultava no predomínio de determinado temperamento" (TEIXEIRA, 2005, p. 44). O 
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acúmulo da bílis negra vai ser descrito como o causador da melancolia. Essa teoria vai ser 

considerada nos escritos de diversos pensadores, mesmo que com algumas variações (Ibid.). 

Com uma visada bem diferente de Hipócrates, ainda na Grécia Antiga, a melancolia 

vai ser protagonista em um tratado de Aristóteles (384-322 A.C) (Problemata 30), em que o 

filósofo grego descreve a melancolia em uma relação com a loucura. Assim, considera que 

existe um tipo de melancolia natural, que, por conta da ação da bílis negra, tornaria seu 

portador genial (TEIXEIRA, 2005).  

É a partir disso que a melancolia é colocada como condição de genialidade, 

responsável por capacidades distintivas e, com isso, "muitos heróis míticos e filósofos são 

considerados melancólicos" (TEIXEIRA, 2005, p. 44). A arte de criar e a melancolia se 

associam ao homem triste e profundo. Desta forma, melancólicos seriam homens 

excepcionais por natureza e não por doença (Ibid.), marcando-se, então, a diferença em 

relação à concepção de Hipócrates. 

Essas duas concepções opostas, uma advinda da Medicina e a outra da Filosofia, irão 

marcar o pensamento ocidental moderno sobre a melancolia, estando as reflexões sobre o 

tema até hoje ligadas a tais bases antigas, como nos afirmam Ginzburg (2001), Peres (1996) e 

Scliar (2003) apud TEIXEIRA (2005). 

Consoante Teixeira (2005), a medicina árabe dos séculos IX e X sofreu influência da 

medicina ocidental até a Renascença, onde "a melancolia tornava o homem capaz de produção 

intelectual e artística" (TEIXEIRA, 2005, p. 45). Nesse período, as teorias da época se 

dividiam em duas correntes: a aristotélica, que colocava a melancolia como condição de 

erudição, genialidade, para as artes; e a hipocrática ou golência, que caracterizava a 

melancolia tão somente por distúrbios de humores (Ibid.). Nessa época, as fronteiras entre a 

Medicina e a Filosofia eram muitas, e delicadas, entretanto, o conceito de melancolia era mais 

filosófico. Predominava, neste período, a teoria dos humores, que segundo Scliar (2003) apud 

Teixeira (2005), constituiu-se em uma “metáfora poderosa”: a teoria dos humores permaneceu 

praticamente intocada durante quatorze séculos (SCLIAR, 2003, p.78 apud TEIXEIRA, 2005, 

p. 45).  

Sobre o período Barroco, citando Peres (1996, 2003), Teixeira (2005, p. 45) dirá que  

ele "é dominado pelo espirito melancólico, herança de dois milênios, predominando, neste 

momento, o universo e ensinamento, autocontemplação e a culpabilização". E o autor 

prossegue em sua elucidação de que, no século XII, século da Idade Média, os estudos das 

melancolias têm como principal representante a escola de Salermo, com a doutrina dos 

temperamentos. Nessa época, a melancolia também está vinculada à ciência árabe e à 
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astrologia, "em que saturno é tido como o astro que guia e governa o melancólico" 

(TEIXEIRA, 2005, p. 45). Como nos afirma o Teixeira (Ibid.), o autor desta época, 

Constantinus Africanus, "traduziu para o latim, a partir do árabe, Hipócrates e Galeno, 

conservando, assim, as concepções desses autores nessa época.traduziu para o latim, a partir 

do árabe, Hipócritas e Galeano, mantendo as concepções desses autores nessa época".  

Houve um movimento que surgiu na Europa que deriva do renascimento, o 

humanismo, que teve um caráter revolucionário. Neste período, a psiquiatria era 

predominante, portanto, o que se encontrava nesse período eram reflexões sobre o corpo, 

mente e sintoma. Este período foi considerado de crise e revolucionário.   

Em Teixeira (2005) lemos que é no fim do século XVIII e início do século XIX que 

outra corrente se contrapõe ao romantismo, chama-se a medicina mental, que é a principal 

detentora do conhecimento científico sobre a psicopatologia na contemporaneidade. É neste 

contexto que surge a melancolia e também a depressão, de modo mais próximo de como a 

significamos hoje. 

Segundo Teixeira (2005, p. 46), a grande internação que ocorreu nos séculos XVII e 

XVIII, isto é, " a aglutinação de todo tipo de loucura no mesmo espaço, cria a possibilidade 

de, já no século XIX, se conhecer e tratar as formas de loucura, permitindo, assim, o 

nascimento da psiquiatria". Para o autor, nesta época, havia uma fundamentação da medicina 

científica no discurso da anatomoclínica e da anatomopatologia. Assim, o saber desta 

medicina "partia das observações dos órgãos lesionados e da associação destes aos sintomas e 

queixas dos doentes, constituindo um saber científico sobre as causas das doenças" (Ibid.). 

Desse modo, 

 

A “cura”, ao lado do conhecimento sistemático das origens das patologias, passou a 

ser sua meta principal, ocupando o lugar do ideário de “salvação” da Idade Média. 

Assim consolidava-se a medicina, por meio de uma dupla articulação entre o olhar 

de superfície da anatomoclínica – o estudo dos sinais e dos sintomas por intermédio 

do corpo – e o olhar de profundidade da anatomopatologia – o conhecimento da 

composição dos órgãos corporais por meio da descrição dos tecidos lesionados. A 

anatomia conferiu à clínica uma positividade efetiva, indo ao encontro das 

exigências do conhecimento científico do final do século XVIII, e do século XIX. 

O corpo passa, desta forma, a ser o lugar e a sede de inscrição, por excelência, das 

enfermidades, reafirmado tanto cientificamente, como socialmente (Birman, 2006). 

(Teixeira 2005, p. 46). 

 

O mesmo autor ressalta ainda que: 

 

Todavia, tratar do tema da loucura não era questão tão simples. Frente à 

impossibilidade de encontrar as necessárias lesões para fundamentar o saber e a 

clínica da ciência médica positiva, as doenças mentais foram renegadas e 
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consideradas não passíveis de estudos científicos. O estudo das perturbações 

mentais não conseguia fundamentar-se nos saberes advindos da racionalidade 

médica (TEIXEIRA, 2005, p. 46). 
 

 

O nascimento da clínica psiquiátrica, por sua vez, aconteceu a partir do médico 

Phillipe Pinel (1745-1826), o qual inaugurou o campo de estudo da loucura (TEIXEIRA, 

2005). Com o nascimento da clínica psiquiátrica, surge também um espaço que vai ser 

chamado de asilo que é destinado exclusivamente aos alienados e é isso que vai possibilitar a 

observação sistemática da loucura pelo saber médico científico da época (Ibid). 

De acordo com Teixeira (2005), Pinel foi um dos principais defensores das doenças 

mentais. De maneira diferente dos médicos do século XVIII, levantou a possibilidade de cura 

da loucura por meio de tratamento moral (AMARANTES, 1996 apud TEIXEIRA, 2005). 

Nesse período, tanto o louco como o melancólico ficavam fora do convívio familiar, isso para 

não atrapalhar o bom andamento da interação social (SOLOMON, 2002, p. 296 apud 

TEIXEIRA, 2005). O afastamento do doente não era entendido como uma perda de liberdade; 

pelo contrário, o tratamento era para restituir ao homem a tal liberdade perdida (TEIXEIRA, 

2005). Conforme nos afirma Teixeira (2005), 

 
Jean-Étienne Esquirol (1772-1840), discípulo de Pinel, desenvolveu seus trabalhos 

e preocupou-se em construir uma nosografia psiquiátrica. Ele considerava a loucura 

produto da sociedade e das influências morais e intelectuais. Para o médico francês, 

o termo “melancolia” era uma palavra desgastada, de noção muito literária e um 

tanto vaga (TEIXEIRA, 2005, p. 47). 

 

Em Teixeira (2005), lemos que Esquirol cunhou, na França, os termos “lipomania” 

(lypémanie-transtornos de humor) e “monomania triste” (mono-manie - transtornos de juízo), 

para renomear, dividir e se opor à tão velha e já desgastada melancolia. É o início de uma 

"substituição progressiva, que irá se concretizar no século XX, do termo ‘melancolia’ pelo 

novo e científico termo ‘depressão’: uma doença cerebral caracterizada por tristeza, 

abatimento e desgosto de viver, acompanhados de um delírio em uma ideia fixa" (Ibid., p. 47).  

Citando Esquirol apud Pigeaud (1968), Teixeira (2005, p. 47) aponta que "Em meio a esta 

concepção médica, no berço da promissora ciência psiquiátrica, encontramos uma espantosa 

afirmação do referido autor que o aproxima da tese aristotélica do homem gênio". 

Ainda em Teixeira (2005), lemos que é no século XX que surge uma intensa 

discussão no campo da Psiquiatria sobre o termo depressão, "envolvendo suas diversas formas 

clínicas de apresentação e as representativas classificações distintas" (Ibid., p. 49). O que se 

discutia como problema mais comum para os estudos era a tentativa de descriminar entre uma 

depressão endógena e uma depressão reativa; a primeira seria um subtipo com causas 
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orgânicas e a segunda por situações existências. A questão trabalhada tinha a ver com o 

tratamento destas duas formas de depressão: havia pesquisas que indicavam que haveria 

diferença no tratamento (TEIXEIRA, 2005). 

Teixeira (2005) baseia-se no estudo de Solomon (2002), e aponta que a ideia de uma 

interação entre gene e ambiente não era cogitada até o último quarto do século XX. Sobre 

Solomon (2002), Teixeira (2005) dirá que aquele autor "mostra que a dificuldade de aceitar 

esta interação se relaciona com as questões psicossociais, embora seja também reflexo do 

pensamento científico moderno sobre a natureza dividida da mente-corpo" (TEIXEIRA, 2005, 

p. 49). Existia também uma questão que passava pela vergonha que os pacientes deprimidos 

não gostavam de pensar que tiveram dificuldade frente a situações que outros suportam.  

Ter depressão, na Idade Média, era considerado motivo de vergonha, levando o 

doente ao ponto de necessitar ser escondido. A depressão era permitida, desde que ela fosse 

por razões externas, sem implicação do sujeito, sendo significada como resultado de 

problemas no plano genético e químico, o que eximiria o sujeito de culpa e de 

responsabilidade, pois o sujeito "nada poderia fazer para impedir o surgimento de sua doença" 

(TEIXEIRA, 2005, p. 49).  

O que se depreende, portanto, é um interesse social em dizer que a depressão é 

causada por processos neuro-químicos internos que estão de algum modo além do controle do 

sujeito. Esse é o contexto em que surgiriam os remédios antidepressivos, e que permitiu que 

se tornassem populares (SALOMON apud TEIXEIRA, 2005). 

Em Teixeira (2005), lemos que a descoberta dos antidepressivos nos anos cinquenta 

do século XX abre e aumenta a pesquisa para compreender a ação e o funcionamento das 

drogas no organismo. Algumas pesquisas propunham que a serotonina cerebral estava ligada 

às funções emocionais. Esta maneira de abordar o tratamento da depressão serviu para afirmar 

a ideia de que o comportamento era resultado imediato do funcionamento biológico. As 

emoções e as psicopatologias são explicadas, assim, por meio de neurotransmissores: 

norepinefrina, epinefrania e serotonina - todas monoaminas químicas (Ibid.). O autor ressalta 

que, nos anos de 1965 e nos anos de 1970, questões importantes devem ser levadas em 

consideração.  Foi em 1965 que artigos foram publicados reforçando essa teoria, que foi 

considerada por muitos cientistas como coerente (Ibid.). 

A outra delas é que o pesquisador Julius Axelrold, em 1970, ganhou um prêmio 

Nobel por sua teoria dos tricíclicos. Tal teoria afirmava um aumento no nível da norepinefrina 

na fenda sináptica sem aumentá-la na corrente sanguínea (TEIXEIRA, 2005). Isso quer dizer 

que tal prêmio teve efeitos, aumentando a ideia de que o ânimo era fortemente aumentado 
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pela norepinefrina.  Teixeira (2005, p. 50) refere-se a este artigo, e cita Solomon (2002, p. 

309) para afirmar que 

 

A emoção era regulada pela norepinefrina, epinefrina e dopamina (grupo 

coletivamente chamado de catecolaminas); os inibidores de MAO impediam o 

colapso dessas substâncias e assim aumentavam a quantidade delas no cérebro e, 

portanto, na fenda sináptica; e os tricíclicos, ao inibirem a reapreensão, também 

aumentavam as catecolaminas na fenda sináptica. 

 

Segundo Solomon (2002) apud Teixeira (2005), tal publicação marcou 

definitivamente a divisão entre a psicanálise e a psiquiatria. Divisão esta que, na presente 

pesquisa, trazemos como questão: pensar a Psicanálise e a Psiquiatria como campos distintos, 

trazendo suas contribuições para as chamadas depressões, contando com os limites de cada 

teoria e pensando a teoria como prática que toca o campo de atuação, a clínica. 

Não há como mencionar a "clínica", neste trabalho, sem ensaiar uma 

problematização do que se entende como "clínica" em campos distintos. E, nesse caso, está 

em jogo uma relação com o saber perpassada por questões relativas ao poder. O que é a 

clínica? Quem está autorizado a dizer/diagnosticar acerca do que aflige, angústia, paralisa ou, 

em termos específicos de um saber médico constituído, "deprime" o sujeito? O que é, afinal, 

esse saber médico e, mais especificamente, saber médico psiquiátrico? É o que nos propomos 

a discutir a seguir. 

 

2.2 O saber médico psiquiátrico 

 

Tais questões, ainda que não nos conduzam a respostas precisas nesta elaboração - e 

nem é isto o que está em jogo - abrem para a possibilidade de discutir e (por que não?) 

equivocar certos sentidos. Isto é, refletir sobre sentidos historicamente construídos para 

"clínica" e "clínico", em referência à clínica médica, mas também na relação com o lugar de 

que falo, o lugar de uma psicanalista que almeja discutir certas questões trabalhando na 

interface com uma teoria materialista dos processos semânticos. 

O saber psiquiátrico é sustentado por uma pressuposição que o legitima e tem a ver 

com formação: o psiquiatra é, antes de tudo, um médico e, conforme estabelecido 

historicamente, de modo a constituir sentidos dominantes. Em termos discursivos, na 

constituição do saber médico, reverbera a memória de um saber, de um médico que cuida e 

cura pessoas que apresentam sintomas, os quais as levam a ser diagnosticadas como "doentes" 

(FOUCAULT, 2011).   
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A doença, algo que entendemos aqui como íntima, retira o sujeito de seu ambiente 

familiar e o conduz a um certo lugar, ao encontro de determinados sujeitos, legitimados 

socialmente como aqueles que sabem  cuidar. Um saber que é atravessado pelo bio-lógico e 

pela questão do ensino. Trata-se de uma certa relação com o ensino que leva o biologismo e o 

objetivismo às últimas consequências. Ou seja, o sujeito vai ao médico em busca de 

avaliações, exames, cuidados e cura (FOUCAULT, 2011). 

Foucault (2011) , em seu livro O nascimento da clínica, trabalha a questão da 

doença e do saber médico apontando para a ideologia e para o discurso de poder que 

predominavam no saber médico psiquiátrico quando vai abordar o espaço dos hospitais, 

encaminhando a discussão para o âmbito politico e social. Nesta direção, vai tratar a doença 

como sendo um problema familiar, passando a ser um problema politico e social, incluindo 

quem sabe cuidar, pode cuidar, onde cuidar e quem paga por isso. Os familiares, não 

sabendo/podendo cuidar de um doente, o levam para alguém e para um espaço denominado 

como hospitais, para quem sabe fazer e pode fazer, isto é, quem está autorizado. 

O saber e o poder cuidar passam a ser questões sérias para os médicos. Assim, a 

questão do ensino da medicina é importante, pois mostra uma certa relação com o poder e 

como se dá a transmissão de um saber. Na prática de cuidar da doença (a clínica), vale 

ressaltar que o ensino da medicina passa por uma prática que inicialmente tem a ver com a 

observação de como fazer. Portanto, podemos dizer de uma clínica do olhar, porém, esta 

prática de olhar acaba muitas vezes ficando como uma experiência ideal. 

 

A clínica nem será, portanto aberta a todos, como pode ser a prática cotidiana de 

um médico, nem especializada, como no século XIX: nem é o domínio fechado 

daquilo que se escolheu para estudar, nem um campo estatístico aberto do que se 

está voltado a receber; ela se fecha sobre a totalidade didática de uma experiência 

ideal. (...) Antes de ser o encontro do doente com o médico, de uma verdade a 

decifrar com uma ignorância, para poder sê-lo, a clínica deve formar, 

constitucionalmente, um campo nosológico inteiramente estruturado (FOUCAULT, 

2011, p.63).  

  

O que é a doença, o que é um doente e como ele é tratado são construções que 

passam pelo ensino de uma prática, portanto uma questão de discurso. Isso quer dizer que a 

linguagem, os sentidos podem ser vários, o que nos interessa para a-bordar a questão da 

pesquisa: os discursos que cercam as depressões, portanto o discurso médico-científico. 

Segundo Foucault (2011), não vai ser próprio do olhar (escuta) o que tem o poder de 

análise de uma doença, mas a verdade de um saber discursivo atravessado por um olhar 

vigilante de um estudante que não esta ali para examinar, mas para decifrar. Com isso, não é a 
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experiência que está em questão, mas o resultado. Foucault (2011) está tratando dessa questão 

na história do nascimento da clínica, marcando sua temporalidade nos séculos.  

Em nossa pesquisa, que tem como corpus o DSM-IV, observamos que, no referido 

manual, parece ainda estar vigorando este mesmo funcionamento. O sujeito e sua experiência 

ficam silenciados para falar a doença que muito interessa à medicina e à ciência para atestar o 

resultado de um saber fazer e manter o campo nosológico bem estruturado.  

Ocorre-nos indagar sobre como a questão da escuta é incluída neste processo 

atualmente, tendo em vista, a partir da inscrição na Análise do Discurso, que este 

"atualmente" possui complexidade histórica. Melhor explicando, de que maneira médico e 

paciente se escutam? Como é tratado por um "agente" da clínica médica aquilo que o sujeito, 

classificado como "paciente", (não) diz? De que maneira um médico escuta de seu paciente o 

relato que este lhe faz de seu(s) sintoma(s)? 

Com base em Foucault (2011), vemos que, na medicina, comumente, o sintoma é 

tratado como indicativo de uma anomalia ou disfunção, seja ela física ou química, que 

promovem no corpo uma reação. Desse modo, uma vez tratada a causa (biológica, objetiva), o 

sintoma tende a desaparecer. Ou ainda, quando não há descoberta ou resolução possível para 

esta causa, uma vez aliviado o sintoma, por meio de fármacos e outros tipos de tratamentos, 

diminui-se, pois, o sofrimento/incômodo do qual o sujeito se queixa (FOUCAULT, 2011).  

Já em uma abordagem psicanalítica, uma relação outra com a questão da escuta se 

estabelece, fundamentada no que Freud e Lacan nos deixam como legado, a partir da qual o 

sintoma é considerado diferentemente. A análise se dá como uma experiência, uma 

construção em que o relato do sujeito não é tomado como literal e, concomitantemente, o 

sintoma é trabalhado enquanto indicativo de questões que não excluem (ao contrário, 

priorizam) a singularidade de cada sujeito, no que se propõe a/supõe falar se si e de suas 

questões. 

Não se está afirmando, aqui, qualquer possibilidade de se prescindir do saber 

médico, ignorando-se assim o que venha a ser da ordem do biológico. O que pretendo é, 

trazendo a discussão para o que se propõe discutir nesta pesquisa, iluminar o quanto, em se 

tratando de depressão ou melancolia, uma intervenção clínica torna-se, no mínimo, mais 

"delicada". 

Para estabelecer cruciais distinções, digamos, por exemplo, que uma fratura em um 

osso é tratada pela medicina com anestésicos, anti-inflamatórios, analgésicos, imobilização, 

etc. Mas quando se trata de questões relativas ao sujeito, que se materializam em problemas 

que afetam sua convivência social, que o imobilizam diante da vida, o que não se pode 
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negligenciar, do ponto de vista da Psicanálise, é uma fratura constitutiva: o sujeito é divido e, 

como tal, não é senhor  de  sua morada, como Freud bem nos ensina. 

Para a medicina, no osso, na carne, na matéria como um todo, ou nos fluidos 

químicos que compõem o corpo de maneira sistemática, estaria a origem de qualquer 

"sofrimento". E aí entram a Psicofarmacologia, as medicações, a Neurociência, todas 

ancoradas em uma objetividade de herança cartesiana. Assim se define que um fármaco 

específico, como os incluídos na classe dos "Inibidores Seletivos de Recaptação de 

Serotonina", ou mesmo os ansiolíticos, por exemplo, poderiam dar conta de resolver o 

sofrimento a curto, médio e longo prazos.   

Destacamos, ainda, como curiosidade, o fato de um ansiolítico à base de 

Clonazepam, popularmente comercializado no Brasil como Rivotril, já ser o segundo fármaco 

mais vendido do país, comercializado legal ou ilegalmente, segundo dados da Anvisa, 

apresentados por Lunkes (2014, p. 29). Isto não explicitaria, de alguma maneira, um 

funcionamento específico da vida moderna, que dita que não há tempo a se "perder" com a 

angústia, que é mais conveniente tamponá-la do que se a ver com ela? Afinal, o sujeito 

precisa estar pronto para trabalhar, cuidar da família, enfim, demonstrar sua utilidade, 

respondendo ao que se exige do cidadão contemporâneo. Também não é admissível deixar de 

ressaltar que há uma indústria extremamente lucrativa por trás do financiamento de pesquisas, 

do desenvolvimento de medicamentos e da distribuição desses fármacos em escola mundial.  

 Ao observar a produção de sentidos em torno dos termos/significantes de 

"depressão/depressivo", com base nos quais uma leitura inicial demonstra o comparecimento 

de tais expressões ora de modo substantivado, ora de modo adjetivado, lançamos como 

hipótese a ocorrência de um apagamento da singularidade do sujeito pelo modo generalizante 

em que se descrevem patologias no DSM-IV. 

Freud era um neurologista que despertou para "algo mais" a partir da urgência de 

uma paciente histérica que o fez dar de encontro com o apelo: "Eu quero falar!". Lacan era 

psiquiatra e trabalhava em um hospital, onde escreve sua tese sobre paranoia e afirma que ali 

encontrou a Psicanálise. Mostrou-se, para ambos, em condições distintas de produção, que 

havia algo mais naquilo de que os sujeitos se queixavam ou que os afetava.  

A prática de Lacan de entrevistar os chamados "loucos" na frente dos alunos 

(residentes do hospital) o permite teorizar sobre o fato de a "loucura" tocar a verdade, o real. 

Há algo em comum entre as práticas de Freud e Lacan, e que mobiliza seus percursos. O que 

ambos faziam, diferentemente de outros médicos, era escutar. Lacan avança em relação a 
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Freud afirmando que o simbólico não dá conta, isto é, há algo que o significante toca, mas que 

não dá conta, que tem a ver com a Verdade, o impossível. 

E o que se faz hoje acerca da prática de escutar?  As histerias, como tal, não são 

mais tratadas, hoje em dia, em hospitais, e também há poucos psicanalistas na clínica 

hospitalar. A psiquiatria, inclusive, se posiciona contra as chamadas "sessões clínicas", 

aquelas em que o psiquiatra escutava o dito "doente" a fim de ensinar os residentes a escutar. 

O relato do paciente é tomado como transparente, de forma que é a partir do que ele afirma 

sentir que se decide o tipo de tratamento e fármaco a ser receitado. Uma relação 

absolutamente literal entre o que o paciente diz, onde se enquadra o que diz em um livro que 

descreve patologias e os tipos de tratamentos "adequados", levando-se em conta os sintomas 

relatados. Uma escuta objetiva que, na prática mesmo de valorização do que o sujeito diz 

(quando diz), deixa de lado - porque não importa? - o que este sujeito não diz ao dizer, e o que 

ele diz ao não dizer. Em resumo, deixa de lado que o sujeito é onde não pensa. E tal prática, 

no decorrer de séculos, se estabeleceu e se constituiu como dominante. Há tantos aparelhos 

tecnológicos desenvolvidos com o fim de diagnosticar, que, às vezes, a fala do sujeito tende a 

tornar-se parcial ou totalmente dispensável. 

Além da questão sobre quem pode escutar, pode-se dizer que estamos diante da 

pergunta sobre quem quer escutar? Parece-me que as pessoas sempre confiam mais nos 

médicos do que nos psicanalistas, isto porque procuram respostas e resoluções o mais 

imediatas possível para o seu "problema". Quando as pessoas recorrem ao psicanalista, seria 

justamente porque não há na medicina, em demasia, alguém mais que esteja disposto a apenas 

escutar? Há casos psíquicos em que os remédios cumprem o papel de tamponar, de deixar 

tudo mais ou menos bem. Desse modo, o sujeito, ao invés de falar, cala. E calar-se soa, muitas 

vezes, bem mais reconfortante do que se haver com a angústia. Esta antítese entre 

falar/escutar e calar é justamente o que opõe práticas distintas, a saber, a prática médica e a 

prática psicanalítica. 

Isto tem a ver com como cada uma dessas práticas trata o que entende como sujeito. 

De um lado, um sujeito dono de seu dizer, intencional, transparente. De outro, um sujeito 

dividido, clivado pelo inconsciente. É inegável que o biológico existe, mas, para a Psicanálise, 

nem tudo é biológico. A psiquiatria costuma acreditar no que o sujeito relata como sintoma, 

um sujeito que aí é uno, portanto. 

Voltando ao DSM-IV, perguntamo-nos: por que tantas patologias descritas e 

explicadas em um livro que se auto nomeia como um manual? E cada vez surgem mais, 

levando o manual a atualizar-se? Uma resposta possível é que tais manuais, no fluxo do que a 



 

 
 

37 

medicina compreende como sujeito, supõem uma relação lógica entre as palavras e as coisas. 

A cada novo sintoma, uma nova palavra para incluí-lo num panorama que enumera e 

classifica patologias distintas. Se o sintoma relatado pelo sujeito não se enquadra em qualquer 

patologia existente, é preciso nomear outra. Trata-se de um espaço em que a causa, em termos 

psicanalíticos, não entra em causa. 

É assim que se segue a pressuposição de que a língua é transparente e tudo pode 

nomear. Uma relação de evidência se estabelece, destarte, entre nomes e sintomas. E isto cola, 

porque os sentidos dominantes em dadas condições históricas de produção se constituem 

também por insistência, por repetição do que é enunciado pelos lugares de autoridade, de 

poder. Enfim, o que se destaca como dominante atualmente é que calar o sintoma é muito 

mais funcional do que fazer falar a causa.  

Segundo Teixeira (2005, p. 50),  

 

Após os anos setenta, muitos pesquisadores se empenharam em redefinir a 

depressão como um problema no sistema da serotonina, e na segunda metade dos 

anos oitenta foi lançada a primeira droga ligada à serotonina – a citalopram 

(Celexa). Em 1987, outra droga surgiu, a fluoxetina, sob o nome de “Prozac”, o 

mais famoso antidepressivo. Seguiu-se o lançamento de uma série de drogas, todas 

bloqueadoras de reapreensão da serotonina. 

 

Segundo Birman (2001), cotado por Teixeira (2005, p. 51), esse movimento 

"produziu mudanças imediatas na terapêutica psiquiátrica. A medicação psicofarmacológica 

passou a ser a principal modalidade de intervenção da psiquiatria, transformando-se em seu 

referencial fundamental" (BIRMAN, 2001 apud TEIXEIRA, 2005, o. 51). E levando isso em 

consideração, essa poderosa interferência medicamentosa, a psicoterapia tende a ser eliminada 

do dispositivo psiquiátrico, tornando-se, pois, uma modalidade secundária (TEIXEIRA, 

2005). 

Neste tópico da pesquisa, percorremos brevemente sobre em que momentos 

históricos a palavra ‘melancolia’ e a depressão aparecem e como elas são significadas, 

marcando as questões do tempo. Privilegiamos pinçar pontos que nos possibilitem pensar as 

condições de produção que nos levam a refletir sobre os discursos que cercam as depressões 

na atualidade.  

Pudemos perceber, neste percurso, as fronteiras entre os campos da Filosofia e da 

Medicina, apontando para uma tensão e para uma abertura de se pensar os sentidos. Como a 

doença é nomeada, o que é falado e o que fica silenciado também surgem como evidências de 

uma ilusão em que a língua é transparente e tem o poder de tudo nomear. 
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 No tópico a seguir, trabalharemos as questões ligadas ao mal-estar e ao sofrimento, 

com base na teoria psicanalítica de referência freudiana e lacaniana, sempre pensando nos 

efeitos de sentidos, e de que maneira o significante depressão surge para nomear um mal-

estar.  

 

2.3 Sintoma e sofrimento: questões sobre o mal-estar 

 

Encaminhamos, nesta seção, a reflexão para questão do mal-estar que está posto na 

chamada “depressão” e abrimos também para um deslizamento de sentidos para pensar o 

significante. 

Vamos trabalhar com o texto de Freud (1996 [1930]), “Mal-estar na civilização”, 

como referência para refletirmos sobre o mal-estar. 

 No referido texto, Freud vai tratar da relação do indivíduo com a felicidade, com a 

satisfação, discutindo sobre o processo civilizatório e seus efeitos na vida do sujeito e na 

cultura, destacando o sentimento de culpa e da agressividade. Tais pontos são fundamentais 

para esta dissertação, já que encaminhamos a reflexão pensando a tensão/fronteira entre dois 

campos, a Psicanálise, que vai privilegiar a questão da particularidade, da singularidade, 

portanto, do Inconsciente, e a Análise do Discurso, que vai trabalhar com a ideologia e o 

inconsciente como estruturas de funcionamento que atravessam a noção de sujeito.     

 

A vida, tal como a encontramos, é árdua demais para nós; proporciona-nos muitos 

sofrimentos, decepções e tarefas impossíveis. A fim de suportá-la, não podemos 

dispensar as medidas paliativas. ‘Não podemos passar sem construções auxiliares’, 

diz-nos Theodor Fontane. Existem talvez três medidas desse tipo: derivativos 

poderosos, que nos fazem extrair luz de nossas desgraças; satisfações substitutivas, 

que diminuem; e substâncias tóxicas, que nos tornam insensíveis a ela (FREUD, 

1996 [1930], p. 83). 

 

A citação acima aponta para o fato de o sofrimento fazer parte da vida e de que nós, 

enquanto humanos, buscamos meios de suportar tal condição, muitas vezes fazendo uso de 

medidas complicadas. Medidas estas de que estamos tratando nesta pesquisa. De que maneira 

lidamos, atualmente, com o sofrimento? 

Freud, no texto “Mal-estar na civilização”, trabalha com três fontes de sofrimento 

para a humanidade: o poder superior da natureza, a fragilidade de nossos corpos e a 

inadequação das regras que procuram ajustar os relacionamentos mútuos dos seres humanos 

na família, no Estado e na sociedade. Nas duas primeiras fontes de sofrimento, o que se 

coloca é o inevitável, já na terceira fonte de sofrimento o que comparece é uma parcela da 
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nossa própria constituição psíquica, muitas vezes fazendo com que o sujeito se veja numa 

posição de malsucedido e busque, então, maneiras de se sentir menos frustrado, argumentando 

que suas desgraças são de responsabilidade da civilização. É a partir desse terceiro ponto que 

pretendemos pensar o conceito de ideologia como é tratado por Pêcheux (2009[1975]). 

Freud vai dizer que uma pessoa se torna neurótica porque não pode tolerar a 

frustração que a sociedade lhe impõe, a serviço de seus ideais culturais, levando a pessoa a se 

sentir feliz ou infeliz diante disso.   

O conceito de civilização, portanto, se faz fundamental em nosso trabalho, pois nos 

possibilita abrir caminhos, outros sentidos, para pensar essa fronteira entre a ideologia e o 

inconsciente. Segundo Freud (1996 [1930], p. 96), civilização é o seguinte: 

 

Mais uma vez, portanto, nos contentaremos em dizer que a palavra ‘civilização’ 

descreve a soma integral das realizações e regulamentos que distinguem nossas 

vidas das dos nossos antepassados animais, que servem a dois instintos, a saber: o 

de proteger os homens contra a natureza e a de ajustar os seus relacionamentos 

mútuos. 

 

Retomando a citação, podemos ler que Freud nos diz que o processo civilizatório 

influencia diretamente a maneira como nos relacionamos com o outro e com a natureza, isso 

quer dizer que iremos a-bordar a questão dos instintos, mais especificamente a pulsão, assim 

nomeada por Freud, a fim de pensar como isso incide na vida do sujeito e quais são as 

consequências do homem ser diferente do animal, sendo um ser de linguagem.   

Nesta direção, interessa-nos pensar como o sujeito se inscreve no social, quais os 

efeitos desse processo civilizatório, nas palavras de Pêcheux (2009[1975]), o assujeitamento. 

Freud, nessa linha de pensamento, vai dizer que a felicidade é essencialmente subjetiva, o que 

é bastante significativo para pensar a depressão como uma estado de tristeza ou de 

infelicidade. O que a depressão pode ter a ver com esse processo civilizatório? E quando ela é 

considerada uma doença? 

Freud (1996[1930]) nos diz que, para o homem civilizado, a renúncia é necessária, a 

liberdade do individuo não constitui um dom da civilização. O desenvolvimento da 

civilização impõe restrições, e a justiça não permite que ninguém fuja a essas restrições, 

portanto, a civilização impõe uma renúncia. Nas palavras do autor, 

 
é impossível desprezar o ponto o até qual a civilização é construída  sobre uma 

renúncia ao instinto, o quando ela pressupõe exatamente a não-satisfação (pela 

opressão, repressão, ou algum outro meio?) de instintos poderosos. Essa ‘frustração 

cultural’ domina o grande campo dos relacionamentos sociais entre os seres 

humanos. Como já sabemos, é a causa da hostilidade contra a qual todas as 

civilizações têm de lutar. Também ela fará exigências severas à nossa obra 
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científica, e muitos teremos a explicar aqui. Não é fácil entender como pode ser 

possível privar de satisfação um instinto. Não se faz isso impunimente. Se a perda 

não for economicamente compensada, pode-se ficar certo de que sérios distúrbios 

decorrerão disso (FREUD, 1996[1930], p.106). 

 

Na citação, podemos ler que há consequências e que precisamos negociar com 

nossos instintos (pulsão), pois essa renúncia está relacionada à satisfação, questão que nos 

interessa profundamente nesta pesquisa para pensar as depressões. 

O que o autor diz na citação acima faz-nos pensar a ‘depressão’, e como essa 

palavra/significante comparece no social. Pode ser uma maneira de nomear o mal-estar no 

encontro desse não poder de tudo se satisfazer. Nessa direção, podemos pensar que há uma 

frustração nessa privação de satisfazer um instinto, comparecendo aí sentimentos de tristeza, 

vazio, falta de interesse em estar no mundo. Freud (1996[1930]) vai chamar atenção para a 

importância de se considerar o sentimento de culpa e da agressividade nesse processo. Diz-

nos: 

a existência da inclinação para a agressão, que podemos detectar em nós mesmo 

e supor com justiça que ela está presente nos outros, constitui o fator que perturba 

nossos relacionamentos com o nosso próximo e força a civilização a um tão 

elevado dispêndio [energia]. Em consequência dessa mútua hostilidade primária 

dos seres humanos, a sociedade civilizada se vê permanentemente ameaçada de 

desintegração. O interesse pelo trabalho em comum não a manteria unida; as 

paixões instintivas são mais fortes que os interesses razoáveis. A civilização tem de 

utilizar esforços supremos a fim de estabelecer limites para os instintos agressivos 

do homem e manter suas manifestações sob controle por formações psíquicas 

reativas. Daí, portanto, o emprego de método destinados a iniciar as pessoas a 

identificações e relacionamentos amorosos inibidos em sua finalidade, daí a 

restrição à vida sexual e daí, também, o mandamento ideal de amar ao 

próximo como a si mesmo, mandamento que é realmente justificado pelo fato 

de nada mais ir tão fortemente contra a natureza original do homem (FREUD, 

1996[1930], p.117, grifos nossos). 

 

Ainda com Freud (Ibid.), na citação acima, lemos que a agressão e as imposições, a 

que o sujeito tanto resiste, portanto, a maneira como devemos nos relacionar com o outro, 

também falam desta relação com os instintos (pulsão), nos levando mais uma vez a considerar 

de extrema importância discutirmos e incluirmos na discussão acerca dos discursos sobre as 

depressões a Psicanálise.  

Vamos partir desta teoria dos instintos (pulsão) para sustentar que as chamadas 

depressões hoje estão relacionadas a esse processo civilizatório e a esses mecanismos de 

frustração e privação que vamos discutir mais adiante, quando formos tratar do que Lacan 

(2005) vai chamar de angústia. O que já podemos ver é que privar um instinto, inibir uma 

satisfação tem suas consequências e elas nos levam a sofrimentos e sintomas. Freud chega a 
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dizer que a neurose é efeito disso, desse processo civilizatório. Na neurose, temos a histeria, a 

neurose obsessiva e as fobias. 

A histeria, em 1900, foi a doença que possibilitou a Freud (1996 [1939]) nomear o 

inconsciente. Hoje, a partir de alguns autores, como Khel (2009), Peres (2003), Lunkes 

(2014), entre outros, pode-se dizer que a depressão é a doença do século; em cena (?), o mal-

estar.  

Segundo Peres (2003), em seu livro “Depressão e melancolia”, estaríamos vivendo 

hoje um desespero da alma, a dor do ser, dor do nada, como se estivessem hoje encontrando 

refúgio na criação permanente da procura por um sentido. Neste mesmo livro, a autora 

trabalha a chamada dor de existir, na relação da Psicanálise com a Psiquiatria. Um campo 

nomeia melancolia; o outro, depressão. 

 Em Psicanálise, privilegia-se a palavra melancolia para tratar dessas questões. Freud 

(1996[1930]) não dedicou muito da sua obra às questões relacionadas à melancolia. Para a 

Psicanálise, segundo Freud (Ibid.), a melancolia estaria dentro das neuroses narcísicas, 

portanto, ela não é uma estrutura. Para o autor, a melancolia tem relação com a 

“imaginarização”, idealização do eu e do Outro. Trata-se de um quadro que tem a ver com as 

questões da constituição do sujeito relacionadas ao ideal do eu, ao supereu, conceitos 

freudianos. 

Kehl (2009), em sua obra “O tempo e o cão”, trabalha a questão da melancolia e da 

depressão, fazendo uma reflexão sobre esse deslocamento da palavra melancolia para 

depressão, com contribuições de casos clínicos, questões relacionadas à atualidade, que muito 

interessam a esta pesquisa. A autora sustenta a depressão nomeada assim também pela 

Psicanálise, e trabalha pela vertente de estados depressivos e possíveis diferenças, 

dependendo da estrutura clínica.  

As reflexões propostas por Kehl (2009), Peres (2003) e Lunkes (2014) muito 

interessam, pois possibilitam ler questões relacionadas a um tempo atual. Essas autoras leem 

o que aparece no privado da clínica, mas que pode dizer algo do público, do que comparece 

no social. As autoras, Peres (Ibid.) e Kehl (Ibid.), do campo da Psicanálise, e Lunkes (Ibid.), 

do campo da Análise do Discurso, contribuem para o que estamos discutindo. 

A partir da leitura de tais obras, algumas questões podem ser formuladas. Por que é 

importante hoje conceituarmos a chamada depressão? Que contribuições a Psicanálise daria 

ao social e à própria Psicanálise enquanto uma teoria, indicando o que é a depressão e, muitas 

vezes, também classificando? Nesse sentido, o texto “Mal-estar na civilização” se faz bastante 
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atual, ao trazer para a discussão um outro sentido, pensar as mudanças na civilização, na 

cultura e as relações do sujeito com esses processos. 

Tais questões citadas acima nos levam a encaminhar a pesquisa mais para a relação 

do homem com o tempo, com a história, com a política, com o político e com a ética, sempre 

pensando nos campos teóricos de referência, a saber Psicanálise e Análise do Discurso. 

Um dos desdobramentos do que foi tratado mais acima sobre a agressividade é o 

sentimento de culpa, que leva o sujeito a se punir por buscar se satisfazer e não poder, é daí 

que podemos pensar nas questões éticas. Abordaremos, de forma sucinta, como o campo da 

Psicanálise pensa a transferência e a ética do desejo, a fim de sustentar que, pela via da moral 

e da civilização, o que temos é a morte do sujeito, do desejo. Essa questão entra como 

pergunta, e com falta de respostas. Se não podemos viver fora da civilização, como 

poderíamos sustentar uma posição mais desejante?    

O que está em questão nesta pesquisa, como já dito, também diz respeito à escuta, à 

prática de uma experiência de análise pessoal. Portanto, o que lemos em Freud e Lacan está 

para além de uma técnica, ou deveria estar. O que destacamos como fundamental é a 

transmissão da Psicanálise, transmissão daquilo que é impossível de transmitir, a experiência. 

E tratar as chamadas depressões como o discurso científico, diagnosticando, muitas vezes, 

calando o sujeito, medicando e produzindo saber científico a partir da escuta, causa bastante 

incômodo.  

Portanto, esta pesquisa tem um teor crítico junto aos fundamentos propostos pela 

Análise do Discurso, em que o analista possa estar avisado de que está sob os efeitos de 

evidência da ideologia e do inconsciente, frente a este modo de escutar questões caras à 

humanidade. Esta dissertação se apresenta, assim, como um gesto de leitura acerca dos 

discursos sobre as depressões. 

A Organização Mundial de Saúde (OMS), segundo Peres (2003), prevê para os 

próximos anos que a depressão será um dos grandes problemas da saúde pública, podendo até 

mesmo ultrapassar as doenças cardiovasculares.  

Vivemos em uma era em que a ilusão de que tudo podemos saber nos aprisiona a um 

registro que está muito mais na via da consciência, do “eu sei”, do “eu posso saber”, ilusão de 

que está sendo fechada qualquer possibilidade do inesperado, da surpresa, do inconsciente, do 

real. 

Em síntese, nesta parte de nosso percurso, privilegiamos as questões trazidas pelo 

campo teórico da Psicanálise, mais especificamente um texto importante de Freud (1996), 

“Mal-estar na civilização”, para tratar da temática da pesquisa, as depressões, e os discursos 
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sobre depressão. Abrindo para as questões ligadas à maneira como o sujeito se inscreve no 

social, e como ele se relaciona com as regras e normas impostas pela civilização, neste tópico, 

abordamos o processo civilizatório. 

Seguiremos a pesquisa trazendo como a Análise do Discurso trata esse mesmo 

ponto: o sujeito e suas relações, inscrições, interpelações.  

 

2.4 Sujeito, ideologia e discurso  

 

Podemos estudar a linguagem de várias maneiras. A Análise do Discurso, como seu 

próprio nome diz, trata do discurso, definido-o como: “palavra em movimento, prática de 

linguagem: com o estudo do discurso, observa-se o homem falando” (ORLANDI, 2012, p. 

15).   

A linha teórica da Análise do Discurso, com base em Pêcheux (2014[1969], 

2009[1975], 2012[1983]) problematiza as maneiras de interpretação que se produzem com as 

diferentes manifestações da linguagem. Em nossa entrada no simbólico, segundo Orlandi 

(2010), não temos como não interpretar. Como interpretamos? Esta é uma das contribuições 

da Análise do Discurso: ela nos convida a um estado de reflexão. Será que somos conscientes 

de tudo? Esta é uma outra pergunta relevante.  

A Análise do Discurso nos possibilita pensar a linguagem com uma relação menos 

ingênua, considerando que a linguagem é opaca e não transparente. Ou seja, frente a qualquer 

objeto simbólico, somos levados a interpretar. Quando falamos, interpretamos, porém, os 

sentidos parecem já existir (ORLANDI, 2012). 

O que é o sujeito para a Análise do Discurso? Ou um sujeito? Será que é diferente 

falar do sujeito e falar de um sujeito? O conceito de sujeito em Pêcheux (2014[1969], 

2009[1975]) perpassa vários outros conceitos. Um dos conceitos que é fundamental a-bordar, 

a fim de pensar o que marca o sujeito para a Análise do Discurso, é o conceito de Ideologia. 

Para a Análise do Discurso, a ideologia é ressignificada a partir da consideração da 

linguagem. Como já dissemos acima, se diante do objeto simbólico o que se faz é interpretar, 

isso quer dizer que há sentido e, se há sentidos, isso marca a presença da ideologia, pois não 

há sentidos sem interpretação. Segundo Orlandi (2012), o trabalho da ideologia é produzir 

evidências, colocando o homem na relação imaginária com suas condições materiais de 

existência. 

A ideologia faz parte, é condição para a constituição do sujeito e dos sentidos: “o 

homem é interpelado em sujeito pela ideologia para que se produza o dizer” (ORLANDI, 
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2012, p. 46). Com base na Análise do Discurso, a ideologia produz evidências de sentidos, 

uma delas é a de que somos sujeitos. Esta é uma condição, o sujeito é chamado à existência 

quando interpelado pela ideologia. 

Logo, este é o trabalho da ideologia: dar existência ao sujeito. Porém, devemos 

pensar melhor o que é a existência do sujeito. Já havíamos colocado, no âmbito deste 

trabalho, a seguinte questão: será que o sujeito é totalmente consciente? Para a Análise do 

Discurso, não. Esse trabalho de dar existência ao sujeito passa pela relação imaginária. 

Pêcheux (2014[1969], 2009[1975]) afirma que a ideologia e o inconsciente são 

funcionamentos. Para a Análise do Discurso, ideologia e inconsciente estão materialmente 

ligados (PÊCHEUX, 2009[1975]) pela maneira com que a relação do sujeito é determinada, 

afetada pela língua e pela história. 

A teoria da materialidade do discurso tem aí um de seus pontos centrais: como se 

constitui o sujeito? Quais são as evidências de sentido em jogo nessa operação? A principal é 

a de que já somos sujeitos, como se isso fosse da ordem de uma naturalidade. É a Ideologia 

que mostra a função da relação necessária entre linguagem e mundo. 

A ideologia, pensada dessa maneira, como um modo de conceber a constituição do 

sujeito, marca a realidade. Orlandi (2012) afirma: 

 

(...) não há aliás realidade sem ideologia. Enquanto prática significante, a 

ideologia aparece como efeito da relação necessária do sujeito com a língua e 

com a história para que haja sentido. E como não há uma relação termo-a-termo 

entre linguagem\mundo\pensamento, essa relação torna-se possível porque a 

ideologia intervém com seu modo de funcionamento imaginário. São assim as 

imagens que permitem que as palavras “colem” com as coisas. Por outro lado, 

como dissemos, é a ideologia que faz com que haja sujeitos. O efeito ideológico 

elementar é a constituição do sujeito. Pela interpelação ideológica do indivíduo 

em sujeito inaugura-se a discursividade. (ORLANDI, 2012, p. 48, grifos nossos).  

 

Retomando a citação, a ideologia inclui ainda uma outra forma de pensar o sujeito 

discursivo. Devemos pensá-lo enquanto posição, lugar que ocupa o sujeito. O sujeito ocupa 

um lugar social, uma posição na história e na sociedade e, a partir daí, fala. E isso não lhe é 

acessível, como já havíamos sinalizado anteriormente, ou seja, o sujeito não é totalmente 

consciente do que diz. Dessa maneira, a língua não é transparente e a ideologia que constitui o 

sujeito não é vivida de forma consciente, este é um funcionamento inconsciente. 

Nesse sentido, os sujeitos em Análise do Discurso podem falar de diferentes 

posições: da posição de mãe, amiga, professora, etc. É isso que lhes confere uma identidade 

ilusória. Não se fala de uma identidade única, uma unicidade, ao contrário, se há identidade, 
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esta é relativa. Isto que é trazido aqui, sobre sujeito e ideologia na Análise do Discurso, 

também nos faz pensar no modo como esta teoria pensa a história. 

Para a Análise do Discurso, o trabalho ideológico é um trabalho também de memória 

e de esquecimento (PÊCHEUX, 2009[1975]; ORLANDI, 2012). Aqui, recortamos uma forma 

de apresentar brevemente o modo como a história é pensada. Por quê? Porque a história 

mostra uma contradição bastante importante: o sujeito é, ao mesmo tempo, livre e submisso, o 

que a Análise do Discurso considera como o assujeitamento, mostrando a relação da língua 

com a ideologia. Acrescenta-se a isto que não se pode reduzir a questão do sujeito, da 

subjetividade, ao linguístico. Deve-se levar em conta também a dimensão histórica e 

psicanalítica. 

É também pela historicidade que podemos compreender a ambiguidade da noção de 

sujeito. Podemos pensar aí o que determina o dizer e o que é determinado. Orlandi (2012), 

quanto a isso, afirma: 

 

O sujeito não opera como a literalidade como algo fixo e irredutível, uma vez que 

não há um sentido único e prévio, mas um sentido instituído historicamente na 

relação do sujeito com a língua e que faz   parte das condições de produção do 

discurso. (ORLANDI, 2012, p. 52). 

 

Então, o que encontramos na teoria da Análise do Discurso é um indivíduo que é 

interpelado em sujeito pela ideologia, conforme Althusser (1975[1964]). Essa operação é um 

funcionamento que tem uma estrutura inconsciente, produzindo evidências de sentidos, 

marcando o sujeito como intercambiável, pois o que acessamos enquanto sujeito discursivo 

são posições e lugares do dizer, também marcados pela História. Pode-se concluir, dessa 

maneira, o conceito de sujeito em Análise do Discurso possibilita trazer para a cena do mundo 

a relação do homem com a linguagem, com a língua e com a história. 

Prosseguiremos a discussão considerando a maneira como a Análise de Discurso 

define seu objeto de estudo, o discurso, relacionando-o com o sujeito e com a ideologia, para, 

num momento posterior, trazer o sujeito e o discurso definidos pela Psicanálise. 

Uma primeira definição de discurso que já foi trazida no texto anteriormente é: 

efeito de sentidos entre locutores (PÊCHEUX, 2009[1975]). Isso aponta para a crítica que 

Pêcheux faz ao esquema elementar da comunicação, ponto que retomaremos na análise do 

corpus da presente pesquisa.  

Se discurso, para a Análise do Discurso, é diferente de comunicar, podemos dizer 

que não há relação de linearidade entre o enunciador e destinatário, como também a língua 

deixa de ser um código por meio do qual a mensagem seria transmitida para o outro. Se não 
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há transmissão, o que temos são efeitos de sentidos, isto quer dizer que esses efeitos resultam 

da relação de sujeito dentro de certas circunstâncias e afetados pelas memórias discursivas. 

Como aponta Orlandi (2015): 

 
Portanto, o sujeito e a situação que tinham sido postos para fora na análise 

linguística, contam fundamentalmente para a análise de discurso. Mas este sujeito e 

esta situação contam na medida em que são redefinidos discursivamente como 

partes das condições de produção do discurso. Daí dizemos que na Análise do 

Discurso não podemos deixar de relacionar o discurso com suas condições de 

produção, sua exterioridade (ORLANDI, 2015, p.17). 

 

Pêcheux (2010[1982]) define como condição de produção o estudo da ligação entre 

as “circunstâncias” de um discurso e seu processo, portanto as condições de produção incluem 

os sujeitos e a situação, aqui considerada como se compreende o contexto sócio-histórico e 

ideológico. O sujeito não é físico, nem empírico que funciona no discurso, mas a posição 

sujeito discursiva.  

Uma outra questão em relação ao discurso diz respeito à sua materialidade, 

especificamente relacionada à ideologia e à língua. Desse modo, temos a relação entre língua 

e ideologia afetando a constituição do sujeito e do sentido, ou seja, o sujeito e o sentido se 

constituem mutuamente. Segundo Orlandi (2015, p. 20), 

 
Pelo que acabamos de dizer resta que se uma preposição, uma palavra, uma 

expressão se constitui pela inserção em uma formação discursiva e não outra, ela 

não terá sentido que lhe seria próprio, vinculando sua literalidade, mas o sentido da 

sua inscrição na formação discursiva. Do mesmo modo palavras, expressões e 

proposições literalmente diferentes podem, no interior de uma mesma formação 

discursiva dada, ter o mesmo sentido. 

 

A citação nos possibilita pensar que condições de produção e que sentidos podem 

estar cercando o significante ‘depressão’, a partir do manual DSM-IV, e vão nos abrir 

sentidos outros, portanto, aqui não se trata da palavra, do termo, mas sim dos discursos sobre, 

que incluem o sujeito, o sentido, a ideologia e o inconsciente. 

 Cabe-nos, então, destacar alguns aspectos da linguagem e do discurso em 

Psicanálise. Para Lacan (1998a[1957]), como já mencionado, “o inconsciente é estruturado 

como uma linguagem” (LACAN, 1998a[1957], p. 270). O que é importante nessa afirmação 

lacaniana é a expressão “como uma linguagem”, pois fala do funcionamento da linguagem. 

 Aquilo de que Lacan (1998a[1957]) se utiliza da Linguística é o que chama de a 

lógica significante, de forma subversiva. Para Lacan, diferentemente do que está para 

Saussure (2012[1916]), o significante não tem significado, o significado está abaixo da barra, 

recalcado. Sendo assim, desses significados, o sujeito nada sabe. Na cadeia significante, 
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portanto, a lógica significante é o que possibilita o sujeito ser dividido e singular, marcando 

posições subjetivas específicas: 

 
(...) o que essa estrutura da cadeia significante revela é a possibilidade que eu tenho, 

justamente na medida em que sua língua me é comum com outros sujeitos, isto é, 

em que essa língua existe, de me servir dela para expressar algo completamente 

diferente do que ela diz. (LACAN, 1998a [1957], p. 508). 

          

 

Segundo Lacan (1998a[1957]), a linguagem é condição do inconsciente, e o sujeito é 

representado entre um significante e outro. Falar de sujeito em Psicanálise é falar de 

inconsciente. Isso nos permite pensar que não se trata de manter a ideia de comunicação e de 

transparência. O que essa perspectiva nos possibilita é justamente problematizar construções 

como “sou deprimido”, “estou deprimido”, as quais, muitas vezes, chegam até a clínica 

psicanalítica como justificativa para uma possível análise pessoal e para um possível uso de 

medicação. Trata-se de construções que surgem em torno do sujeito.  

E o sujeito em Psicanálise? Como abordar o conceito de sujeito em Psicanálise? 

Lacan, no início de seu ensino, dedica seu ensino a um seminário, o livro de número 2, cujo 

título é: “O eu na teoria de Freud e na técnica da Psicanálise” (LACAN, 1985[1954-1955]). 

Este é o seminário em que Lacan irá reler um artigo de grande importância na obra freudiana, 

“Além do princípio do prazer” (1996[1920]). Também nesse seminário Lacan irá trabalhar o 

que introduz a novidade que foi o conceito de sujeito, vinda à luz pelos escritos de Freud. 

A teoria do eu em Freud foi foco de grandes discussões e de grandes equívocos 

teóricos, que marcam o surgimento do psicanalista chamado Lacan. Em suas palavras, lemos: 

  
O que aparece como novidade dá sempre a impressão de estender-se pela 

perpetuidade, indefinidamente, aquém de si mesmo. Não podemos abolir pelo 

pensamento uma nova ordem. Isto se aplica a tudo o que quiserem e, inclusive, à 

origem do mundo. Da mesma maneira, não podemos mais deixar de pensar sem 

que este registro do eu que adquirimos no decorrer da história, mesmos que 

lidemos com rastros da especulação do homem sobre mesmo em épocas em 

que esse registro, como tal ainda não tinha sido promovido (LACAN, 1985 

[1954-1955], p. 12, grifos nossos). 

 

Foi Lacan (Ibid.) quem propôs uma releitura da obra freudiana, a fim de repensar o 

que estava acontecendo em termos de uma técnica psicanalítica. A proposta do autor se 

estende à reflexão sobre certa desvirtuação do que havia sido teorizado, transmitido, deixado 

como legado aos psicanalistas por Freud. Tal desvirtuação se deu, principalmente, com 

relação às noções de sujeito e do eu, as quais, em Psicanálise, são distintas. Uma coisa é o eu, 

outra coisa é o sujeito, ainda que tenham relações. 
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O conceito de sujeito em Psicanálise traz também a necessidade de se contextualizar 

o que vinha acontecendo e o porquê de Lacan retomar determinados conceitos. Lacan estava 

atravessado pelo movimento da chamada Linguística. Com o ensino de Lacan, as questões 

relacionadas à linguagem se tornam necessárias. 

O que Lacan elabora, no Seminário 2 (1985[1954-1955]), é o percurso que Freud faz 

da consciência. É a partir desse trabalho que Freud vinha fazendo sobre a consciência que ele 

descobre o inconsciente. Freud não consegue, em sua elaboração teórica, situar a consciência, 

chegando à conclusão de que ela é insituável. Segundo Lacan, foi tentando situar a 

consciência, pensando o estudo da subjetividade, que Freud vai descobrir que o eu (indivíduo) 

e o sujeito são distintos, não se confundem. 

O eu (indivíduo), na teoria psicanalítica, é situado no nível da razão, da inteligência, 

em um plano objetivo. Segundo Lacan (1981, p. 16): 

 
Freud nos diz - o sujeito não é a sua inteligência, não está no mesmo eixo, é 

excêntrico. O sujeito como tal, funcionando como sujeito, é algo diferente de um 

organismo que se adapta. É outra coisa, e para quem sabe ouvi-lo, a sua conduta 

toda fala a partir de um outro lugar que não o deste eixo que podemos apreender 

quando o consideramos como função num indivíduo, ou seja, com um certo número 

de interesses concebidos na areté individual. 

 

Aquilo para que Lacan (1981) aponta, neste seminário, é que, para marcar a 

diferença trazida por Freud com relação ao eu e ao sujeito, diferença feita pela Psicanálise, é 

preciso considerar o que diz respeito à instância do inconsciente, o que até então não era 

nomeado, nem tampouco considerado. O eu era a razão, a consciência, assim era entendido 

pela Filosofia. O eu (indivíduo), em Psicanálise, não é totalmente consciente, ele é o outro. 

Aqui, trata-se do outro como o seu semelhante. 

O eu na teoria lacaniana é a pura função imaginária, é uma ilusão, ainda que no eu se 

determine a estruturação do sujeito, pois o sujeito se coloca como operante no momento em 

que entra o sistema simbólico. 

Essas são elaborações que nos colocam a pensar o Real, o Simbólico e o Imaginário, 

registros que Lacan (1985) vai trabalhar e articular em sua teorização. O Real, o Simbólico e 

o Imaginário fazem parte da operação da constituição do eu e do sujeito. Porém, o sujeito 

acaba ficando como uma problematização, pois, em Psicanálise, o sujeito é efeito de 

linguagem, ele não está pronto, aparente. O Sujeito é uma operação dos registros, mas 

atravessado por um conceito caro à Psicanálise, o desejo. O sujeito é o sujeito do desejo, puro 

nada, movimento, insistência, corte na cadeia significante. 
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O conceito de desejo se faz fundamental para melhor abordar o que seria o sujeito do 

desejo, tratado por Freud (1950 [1895]) como uma realização. Freud, já em sua obra, vai 

colocar o sujeito como o do desejo e do inconsciente. Porém, Lacan avança com relação ao 

desejo, pois ele inventa o que é chamado o objeto pequeno a, objeto que é equivalente a uma 

inscrição de perda. O objeto pequeno a é o objeto que não há, ele é resto dessa operação da 

constituição do sujeito. É ele que coloca o sujeito como pura insistência; não existe o objeto 

do desejo em Psicanálise, desejo é movimento. Quando alguém diz que quer alguma coisa, 

deseja alguma coisa, pode-se dizer que não está no campo do desejo, mas da demanda, isto é, 

quer realizar um tipo de satisfação. O desejo tem como representação o puro vazio, nada, 

desejo é desejo de nada. Os objetos que despertam interesse nos humanos representam o que 

em Psicanálise se chama falta. Na falta de objeto se quer ter um, vários, buscamos satisfação. 

Em Psicanálise, utiliza-se uma expressão famosa, qual seja: o “sujeito é dividido, 

sujeito barrado” (LACAN, 1998a[1957]). O que isso quer dizer? Uma das formas como 

podemos responder é a partir do que já foi citado acima: o eu é aquele que é um, consciente, 

razão, ainda que seja uma ilusão. Essa ilusão é a de unidade, de identidade: “eu sou”. O 

sujeito é o que não se sabe, o que emerge do inconsciente, o que não se conhece. 
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3 PSICANÀLISE, ANÁLISE DO DISCURSO E SUAS FRONTEIRAS 

 

3.1 Inconsciente, silêncio e angústia 

 

Neste capítulo, privilegiamos as questões ligadas ao inconsciente, à angústia, e ao 

silêncio.  

Como já foi dito na introdução desta pesquisa, o objetivo deste trabalho é analisar os 

discursos que cercam a prática clínica, mais especificamente a chamada “clínica das 

depressões”, analisando os efeitos de sentido produzidos, tendo como base a definição de 

discurso como efeito, conforme Pêcheux (2009[1975], p. 82).  

O que significa dizer que um dado sujeito está em depressão ou é deprimido? O que 

configura a clínica e o clínico, considerando o que concerne à prática psicanalítica - ou seja, 

aquela que é fundamentada pela lógica do inconsciente - e à clínica psiquiátrica - que leva em 

conta questões orgânicas e psíquicas?  

Como corpus, como já foi dito, lanço mão do Manual Diagnóstico e Estatístico de 

Transtornos Mentais – DSM-IV. O DSM-IV é conhecido como um manual que serve para a 

facilitação de um intercâmbio mutuamente produtivo (de maneira suposta) entre a Associação 

Psiquiátrica Americana e a Organização Mundial de Saúde (OMS), ou seja, é uma ferramenta 

em que se encontram classificações de diversos tipos do que se significa como "transtornos". 

Estamos falando de um manual bastante utilizado, que tem um grande peso na atual clínica 

médica. O médico “diagnostica”, já atravessado pelo que está descrito no manual. 

Especificamente, selecionamos o capítulo nomeado como Transtornos do humor, 

que trata da depressão, pois, de acordo com o que se lê no prefácio do manual, as mudanças 

de "conteúdo" são feitas com base em dados empíricos. Sendo assim, interessa-nos perceber o 

que, no âmbito da clínica psiquiátrica, torna necessária a elaboração e a constante atualização 

de manual para consulta de um profissional designado como médico. Trabalhamos com o 

conceito de memória, como ele é definido por Orlandi (2010).  

É importante trazermos aqui algumas formas de pensar a memória no âmbito da 

Análise de Discurso, através dos conceitos de memória discursiva, memória institucional e 

memória metálica Orlandi (2010).  

A memória discursiva, ou interdiscurso, é definida por Pêcheux (2009[1975]) em 

relação às formações discursivas e às formações ideológicas, sendo que uma formação 

discursiva determina o que pode e deve ser dito a partir de uma formação ideológica dada. O 

interdiscurso recobre e recorta as diferentes formações discursivas, que têm seus limites em 
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constante movimento. Ele é “todo o conjunto de formulações feitas e já esquecidas que 

determinam o que dizemos” (ORLANDI, 2010, p. 33), sendo que este esquecimento é 

estruturante. Desse modo, não se tem acesso ao interdiscurso, ele é irrepresentável.  

A memória institucional, ou memória de arquivo, é definida por Orlandi (2010) 

como aquela que não esquece, ou seja, que as instituições não deixam esquecer. As 

instituições são, segundo a autora, o que, num sentido amplo, recobrem escola, museu, 

políticas públicas, rituais, eventos etc. A memória produzida por essas diferentes instituições é 

a memória de arquivo. 

E a memória metálica, segundo Orlandi (2010a), é a memória da máquina, uma 

memória que não se produz pela historicidade, mas por um constructo técnico, que funciona e 

circula pela mídia e através das novas tecnologias de linguagem. Segundo a autora,  

 
Sua particularidade é ser horizontal (e não vertical, como a define Courtine), não 

havendo assim estratificação em seu processo, mas distribuição em série, na forma 

de adição, acúmulo: o que foi dito aqui e ali e mais além vai se juntando como se 

formasse uma rede de filiação e não apenas uma soma, como realmente é, em sua 

estrutura e funcionamento. Este é um efeito – uma simulação – produzido pela 

memória metálica, memória técnica. Quantidade e não historicidade. Produtividade 

na repetição, variedade sem ruptura. E o mito, justamente, desta forma de memória 

é o “quanto mais, melhor”. O que é discutível do ponto de vista do que chamamos 

memória discursiva, a constituída pelo esquecimento. Por ela, sabemos que o 

possível está justamente no esquecimento. Dessa perspectiva, é pouco favorável ter-

se uma memória saturada (ORLANDI, 2010a, p. 9).  

 

Na distinção entre esses três tipos de memória, a autora afirma que cada uma delas 

acarreta diferenças na relação entre constituição, formulação e circulação de sentidos, ao 

mesmo tempo em que cada uma também afeta de modos diferentes a função-autor e o efeito-

leitor. Isso porque, conforme escreve, “qualquer forma de memória tem uma relação 

necessária com a interpretação (e, consequentemente, com a ideologia)” (ORLANDI, 2010a, 

p.10).  

 Assim, a memória metálica, produzida pelas novas tecnologias de linguagem, não é 

um simples e imenso depositário de informações, dados e fatos, uma vez que ela também tem 

uma relação necessária com a interpretação. E ela também não contém todas as informações, 

dados e fatos existentes e completos, embora busque essa completude.   

Desta maneira, indagamo-nos: é a doença que muda ou a escuta que sofre 

transformações? Quais os sentidos/discursos que circulam nessa clínica? Que saber é esse que 

passa da clínica para um dizer/saber, no campo do senso comum, levando o sujeito a dizer: 

“Eu tenho depressão”, “Estou deprimido”?. Nesse caso, a clínica traz uma especificidade em 

que o que está em questão são classificações, e o clínico traz a escuta como base de 
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sustentação, incluindo aquele que fala e aquele que escuta. Mas como isto se dá? Tratando 

discursivamente, que efeitos de sentido se produzem em tais diagnósticos?     

Há de se apontar para a suposição de uma reciprocidade entre a clínica psiquiátrica 

(uma prática no âmbito da medicina) e a indústria farmacêutica, levando a um grande 

aumento de uso de medicação, sob a evidência de melhoria imediata/imediatista da qualidade 

de vida do sujeito. O quanto isto (não) está apartado da questão do aumento exacerbado do 

lucro dos fabricantes? É uma questão ainda a se pensar. 

Prosseguimos: por que analisar justamente as depressões, ou como está escrito no 

DSM-IV, os transtornos do humor? Porque considero, do meu lugar e da minha experiência 

com a prática psicanalítica, que “as depressões” precisam ser escutadas. Não há nenhum 

exame que verifique se o que o paciente relata é o que de fato está determinado nos moldes do 

DSM-IV. Isto é, o relato do paciente é escutado como a "verdade" sobre aquilo que o 

acomete, uma verdade a partir da qual se produzem diagnósticos e se prescrevem medicações.  

Como já foi dito anteriormente, a proposta desta pesquisa é ler a palavra, ou seja, o 

significante ‘depressão’, com base na noção de significante tal como esta foi pensada por 

Lacan (1998 [1964]). A palavra ‘significante’ será discutida, aqui, tendo em vista duas 

possibilidades conceituais, a Psicanálise e a Análise do Discurso.  

 Iniciaremos a reflexão a partir do que Orlandi (2007) vai trabalhar no seu livro “As 

formas do silêncio”: a partir do dito e do não dito, quando falamos alguma coisa, outras ficam 

silenciadas. Abordaremos tal formulação a fim de pensar o que pode estar silenciado quando 

um sujeito recebe o diagnóstico de “deprimido”. 

Com base no que Orlandi (2007) formula e trabalha acerca da posição do analista e 

no que concerne aos conceitos que o analista mobiliza para tratar suas questões é que estou 

me aventurando a ler o que Pêcheux deixou como base de referência para entender a Análise 

do Discurso.  Conforme esta autora (2007), 

 

Tomando Pêcheux como referência básica para entender a análise de discurso da 

escola francesa, podemos dizer que o que singulariza o pensamento desse autor, e 

estabelece consequentemente a sustentação fundamental da análise de discurso, é o 

lugar particular que ele dá à língua, de um lado, em relação à ideologia, que ele 

trata no domínio conceitual do “interdiscurso”, e, de outro, ao inconsciente, na 

relação da língua com o que seria a lalangue (Lacan) e de que Pêcheux não 

trata especificamente em seu trabalho, já que ele visa justamente o outro lado 

dessa relação: o discurso como lugar de contato entre a língua e ideologia. 

(ORLANDI, 2007, p. 30). 
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Em face desta citação, a Análise do Discurso não vai trabalhar com o inconsciente, 

mas sim com o funcionamento da ideologia, ainda que reconheça e considere o 

funcionamento do inconsciente.   

Inserimos em nossa reflexão outro questionamento: é possível pensar o silêncio e o 

inconsciente?
1
 Inconsciente nos termos em que é pensado por Freud e Lacan, conceito de 

grande referência para a Psicanálise? Inconsciente, segundo Freud e Lacan, enquanto o que 

manca, o que é estruturado como uma linguagem e que possibilita sustentar que o sujeito é 

dividido, que “o eu não é senhor da própria casa” (FREUD, 1996[1930])?  

É importante destacar que esta pesquisa não se furta ao desafio de pensar e se 

submeter à crítica (produzindo e recebendo-a) a partir da pergunta: o que um psicanalista 

pode ler da teoria da Análise do Discurso? 

Deixamos essa questão em aberto, a fim de poder prosseguir no que Orlandi nos 

oferece em sua obra “As formas do silêncio no movimento dos sentidos” (ORLANDI, 2007). 

Na introdução do livro, a autora apresenta o silêncio como sendo uma dificuldade, pois tomá-

lo como objeto de reflexão é colocarmo-nos na relação do dizível com o indizível, o que faz-

nos correr o risco de seus efeitos: o de não saber caminhar entre o dizer e o não dizer. Ainda 

de acordo com Orlandi (2007): 

 
(...) 1- há um modo de estar em silêncio que corresponde a um modo de estar no 

sentido e, de certa maneira, as próprias palavras transpiram silêncio. Há silêncio nas 

palavras; 2- o estudo do silenciamento (que já não é silêncio mas “pôr em silêncio”) 

nos mostra que há um processo de produção de sentidos silenciados que nos faz 

entender a dimensão do não-dito absolutamente distinta da que se tem estudado na 

rubrica do “implícito” (...) o silêncio como horizonte, como iminência do sentido, 

tal como expressamos no corpo de nosso trabalho, aponta-nos que o fora da 

linguagem não é o nada mas ainda sentido (ORLANDI, 2007, p. 12). 

 

Afinal, o que permanece silenciado sobre as chamadas depressões, em uma Manual 

descritivo e prescritivo? O que não é dito, escutado, falado e comparece discursivamente 

como sentidos silenciados no DSM-IV? Sentidos que atravessam as palavras, que irrompem à 

revelia, indicando que os sentidos sempre podem ser outros (PÊCHEUX, 2012[1983]), ou 

ainda que muito do que venha a ser importante e relevante nunca se diz ou simplesmente se 

evita dizer. Esses modos de existir dos sentidos e do silêncio levam-me a colocar o silêncio, 

no fluxo do que Orlandi (2007) nos ensina, como fundante.  

Desse modo, nesta reflexão, procuro indicar as várias pistas pelas quais alcançamos 

esse princípio da significação: o silêncio como fundante. Paralelamente, objetivo aprofundar a 

                                                           
1
 A respeito da relação entre silêncio e inconsciente, faz-se relevante consultar a tese: CARNEVALE, Ana. O 

silêncio na constituição do sujeito. Tese (Doutorado). Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2012.  
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análise das formas de apagamento dos sentidos, de silenciamento e de produção do não-

sentido onde ele "mostra algo que ameaça” (ORLANDI, 2007, p. 14).  

Como já foi mencionado, meu percurso teórico é atravessado por uma prática 

psicanalítica, e introduzo em minha reflexão o que Lacan (2005) inventa em seu ensino, a 

saber, o objeto pequeno a e, com isso, o que Lacan (2005) irá teorizar sobre a angústia. Por 

que e como falar de angústia em uma pesquisa que se inscreve no âmbito da Análise do 

Discurso?  

Tendo em vista esta minha trajetória, suponho ser da ordem de uma posição ética a 

necessidade de trazer para a reflexão o que Lacan (2005) nos instrui com relação à angústia e 

o que já pude experimentar como possibilidade de dizer. A pergunta desta pesquisa também 

acaba indicando que o modo como os sentimentos, emoções, afetos são escutados, 

silenciados, fazem diferença e apontam para questões outras que interessam à Análise do 

Discurso. Ou seja, a questão se abre, portanto, para os discursos e sua relação com a língua e a 

ideologia. 

 Lacan (2005) dedica um ano de seu ensino a falar da angústia e da relação dos 

psicanalistas com “uma certa” angústia, dirigindo-se aos psicanalistas: “Assim, portanto, a 

pergunta que fiz, sobre a relação de vocês como analistas com a angústia, deixa em suspenso 

esta outra: quem é que vocês poupam? O outro sem dúvida, mas também a vocês mesmos” 

(LACAN, 2005, p. 15).  

Esta citação aponta para a dificuldade de trabalhar o que é a angústia, devido ao que 

ela pode promover (a própria angústia). Isto é fundamental, justamente por conta de a 

Psicanálise ser uma prática que trata do desejo, e a angústia, enquanto signo do desejo, incluir 

e tocar em pontos da própria angústia. Se recusamo-nos a isso, recusamo-nos ao desejo e à 

Psicanálise. Trata-se de uma questão importante para o que estamos pesquisando sobre as 

depressões.  

Que movimento podemos ler quando um sujeito se diz deprimido? Há um 

movimento, mas precisamos pensar que movimento é esse. Pensar a depressão como 

movimento inclui também a questão do silêncio como foi aludido acima. O não-dito, o que 

está sob pressão. Uma outra leitura do significante ‘depressão’ é ‘de/ - pressão’, o que não 

pode ser dito ou não pode ser escutado.  

Lacan (2005) trabalhará a angústia como movimento articulando com inibição, 

sintoma e angústia, marcando que a inibição, por exemplo, indica a distância que estamos 

frente ao trato com a angústia. O autor afirma que a angustia é um afeto que não é recalcado, 
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marcando que ela se diferencia de emoção, sentimento ou paixão. Ela, portanto, insiste, ou 

melhor, resiste ao recalque e comparece. Frente a ela, o sujeito fica sem tela de proteção. 

 Todavia, quando a angústia comparece? Pergunta crucial para o que temos 

sustentado como questão. Seria a depressão uma resposta para não se haver com o desejo e, 

assim sendo, uma defesa contra a angústia? Caberia ao discurso médico, científico se ocupar 

disso? Apostamos que não, que a angústia é material para a Psicanálise se ocupar: esse é o nó 

da questão.  

Que recursos uma Psicanálise pode oferecer para essa crescente demanda de sujeitos 

em depressão? A "cura pela palavra" (talking cure) foi o que Freud nos deixou como legado. 

Ainda hoje podemos refletir da mesma maneira como Freud refletiu?  

Minha inserção no campo da Análise do Discurso tem possibilitado pensar a 

Psicanálise para além das fronteiras do privado/particular, fazendo-me questão o modo como 

a prática psicanalítica pode vir a se inscrever/escrever no social. O que um psicanalista pode 

oferecer como possível tratamento para as depressões é falar, e falar, para um psicanalista, 

inclui angustiar-se, sair de um movimento de inibição, sintoma e angústia. Por fim, 

introduzimos aqui a depressão para uma abertura em um movimento desejante.     

 A Análise do Discurso trabalha com matéria significante e materialidade 

significante. Segundo Orlandi (2007), a matéria significante é o silêncio. Esta reflexão 

possibilita pensar a concepção de sujeito no discurso, o que é destacado devido ao tema desta 

pesquisa e possíveis articulações teóricas. A autora propõe uma reflexão sobre o dizível e o 

indizível, pensando nos efeitos de sentido do silêncio. Em suas palavras: 

  
Acredito que o mais importante é compreender que: 1. Há um modo de estar em 

silêncio que corresponde a um de estar no sentido e, de certa maneira, as 

próprias palavras transpiram silêncio. Há silêncio nas palavras; 2. O estudo do 

silenciamento (que já não é silêncio mas “por em silêncio”) nos mostra que há um 

processo de produções de sentidos silenciados que nos faz entender uma dimensão 

do não-dito absolutamente distinta da que se tem estudado sob a rubrica do 

“implícito” (ORLANDI, 2007, p.12).  

 

Orlandi (2007) afirma que há silêncio nas palavras e que ele não nos remete ao dito, 

ele permanece em silêncio e significa. Esta é uma questão importante, pois retira a noção de 

significante como pura e exclusivamente ligada à relação com o som, por sua relação sonora 

com a linguagem, e o insere em uma relação mais pela via do sentindo, da significação. O 

silêncio, tratado dessa maneira, possibilita-nos questionar os efeitos de sentido. O silêncio não 

é categorizável, mas condição da linguagem (ORLANDI, 2007). 
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O silêncio que está sendo trabalhado aqui é o silêncio enquanto fundador, princípio 

de significação. Esta hipótese sustenta que o silêncio é a própria condição da produção de 

sentidos, lugar de significação na linguagem. O silêncio, enquanto matéria significante, é 

movimento de sentidos, horizonte na linguagem, e não falta. 

 
Dessa concepção de silêncio, como condição de significação, resulta que há 

uma incompletude constitutiva da linguagem quanto ao sentido (assim como, 

veremos em seguida, também o sujeito tem uma relação importante com a 

incompletude) (...) Assim, em face do discurso, o sujeito estabelece 

necessariamente um laço com o silêncio; mesmo que essa relação não se 

estabeleça em um nível totalmente consciente. Para falar, o sujeito tem 

necessidade de silêncio, um silêncio que é fundamento necessário ao sentido e que 

ele reinstaura falando. (ORLANDI, 2007, p. 69, grifos nossos). 

 

Pensar em fronteiras a partir da Análise do Discurso e da Psicanálise possibilita ler 

que existem outras formas de se teorizar o sujeito e sua constituição. O que Orlandi (2007) 

traz como silêncio surpreende, ao mostrar que o sujeito e sua constituição, tal qual pensado 

pela Psicanálise (que não trabalha o silêncio como noção), estavam para/em mim como uma 

evidência. Questão interessante, pois nos permitiu ver que a Psicanálise pode sim vigorar 

como uma ideologia se não incluirmos as diferenças, as outras formas de pensar. 

 Fronteira foi um significante que se destacou nessa tensão Análise do Discurso e 

Psicanálise, significante que já está se deslocando para diferenças. Se há fronteiras é porque 

há diferença, separação. São campos distintos, com teorizações distintas que tratam do 

discurso e do sujeito.     

 Essa é uma outra maneira de se pensar o sujeito e sua relação com a linguagem e 

com o significante. Incluir o silêncio que habita a linguagem, como possibilidade de pensar os 

efeitos de sentido. 

 

3.2 Angústia e desejo 

   

Para tratar o tema das chamadas depressões, articulando com uma leitura 

psicanalítica, é necessário pensar na teoria das pulsões, por conta da satisfação/insatisfação, 

sofrimento e o indomável da pulsão, como já foi dito anteriormente, e incluir na reflexão 

também o que Lacan (2005) teorizou sobre o objeto a, portanto, a angústia e desejo para tratar 

do impossível de nomear. 

O recalque é um dos conceitos de base para a teoria psicanalítica, é um conceito que 

se faz necessário quando Freud (1996[1915]) está teorizando o inconsciente. O recalque é 

uma operação de substituição, quando uma pulsão não pode ser satisfeita, porque toda 
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finalidade da pulsão, segundo Freud, é se satisfazer. O que acontece é que ela é recalcada, 

muitas vezes, levando o sujeito ao desprazer. Isto nos interessa para pensar a questão da 

satisfação e da insatisfação que, frequentemente, aparece no discurso sobre as chamadas 

depressões.  

Segundo Freud (1996[1915]), a satisfação de uma pulsão que se acha recalcada é 

bastante possível, porém, a força motora do desprazer deve ser maior que a do prazer. 

Podemos entender que a operação do recalcamento trata de uma disputa de força pulsional. As 

neuroses de transferência levaram Freud a concluir que o recalque não é um mecanismo de 

defesa, como muitos pensam. O recalque, enquanto força pulsional, está presente desde o 

início, só que ele se inscreve depois que tiver ocorrido uma cisão marcante entre a atividade 

mental consciente e a inconsciente. Portanto, o mecanismo do recalque diz respeito a um certo 

afastamento de determinadas coisas da consciência. Assim sendo, o recalque é o que 

possibilita o efeito de sujeito e o movimento desejante. 

O recalque e o inconsciente estão articulados. Para que o sujeito tenha acesso ao que 

é da ordem do inconsciente, a operação do recalque precisa ter ocorrido. Operação esta que 

Lacan (2002[1958]) irá trabalhar no seminário sobre o desejo e sua interpretação pela via dos 

significantes. O que sofre recalcamento? O significante! 

Considerar as chamadas "depressões" como significantes nos leva a pensar em 

sentidos dados a um sem sentido, é por aí que vamos pensar o discurso, o sujeito e suas 

relações na atualidade. Que sentidos circulam nesse discurso médico-científico quando se 

nomeia um possível mal-estar como depressão? Falar em sentidos abre para as ‘depressões’, 

como formas de nomear. 

A práxis psicanalítica privilegia um afeto que Lacan vai nomear de angústia; Kant e 

alguns outros filósofos já trataram das questões ligadas à angústia. Aqui, vamos adotar o que 

Lacan teorizou sobre esse conceito. Incluir a angústia na discussão é o que vai nos possibilitar 

sustentar a relação do sujeito com o significante e, portanto, pensar o desejo como ele é 

trabalhado pela linha psicanalítica de base lacaniana. 

A filosofia, a ciência e outras áreas do saber se ocupam bastante da questão do 

sujeito e de sua relação com o desejo, e cada qual teoriza, entende, interpreta por sua via. Que 

consequências isto tem para o sujeito? Trazemos tal pergunta justamente por pensarmos que 

a-bordar o que cada um dá às coisas relacionadas ao sujeito, à vida, à morte, à linguagem etc. 

faz diferença.  

Neste trabalho em específico, trazemos para a discussão o significante "depressão". 

O que leva alguém a se posicionar frente às questões da vida/morte por uma via e não outra?  
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Trabalhar incluindo o conceito de angústia e desejo possibilita-nos uma abertura de 

se pensar o eu, o indivíduo, o sujeito, além de como o sujeito se posiciona diante de 

determinados episódios em sua vida/morte e em sua história. Ou seja, a depressão é um 

sentido dado, mas existem outros. Tomaremos como contraponto para esta pesquisa o desejo. 

Para tratar do desejo, tomamos como base o Livro seminário 6 de Lacan 

(2002[1958]), intitulado “O desejo e sua interpretação”. Neste seminário, Lacan vai 

justamente tratar do sujeito e de sua relação com o significante, apontando que essa é uma 

possibilidade de abordar questões relacionadas ao desejo.  

Levando em consideração que tratamos da relação do sujeito com o significante, 

pretendemos trazer o que é, segundo Lacan (2002[1958]) um significante.  

Segundo Lacan (2002[1958]), um significante trata da relação do sujeito com a 

linguagem, com o grande Outro, condição essa que está para o homem. Os animais, por 

exemplo, não se relacionam com essa instância chamada de grande Outro. O grande Outro é 

fruto da operação do sujeito na linguagem, e essa operação é via significante. O que é um 

significante? 

Para responder tal pergunta, Lacan (1999[1957-1958]) coloca o significante como 

sendo da ordem da emergência. Ou seja, falamos para existir. É a emergência de acessar o 

significante que faz o sujeito falar. Para teorizar, trabalharemos com o que é chamado de 

material do significante. O material do significante nós podemos dizer que se aproxima mais 

do traço, da marca, no entanto, isso não é o significante. 

 A dimensão do significante diz respeito à possibilidade de um apagamento, à marca 

de uma presença ausente. O significante, segundo Lacan (1999 [1957-1958]), é um vazio que 

atesta uma presença ausente. 

 

Se o significante, portanto, é o vazio, é por atestar uma presença passada. 

Inversamente, no que é significante, no significante plenamente desenvolvido que é 

a fala, há sempre uma passagem, isto é, algo que fica além de cada um dos 

elementos que são articulados, e que por natureza são fugazes, evanescentes. É essa 

passagem de um para o outro que constitui o essencial do que chamamos cadeia 

significante(...) Essa passagem, como evanescente, é justamente o que faz voz 

(...) O que mais uma vez constatamos aí é que, apesar de existir um texto, apesar do 

significante se inscrever entre outros significantes, o que resta é o apagamento, é 

o lugar onde se apagou, e é também esse lugar que sustenta a transmissão. A 

transmissão é algo de essencial nisso, já que é graças a ela que o que acontece na 

passagem ganha consistência de voz (LACAN, 1999, p. 355, grifos nossos). 

 

Retomando o que foi dito na citação, o significante deixa rastros, é a presença 

passada, que possibilita a presença de uma ausência, permitindo, assim, que a cadeia 

significante deslize e o sujeito apareça como efeito dessa presença-ausência. 
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Portanto, o sujeito habita a sua condição de falante pelos efeitos da sua relação com 

o encontro com o significante. Significante que, por excelência, é pura diferença, não 

representa o sujeito. Justamente por não representar, falamos, buscamos significantes para dar 

sentido à nossa condição de existir. O humano é o único ser que tem conhecimento da sua 

possibilidade de morte, isto por conta da sua relação com a linguagem. Falamos para nos 

mantermos vivos. Falar é um movimento que inclui satisfação, insatisfação, perda, causa, 

gozo e desejo.  

O que é desejar? Como isso comparece no social hoje? Para circunscrever tais 

questões, citamos Lacan (2002[1958]): 

 

O que é o desejo? Essa não será uma questão a qual teremos ou poderemos 

responder. Simplesmente, se eu não estivesse aqui ligado pelo que eu poderia 

chamar o encontro urgente que tenho com minhas necessidades práticas 

experimentais, ter-me-ia permitido uma interrogação sobre o tema do sentido 

dessa palavra desejo, junto daqueles que foram mais qualificados para lhe valorizar 

o uso, ou seja, os poetas e os filósofos. Não farei, primeiro porque o uso da palavra 

desejo, a transmissão do termo e a função do desejo na poesia é alguma coisa que, 

eu diria, reencontraremos depois se prosseguirmos bastante longe em nossa 

investigação. Se é verdade, como é o que será toda a continuação do meu 

desenvolvimento este ano, que a situação é profundamente marcada, 

depositada, fixada a uma certa função da linguagem, a uma certa relação do 

sujeito com o significante, a experiência analítica nos levará, pelo menos assim 

espero (...) (LACAN, 2002, p. 15, 16, grifos nossos). 

 

 

Nesta citação, o que comparece é a relação do sujeito com o significante, articulado 

com uma experiência analítica, com a práxis, ou seja, a clínica e o discurso, que pode ser 

definido como o Outro, e inconsciente. Clínica esta que tem como fundamento a transmissão 

da descoberta do inconsciente e o discurso, o dizer, portanto, da relação do sujeito com o 

significante? Essa operação fala de um movimento que tem como direção o desejo.  

O desejo foi considerado por Lacan (2002[1958]) como um problema na clínica 

psicanalítica, um problema dentro da experiência, justamente porque o desejo trata da questão 

do homem e a interpretação do desejo demonstra o quanto ela é subjetiva. Segundo Lacan 

(2002[1958]), a lei da subjetividade que a experiência analítica põe em relevo é sua 

dependência fundamental da linguagem, coisa que, em outras ciências (como a Psicologia), 

não é levado em conta.  

Para tocar na questão do desejo, Lacan (2002 [1958]) nos instrui que se faz 

fundamental articular sujeito e sua relação com o significante. Mais ainda, para melhor 

compreender essa articulação, é importante distinguir o que Freud (1996[1914-1916]) define 

como o recalcado, o desejo e o inconsciente. 
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Seguiremos pelo Livro seminário 9, em que Lacan (1998[1964]) trabalha os quatro 

conceitos fundamentais. Para apresentar o inconsciente, o autor nomeia o capítulo “O 

inconsciente freudiano e o nosso” (1998[1964]). Nessa direção, Lacan (1998[1964]) nos faz 

pensar e coloca como questão: “Quais as consequências éticas gerais que a relação com o 

inconsciente, tal como foi aberta por Freud, comporta?” (LACAN, 1998[1964], p. 350). 

O inconsciente freudiano, o que é? Freud (1996[1914-1916]), em seu percurso, deu-

se ao trabalho de justificar a necessidade de descrever o funcionamento do inconsciente. Ele 

diz ser uma necessidade legítima que temos, a de enumerar provas da existência do 

inconsciente. E o autor alerta-nos: “A Psicanálise exige apenas que também apliquemos esse 

processo de inferência a nós mesmos - procedimento a que, na verdade, não estamos por 

natureza inclinados” (FREUD, 1996[1914-1916], p. 175). 

Lacan (1998 [1964]) afirma para aqueles que estão se introduzindo ao seu 

ensino: 

 

Eu gostaria que eles soubessem que uma das coordenadas indispensáveis para 

apreciar o sentido desse primeiro ensino deve ser encontrada no seguinte: que eles 

não podem, onde estão, imaginar até que grau de desprezo, ou simplesmente 

de desconhecimento para com seu próprio instrumento podem chegar os 

praticantes. Que eles saibam que, durante alguns anos, foi preciso todo o meu 

esforço para realizar aos olhos deles esse instrumento, a fala – para lhe devolver 

a dignidade, e fazer com que ela não seja sempre, para eles, essa palavra 

desvalorizada de antemão que forçavam a fixar os olhos em outra parte, para lhe 

encontrar um fiador. (LACAN, 1998 [1964], p. 24). 

 

 

Esta citação se faz importante, pois podemos ler que do inconsciente não queremos 

saber, e mais desprezamos, pois lidar com o funcionamento do inconsciente traz mal-estar e 

surpresas.   

Frente a citações, uma coisa já podemos dizer: o inconsciente freudiano e o 

lacaniano são singulares. Por isso, Lacan (1998[1964]) intitula o capítulo de “O Inconsciente 

freudiano e o nosso”. Falar do inconsciente é falar do nosso, em particular. 

Freud nos descreve o inconsciente pelo seu funcionamento. Para Lacan, é o mesmo 

que falar em fenômenos inconscientes: chistes, atos falhos, sonhos... Um funcionamento em 

que o autor não reconhece seu ato, sendo surpreendido por algo que fala nele e ele não 

controla, nem reconhece, como, por exemplo, no sonho: o sonhador não tem como dizer que 

não é seu o sonho, mas desconhece o seu funcionamento e se surpreende com a falta de 

sentido.  

 Na releitura de Freud, Lacan aponta para o modo de tropeço por meio do qual eles, 

os fenômenos inconscientes, aparecem. Freud (1996[1900]), quando está pesquisando os 
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sonhos, percebe que o sonho ocorre em uma temporalidade estranha. Como pode a mente 

estar em repouso e produzir um sonho? O que está agindo naquela produção? Aquilo de que 

Freud se dá conta é que o sonho é o único fenômeno que o homem não pode dizer que não é 

seu. O sonho pode não ter nada a ver com o sonhador para um leigo, mas é uma produção 

dele, que traz para a cena um sem-sentido, uma outra lógica de funcionamento que não passa 

pelo controle do sujeito.  

Quando Freud analisa seus próprios sonhos, percebe que algo quer se realizar, o que 

Lacan (1998[1964]) chama de “algo que se produz como um achado”: “Ora, esse achado, 

uma vez que ele se apresenta, é um reachado, e mais ainda, sempre está prestes a escapar 

de novo, instaurando a dimensão de perda” (LACAN,1998[1964], p. 30). 

Então, para Freud (1996[1915]), o inconsciente é algo que opera em outra dimensão, 

diferente da consciência e, por esse caminho, o autor chega a concluir que o inconsciente tem 

um funcionamento dinâmico. 

Freud (1996[1915]) se vê às voltas com o que é inconsciente irrompendo a 

consciência, o que é fundamental para o que pretendia transmitir. Algo quer se realizar, e é 

assim que a questão da realização do desejo aparece na obra. É a partir do inconsciente que 

podemos pensar o que é da posição desejante. 

Lacan (1998[1964]) afirma: “O inconsciente é estruturado como uma linguagem”. O 

que isso quer dizer? Qual é a diferença entre dizer que o inconsciente é dinâmico e falar que é 

estruturado como uma linguagem? Lacan aponta para a questão da causa e, para a Psicanálise, 

diferente do que é para a Filosofia, quando falamos de causa, há sempre algo de 

anticonceitual, de indefinido: “Em suma só existe causa para o que manca” (LACAN, 

1998[1964], p. 27). 

 
Nessa hiância, alguma coisa acontece – Essa hiância uma vez cosida sua boca, está 

curada a neurose? Antes de mais nada, a questão está sempre aberta – só que a 

neurose se torna outra coisa, às vezes simples enfermidade, cicatriz, como diz 

Freud – não cicatriz da neurose, mas do inconsciente (LACAN, 1998 [1964], p. 

27). 

 

Quando Lacan introduz o domínio da causa, ele a coloca no lugar onde se produz 

essa hiância; isso que manca é a lei do significante. É isso que quer dizer o inconsciente 

estruturado como uma linguagem. O que opera no inconsciente é da lei do significante, ou 

seja, um significante é representado para outro significante. Com isso o sujeito resta 

indeterminado. 
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Assim, o inconsciente se manifesta sempre como o que vacila num corte do sujeito – 

donde ressurge o achado que Freud assimila seu desejo – desejo que situaremos 

provisoriamente na metonímia desmedida do discurso em causa, em que o sujeito se 

saca em algum ponto inesperado (LACAN, 1998 [1964], p. 32). 

 

 

É nessa direção que Lacan afirma que o estatuto do inconsciente é ético. O autor 

também diz que Freud não deu esse estatuto ao inconsciente devido à sua paixão, o que nos 

leva a pensar que, para colocar o inconsciente no seu devido lugar, o desejo do analista 

precisa operar. O desejo do analista foi teorizado na obra de Lacan (1998[1964]), justamente 

porque o autor retoma o desejo como uma problemática na clínica. Essa é a ética do 

psicanalista. É de responsabilidade do analista o que se refere ao inconsciente. Só aquele que 

se submete à Psicanálise pode dar dignidade à Psicanálise.  

 Neste capítulo, trabalhamos com os conceitos de inconsciente, angústia e 

significante, como esses conceitos são trabalhados pela Psicanálise freudiana e lacaniana, pois 

entendemos que, para tratar dos discursos sobre as depressões, é fundamental pensar o sujeito, 

sua relação com a linguagem, portanto, com o desejo.  

Este percurso pelo ensino de Freud e Lacan se impôs justamente por a Análise do 

Discurso ser uma disciplina de entremeio em que a interpretação se coloca fortemente; isso 

quer dizer que, enquanto (psic)analista, meu gesto de leitura passa por essa trilha 

psicanalítica. 

No próximo tópico, trabalharemos mais especificamente questões ligadas ao desejo 

do analista, conceito muito trabalhado na obra de Lacan, para pensar a ética do desejo que 

inclui a posição do psicanalista nessa situação de escutar/ ler um outro, um discurso, portanto 

vamos abordar brevemente conceitos como transferência e desejo do analista. Por ser essa 

uma pesquisa de mestrado, entendemos que não é possível um grande aprofundamento nestas 

questões, porém, cabe-nos destacar que são questões que tratam dos fundamentos da 

Psicanálise.   

 

3.3 A Clínica: uma escuta possível  

 

O significante "clínica" surge no discurso médico. Nesta pesquisa, como já foi dito, 

vamos analisar o discurso médico psiquiátrico. Portanto, é necessário nos perguntarmos sobre 

essa palavra, "clínica", articulando com a Psicanálise. As depressões? Por que estamos usando 

nesta pesquisa “as depressões”?     
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A temática desta pesquisa, as depressões, e a forma de a-bordar articula o título da 

pesquisa: clínica e discurso. Abre-se, assim, a pergunta: como a-bordar a clínica? Como a- 

bordar o discurso?   

O tema das chamadas depressões, a-bordado pelo olhar da Psicanálise, nos traz um 

problema. Em Psicanálise, a clínica funda a teoria. Então, como um psicanalista, a partir da 

clínica, pode escutar, diagnosticar alguém com a chamada depressão? O saber está com o 

analisando e não com o psicanalista, e o que possibilita que algum saber da ordem do 

inconsciente possa surgir é justamente esta regra em que o analisando fala o que lhe vem à 

cabeça, o que Freud chamou de associação livre. É no encontro com o psicanalista que o 

candidato a analisando vai transferir suas questões fantasmáticas, sendo a transferência 

condição para a clínica psicanalítica.  

Trataremos de mais um conceito fundamental da Psicanálise: a transferência. Pensar 

o pai como função, como um elemento da constituição do sujeito, pensado por uma via 

clínica, para, num só depois, poder ler o que é um pai, qual sua função enquanto lei, e como 

essas questões da lei, da ética, da política aparecem no social. Pensar a Transferência também 

como guia para as perguntas: O que é a clínica? O que é o clínico?   

Questões essas que supomos terem a ver com essa proliferação de diagnóstico das 

chamadas depressões.  

Não é novidade nomear Freud como o pai da Psicanálise, aquele que deu nome ao 

inconsciente, como ele mesmo nos adverte. Depois de sua obra, ninguém mais poderá duvidar 

da existência do inconsciente. Freud também é dono (autor) de uma grande obra. Em seus 

textos, podemos encontrar a consistência da Psicanálise. 

 A transferência é um fenômeno que ocorre na experiência analítica. Freud (1912) 

lida com ela como uma descoberta; a cada caso, a cada método que utiliza, a fim de desvendar 

os mistérios do inconsciente, se depara com a transferência como algo que não pode faltar, ela 

se faz fundamental na experiência analítica. Por quê? Porque, como o significado da palavra 

nos  mostra, a transferência ocorre quando algo é transferido de um lugar a outro. Porém, 

Freud também se dá conta de que a transferência ocorre em outras situações, como, por 

exemplo, na relação médico-paciente, professor-aluno, etc. 

Freud (1996[1912]), então, teoriza a transferência como repetição, atualização; o 

analisando transfere para o psicanalista sua sintomática, atualiza com o psicanalista o que vive 

em sua realidade psíquica, em sua fantasia. Entretanto, em seus textos sobre a metapsicologia, 

Freud (1996[1915]) não inclui o conceito de transferência. O que é teorizado nesse volume de 

sua obra são os conceitos de narcisismo, pulsão e suas vicissitudes, inconsciente e recalque. 
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Isto porque o que interessava a Freud enquanto algo a ser teorizado era o que comparecia na 

clínica como o que insistia. O autor chega a nomear como perturbações mentais aquilo de que 

o sujeito não tem como fugir.  

 Pode-se dizer, de uma forma um pouco mais simples, que o inconsciente é aquilo 

que comparece na nossa vida como mais forte do que o eu, aquilo que eu sei que não devo 

fazer, mas que não é suficiente para que eu não faça. Isso comparece na clínica, por exemplo, 

no que se refere às relações amorosas, às dificuldades em manter um peso que se quer, nas 

dificuldades financeiras, no sofrimento. Essas podem ser questões que fazem alguém buscar 

um psicanalista. 

Neste capítulo, recortamos também o que Lacan trabalha no Livro Seminário 8, 

intitulado “A transferência” (LACAN, 1996[1960-1961]). Lacan, nesse seminário, fala dos 

problemas da transferência, advertindo-nos de que não se deve confundir amor com 

transferência, ainda que esse fenômeno imite ao máximo o amor. Segue em sua teorização 

questionando-se quanto ao lugar do psicanalista. Ou seja, esse é um seminário em que Lacan 

se ocupa de corrigir, de localizar o psicanalista na experiência analítica. 

Lacan (1996[1960-1961]) propõe uma releitura do Banquete de Platão, a fim de 

pensar o problema da transferência e as posições ocupadas na mesma. Não iremos, aqui, 

trazer essa elaboração toda, porém, é fundamental que se leia para melhor pensar sobre o que 

Lacan está propondo como uma correção na posição do psicanalista, o qual, até aquele 

momento, se posicionava como aquele que sabia o que faltava ao analisando. O analisando 

vinha buscar um psicanalista porque não sabia o que estava se passando em sua vida. Algo lhe 

faltava, e ele transferia ao psicanalista essa suposição. E o psicanalista pós-freudiano, isto é, 

nós, psicanalistas depois de Freud, acreditamos poder ocupar esse lugar, o lugar daquele que 

supõe que sabe. Lacan nos diz que essa é a mais falsa situação.  

Segundo Lacan (1996[1960-1961]), o psicanalista deve se fazer de objeto. O 

analisando vem buscar um psicanalista porque não sabe o que se passa em sua vida, algo lhe 

falta, transfere isso ao psicanalista, e o que se inaugura é uma suposta descoberta do 

inconsciente. Considerando o fato do analisando transferir ao psicanalista o que ele não sabe, 

já esta aí toda a implicação do inconsciente. Quando isso acontece na transferência, o 

psicanalista se posiciona como aquele que é amado. Não quer dizer que ele saiba o que falta 

ao outro; o psicanalista se coloca como aquele que não sabe o que tem, que também não sabe. 

Por isso que a transferência tende a imitar o amor, pois é uma partida em que o analisando 

vem buscar o que lhe falta, supondo que o outro tem, como em uma relação amorosa 

qualquer. A diferença é que, em uma Psicanálise, o psicanalista também não sabe o que falta 



 

 
 

65 

ao outro, e isso deve ser colocado na direção do tratamento. Lacan (1996[1960-1961]) nos 

adverte de que a transferência não deve ser um brincar de esconde-esconde. O psicanalista, 

inclusive, deve confessar não saber. É isso que vai possibilitar o que é do inconsciente. 

O problema é que não é tarefa fácil para o psicanalista confessar que não sabe e 

permanecer como objeto, como amado. Até porque, se o psicanalista diz que não tem para dar 

o que o analisando vem lhe pedir, o que justificaria alguém fazer uma análise? Aí está o 

problema do amor: o que falta a um não é o que existe escondido no outro, quer se saiba ou 

não, não tem importância alguma. No amor, basta amar para experimentar que não há 

simetria, basta amar para ser presa desta hiância que está no jogo do amor. 

Sendo assim, uma análise psicanalítica se passa, sim, no terreno do amor, pois como 

nos diz Lacan (1996[1960-1961]) e muitos poetas, só é possível amar amando. Então, a 

experiência psicanalítica, no que toca à questão da transferência, realmente se mostra como 

um problema, pois, se fosse somente o fato de aprender a amar o que está em jogo em uma 

psicanálise, a transferência seria suficiente, mas não é, pois o que está em questão para a 

Psicanálise é o desejo. 

O desejo de que trataremos aqui é o desejo do analista. Lacan fala aos analistas, 

tanto no Livro Seminário 8, quanto no Seminário 10, intitulado “A angústia”. Lacan (2005 

[1962-63]) escreve sobre a angústia, e angústia enquanto signo do desejo. Ele também está 

falando aos supostos analistas, inclusive, pergunta ao público sobre a relação dos analistas 

com a angústia: “A quem é que se poupa quando não se fala sobre uma certa relação com a 

angústia?”. O mesmo responde: “ao outro, sem dúvida, mas a vocês mesmos” (LACAN, 

2005[1962-63], p.15).   

Pensar a angústia, enquanto signo do desejo, no que estamos trabalhando como 

questão, se faz importante pelo que temos articulado em nosso trabalho em relação ao saber, a 

posição do analista, portanto, a ética do desejo. 

 Lacan (1992[1969-70]) quando trabalha a posição de Sócrates no Banquete de 

Platão, nos diz que Sócrates é aquele que confessa não saber o que é o amor, mas o único a 

amar, quando se posiciona enquanto aquele que não sabe, mas que é digno de ser amado. O 

que comparece é o desejo. Em uma psicanálise, quando o analista está na posição daquele que 

pode ser amado, a questão que aparece do lado do analisando é: O que ele quer? Pergunta que 

diz respeito à fantasia do sujeito: O que queres? 

A fórmula da fantasia é também a fórmula da angústia. Com isso, só é possível 

entrar em uma psicanálise se contarmos com a angústia. Lacan (2005[1962-63]) nos diz que a 

angústia é o afeto que não engana, que ela tem objeto, que é o objeto pequeno a. Diz-nos que 
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a angústia surge quando a falta pode vir a faltar. Essa é uma das respostas possíveis por que o 

analista não deve ocupar o lugar do que falta ao outro, daquele que sabe. E o que sabe um 

psicanalista? O que autoriza um psicanalista a dirigir o tratamento? 

Não temos resposta a esses questionamentos, porém, supomos que Freud e Lacan 

nos dão algumas direções. Lacan (2005[1962-63]) diz que leu em Freud sua letra, que a 

consistência da Psicanálise, enquanto ensino e transmissão, estão nos textos de Freud. Essa é 

uma pista que supomos importante: ler Freud. E Lacan dedica toda a sua vida ao seu ensino, 

levantando algumas questões: O que é uma psicanálise? O que é ensinar, quando se trata 

justamente de ensinar o que há por ensinar, não apenas a quem não sabe, mas a quem não 

pode saber? O que podemos falar dessas questões é que são questões que não devem ser 

respondidas, mas, ao lermos Freud e Lacan, podemos encontrar em ambos um ensino, o qual 

Lacan (2006[1967]), inclusive, nomeia “Meu Ensino”. 

Uma outra perspectiva para se tratar o pai em Psicanálise é a partir dos registros: 

real, simbólico e imaginário. Lacan vai dedicar grande parte de sua obra ao tratamento da 

questão do pai. Um outro ponto  que poderia a ser trabalhado é a leitura que Lacan (1958-59) 

irá fazer do personagem Hamlet, de Shakespeare, marcando-se sua diferença em relação à 

leitura do mito de Édipo, realizada por Freud (1996[1902]) com relação ao pai.  

Neste capítulo, em especifico, abordamos mais questões relacionadas à prática de 

um Psicanalista, e a direção do tratamento, incluindo o conceito de angústia, do desejo do 

analista, pois, como já foi dito anteriormente, a psicanálise e, mais especificamente, a prática 

clínica, marcam a posição, a interpretação, os gestos de leitura possíveis de se fazer nos 

capítulos seguintes, que são: o de procedimentos e análise.  

Montar um dispositivo de análise, como a Análise do Discurso propõe, já marca a 

interpretação do analista. Seguimos, nos próximos capítulos, com uma certa angústia, de 

como fazer esta análise atravessada por esses dois campos: Análise do Discurso e a 

Psicanálise.  
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4  PROCEDIMENTOS DE TRABALHO 

 

Em Análise de Discurso, é o próprio analista que, a partir de forte embasamento 

teórico, constrói seu percurso de pesquisa. O corpus empírico desta pesquisa é, como já 

afirmamos, o manual de diagnóstico DSM-IV.  Como afirma Orlandi (2012): 

 

após fazer a seleção do objeto empírico, segue-se a sua transformação em objeto 

teórico (discursivo), linguisticamente dessuperficializado, através do tratamento 

crítico da impressão de realidade do pensamento. Desfaz-se, então, o produto 

acabado como tal do processo discursivo, no qual o sujeito se prende, afetado 

inconsciente, linguística e ideologicamente, para que se possa depreender o próprio 

processo (ORLANDI, 2012, p. 30). 

 

Pêcheux e Fuchs (1997) entendem o objeto discursivo como “resultado da 

transformação da superfície linguística de um discurso concreto, em um objeto teórico, isto é, 

em um objeto linguisticamente dessuperficializado” (PÊCHEUX E FUCHS, 1997, p. 180). 

Dessuperficializar, então, é, em certa medida, desconstruir a sequência de frases, a fim de 

compreender os efeitos e as evidências de sentidos ali construídas.  Nessa medida, é buscar as 

redes de sentidos que ali se inscrevem, é trabalhar com a memória dos dizeres e sua 

historicidade. 

Diante do Manual, em um primeiro momento, selecionamos a introdução para 

apresentar o que está descrito com a finalidade de mostrar a utilidade do manual para a prática 

clínica; em um segundo momento, ainda na introdução, recortamos sequências que marcam 

essa questão da utilidade, mas que apontam também para uma memória e a finalidade em 

manter a credibilidade. No terceiro momento, recortamos a descrição da depressão, que, neste 

manual, em específico, está dentro dos transtornos de humor. 

Orlandi (2012) explica que o processo de dessuperficialização concerne na análise 

da materialidade, em que o pesquisador observa o "como se diz" e as circunstâncias em que se 

diz. Isto é, "naquilo que se mostra em sua sintaxe e enquanto processo de enunciação (em que 

o sujeito se marca no que diz), fornecendo-nos pistas para compreendermos o modo como o 

discurso que pesquisamos se textualiza" (ORLANDI, 2012, p. 65).  

O trabalho de compreensão do analista começa a partir de sua questão e dos 

conceitos que ele mobilizará. Para isso, é necessário que o analista monte um dispositivo de 

análise, que vai se diferenciar de qualquer outro, justamente pela questão, mesmo que a 

temática seja a mesma, a questão do analista está sempre atravessada pela posição do sujeito 

que se inclui na análise.  Segundo Orlandi (2004): 
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a construção desse dispositivo desloca a posição do sujeito para uma posição 

enquanto lugar construído pelo analista. Esse deslocamento - posição do 

sujeito/posição do analista - mostra o lugar outro do analista, isto é, a leitura outra 

que ele pode produzir com seu dispositivo. Essa leitura trabalha o "efeito de 

objetividade" (a construção discursiva do referente, o efeito de evidência), a 

espessura semântica do texto, sua materialidade, levando em conta o deslizamento, 

o equívoco, a ideologia, o gesto de interpretação (ORLANDI, 2004, p. 23-24). 

 

O dispositivo de análise, na Análise do Discurso, possibilita o atravessamento de 

posições impregnadas de evidências, para chegar à observação de como se constituem os 

processos de significação, atentando-se para os deslizamentos de sentidos, tendo em vista que 

o sentido sempre pode ser outro. Uma mesma palavra pode significar de modo diferente, 

dependendo da posição do sujeito e da inscrição do que diz em uma ou outra formação 

discursiva. 

Fazer Análise do Discurso do lugar de quem é atravessado pela Psicanálise, levando 

em consideração que minha formação é de base psicanalítica, nos faz dar uma volta ao que 

um mesmo significante, como ‘dispositivo’, pode significar em áreas distintas, para, em um 

só depois, analisar o que o significante ‘depressão’, usado em um manual específico para 

diagnóstico, pode nos abrir para uma compreensão, em uma análise discursiva. 

Então, trazemos uma questão que poderia ser tomada como paralela, mas que tem 

sua relevância para nosso estudo, ou seja, como o dispositivo é trabalhado por Lacan e 

Foucault.  O que aquele que se propõe a trabalhar em um dispositivo deve levar em 

conta? Lacan (1998[1964]), na escola freudiana de Paris, nos diz que a escola oferece um 

campo, uma base de operação, obedecendo a uma estratégia. Comparando com uma partida 

de futebol, o que temos de saída é a possibilidade de um jogo. Não podemos garantir o que 

acontecerá, tudo dependerá da disposição e da estratégia de jogo, tanto para ganhar como para 

perder. Tardits (2011), quando trabalhou os dispositivos em seu livro “As formações do 

psicanalista”, afirma que Lacan se utilizou do termo dispositivo para falar da experiência 

disposta da cura. A autora via na experiência, mais do que na invenção do inconsciente, a 

verdadeira criação de Freud, na medida em que ela é um dispositivo cujo real toca no real. 

Segundo Foucault (1988), que é contemporâneo a Lacan, dispositivo é uma 

formação que resulta de uma estratégia de fazer o sexo confessar e de fazê-lo confessar a 

verdade do ser humano. No texto “História da sexualidade 1”, Foucault (1988), quando 

trabalha os dispositivos, nos coloca como uma presa de imensa curiosidade pelo sexo, 
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obstinados em questioná-lo, insaciáveis por ouvi-lo e por ouvir falar dele, uma grande vontade 

de saber sobre, petição de saber. 

O que é importante e possível saber para que um dispositivo funcione? Em um 

dispositivo, é importante que saibamos “a quantas anda” nosso apetite por saber, melhor 

dizendo, o que é possível se recolher de um dispositivo, o que se pode saber sobre seu próprio 

sexo, que, segundo Foucault (Ibid.), nada mais é do que a condição humana, divisão. O que se 

coloca no sexo é a questão sobre o que somos. Acrescentamos: seres falantes. Sendo assim, o 

que falamos? Quem fala? Por que falar? Para que falar? Em um dispositivo, falar tem uma 

função real, de perda de sentido. Repetimos ou confessamos o que não podemos saber sobre o 

sexo, sobre nós mesmos.  E, numa escola de psicanálise, quando participamos de um 

dispositivo (análise, cartel e supervisão), o que pretendemos saber?  

Dispositivo cujo real toca no real, estratégia de fazer o sexo confessar a verdade do 

ser humano. Em um percurso de formação, o que está em jogo tem a ver com a passagem da 

transferência de trabalho ao trabalho de transferência. É importante que consideremos que é 

uma experiência de fala, de discurso, pois é a partir da fala que podemos dar de encontro com 

o real da experiência. Quando falamos, o que parece é que a comunicação não existe. A 

relação sexual, melhor dizendo, não tem entendimento, é uma experiência de perda. Falou, 

está falado. É a isso que um dispositivo se presta: a fazer confessar, fazer falar, mesmo sem 

saber onde vai dar. Essa é a perspectiva da Psicanálise a que um dispositivo se presta.  

Como foi dito anteriormente, em Análise do Discurso, o dispositivo de análise não 

está pronto, ele é montado a partir da questão do analista, marcando a posição do sujeito. 

Assim sendo, em Análise do Discurso, o dispositivo de análise se constrói junto à questão de 

pesquisa, num batimento teórico e analítico, um gesto de interpretação, e leitura. Nesse 

movimento, o analista é mobilizado a recortar seu corpus. 

Recortar (ORLANDI, 2012), portanto, já é um movimento analítico que direciona os 

procedimentos metodológicos no interior do campo teórico que fundamenta a abordagem. É 

pelo recorte de sequências discursivas - "sequências orais ou escritas de dimensão superior à 

frase" (COURTINE, 1981). 

Uma análise das discursividades não está pautada na interpretação do texto fechado 

em si, não vai atrás de destampá-lo, como se fosse um recipiente, para que se deixem 

conhecer os sentidos entranhados, a não ser que se tenha como escopo (prevendo-se a 

interpelação ideológica e os apagamentos que provoca) analisar os efeitos de evidência que 

produzem ilusões de homogeneidade e/ou atuam na tentativa de estabilização de determinados 

sentidos. Há todo um processo científico de investigação regido pela aplicação de conceitos e 
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que demanda um olhar sobre o objeto, cuja finalidade é chegar ao discurso, para compreender 

o modo como funcionam os processos ideológicos na atualização de determinados sentidos e 

no consequente apagamento de outros. 

 

4.1. Recortes e análise 

 

Como corpus empírico, conforme já referido, utilizamos o Manual Diagnóstico e 

Estatístico de Transtornos Mentais – DSM-IV. A escolha pelo manual ocorreu devido ao 

aumento de pessoas diagnosticadas com as chamadas depressões e pela maneira como isso 

começou a circular no social.   Podemos verificar, ainda que de forma rápida, esse aumento 

que mencionamos, tendo em vista o grande número de revistas e pesquisas publicadas a 

respeito do tema depressão.  No que diz respeito a esse trabalho, em particular, a palavra 

‘depressão’ começou a se destacar em minha escuta, levando-me a pensar nos discursos que 

cercam as chamadas depressões e nos efeitos de evidência. 

Como esses diagnósticos vêm sendo feitos, e o que caracteriza as chamadas 

depressões, essa foi a via pela qual chegamos ao manual: Manual DSM-IV este que, na 

presente pesquisa é o corpus empírico, bastante utilizado pelos médicos para diagnosticar. A 

escolha pelo DSM-IV decorre também de sua maior aceitação entre os profissionais da área 

clínica.  Uma outra questão  relevante que interessa-nos bastante discutir é o suposto uso do 

manual para uma melhor comunicação (eficaz e unívoca) entre os clínicos, aspecto colocado 

na introdução do manual como uma de suas utilidades.  

Como buscamos, nesta pesquisa, refletir acerca dos discursos sobre as chamadas 

depressões, cabe-nos trazer reflexões sobre a comunicação e seus efeitos de sentido. Segundo 

Mariani (2015), “há um efeito de evidência em que falar a mesma língua pode ser garantia de 

comunicação. A autora traz para a reflexão pontos importantes, que já estavam nos textos de 

Pêcheux (2009[1975])”, ou seja, na linha teórica da Análise do Discurso. 

Pêcheux (2009[1975]) afirma: uma língua, qualquer que seja, porta “uma unidade 

dividida e contraditória da comunicação/não-comunicação” (PÊCHEUX, 2009[1975], p. 27). 

Com essa afirmação, o autor aponta a contradição a partir da adição do “e”: línguas 

comunicam e não comunicam. Neste livro, Semântica e discurso, Uma crítica à afirmação do 

óbvio, Pêcheux (2009[1975]) toca nesse ponto sensível da não comunicação dessa forma, no 

âmbito da história das tendências dos estudos linguísticos. Sua proposta é questionar a 

evidência da ideia de comunicação clara e precisa em função de uma pretendida unidade e de 

homogeneidade das línguas, nas sociedades, nos sujeitos (MARIANI, 2015). 
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Segundo Mariani (2015), a ideia de comunicação está no imaginário dos leigos, dos 

linguistas e dos professores de língua materna e estrangeira.  Encontra-se vinculada à noção 

de que a linguagem serve para representar o mundo. A etimologia da palavra ‘comunicação’, 

conforme Mariani (2015), também pode dar pistas para o que Pêcheux (2009 [1975]) discute.   

Em Mariani (2015), lemos: 

 

conforme Nunez (2015) depreende-se na palavra ‘comunicação’, que vem do latim 

communicatio (“ação de comunicar”), os elementos léxicos de ‘comunicação’ são o 

prefixo com- (“inteiramente, globalmente”) + munus (“cargo, dever, ocupação”) + 

sufixo verbal -icar ( “converter algo em”, “tender a”) + sufixo -ção (ação e efeito). 

(...)O coração de ‘communicatio’ é  munis (“que cumpre sua função”), ligada à raiz 

*mei- (“mudar” e “mover”).  Podemos nos perguntar: mover a quê?  À troca 

recíproca, mútua. Seria possível entender, então, “comunicar como sendo por em 

comum” (Laborit,  apud Santos, 1987, p. 38), estabelecer uma troca (MARIANI, 

2015, p. 5). 

 

Ainda segundo a autora,  

 
 (...) Ora,  cumprir a função de troca mútua, ou por em comum, não quer 

necessariamente dizer entendimento, nem troca verbal clara ou objetiva, tal como se 

depreende na significação de comunicação em muitos linguistas. Ao contrário, 

aponta para a pluralidade de sentidos, de interpretações, de diferenças, portanto.  

Discursivamente, no entanto, como as noções de sujeito, de língua e de produção de 

sentidos são trabalhadas a partir do materialismo e da psicanálise, a ideia de 

comunicação é compreendida de forma crítica. (MARIANI, 2015, p. 5). 

    

Retomando a citação, e considerando que a autora está tratando os vários sentidos para 

a palavra comunicação, afirmamos, a partir da reflexão de Mariani (2015), que comunicar 

abre para um sentido de que a lingua é transparente, um instrumento de comunicação, 

transmitir informações, dando o efeito de evidência de que falamos, portanto, comunicamos. 

Pensar nessa vertente de sentido, possibilita pensar como a língua nos constitui. Se somos 

constituídos pela lingua, esta é mais do que um instrumento de comunicação. A partir da 

Análise do Discurso e da Psicanálise, podemos dizer que a ideologia e o Incosciente operam 

como funcionamento que constitui o sujeito, fazendo, portanto, com que a comunicação falhe, 

falte compreensão, dando brechas para os equívocos, para os lapços de linguagem, sendo 

assim, falar, ainda que tenhamos a ilusão de comunicação, traz outros sentidos. 

O que Mariani (2015) está discutindo sobre a palavra ‘comunicação’ e seus efeitos de 

sentido nos orienta para abrir a possibilidade de pensar o discurso “que implica que não se 

trata necessariamente de uma transmissão de informação entre A e B, mas, de modo mais 

geral, de um ‘efeito de sentidos’ entre os pontos A e B” (PÊCHEUX, 2014[1969], p.81). 

Logo, podemos colocar em suspensão aquilo que está proposto na introdução do DSM-IV: 
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qual a garantia dos clínicos que o utilizam sobre os sentidos das palavras ali escritas, as suas 

próprias e a dos pacientes que eles atendem? 

Prosseguindo, vamos definir o que é um manual. O manual, no dicionário Aurélio 

(2004) tem como significados: “1- da mão. 2- feito com as mãos, ou manobrado, com elas. 3- 

livro que traz as noções essenciais sobre uma matéria” (FERREIRA, 2004). 

No dicionário online, depreende-se: 

 

Como adjetivo de dois gêneros:  

 

1- “referente à mão; agilidade manual”;  

2- “que se faz com as mãos; atividade manual”; 

3- “diz-se de oficio no qual se trabalha especificamente com as mãos; que se executa sem intervenção 

de uma máquina”; 

4- “que se maneja, aciona por meio da mão; percussão manual”; 

5- “fácil de manusear, maneiro, cômodo”; 

6- “que se pode mover ou transportar facilmente com as mãos, leve, portátil, maneiro”. 

 

Como substantivo masculino: 

 

1- “obra de formato pequeno que contém noções ou diretrizes relativas a uma disciplina, técnica, 

programa escolar etc.; manual de redação e estilo”; 

2- “livro que orienta a execução ou o aperfeiçoamento de determinada tarefa; guia prático; manual de 

corte e costura”; 

3- “livreto descritivo e explicativo que acompanha determinados produtos, orientando acerca do uso, 

da conservação, instalação etc., manual do videocassete”; 

4- “livro de oficio religioso e orações, breviário”. 

 

Tendo como corpus um manual, cabe-nos trazer para esta pesquisa o que Silva 

(2001) define em seu texto, sobre os manuais. A autora trabalha com a noção de discurso 

sobre que se constitui na relação com o imaginário de unidade de língua com os efeitos e uma 

dada escolarização que são sustentados, ambos, pela gramática e pelo dicionário enquanto 

instrumento de gramatização em uma língua nacional. 

Sendo o DSM-IV um manual, cabe pensarmos sobre manuais em medicina e 

psicanálise, considerando que essa relação com a língua muitas vezes pode produzir efeitos 

naqueles que ocupam a posição de médicos psiquiatras. Teorizar sobre isso nos orienta a 

pensar na relação do sujeito com a ilusão de uma unidade de língua e como instrumento. 

Nesta pesquisa, mais especificamente na posição do médico psiquiatra frente ao sujeito, 
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comparece uma posição de autoridade. O médico parece estar sobre o efeito de evidência de 

que a língua é transparente e comunica, como já trabalhamos anteriormente. 

Os efeitos ideológicos no âmbito dos discursos sobre as chamadas depressões 

influem nas questões relacionadas ao sujeito e à língua.       

Passemos, agora, a apresentar os recortes realizados na introdução do DSM-IV, com 

vistas à análise empreendida. 

  

4.1.1 Processo de dessuperficialização 

 

SD1 - Esta é a quarta edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de transtornos Mentais ou 

DSM-IV, da Associação Psiquiátrica Americana. A utilidade e credibilidade do DSM-IV 

exigem que seu foco se mantenha sobre suas finalidades clínicas, de pesquisa e educacionais e 

que esteja apoiado por uma ampla base empírica. Nossa maior prioridade tem sido a de 

oferecer um manual útil para a prática clínica. Esperávamos tornar o DSM-IV prático e 

útil para clínicos, esforçando-nos por obter brevidade nos conjuntos de critérios, clareza de 

linguagem e relatos explícitos dos construtos incorporados nos critérios diagnósticos. Uma 

meta adicional era facilitar as pesquisas e melhorar a comunicação entre clínicos e 

pesquisadores. Também tínhamos em mente o uso do DSM-IV para aperfeiçoamento da 

coleta de informações clínicas e como instrumento didático, para o ensino de patologia. 

(DSM-IV, 1995, p. 15). 
 

Quadro1 – Sequência discursiva 1 

DSM-IV                    

(INTRODUÇÃO) 
ATRIBUIÇÃO FUNÇÃO 

UTILIDADE "útil" 

* Termos vinculados à práxis, concepção de 

ciência empírica. 

* Apoiar a ampla base empírica. 

CREDIBILIDADE "crível" 
*Ser utilizado por vários profissionais de saúde. 

* Prático. 

UTILIDADE/ 

CREDIBILIDADE 

“manual” 

* Pesquisas educacionais apoiando uma base 

empírica. 

*Clínica. 

* Aperfeiçoamento da coleta de informações 

clínicas e como instrumento didático, para 

ensino 

da patologia. 

UTILIDADE/ 

CREDIBILIDADE 

“clareza na 

linguagem” 

*Relatos explícitos dos construtos incorporados 

nos critérios diagnóstico; 

*melhorar a comunicação entre os clínicos e 

pesquisadores 
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SD2 - Uma nomenclatura oficial deve ser aplicável a uma ampla gama de contextos. O 

DSM-IV é utilizado por clínicos e pesquisadores de diferentes orientações (por ex., biológica, 

psicodinâmica, cognitiva, comportamental, interpessoal, de sistemas familiares). Ele é usado 

por psiquiatras, outros clínicos, psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros, terapeutas 

ocupacionais e de reabilitação, conselheiros e outros profissionais da saúde e saúde 

mental. O DSM-IV deve ter a capacidade de ser utilizável em múltiplos contextos- 

enfermaria, ambulatório, hospital-dia, consultoria de ligação, prática privada e cuidados 

primários, bem como com populações comunitárias (DSM-IV, 1995, p. 15). 
 

Quadro 2 – Sequência discursiva 2 

DSM-IV                           

(INTRODUÇÃO) 
ATRIBUIÇÃO FUNÇÃO 

UTILIDADE 

*Ele é usado por 

psiquiatras, outros 

clínicos, psicólogos, 

assistentes sociais, 

enfermeiros, 

terapeutas 

ocupacionais e de 

reabilitação, 

conselheiros e outros 

profissionais da saúde 

e saúde mental. 

*Afirmar uma memória bem sucedida de DSM 

anteriores. 

*Capacidade de ser utilizável em múltiplos 

contextos-enfermaria, ambulatório, hospital- dia, 

consultoria de ligação, prática privada e 

cuidados primários, bem como com populações 

comunitárias. 

CREDIBILIDADE 
* Uma nomenclatura 

oficial. 

* Em nome de uma transparência, supor uma 

nomenclatura única, “oficial” dando conta das 

novas patologias. 

 

SD3 - “O DSM-IV é o produto de 13 grupos de trabalho (ver apêndice J), cada um dos quais 

possuindo a responsabilidade primária por uma seção do manual. Esta organização visa 

aumentar a participação de especialistas em cada uma das respectivas áreas. Adotamos 

inúmeras precauções para garantirmos que as recomendações dos Grupos de Trabalho 

refletissem a amplitude de evidências e de opiniões disponíveis, e não apenas a opinião 

de membros específicos. Após extensas consultas com especialistas e clínicos em cada 

campo, selecionamos membros para os Grupos de trabalhos que representassem uma ampla 

faixa de perspectivas e experiências. Os membros foram informados de que participariam 

em busca de acordos consensuais, e não como defensores de opiniões mantidas 

previamente. Além disso, estabelecemos um processo formal baseado em evidências, que 

deveria ser seguido pelos Grupos” (DSM-IV, 1995, p. 15). 
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Quadro 3 – Sequência discursiva 3 

DSM-IV                      

(INTRODUÇÃO) 
ATRIBUIÇÃO FUNÇÃO 

UTILIDADE 

*Produto de 13 grupos *Aumentar a participação de especialistas. 

*Processo formal 

baseado em evidências 

(modo de trabalho), 

*Busca de acordos consensuais e não como 

defensores de opiniões mantidas previamente. 

 * Ser seguido pelos grupos. 

CREDIBILIDADE 

* Após extensas 

consultas com 

especialistas clínicos 

em cada campo, 

selecionamos 

membros para os 

grupos de trabalho que 

representem uma 

ampla faixa de 

perspectivas e 

experiência. 

* Que as recomendações dos grupos de trabalho 

refletissem a amplitude de evidências e de 

opiniões disponíveis, e não apenas a opinião de 

membros específicos. 

 

SD4 - A fim de manter linhas de comunicação abertas e extensas, o Grupo de trabalho para o 

DSM-IV estabeleceu uma ligação com muitos outros componentes, dentro da Associação 

Psiquiátrica Americana e com mais de 60 organizações e associações interessadas no 

desenvolvimento do DSM-IV (por ex., Associação Americana de Gerenciamento para 

informações da saúde, Associação Americana de Enfermagem, Associação Americana 

de Terapia Ocupacional, Associação Psicanalítica Americana, Associação Psicológica 

Americana, Sociedade Psicológica Americana, Coalização Para a Família, Grupo para 

Avanço da Psiquiatria, Associação Nacional de Assistentes Sociais, Centro Nacional 

para Estatística de saúde, Organização Mundial de Saúde). Tentamos ventilar questões e 

evidências empíricas logo no início do processo, a fim de identificarmos problemas 

potenciais e diferenças de interpretação. Intercâmbios de informações também foram 

possibilitados através da distribuição de um boletim semestral (o DSM-IV Upadate) da 

publicação de uma coluna regular sobre o DSM-IV em Hospital and Comumunity Psychiatry, 

apresentações frequentes em conferências nacionais e internacionais e numerosos artigos em 

periódicos (DSM-IV, 1995, p. 16). 
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Quadro 4 – Sequência discursiva 4 

DSM-IV                        

(INTRODUÇÃO) 
ATRIBUIÇÃO FUNÇÃO 

UTILIDADE 

* Estabeleceu uma 

ligação com mais de 

60 organizações. 

*A fim de manter linhas de comunicação abertas 

e extensas. 

CREDIBILIDADE 

* Componentes dentro 

da Associação 

Psiquiátrica 

Americana e 60 

organizações e 

associações 

interessadas no 

desenvolvimento do 

DSM. 

*Tentamos ventilar questões e evidências 

empíricas logo no início do processo, a fim de 

identificarmos problemas potenciais de 

diferença de interpretações. 

*Intercâmbio de informações; publicação de 

boletim semestral em hospitais e comunidades 

psiquiátricas, conferências nacionais e 

internacionais e numerosos artigos. 

 

SD5 - Ao chegarem a decisões finais acerca do DSM-IV, os Grupos de Trabalho Específicos 

e o Grupo de trabalho examinaram todas as extensas evidências empíricas e 

correspondências que haviam sido reunidas. Acreditamos que a principal inovação do DSM-

IV não está em quaisquer de suas mudanças especificas no conteúdo, mas sim no processo 

sistemático e explicito pelo qual foi elaborado e documentado. Mais do que qualquer outra 

nomenclatura de transtornos mentais, o DSM-IV está baseado em evidências empíricas 

(DSM-IV, 1995, p. 15). 

 

Quadro 5 – Sequência discursiva 5 

DSM-IV ( Prefácio) ATRIBUIÇÃO FUNÇÃO 

UTILIDADE 

EXPLÍCITO; GRUPO 

ESPECÍFICO 

PROESSO SISTEMÁTIO E 

EXPLÍCITO DE 

ELABORAÇÃO DO 

MATERIAL 

CREDIBILIDADE INOVAÇÃO 

PROCESSO BASEADO EM 

EVIDÊNIAS EMPÍRICAS 

 

Essas sequências recortadas da Introdução, do DSM-IV, tendo em vista a 

dessuperficialização discursiva que estamos propondo, mostram um funcionamento que tem 

sua importância da série de manuais, por conta da atualização. Marcam também como o 

DSM-IV está organizado, e por quem, apontando para uma direção que se pretende unívoca e 

útil para os clínicos. No entanto, podemos nos perguntar e estranhar essa constante 

reformulação do Manual.  Se o Manual está sujeito a criticas e não deveria ser lido como algo 

fechado, aí não se indicaria uma contradição?  Afinal, um Manual que serve para diagnosticar 

sofre mudanças constantes? Isso pode apontar para o fato do diagnóstico, a classificação, ter 

movimento. Ser uma construção. E, nesse sentido, quem organiza, quem escuta, faz questão. 
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Orlandi (2012), em seu texto “Leitura e discurso científico”, define a discursividade 

como o lugar que permite observar os efeitos materiais da língua, enquanto sistema passível 

de jogo, na história e na memória, resultando, desse jogo de produção de sentidos, o equívoco. 

É pela discursividade e pelo equívoco que Pêcheux (2014[1994]) constitui o ponto 

crucial do trabalho de leitura do arquivo. Definido, segundo a autora, como já foi dito 

anteriormente, como campo de documentos pertinentes e disponíveis (as coisas a saber) sobre 

uma questão, um arquivo é constituído, sempre, por um gesto de leitura, uma posição sujeito 

(ORLANDI, 2012). 

As coisas a saber se relacionam com a memória discursiva. Memória que, segundo 

Orlandi (Ibid.), funciona como versões enunciativas, imagens do dizer. É desse modo que se 

pode pensar o arquivo: a memória inscreve o discurso em filiações e o sentido que as 

representa está sempre sujeito a deslocamento. As diferentes versões são efeitos das relações 

de sentido (relação de um discurso com outros), das relações de força (relação de um discurso 

com o “lugar” de que é falado). Nesta perspectiva, como nos afirma Orlandi (2012) “o 

equívoco é fato estrutural implicado pela ordem do simbólico” (ORLANDI, 2012, p. 132). 

Ainda segundo a autora: 

 

Pêcheux (1981) propõe que se marque e se reconheçam evidências práticas que 

organizam as leituras, mergulhando a leitura “literal” (enquanto apreensão do 

documento) numa leitura interpretativa. Desse modo, se constituiria um espaço 

polêmico das maneiras de ler, uma descrição do trabalho de arquivo enquanto 

relação com ele mesmo, em uma série de conjunturas, trabalho da memória histórica 

em perpétuo confronto consigo mesma. (ORLANDI, 2012, p. 133). 

  

Considerando a citação acima, as maneiras de se ler uma descrição do trabalho de 

arquivo apontam para a relação com o simbólico e com a interpretação, marcando a 

constituição do sentido. “Diante de qualquer objeto simbólico, o sujeito é convocado a 

interpretar, estando aí o principio da ideologia, não há sentido, para a Análise do Discurso, 

sem interpretação, mas este processo de constituição de sentido (sua historicidade) não é 

transparente para o sujeito” (ORLANDI, 2012). É através de um processo imaginário que o 

sentido se produz no sujeito, na relação que interliga linguagem/pensamento/mundo. Sendo a 

interpretação e a ideologia necessárias. 

Para analisar os recortes acima, destacamos que os enunciados significam de acordo 

com a posição de quem fala e em determinadas condições; há, em certas circunstâncias, 

independência do objeto face a qualquer discurso feito ao seu respeito, pois há “real”. 



 

 
 

78 

Pensando no discurso científico e em seu funcionamento, mais especificamente no 

material recortado para análise, entendemos que estamos analisando a posição do sujeito 

cientista, considerando que o Manual é produzido por grupos de cientistas. Isto nos leva a 

pensar na questão da autoria e da maneira como o sujeito cientista interpreta o discurso 

científico. Segundo Orlandi (2012): 

 
O autor científico, na Idade Média, tinha singularidade: a credibilidade de sua 

produção estava diretamente vinculada a seu nome. Hoje a ciência se faz em 

laboratórios, em equipes. O autor não é singular. Em que isso afeta a interpretação? 

(ORLANDI, 2012, p. 141). 

 

O que se coloca na presente citação, e no questionamento que ela porta, é a questão 

da autoria; vale lembrar que a interpretação também tem relação com o que não tem sentido, o 

sujeito tem necessidade de domesticar o sentido. Considerando o que já foi trabalhado nos 

capítulos anteriores, em que as depressões e suas definições podem estar dentro de um sem 

sentido, trabalharemos com a pergunta que Orlandi (Ibid.) se faz. Se esses movimentos 

produzem efeitos sobre a autoria, certamente também refletem sobre o leitor, seu estatuto, 

seus modos de leitura, portanto em que essa questão da autoria afeta o discurso científico?  

A autora propõe que é no reconhecimento de que os fatos são sujeitos à interpretação 

e que a língua, na medida em que é constituída pela falha, pelo deslize, pela ambiguidade, faz 

lugar para a interpretação, que se pode perceber que não há como regulamentar o uso dos 

sentidos, embora nunca se deixe de tentar. Seria no reconhecimento da impossibilidade de 

controle e vendo nos diferentes processos de leituras e em uma reorganização de novas 

divisões de trabalho no social da leitura, ou seja, no conhecimento por um processo 

inacabado, incompleto. E, por isso mesmo, possível. É isso que, segundo a autora, nos ensina 

o discurso: “o lugar da falha, da incompletude é também o lugar do possível, da 

transformação” (ORLANDI, 2012, p. 230).      

Destacamos, em nossos gestos de análise, as palavras ‘utilidade’ e ‘credibilidade’, 

pois são adjetivos que estão nesta introdução, indicando para uma direção no sentido. O 

Manual se define como útil e confiável. São adjetivos que apontam para uma característica do 

Manual direcionando a leitura. Ao afirmar que a linguagem é “clara”, podemos ver aqui um 

efeito ideológico de que a ciência comunica com clareza, e é acessível para quase todos. 

Podemos problematizar de maneira mais direta a comparação simplista da linguagem a um 

instrumento e, ao mesmo tempo, pensar a relação intrínseca entre o homem e a linguagem, 

questão apontada anteriormente por Pêcheux (2009[1975]), Mariani (2015) e Ferreira (2005).  
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A língua possibilita a comunicação e a não-comunicação porque sua materialidade é 

opaca, não é transparente, o que indica  que nunca temos garantia de que “o sentido” daquilo 

que desejamos “informar” foi ou não “comunicado”. Pois, para além de “informar” ou 

“comunicar”, o que o sujeito faz é interpretar. E a interpretação, como nos mostra Orlandi 

(2004), não é a mesma para os diferentes sujeitos. Conforme a autora: 

  
o gesto de interpretação é o que – perceptível ou não para o sujeito e/ou para seus 

interlocutores – decide a direção dos sentidos, decidindo, assim, sobre sua (do 

sujeito) direção (ORLANDI, 2012a[1996], p. 22).  

 

O matemático, filósofo e analista de discurso Henry (1992) discute essa questão da 

linguagem tomada como instrumento de comunicação em seu livro “A ferramenta imperfeita” 

(HENRY, 1992). Nessa obra, o autor problematiza as palavras instrumento/ferramenta 

enquanto definição da linguagem humana, e seu modo de qualificação como imperfeita, em 

oposição às linguagens formais, significadas como perfeitas. De acordo com o autor: 

  
Que a linguagem, como ferramenta [instrumento], seja imperfeita é patente e não há 

mais quase nada a falar sobre isso, do ponto de vista científico, quero dizer. 

Enquanto instrumento de comunicação e de troca, do pensamento e da expressão, a 

linguagem acaba traindo o pensamento, por ser causa de mal-entendidos, de ilusões, 

de erros. Falar nesse momento de um defeito da linguagem, apresentá-la como uma 

ferramenta imperfeita, como Bentham ou Frege, parece mesmo um eufemismo que 

preserva a miragem da linguagem bem-feita, de instrumento aperfeiçoado ou ainda 

de um uso racional desse instrumento. (HENRY, 1992, p. 193). 

 

A partir desta citação, podemos afirmar que o autor traz uma questão importante, o 

imperfeito, instrumento imperfeito, segundo o autor.  O que encontramos neste recorte é esse 

efeito de ilusão de perfeição, como se a língua/linguagem não tivesse furos, mal-entendidos. 

Nega-se, nesta concepção, o que Pêcheux e Gadet (2010[1981]) vão trabalhar como o real da 

língua.  

Neste recorte, podemos ler que ainda nesta direção dos atributos de útil e confiável, 

destacamos o fato do grupo indicar quem pode e deve usar o Manual, portanto aparece um 

discurso autoritário, fechado, em que circula o mesmo, mesmo que se digam diferentes, em 

que o conhecimento circula entre os clínicos, e isso é o que indica a credibilidade e a 

transparência do que se chama no Manual de “nomenclatura oficial”. 

Lemos também que, nas condições em que o Manual é produzido, tem como função 

afirmar uma memória de sucesso dos manuais anteriores. As novas edições virão para 

aperfeiçoá-lo, e nada mais. 

Partindo do que expomos como a memória em Análise do Discurso, podemos 

analisar que na introdução do Manual está vigorando neste efeito de informar, de comunicar, 
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no sentido de uma completude e transparência, visando domesticar os sentidos, controlar as 

leituras supondo uma utilidade de emprego. 

Passemos, agora, a apresentar outros recortes realizados na introdução do DSM-IV, 

com vistas à análise empreendida. 

Nos recortes que destacamos da introdução, de acordo com o que se apresenta como 

introdução do Manual, as mudanças de conteúdo são feitas com base em dados empíricos. 

Que efeitos de sentidos e quais formações discursivas estão postas nesse funcionamento 

discursivo? 

Tais recortes apontam para o que já analisamos no primeiro momento com relação à 

ilusão de completude, de transparência na linguagem, porém com alguns outros elementos 

que vamos destacar como o funcionamento de memória institucional, definida por Orlandi 

(2010) como aquela que não esquece, ou seja, que as Instituições não deixam esquecer. As 

instituições são, segundo a autora, o que, num sentido amplo, recobre uma Escola, um Museu, 

políticas públicas, rituais, eventos, etc. A memória produzida por essas diferentes instituições 

é a memória de arquivo, como já foi dito anteriormente. 

Embora consideremos bastante relevante o que se apresenta nos recortes a seguir no 

que tange à questão da memória, e da língua, como foi dito anteriormente, na elaboração e 

atualização dos manuais, não vamos nos aprofundar nesta questão, dada a densidade das 

reflexões possíveis.  

Passemos, uma vez mais, aos recortes: 

 

SD6 - Nos Estados Unidos, o ímpeto inicial para o desenvolvimento de uma classificação dos 

transtornos mentais foi a necessidade para a coleta de informações estatísticas. O que 

poderia ser considerado como a primeira tentativa de coleta de informações sobre a 

doença mental naquele país diz respeito ao registro da frequência de uma categoria 

especificamente, de “idiotismo/insanidade”, no censo de 1840. No censo de 1880, 

contudo, foram identificadas sete categorias de doenças mentais- mania, melancolia, 

paresia, demência, dipsomania e epilepsia.  Em 1917, o Comitê para Estatísticas, da 

Associação Psiquiátrica Americana [o nome foi mudado em 1921], juntamente com a 

Comissão Nacional para a Higiene Mental, formulou um plano que foi adotado pela Divisão 

para o Censo para a coleta de estatística entre os hospitais mentais. Embora esse sistema 

dedicasse mais atenção à utilidade clínica do que os sistemas anteriores, ele ainda era, 

principalmente, uma classificação estatística. A Associação Psiquiátrica Americana 

colaborou com a Academia de Medicina de Nova Iorque, posteriormente, para o 

desenvolvimento de uma nomenclatura psiquiátrica nacionalmente aceitável, que seria 

incorporada à primeira edição da Nomenclatura Classificada Estandardizada de Doenças, da 

Associação Médica Americana. Esse nomenclatura visava a servir, primariamente, para o 

diagnóstico de pacientes internados com transtornos psiquiátricos e neurológicos severos. 

(DSM-IV,1995, p. 16, grifos nossos). 
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SD7 - O comitê de Nomenclatura e Estatísticas da Associação Psiquiátrica Americana 

desenvolveu uma variação da CID-6, publicada em 1952, como primeira edição do Manual 

Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-I). O DSM-I continha o glossário 

de descrições de categorias diagnósticas e foi o primeiro Manual oficial de transtornos 

mentais a focalizar a utilidade clínica. O uso do termo reação ao longo de todo DSM-I 

refletia a influência da perspectiva psicológica de Adolf Meyer de que os transtornos mentais 

representavam reações da personalidade a fatores psicológicos, sociais e biológicos (DSM-IV, 

1995, p. 17, grifos nossos). 

 

SD8 - Em virtude, parcialmente, da falta de aceitação ampla da toxicomania de transtornos 

mentais contida no CID-6 e CID-7, a OMS patrocinou uma revisão abrangente dos temas 

diagnósticos, conduzida pelo psiquiatra britânico Stengel. Seu relato recebe crédito por 

ter inspirado muitos dos recentes avanços na metodologia diagnóstica - mais 

especificamente, a necessidade de definições explícitas como um meio de promover 

diagnósticos clínicos confiáveis. Entretanto, a próxima rodada de revisão diagnóstica, que 

levou ao DSM-II e à CID- 8, não acompanhou as recomendações de Stengel em qualquer grau 

significativo. O DSM-II era similar ao DSM-I, mas eliminava o termo reação (DSM-IV, 

1995, p. 17, grifos nossos). 

 

SD9 - Como ocorrerá com o DSM-I e DSM-II, o desenvolvimento do DSM-III foi 

coordenado com o desenvolvimento da próxima versão (nona) da CID, publicada em 1975 e 

implementada em1978. O trabalho com o DSM-III iniciou-se em 1974, com a publicação em 

1980. O DSM-III introduziu um número importante de inovações metodológicas, incluindo 

critérios explícitos de diagnóstico, um sistema multiaxial e um enfoque descritivo que tentava 

ser neutro em relação às teorias etiológicas. Tal esforço foi facilitado pelo extenso trabalho 

empírico que estava sendo realizado na época sobre a construção e a validade de 

critérios explícitos de diagnósticos e desenvolvimento de entrevistas semi- estruturadas. 

A CID-9 não incluía critérios diagnósticos ou um sistema multiaxial em grande parte porque a 

função primária desse sistema internacional era delinear categorias que facilitassem a coleta 

de estatísticas básicas sobre a saúde. Em comparação, o DSM-III foi desenvolvido com o 

objetivo adicional de oferecer uma nomenclatura médica para clínicos e pesquisadores. 

Em vista da insatisfação em todos os campos da medicina  com  a falta de especificidade 

da CID-9, ocorreu então a decisão de modificá-la para o uso nos Estados Unidos, resultando 

na CID-9-MC (representando Clinical Modification, ou “modificação Clínica”) (DSM-IV, 

1995, p. 17, grifos nossos). 

 

SD10 - A experiência com o DSM-III revelou diversas inconsistências no sistema e alguns 

casos nos quais os critérios não se mostraram inteiramente claros. Portanto, a Associação 

Psiquiátrica Americana escolheu um Grupo de trabalho para a revisão do DSM-III, que 

desenvolveu as revisões e correções que levaram à publicação do DSM-III-R, em 1987, nos 

Estados Unidos (DSM-IV, 1995, p. 17, grifos nossos). 

 

A palavra ‘empírico’ se repete nos recortes. Empírico que parece estar indicando 

para uma experiência comum. A experiência pode ser comum?  “Validade”, “crédito”, 

“critérios” são palavras que indicam uma possível abertura, e um fechamento de um 

impossível de nomear.  O diagnóstico pode tanto abrir para outros sentidos, como pode fechar 

para um selo, levando o sujeito a acreditar que é o diagnóstico. O que podemos ver aí é o 
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funcionamento ideológico do efeito de evidência do apagamento do sujeito e de alguns afetos 

que apontam para a singularidade, particularidade. 

 Seguiremos analisando o que está descrito como sendo as depressões, poderemos ler 

esse efeito na função-autor, e função-leitor que afetam os sentidos (ORLANDI, 2012a).  

 

4.2 Análise: Transtornos do humor 

 

Em um segundo momento, recortamos o que aparece no capítulo nomeado como 

Transtornos do humor, portanto, a descrição da chamada depressão. Interessa para pensar o 

modo como ela está situada no Manual que trata da depressão, pois, de acordo com o que se 

faz possível ler na introdução do Manual, as mudanças de conteúdo são feitas com base em 

dados empíricos. Sendo assim, interessa-nos perceber o que, no âmbito da clínica, promove 

elementos a ponto de se fazer necessária a elaboração da atualização do Manual. Ou seja, é a 

doença que muda ou a escuta psiquiátrica que sofre mudanças? Quais os sentidos/discursos 

que circulam nessa clínica? Que saber é esse que passa da clínica para um dizer/saber, no 

campo do senso comum, levando o sujeito a dizer: “Eu tenho depressão”, “Estou deprimido”? 

 Conforme vimos com os recortes  e gestos de análises realizados sobre a 

Introdução, o DSM-IV é um Manual que serve para a facilitação de um intercâmbio 

mutuamente produtivo entre a Associação Psiquiátrica Americana e a Organização Mundial 

de Saúde (OMS), ou seja, é uma ferramenta em que podemos encontrar classificações, as 

quais estão relacionadas com o que foi dito acima.  

Trata-se de um Manual bastante utilizado, que tem um grande peso na atual clínica 

médica. O médico “escuta” muitas vezes já atravessado pelo que está descrito no Manual. 

Quais são os efeitos de evidência que comparecem nesses diagnósticos?   Podemos supor que 

este movimento também vem afetando a indústria farmacêutica, levando a um grande 

aumento de uso de medicação. Algumas pesquisas, como as já referidas de Lunkes e outros, já 

vêm apontando para essa suposição. 

Por que analisar justamente as depressões, ou, como está escrito no DSM-IV, 

transtornos do humor? Porque a depressão precisa ser escutada. Não há nenhum exame que 

verifique se o que o paciente relata é o que de fato está determinado nos moldes do DSM-IV. 

Portanto, o DSM-IV é um Manual diagnóstico e estatístico das perturbações mentais, em que 

a depressão está localizada dentro dos transtornos de humor. A depressão é descrita no DSM-

III, por exemplo, por uma síntese dos fatores biológicos, psíquicos e sociais, sendo chamada 
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pela psiquiatria de biopsicossocial. Como foi dito acima, no DSM-IV, ela tem um outro lugar. 

No DSM-IV, a denominada depressão inclui, segundo os autores, algo da subjetividade, sendo 

esta uma possibilidade de analisar quais efeitos isso produz. 

É nesta direção que pretendemos seguir. O distúrbio de humor dentro do DSM-IV 

incluiu um dado importante que havia desaparecido: a subjetividade. Será que é suficiente 

para o crescimento do número de pessoas diagnosticadas e medicadas como deprimidas 

incluir a subjetividade? 

Estamos analisando o DSM-IV, Manual de diagnóstico que descreve e classifica, a 

partir de critérios, quem é/está no quadro depressivo. Analisar tal Manual na perspectiva da 

Análise de Discurso nos possibilitou pensar como a palavra ‘depressão’ surge e em que 

condições históricas, analisando, assim, o que ela produz. O modo como a palavra ‘depressão’ 

aparece no Manual, o lugar em que ela aparece e como o Manual foi constituído apontam para 

uma leitura de como o sujeito depressivo/ ou o paciente diagnosticado foi escutado. Isso é 

crucial para a-bordar o que nos interessa, que é abrir a reflexão para as questões do sujeito e 

sua relação com a linguagem. A análise aqui empreendida vem indicando que os discursos 

que cercam “as depressões” servem à ciência e à uma politica de mercado, levando as pessoas 

a serem cada vez mais diagnosticadas e medicadas. 

Como o sujeito é entendido é uma questão que vem atravessando essa pesquisa. De 

que sujeito nós estamos falando no Manual? Como essa pesquisa é com base em Psicanálise, 

por conta da minha posição, que é de alguém que se submeteu a uma práxis de divã, podemos 

afirmar que é de um sujeito cindido que tratamos neste trabalho. A práxis me levou/leva a 

escutar pessoas (sujeitos) atravessadas pelo inconsciente. Hoje, posso dizer que suponho que a 

psicanálise trabalhe especificamente com o inconsciente. É uma práxis que acessa o 

inconsciente, portanto, a relação com o saber é outra, o sujeito, como já dito, é cindido.   

E a Análise de Discurso, por sua vez, entra muito mais como pergunta do que 

respostas, que pretendo deixar em aberto, como fenda, que me possibilite fazer um percurso 

de leitura sobre a obra de Pêcheux (2014[1969]; 2009[1975]; 2012[1983]).  

Uma prática que analisa os discursos, levando em consideração o sujeito, a língua e 

a história. Como os sentidos e os discursos são construídos e transformados. Só essa definição 

já justifica minha leitura do que Pêcheux (Ibid.) propõe. O Manual DSM-IV aponta para 

discursos em disputa, o discurso médico-científico e o discurso psicanalítico se reclamam. 

Resta, assim, como questão, como o sujeito é lido atualmente por tais discursos. Que sentidos 

e saberes estão se materializando com esse aumento de pessoas deprimidas, medicadas?     
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Uma análise, na perspectiva da Análise de Discurso, tem como base considerar o 

funcionamento no discurso, propondo-se a descrever e compreender o funcionamento 

discursivo. A Análise de Discurso visa compreender como um objeto simbólico produz 

sentidos.  

Seguimos com uma análise, a partir da Análise de Discurso, atravessada por uma 

outra posição. Os recortes, a seguir, descrevem os sintomas das chamadas depressões, ou 

distúrbios de humor. 

SD11 - Humor deprimido na maior parte do dia, quase todos os dias, indicado por relato 

subjetivo (por exemplo: sente-se triste ou vazio), ou observação feita por outros (por 

exemplo: chora muito). Nota: em crianças e adolescentes pode ser humor irritável (DSM-IV, 

1995, p. 312). 

Quadro 6 – A posição-sujeito (1) 

POSIÇÃO SUJEITO POSIÇÃO PACIENTE 1 POSIÇÃO PACIENTE 2 

HUMOR DEPRIMIDO 

INDICADO POR RELATOS 

SUBJETIVOS 

(“sente-se triste ou vazio” 

OBSERVAÇÃO FEITA 

POR OUTROS 

((ele) “chora muito”) 

 

SD12 - Interesse ou prazer acentuadamente diminuídos por todas ou quase todas as atitudes 

na maior parte do dia, quase todos os dias (indicado por relato subjetivo ou observação feita 

por outros) (DSM-IV, 1995, p. 312). 

 

Quadro 7 – A posição-sujeito (2) 

POSIÇÃO SUJEITO POSIÇÃO PACIENTE 1 POSIÇÃO PACIENTE 2 

INTERESSE OU PRAZER 

DIMINUÍDO POR TODAS 

AS HORAS OU QUASE 

TODAS AS ATITUDES 

NA MAIOR PARTE DO 

DIA 

INDICADO POR RELATOS 

SUBJETIVOS 

OBSERVAÇÃO FEITA 

POR OUTROS 

 

 

SD13: Capacidade diminuída de pensar ou concentrar-se, ou indecisão, quase todos os dias 

(por relato subjetivo ou observação feita por outros) (DSM-IV, 1995, p. 312). 
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Quadro 8 – A posição-sujeito (3) 

POSIÇÃO SUJEITO POSIÇÃO PACIENTE 1 POSIÇÃO PACIENTE 2 

CAPACIDADE 

DIMINUÍDA DE PENSAR 

OU CONCENTRAR-SE, 

OU INDECISÃO, QUASE 

TODOS OS DIAS 

INDICADO POR RELATOS 

SUBJETIVOS 

OBSERVAÇÃO FEITA 

POR OUTROS 

 

O que se repete nestes recortes, e que destacamos para uma primeira análise, são 

“relatos subjetivos”, ou “observação feita por outros”, o que nos possibilita pensar que o 

subjetivo, a singularidade aparece como uma evidência.  Uma análise destes recortes produz, 

minimamente, uma questão: pode o outro relatar minhas questões subjetivas? O que 

possivelmente dá a ilusão de que as questões relacionadas à depressão ou à subjetividade 

podem ser relatadas por outro? Isso tem valor científico? Pois são relatos que não são 

verificáveis, não há como comprovar que o sujeito está falando a verdade. Isto indica, assim, 

um efeito de evidência de por que o subjetivo e a depressão podem estar na mesma direção. 

Como já foi dito, do ponto de vista analítico, a depressão é uma doença que só é 

possível ser diagnosticada se incluirmos no diagnóstico o discurso, ou o que o paciente relata. 

A inclusão do “relato subjetivo” pode ser tomada como uma oposição ao “relato 

objetivo”. O relato objetivo seria aquele que descreve o sintoma, como um objeto. Então, a 

depressão pode ser uma doença lida, interpretada como um objeto? Já para pensarmos o relato 

subjetivo se faz necessário considerarmos o que se denomina subjetividade. O que é a 

subjetividade? Como podemos pensar isso, atualmente, a partir do que comparece no social?  

Quando o homem é tratado como se suas questões mais singulares fossem da ordem 

do universal, em que não há lugar para o subjetivo, para a singularidade, para a 

particularidade, sofre o efeito do que chamamos acima de relato objetivo?  O que seria, então, 

um relato subjetivo? Pode algum outro avaliar e dizer se alguém está triste ou não, se está 

deprimido? Como se verifica isso? 

É importante ressaltar que existem, sim, pessoas que se encontram em estados 

depressivos, e que, muitas vezes, precisam ser medicadas. Se existe ou não a doença, não é a 

questão. A questão aqui está no “entre” aquele que fala e aquele que escuta. Seria possível o 

Manual DSM-IV, ocupando um lugar entre quem fala e quem escuta, sugestionar uma 

condução diagnóstica?  O grande número de pessoas que se dizem em depressão aponta para 

uma análise do que faz um diagnóstico “colar” no social desta maneira.  
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A grande mídia vem explorando o tema da depressão em muitas pesquisas que 

resultam em publicações em anais e revistas científicas. A partir dessas pesquisas, são 

produzidos efeitos que circulam no social em torno do que é a depressão. Essa produção pode 

ter peso, lugar, no diagnóstico, na direção do tratamento? 

A grande bibliografia produzida em torno da depressão, como relatamos no início 

desse trabalho, aponta para a relação do homem com o social e com o mal-estar. Essa 

bibliografia possibilita resgatar alguns conceitos fundamentais da Psicanálise e da Análise de 

Discurso, no que tange a como vem sendo considerada a depressão por alguns teóricos: um 

sintoma social. Isto nos leva a pensar que poderíamos fazer, em paralelo a esta análise de 

corpus do DSM-IV, uma análise do crescimento da indústria farmacêutica, quase como se 

elas andassem de mãos dadas. A depressão pode ser lida como uma questão de mercado e, 

hoje, ela é uma doença e precisa ser medicada. A cada ano, novas medicações são produzidas 

para eliminar a dor de existir. De nossa posição, afirmamos que esta dor nos parece ser 

própria da condição humana, isto é, faz parte da vida. 

O campo de investigação para tal pesquisa é o DSM-IV, dissertações, teses e 

algumas revistas, que são publicadas com caráter científico e apontam para a construção 

diagnóstica da depressão. Como lemos em Lunkes (2014), já mencionada anteriormente, é a 

partir de um saber popular (por exemplo, falas que circulam nas mídias) que se constrói o 

entendimento de que a depressão é também um sintoma social.   

Trabalhamos com o conceito de posição-sujeito, definido pela Análise de Discurso, 

para quem a posição do indivíduo enquanto sujeito discursivo é sempre cambiável, ou seja, 

trata-se da posição que o indivíduo ocupa para constituir-se como sujeito do que diz. Contudo, 

o sujeito não é totalmente consciente do que diz, isto é, ele só tem acesso a parte do que é dito 

por ele. O sujeito é assujeitado pela língua, pelo inconsciente, pela história e pela ideologia, 

pois, para constituir-se e produzir sentidos, ele é afetado por cada uma dessas instâncias. 

Segundo Orlandi (2010), “o modo como o sujeito ocupa seu lugar, enquanto posição, não lhe 

é acessível, ele não tem acesso direto à exterioridade (interdiscurso) que o constitui” 

(ORLANDI, 2010, p. 49). 

Em que posição-sujeito podemos localizar o médico que utiliza o Manual DSM-IV 

para dar o diagnóstico de depressão? E em que posição-sujeito está o paciente que recebe este 

diagnóstico, acreditando ser ou estar deprimido? 

Ao recortar como corpus o Manual, que é utilizado como instrumento de 

intervenção, pautado em relatos objetivos, o que esta pesquisa pretende demonstrar são os 

efeitos produzidos por essas descrições, com seus relatos “ditos subjetivos”, os quais não 
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retratam o que pretendemos ressaltar como sujeito dividido, mas apontam para um sujeito 

objetificado diante do campo do saber. Saber esse que se pretende todo e acabado, o que 

autoriza a circulação desse efeito de sentido. O Manual DSM-IV e outros teriam o poder de 

obturar a escuta, de engessar? Ao obturar e ao autorizar, uma contradição aparece: qual é a 

relação desse Manual com o saber científico e com a Verdade do sujeito? 

Para a Análise do discurso, pode-se afirmar, junto a Lacan (1998) que “a forma pela 

qual se exprime a linguagem define, por si só, a subjetividade (...). Para a Psicanálise, refere-

se ao discurso do outro” (LACAN, 1998, p. 299). Nessa mesma perspectiva, podemos 

questionar: quem fala no sujeito?  

Passemos a um outro recorte: 

 

SD16 - Os sintomas não são melhores explicados por Luto, ou seja, após a perda de um ente 

querido, os sintomas persistem por mais de dois meses ou são caracterizados por 

acentuado prejuízo funcional, preocupação mórbida com desvalia, ideação suicida, 

sintomas psicóticos ou retardo psicomotor (DSM-IV, 1995, p. 312, grifos nossos). 

 

Um outro ponto que gostaríamos de destacar, a partir da SD16, é: que efeitos de 

sentido este recorte traria para pensar o tempo na construção do diagnóstico da chamada 

depressão em relação com o sujeito? O tempo para a elaboração de um sofrimento tem seu 

lugar, portanto, não é certo se é possível medir, ler, ou contar o tempo pela via da cronologia, 

como é considerado pelo DSM-IV. O tempo para elaborar uma perda é singular. Como 

também o que determina o que é muito, o que é pouco, o que é intenso, grave, gravíssimo, 

urgente, isto também se coloca como da ordem do singular, do particular.   

Olhando para esses recortes, pensamos que essas questões de ordem subjetiva são 

tratadas de forma simplesmente cronológica e objetiva, desconsiderando-se, assim, o que é o 

sujeito, enquanto dividido.  

Podemos ler que há uma ideologia em funcionamento que produz um efeito de 

evidência, de apagamento do sujeito, e de alguns afetos do sujeito, como perda, luto, tristeza.   

 Ainda que as questões do sujeito sejam subjetivas, como o próprio Manual indica, 

como ele se relaciona com um diagnóstico que é feito a partir do que é determinado por um 

Manual que tem uma temporalidade cronológica para o tempo e para o sofrimento? No 

Manual, as quantificações relativas ao sofrimento como, perda, luto, grave e etc. não são sem 

estarem submetidas ao efeito ideológico que supõe uma evidência para o que é luto, perda.  

Será essa uma possibilidade de pensarmos por que as depressões, atualmente, vêm 

ganhando campo no social? Caberia perguntar como seria possível um sujeito dizer não para o 
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saber científico, para o discurso médico?  Quando o médico diz que você é ou está deprimido 

e passa uma receita por escrito, supomos que esse dizer, “você é ou está deprimido”, tem 

consequências para aquele que escuta e também para aquele que dá o diagnóstico. Quais os 

efeitos disso no simbólico, no social? O número de pessoas com depressão é que vem 

aumentando, ou o que aumentam são os efeitos de sentido que circulam em torno do saber 

científico, médico, psiquiátrico? Uma questão discursiva. 

Com isso, podemos ver que o tema das depressões é bastante importante, denso e 

ainda precisamos muito falar sobre, discursivizar essa construção imaginária de que o outro 

pode falar de, e diagnosticar.  Isto aponta para uma relação alienante quanto ao saber de si, e 

ao que se escuta do outro. Os afetos que sofrem um efeito de apagamento são afetos que 

fazem parte da constituição do sujeito, isso quer dizer que, mesmo com esse funcionamento 

de calar, silenciar determinados afetos, eles retornam, insistem e têm sua função. É a partir da 

perda, da falta, que o movimento desejante pode vigorar. Portanto, pensar as depressões para 

além da questão clínica é fundamental, como já foi dito anteriormente.    
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5 CONCLUSÃO 

 

No tempo de concluir, eis que me deparo com a seguinte frase, no início do Manual 

DSM-IV, como uma dedicatória, “um homem em todos os momentos.”. Como ler esta frase, 

depois de ter dado de encontro com a Análise do Discurso? Esta frase me remeteria a um 

outro trabalho, e o presente está sob os efeitos de uma conclusão. 

Tínhamos como objetivo desta pesquisa analisar os discursos que cercam a prática 

clínica, mais especificamente a chamada “clínica das depressões”. O que significa dizer que 

um dado sujeito está em depressão ou é deprimido? O que configura a clínica e o clínico, 

considerando o que concerne à clínica psicanalítica - ou seja, aquela que é fundamentada pela 

lógica do inconsciente - e à clínica psiquiátrica - que leva em conta questões orgânicas e 

psíquicas? Estes foram nossos questionamentos iniciais. A clínica traz uma especificidade em 

que estão em questão classificações, e o clínico traz a escuta como base de sustentação, 

incluindo aquele que fala e aquele que escuta. 

O objetivo pôde ser cumprido ao selecionarmos como corpus desta pesquisa o 

Psychiatric Diagnoses are categorized by the Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders, 4th. Edition. Better known as the DSM-IV, em português, conhecido como o 

Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, em sua quarta edição (DSM-IV-

1995). Em tal Manual, a depressão comparece classificada dentro dos transtornos do humor. o 

Manual classifica três distintas modalidades de depressão: “transtorno depressivo maior”; 

“transtorno distímico” e “transtorno depressivo sem outra especificação” (DSM-IV-1995).  

Como foi dito anteriormente, vale destacar que, apesar de ser habitualmente 

traduzida para o português como Manual de Diagnóstico e Estatística dos Transtornos 

Mentais, mantém-se a sigla DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Desorders), 

em publicações que circulam no Brasil.  

Esse questão da língua inglesa foi a-bordada e aqui, na conclusão, posso dizer que, 

ao terminar de escrever, deparo-me com a questão da língua. O que levaria um psicanalista a 

fazer um percurso pelos estudos de linguagem? 

Pude ler em Pêcheux (2014[1969]; 2009[1975]; 2012[1983]) um real da língua que 

aqui nesta conclusão me possibilita pensar as inúmeras questões trazidas na pesquisa, a 

grande maioria sem respostas, algumas respondidas. O conceito de língua esteve à margem 

deste trabalho. É no final que me deparo com essa questão, apesar de reconhecer no só depois 

que terminei de escrever este texto. Fico com a impressão que fui pega pela língua. Portanto, 
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pelo discurso, que, em Análise do Discurso, é onde a língua se materializa. O que a língua não 

pode nomear, fica como um real, o inatingível.  

Esta pesquisa foi constituída e atravessada por dois campos teóricos: Análise de 

Discurso e a Psicanálise, pensando a relação do homem com a linguagem e as várias maneiras 

de significação. 

O quadro teórico-epistemológico da Análise do Discurso, campo com o qual me 

aventurei trabalhar, trabalha nas relações entre alguns saberes e nas rupturas. Trata-se de uma 

teoria que parece estar sempre nos limites, nas fronteiras, nas margens com relação às demais 

formas de conhecimento que trabalham com a linguagem. Esta pesquisa a-bordou mais 

especificamente as fronteiras entre a Análise do Discurso e a Psicanálise no que diz respeito à 

análise das depressões.  

Um outro ponto relevante foi tomar a palavra ‘depressão’ pela vertente significante.  

Em outras palavras, queremos dizer que não há sentido a priori, mas no só depois (LACAN, 

1998[1964]). O significante, em si, tal como pensado por Lacan (1998[1964]), e inserido na 

reflexão da linguística saussuriana, não representa nada. O que ele nos possibilita é uma 

abertura para vários sentidos.  

Para pensarmos nas fronteiras entre a Análise do Discurso e a Psicanálise, 

refletirmos sobre tais fronteiras, fez-se fundamental trabalhamos o modo como o sujeito é 

teorizado. O sujeito deve ser destacado como o sujeito dividido, isto é, o que comparece 

enquanto falha. O que deve ser considerado, pois, são as manifestações do inconsciente, que 

Pêcheux (2009, [1975]) ressalta em sua proposta teórica para a Análise do Discurso, a partir 

de uma leitura lacaniana. Nas palavras do autor, aqui retomadas: 

 

(...) apenas uma articulação teórica entre linguística, o materialismo histórico e a 

Psicanálise permite compreender, analisar e extrair consequências do fato de que, 

quando falamos, estamos simultaneamente afetados pelo funcionamento da 

ideologia e do inconsciente, ambos inscritos no funcionamento da linguagem, 

aqui compreendida como um sistema sujeito a falhas. Esse funcionamento não é 

transparente para o sujeito, ou seja, não percebemos como somos afetados pela 

ideologia, e pelo inconsciente: simplesmente falamos como se estivéssemos na 

origem do dizer e como se dominássemos completamente os sentidos do que 

pretendemos dizer. (PÊCHEUX, 2009 [1975], p. 243, grifos nossos).  

 

Em Análise do Discurso, trabalhamos com o que Pêcheux (2009[1975]) conceitua 

como ideologia, discurso e sujeito. E, em Psicanálise percorremos o que Freud e Lacan 

trabalham como inconsciente, sujeito e significante, angústia e desejo. Percorremos 

brevemente a história da passagem da palavra melancolia para depressão.  
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 Para ler o que é do inconsciente no social, trabalhamos com a leitura que a Análise 

do Discurso faz do funcionamento da ideologia e do inconsciente, pois o que é do 

inconsciente pode ser lido como uma cena - ou seja, encena-se no social o que se passa no 

privado -, possibilitando-nos, assim, pensar o tempo e a Psicanálise hoje. 

 Pensar o inconsciente no social é uma proposta que me parece impossível, tendo em 

vista que inconsciente freudiano é da ordem da singularidade. A proposta desta pesquisa foi 

problematizar uma leitura do que comparece enquanto efeito do privado no público. O que 

isso quer dizer? Como o mal-estar na contemporaneidade pode nos orientar, enquanto uma 

possibilidade de abertura para discussões acerca do homem, do mundo, considerando que o 

homem é submetido ao seu tempo, portanto, o que comparece como história em um tempo 

pode ser lido, analisado.  

Definimos discurso nos dois campos, pois foi importante marcar que não estamos 

tratando da doença depressão, mas sim dos discursos sobre depressão. De uma maneira bem 

simples, podemos dizer que, para a Análise do Discurso, discurso define-se: “como efeito de 

sentidos entre os pontos A e B” (PÊCHEUX, 2009[1975], p. 81). E, no campo da Psicanálise, 

define-se: como o discurso sem palavras que está referido ao significante e ao campo do 

Outro, portanto ao inconsciente (LACAN, 2008[1968-1969]). 

Trabalhamos nossas análises por dois pontos, pensando no discurso científico e em 

seu funcionamento, mas, especificamente, no material recortado e analisado, entendemos que 

estamos analisando a posição do sujeito cientista, considerando que o Manual é produzido por 

grupos. Isto nos leva a pensar na questão da autoria e da maneira como o sujeito cientista 

interpreta o discurso científico. Nas palavras de Orlandi (2012): 

 

o autor científico, na Idade Média, tinha singularidade: credibilidade de sua 

produção estava diretamente vinculada a seu nome. Hoje a ciência se faz em 

laboratórios, em equipes. O autor não é singular. Em que isso afeta a interpretação? 

(ORLANDI, 2012, p. 141). 

 

O que se coloca na presente citação é a questão da autoria. Vale lembrar que a 

interpretação também tem relação com o que não tem sentido, o sujeito tem necessidade de 

domesticar o sentido. Considerando o que já foi trabalhado nos capítulos desta pesquisa, em 

que as depressões e suas definições podem estar dentro de um sem sentido, trabalhamos com 

a pergunta que Orlandi (2012) se faz. Se esses movimentos produzem efeitos sobre a autoria, 

certamente também refletem sobre o leitor, seu estatuto, seus modos de leitura, portanto em 

que essa questão da autoria afeta o discurso científico?  

Retomamos uma das análises feitas:  
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SD2 - Uma nomenclatura oficial deve ser aplicável a uma ampla gama de contextos. O 

DSM-IV é utilizado por clínicos e pesquisadores de diferentes orientações (por ex., biológica, 

psicodinâmica, cognitiva, comportamental, interpessoal, de sistemas familiares). Ele é usado 

por psiquiatras, outros clínicos, psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros, terapeutas 

ocupacionais e de reabilitação, conselheiros e outros profissionais da saúde e saúde 

mental. O DSM-IV deve ter a capacidade de ser utilizável em múltiplos contextos- 

enfermaria, ambulatório, hospital-dia, consultoria de ligação, prática privada e cuidados 

primários, bem como com populações comunitárias (DSM-IV, 1995, p. 15, grifos nossos). 

 

Quadro 2 – Sequência discursiva 2 

DSM-IV ( Prefácio) ATRIBUIÇÃO FUNÇÃO 

UTILIDADE 

Ele é usado por 

psiquiatras, outros 

clínicos, psicólogos, 

assistentes sociais, 

enfermeiros, 

terapeutas 

ocupacionais e de 

reabilitação, 

conselheiros e outros 

profissionais da 

saúde e saúde mental 

*Afirmar uma memória bem sucedida de DSM 

anteriores 

*Capacidade de ser utilizável em múltiplos 

contextos-enfermaria, ambulatório, hospital- dia, 

consultoria de ligação, prática privada e cuidados 

primários, bem como com as populações 

comunitárias. 

CREDIBILIDADE 
Uma nomenclatura 

oficial 

Em nome de uma transparência, supor uma 

nomenclatura única, “oficial” dando conta das 

novas patologias 

 

Foram destacadas as palavras “utilidade” e “credibilidade”, pois são palavras que se 

repetem nesta Introdução, indicando para uma direção no sentido de completude. O Manual se 

entende “útil” e “confiável”, que são adjetivos que apontam para uma característica do 

Manual, direcionando a leitura. Ao afirmar que a linguagem é “clara”, podemos ver aqui um 

efeito ideológico de que a ciência comunica com clareza, e é acessível para quase todos. 

 Outro ponto por nós a-bordado foi a análise da posição-sujeito: 

 

SD11: Humor deprimido na maior parte do dia, quase todos os dias, indicado por relato 

subjetivo (por exemplo: sente-se triste ou vazio), ou observação feita por outros (por 

exemplo: chora muito). Nota: em crianças e adolescentes pode ser humor irritável (DSM-IV, 

1995, p. 312). 
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Quadro 6 – A posição-sujeito (1) 

POSIÇÃO SUJEITO POSIÇÃO PACIENTE 1 POSIÇÃO PACIENTE 2 

HUMOR DEPRIMIDO 

INDICADO POR RELATOS 

SUBJETIVOS 

OBSERVAÇÃO FEITA 

POR OUTROS 

 

O que compareceu nos recortes, e que destacamos para uma primeira análise, são 

“relatos subjetivos”, ou “observação feita por outros”, o que possibilita pensar que o 

subjetivo, a singularidade aparece como uma evidência.  Uma análise destes recortes produz, 

minimamente, uma questão: pode o outro relatar minhas questões subjetivas? O que 

possivelmente dá a ilusão de que as questões relacionadas à depressão ou à subjetividade 

podem ser relatadas por outro? Isso tem valor científico? Pois são relatos que não são 

verificáveis, não há como comprovar que o sujeito está falando a verdade. Indicando, assim, 

um efeito de evidência de por que o subjetivo e a depressão podem estar na mesma direção 

Como já foi dito, do ponto de vista analítico, a depressão é uma doença que só é 

possível ser diagnosticada se incluirmos no diagnóstico o discurso, ou o que o paciente relata. 

Trabalhamos com o conceito de posição-sujeito definido pela Análise de Discurso, 

para quem a posição do indivíduo enquanto sujeito discursivo é sempre cambiável, ou seja, 

trata-se da posição que o indivíduo ocupa para constituir-se como sujeito do que diz. Contudo, 

o sujeito não é totalmente consciente do que diz, isto é, ele só tem acesso a parte do que é dito 

por ele. O sujeito é assujeitado pela língua, pelo inconsciente, pela história e pela ideologia, 

pois, para constituir-se e produzir sentidos, ele é afetado por eles. Segundo Orlandi (2010), “O 

modo como o sujeito ocupa seu lugar, enquanto posição, não lhe é acessível, ele não tem 

acesso direto à exterioridade (interdiscurso) que o constitui” (ORLANDI, 2010, p. 49). 

Em que posição-sujeito podemos localizar o médico que utiliza o Manual DSM-IV 

para dar o diagnóstico de depressão? E em que posição-sujeito está o paciente que recebe este 

diagnóstico, acreditando ser ou estar deprimido? 

O que se destacaram foram os efeitos produzidos por essas descrições, com seus 

relatos “ditos subjetivos”, os quais não retratam o que pretendemos ressaltar como sujeito 

dividido, mas apontam para um sujeito objetificado diante do campo do saber. Saber esse que 

se pretende todo e acabado, o que autoriza a circulação desse efeito de sentido. O Manual 

DSM-IV e outros teriam o poder de obturar a escuta, de engessar? Ao obturar e ao autorizar, 

uma contradição aparece: qual é a relação desse Manual com o saber científico e com a 

Verdade do sujeito? 
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A inclusão do “relato subjetivo” pode ser tomada como uma oposição ao “relato 

objetivo”. O relato objetivo seria aquele que descreve o sintoma, como um objeto. Então, a 

depressão pode ser uma doença lida, interpretada como um objeto? Já para pensarmos o relato 

subjetivo se faz necessário considerarmos o que se denomina subjetividade. O que é a 

subjetividade? Como podemos pensar isso, atualmente, a partir do que comparece no social?  

Quando o homem é tratado como se suas questões mais singulares fossem da ordem 

do universal, em que não há lugar para o subjetivo, para a singularidade, para a 

particularidade, sofre o efeito do que chamamos acima de relato objetivo?  O que seria então 

um relato subjetivo? Pode algum outro avaliar e dizer se alguém está triste ou não, se está 

deprimido? Como se verifica isso? 

Essas questões foram relativizadas, porque respondê-las seria fechar a questão. O 

que analisamos foi que há uma ideologia em funcionamento que produz um efeito de 

evidência de apagamento do sujeito, e de alguns afetos do sujeito, como perda, luto, tristeza.   

  Ainda que as questões do sujeito sejam subjetivas, como o próprio Manual indica, 

como ele se relaciona com um diagnóstico que é feito a partir do que é determinado por um 

Manual que tem uma temporalidade cronológica para o tempo e para o sofrimento? No 

Manual, as quantificações relativas ao sofrimento como perda, luto, grave e etc. não são sem 

estarem submetidas ao efeito ideológico que supõe uma evidência para o que é luto, perda.  

Será essa uma possibilidade de pensarmos por que as depressões, atualmente, vêm 

ganhando campo no social? Caberia perguntar como seria possível um sujeito dizer não para o 

saber científico, para o discurso médico.  Quando o médico diz que você é ou está deprimido 

e passa uma receita por escrito, supomos que esse dizer, “você é ou está deprimido”, tem 

consequências para aquele que escuta e também para aquele que dá o diagnóstico. Quais os 

efeitos disso no simbólico, no social? O número de pessoas com a depressão que vem 

aumentando, ou o que aumentam são os efeitos de sentido que circulam em torno do saber 

científico, médico, psiquiátrico. Uma questão discursiva. 

Diante das análises, podemos ler um funcionamento ideológico que produz efeitos 

de evidência de apagamento do sujeito e de alguns afetos, no que encontramos como posição-

sujeito cientista, em que a autoria fica em suspenso, podemos concluir que os discursos sobre 

as depressões estão filiados a uma formação discursiva que serve ao discurso científico, 

produção de saberes sobre as patologias, junto a isso a questão mercadológica, portanto, 

capitalista também vigora. O sujeito comparece como alienado a um saber do outro, médico-

científico.     



 

 
 

95 

 A partir da leitura de tais obras, algumas questões foram formuladas, umas 

respondidas outras ficaram em aberto, a partir das análises feitas, esta pesquisa se faz 

relevante por podermos abrir as discussões no que tange o discursivo. Nesse sentido, o texto 

de Freud (1996 [1929]), “Mal-estar na civilização”, se faz bastante atual, por trazer para a 

discussão um outro sentido, pensar as mudanças na civilização, na cultura e as relações do 

sujeito com esses processos. 

A Organização Mundial de Saúde (OMS), segundo Peres (2003), prevê para os 

próximos anos que a depressão será um dos grandes problemas da saúde pública, podendo até 

mesmo ultrapassar as doenças cardiovasculares.  

Vivemos em uma era em que a ilusão de que tudo podemos saber nos aprisiona a um 

registro que está muito mais na via da consciência, do “eu sei”, do “eu posso saber”, ilusão de 

que está sendo fechada a qualquer possibilidade do inesperado, da surpresa, do inconsciente, 

do real. 

  Um dos desdobramentos do que foi tratado mais acima foi sobre a agressividade e o 

sentimento de culpa, que leva o sujeito a se punir por buscar se satisfazer e não poder; é por 

essa via que podemos pensar nas questões éticas. Abordamos, de forma sucinta, como o 

campo da psicanálise pensa a transferência e a ética do desejo, a fim de sustentar que, pela via 

da moral e da civilização, o que temos é a morte do sujeito, do desejo. Essa questão entra 

como pergunta, e com falta de respostas. Se não podemos viver fora da civilização, como 

poderíamos sustentar uma posição mais desejante? Portanto, ética? 

Já que não temos todas as respostas, passemos ao que foi possível concluir. Posso 

dizer que sou outra ao concluir, ainda que reconheça algo do mesmo, que hoje trago como um 

relançar, recomeçar, em um outro tempo. Se, na apresentação, deparei-me com um novo que é 

escrever, hoje, digo, na conclusão: o que parecia impossível, se fez possível. 

Concluir, por sua vez, é me deparar com um possível, com o que chamamos, em 

psicanálise de castração. Reconhecer que não dá para escrever tudo, nem tampouco ler tudo. 

Como nos diz Orlandi (2012), frente a um objeto simbólico, interpretamos.  

Faz-se possível dizer que, neste percurso de pesquisa, sempre atravessado por dois 

campos, a Análise do Discurso e a Psicanálise, um gesto se fez. Pude analisar no que 

trouxemos como corpus para a presente pesquisa, o DSM-IV, um funcionamento discursivo. 

Respondendo o que no início da pesquisa era uma pergunta (as depressões: uma questão 

clínica e/ou discursiva?), afirmo que é importante ler a questão como clínica e como 

discursiva. Como destaca Orlandi (2012), é no discurso enquanto falha que a transformação é 

possível. Incluir o discursivo na questão abre para outros sentidos. 
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Lacan (1992[1969-1970]) deixa como legado analisar o discurso do capitalismo e o 

discurso analítico enquanto aquele que faz laço social. Laço social que, segundo Lacan 

(1992[1969-1970]), é a diferença, corte.  

Termino com o que Freud (1996[1930]) nos adverte quanto ao mal-estar na 

civilização, que hoje se faz tão atual: 

 

é impossível desprezar o ponto até o qual a civilização é construída  sobre uma 

renúncia ao instinto, o quanto ela pressupõe exatamente a não-satisfação (pela 

opressão, repressão, ou algum outro meio?) de instintos poderosos. Essa ‘frustração 

cultural’ domina o grande campo dos relacionamentos sociais entre os seres 

humanos. Como já sabemos, é a causa da hostilidade contra a qual todas as 

civilizações têm de lutar. Também ela fará exigências severas à nossa obra 

científica, e muito teremos a explicar aqui. Não é fácil entender como pode ser 

possível privar de satisfação um instinto. Não se faz isso impunemente. Se a perda 

não for economicamente compensada, pode-se ficar certo de que sérios distúrbios 

decorrerão disso (FREUD, 1996 [1930], p.106). 

 

 

Concluir foi preciso! 
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ANEXO 1 - DSM-IV 
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