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RESUMO 

 

O presente trabalho buscará discutir as relações entre a atual alta prevalência da depressão e a 

forma através da qual os transtornos mentais são compreendidos e tratados atualmente. Para 

tanto, será discutido o contexto no qual a depressão emerge enquanto fenômeno socialmente 

significativo, dando ênfase na caracterização e composição histórica da psiquiatria diagnóstica 

que, através do Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais (DSM - Diagnostic 

and Statistical Manual of Mental Disorders), é hoje considerada o modelo hegemônico dos 

diagnósticos psiquiátricos. Além disso, a discussão sobre a depressão será localizada em torno 

da biossociabilidade e da construção das bioidentidades, na tentativa de relacionar a depressão 

com as mudanças na experimentação e descrição das condutas em geral e dos sofrimentos 

humanos. Em especial aquelas mudanças sofridas através da predominância das explicações 

fisicalistas, expressas pela psiquiatria diagnóstica e pelos manuais psiquiátricos desde 1980.  

  

 

Palavras-chave: Depressão; Psiquiatria Diagnóstica; Biossociabilidade; Bioidentidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ABSTRACT 

 

The present study will seek to discuss the relation between the current high prevalence of 

depression and the way in which mental disorders are understood and treated today. To that 

end, it will be discussed the context in which depression emerges as a socially significant 

phenomenon, emphasizing the historical characterization and composition of diagnostic 

psychiatry which, through the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) 

is now considered the hegemonic model of psychiatric diagnoses. In addition, the discussion 

about depression will be centered around biossociability and the construction of bioidentities, 

in an attempt to relate depression to changes in experimentation and description of conduct in 

general and human suffering. Especially those changes suffered through the predominance of 

the physicalist explanations, expressed by the diagnostic psychiatry and the psychiatric 

manuals since 1980. 

 

Keywords: Depression; Diagnostic Psychiatry; Biossociability; Bioidentities. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A proposição temática desta pesquisa está em consonância com interrogações 

realizadas durante o curso de psicologia, especificamente no campo da psicopatologia, acerca 

das relações entre os chamados transtornos mentais e seu contexto de aparecimento. O tema 

foi escolhido a partir do interesse em compreender o que explica a grande ocorrência que a 

categoria dos transtornos depressivos aparenta ter na atualidade, isto é, o que está por trás da 

depressão enquanto realidade cotidiana de grande parte da população. 

O tema contrapõe-se à lógica da narrativa médica, que pauta suas definições de 

transtorno mental a partir da descrição de sinais e sintomas, presente – inclusive atualmente – 

no DSM a partir de sua terceira edição. Deste modo, o enfoque do presente trabalho poderá 

contribuir para geração de discussões sobre a depressão a partir de uma concepção crítica à 

psiquiatria diagnóstica1, bem como ao número excessivo de diagnósticos e à prescrição de 

medicamentos como primeira direção de tratamento de todos os casos, tendo como pano de 

fundo a compreensão de que o que chamamos de depressão nada mais é do que um 

desequilíbrio neuroquímico causado por uma doença como qualquer outra. Assim sendo, 

objetiva-se compreender e discutir as interfaces entre a psiquiatria diagnóstica e o campo da 

depressão, bem como a ampla incidência e identificação que esta categoria apresenta na 

atualidade, como fenômeno socialmente significativo. 

À vista disso, é importante demarcar que os transtornos mentais nem sempre foram 

compreendidos da mesma forma ao longo do tempo. Pode-se considerar, por exemplo, que a 

concepção freudiana e a da psiquiatria biológica em muito se diferem, além de gerarem 

diferentes tipos de tratamento – e, portanto, diferentes consequências no campo da 

psicopatologia e na sociedade.  Contudo, cada uma delas representou uma revolução acerca 

das patologias mentais (HORWITZ, 2002). 

A concepção freudiana, que deu origem à chamada psiquiatria dinâmica, corresponde 

à primeira revolução no cenário das psicopatologias, gerando grandes mudanças, uma vez que 

ampliou o tratamento para as mais variadas condições que envolvem o sofrimento psíquico, e 

não apenas aos casos considerados mais graves. As condições neuróticas descobertas pela 

psiquiatria dinâmica, contudo, não permitem uma distinção clara com o que se possa conceber 

como traços de normalidade, tornando a fronteira entre o normal e o patológico indeterminada 

                                                                 
1
 Termo usado por Horwitz (2002) para caracterizar o modelo de psiquiatria inaugurado com a produção do 

DSM-III, fato que abordaremos na página 14. 
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(HORWITZ, 2002). Dessa forma, a psiquiatria dinâmica, ao elaborar que as neuroses estavam 

em continuidade com o que consideramos normalidade, não priorizava os diagnósticos – tal 

como fazia a psiquiatria asilar – tampouco o sintoma observável, o que culmina em uma 

diferente direção de tratamento.  

Houve, contudo, um conflito político entre os pesquisadores da psiquiatria que 

buscavam elaborar o DSM-III (Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais) e os 

psiquiatras dinâmicos, uma vez que os promulgadores do Manual pretendiam eliminar os 

conceitos considerados por eles vagos da psiquiatria dinâmica e recuperar o antigo estilo 

categorial da psiquiatria asilar. Entretanto, para Horwitz (2002) há uma grande diferença entre 

a psiquiatria diagnóstica do DSM-III e a asilar: esta última considerava poucas categorias 

como transtornos mentais distintos, tais como as psicoses, o transtorno bipolar e a 

esquizofrenia. Já a diagnóstica inclui os mais diversos estados psicológicos e condições 

comportamentais, o que as diferencia.  

A publicação do DSM-III, em 1980, aponta para a segunda revolução no campo das 

patologias mentais e um dos objetivos desta pesquisa é discutir como esse manual é base para 

a mudança de paradigma do conhecimento psiquiátrico, bem como quais são as consequências 

disso para o campo psicopatológico, tendo como foco o tema específico dos transtornos 

depressivos. Sendo assim, esta pesquisa buscará fazer uma discussão a respeito da lógica que 

legitima e ancora o expressivo número de diagnósticos da categoria de depressão, bem como 

do impacto social de tal fato – este que ultrapassa o domínio da clínica psiquiátrica 

(HORWITZ; WAKEFIELD, 2005).  

Na tentativa de localizar os altos índices do transtorno depressivo e relacioná-lo a 

outros fenômenos, esta discussão abordará outros temas, como o advento da nova forma de 

sociabilidade denominada biossociabilidade. Esta que, a partir da construção das 

bioidentidades, utiliza-se da extrema referência a parâmetros biológicos para explicar os 

acometimentos humanos (LIMA, 2005). Deve-se então ter em vista que a biologia opera uma 

grande transformação dos modos de viver e a genética passa cada vez mais a intervir nos 

indivíduos e nas sociedades, não somente almejando a cura de doenças ou correções de 

anomalias, mas produzindo novas formas de viver (AGUIAR, 2004). 

Deve-se considerar, portanto, que existe um deslocamento de sentido no modo de 

descrição das condutas humanas e seus mal-estares, uma vez que não há mais uma pluralidade 

de abordagens para esta descrição. As explicações fisicalistas para os acometimentos dos 

indivíduos parece ter definitivamente roubado a cena. Uma das consequências disso é a 
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redução desses acometimentos unicamente à sua dimensão biológica (LIMA, 2005; AGUIAR, 

2004), fato que parece ter ligação com o atual contexto de grande incidência dos transtornos 

depressivos. Deste modo, esta pesquisa se dedicará a discutir a atual predominância das 

bioidentidades – assim como da exteriorização da subjetividade – e como este tema se 

relaciona com a concepção e com o tratamento dos transtornos mentais, especificamente da 

depressão. 
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2. A TRISTEZA FORA DE PAUTA: COMO A DEPRESSÃO ATINGE O STATUS DE 

DOENÇA EPIDÊMICA 

 

Para Horwitz e Wakefield (2010) a virada do século XXI poderia corresponder à Era 

da Depressão. Isto porque, devido a múltiplos fatores, houve uma mudança fundamental na 

forma como a depressão e a tristeza são entendidas e tratadas social e clinicamente. Isto 

significa que a depressão tem se tornado um transtorno socialmente significativo e, neste 

capítulo, buscar-se-á discutir este fenômeno.  

Para que seja possível compreender a atual alta prevalência do transtorno depressivo 

em diversos contextos é preciso delimitar historicamente suas diferentes formas de 

concepção, de tratamento e paradigmas que as embasam. Segundo Russo e Venâncio (2006) 

no meio do século XX, havia a dominância de duas vertentes não fisicalistas - isto é, que não 

buscavam lesões cerebrais para a explicação dos transtornos mentais - dentro da psiquiatria, 

sendo elas a psicanálise e a antipsiquiatria. Embora cada uma possuísse seus próprios 

embasamentos teóricos e sua própria composição histórica, ambas se aproximam no sentido 

de ter um “substrato ‘libertário’ comum” (RUSSO & VENÂNCIO, 2006, p. 463) e de rejeitar 

compreender a doença mental como fato biológico. A psicofarmacologia, por sua vez, 

inicialmente conviveu bem com a ideologia dos discursos citados acima. Contudo, houve 

segundo Russo e Venâncio (2006), uma revolução no campo psicofarmacológico que 

provocou uma mudança fundamental na psiquiatria.  

A terceira versão do DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) 

foi a que pôs fim à boa convivência entre as vertentes morais - ou seja, as não fisicalistas, 

psicanálise e antipsiquiatria - e a chamada psiquiatria biológica, representada pela 

psicofarmacologia (RUSSO & VENÂNCIO, 2006). Para que se possa compreender as 

consequências da revolução paradigmática apresentada pelo DSM III para o campo 

psicopatológico e para os atuais entendimentos e alta prevalência da depressão, é preciso 

retomar o histórico das publicações do DSM e as lógicas que embasam cada uma delas. 

 

2.1 O Caminho até o DSM-III e sua Revolução  

 

 O primeiro Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais (DSM I) foi 

criado pela Associação Americana de Psiquiatria, em 1992 como uma alternativa ao Código 

Internacional de Doenças (RUSSO & VENÂNCIO, 2006). O discurso que o fundamenta é 
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essencialmente diferente daquele que baseia as edições desde sua terceira versão. Com o 

DSM I, “cria-se, então, a primeira classificação de doenças mentais a partir de critérios 

flexíveis que articulam as perspectivas biológica, psicanalítica e social dos transtornos 

mentais” (CAPONI, 2011, p. 836). A influência da psicanálise nesta versão é evidente pelo 

uso de termos psicanalíticos como “‘mecanismos de defesa’, ‘neurose’ e conflito neurótico’” 

(RUSSO & VENÂNCIO, 2006, p. 464).  

 Na segunda versão do Manual, publicada em 1968, ainda há a predominância de 

termos psicanalíticos e a influência da psicanálise é ainda mais evidente, considerando que o 

modo de conceber os transtornos mentais era mais especificado em termos de desorganização 

psicológica do indivíduo (AGUIAR, 2004; RUSSO & VENÂNCIO, 2006). Além disso, “o 

termo neurose, por exemplo, é a maior classe de perturbação presente no DSM-II” (AGUIAR, 

2004, p. 28). Contudo, o DSM-II foi a última edição do Manual com considerável influência 

da psicanálise. A terceira versão do DSM foi preparada em meados dos anos 70 e publicada 

em 1980. Com ela, houve uma ruptura fundamental em relação a todo modo de compreensão 

dos transtornos mentais presente nas publicações anteriores.  

 Para fazermos um estudo comparativo, o número de quadros descritos no DSM I é de 

106, já no DSM II são apresentados 182. O DSM III conta com 265 quadros, ao passo que o 

DSM III-R apresenta 292 e o IV, 297. O DSM III é o último a aceitar o emprego do termo 

neurose (DUNKER; KYRILLOS NETO, 2011), mas esta era considerada pelos autores do 

DSM III uma noção vaga e não científica. Com isso, fez-se necessário realizar um 

compromisso com a reutilização do termo e este apareceu algumas vezes entre parênteses 

após o termo disorder (desordem).  

 A forma como a depressão aparece nos DSM I e II, se comparada ao modo trazido 

pelo DSM III, mostra-nos a fundamental diferença de compreensão dos transtornos mentais 

entre os manuais. No DSM I, a partir do referencial psicanalítico, a depressão era apresentada 

como uma reação a um conflito interno ou a algum acontecimento grave. Segundo Peres 

(2010) esta era uma referência à depressão neurótica. O DSM II manteve a noção de 

depressão do primeiro Manual, que é abandonada de vez pelo DSM III, considerando que este 

bane a noção de conflito, desfaz o laço com os conceitos psicanalíticos e desvaloriza a história 

do sujeito. Sendo assim, podemos dizer que o DSM III privilegia a listagem de sintomas sobre 

a singularidade e a história dos indivíduos.  

 A publicação do DSM III em 1980 aponta para uma revolução no campo da psiquiatria 

e, consequentemente, no modo como as psicopatologias são entendidas e tratadas. Com este 
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Manual, passa a ser postulado que o agrupamento de diferentes sinais e sintomas indicam 

diferentes transtornos mentais, negando os conceitos e referenciais teóricos anteriormente 

utilizados (HORWITZ, 2002).  

Além disso, o modo categórico presente no DSM III representa um retorno ao modo 

como Emil Kraepelin concebia os transtornos mentais. A psiquiatria contemporânea se define 

como neokraepeliana e esta relação se estabelece especialmente com a criação do DSM III 

(CAPONI, 2011; HORWITZ; WAKEFIELD, 2010). Em seu Manual da Psiquiatria (1904), 

Kraepelin estabelece uma rotina metodológica, isto é, “um método unificado para examinar os 

pacientes, onde a questão da hereditariedade adquire relevância para compreender a etiologia 

das patologias mentais” (CAPONI, 2011, p. 834). Neste contexto, atentar-se aos fatores 

hereditários é o mais importante da conduta clínica profissional, o que culmina na perda de 

importância do “contexto de vida dos pacientes, nos quais aparecem os sofrimentos 

psíquicos” (CAPONI, 2011, p. 834). 

 A defesa dos preceitos kraepelianos por parte da psiquiatria biológica deve ser 

entendida. A questão que se coloca é: como um psiquiatra do século XIX pode ser 

considerado o pai da psiquiatria que emerge nas últimas décadas do século XX? O fato é que 

desde o início da década de 1970, um grupo de pesquisadores da Universidade de Washington 

visava “recuperar a hegemonia perdida da psiquiatria biológica” (CAPONI, 2011, p. 843). O 

objetivo era partir de princípios objetivos e descritivos para que todos os psiquiatras 

pudessem classificar os transtornos mentais de forma homogênea, assim como acontece com 

quaisquer patologias biológicas. Contudo, um ponto que difere, segundo Horwitz e Wakefield 

(2010), a psiquiatria de Kraepelin e a dos neokraepelianos é a falta de interesse por pesquisas 

etiológicas por parte do segundo grupo, considerando que estas eram fundamentais para 

Kraepelin. O grupo de pesquisadores de Washington, entretanto, pensou só ser possível 

alcançar a sonhada homogeneização do campo psiquiátrico caso fosse abandonada a discussão 

sobre a etiologia dos transtornos mentais, que poderia gerar certa confusão no campo. O fato é 

que muitos pontos do Manual de Psiquiatria de Kraepelin e da psiquiatria biológica, que se 

consolida a partir da publicação do DSM III, são consonantes. Na metodologia kraepeliana, 

por exemplo, não havia espaço para falas dos pacientes que fossem além do planejado pela 

entrevista. As perguntas eram rígidas e direcionadas aos pontos específicos, especialmente os 

hereditários. A esperança era a de que não houvesse espaço para interpretações subjetivas por 

parte do profissional, para que, assim, a classificação das doenças mentais fosse 

fundamentada em dados empíricos (CAPONI, 2011).  
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Esta forma descrita acima em muito se assemelha com a constituição do DSM III, 

visto que este era - assim como os Manuais que o sucederam até hoje - um Manual descritivo 

de diferentes sinais e sintomas, na tentativa de facilitar a homogeneização diagnóstica, sem 

deixar espaço para que, a partir de diferentes preceitos teóricos, os mesmos sintomas sejam 

diagnosticados de forma diferente. As demais características do Manual, bem como o modelo 

de tratamento baseado nos psicofármacos que dele se origina e, consequentemente, a relação 

de medicação e psiquiatria serão abordados no que segue. 

 

2.2 As Características do DSM III e a Relação entre Medicação e a Psiquiatria 

 

O DSM III postulava que o agrupamento de diferentes sinais e sintomas indicam 

diferentes patologias, classificando, dessa forma, as patologias mentais em entidades 

diagnósticas. A este modelo desenvolvido pelo DSM III, Horwitz (2002) dá o nome de 

psiquiatria diagnóstica. A lógica classificatória presente no DSM III veio acompanhada de 

uma única nomenclatura, rompendo totalmente com a estrutura das duas primeiras versões 

(RUSSO & VENÂNCIO, 2006). Pretendendo-se a-teórico, o Manual rompe definitivamente 

com os conceitos psicanalíticos, focando primordialmente na descrição de sintomas 

comportamentais. Esta pretensão a-teórica significa que não há uma teoria que o embase, 

além de que ele deve ser neutro em relação a como um transtorno é causado, embora 

argumente que a distinção entre as respostas normais e os sintomas que descrevem os 

transtornos não seja baseada em teoria (HORWITZ; WAKEFIELD, 2005). 

Além disso, não há preocupação em discutir a etiologia dos transtornos mentais, pois a 

prioridade é a de unificar seu entendimento, definindo-os da forma mais clara possível, a 

partir da descrição de sinais e sintomas (PERES, 2010). Contudo, 

 

O problema da psiquiatria biológica não está na recusa do essencialismo 

psicológico, que a psicanálise supostamente acarretava nas classificações anteriores, 

mas no equívoco epistêmico e ético da adoção de outro, o essencialismo fisicalista, 

que reduz a experiência subjetiva a mero comportamento (BEZERRA JUNIOR, 

2002, p. 238) 

 

 Sendo assim, o DSM III representa a radical mudança dentro do campo psiquiátrico e 

psicopatológico, modificando a prática e pesquisa da psiquiatria, agora pautadas em um 

sistema classificatório e operacional Deste modo, “a psiquiatria teria disponível um sistema de 

diagnóstico preciso, do ponto de vista descritivo-terminológico, e passível de servir de apoio 

para a pesquisa empírico-experimental” (DUNKER; KYRILLOS NETO, 2011, p. 9).  



15 
 

 
 

  Portanto, deve-se atentar ao fato de que os manuais – desde o DSM III até o V, sua 

versão mais atual –, pelo fato de serem sindrômicos, isto é, de pautarem o diagnóstico 

unicamente a partir de sinais e sintomas, categorizam uma ampla gama de comportamentos e 

emoções humanas como entidades psicopatológicas. Neste sentido, outro ponto importante 

para a discussão é a concepção de tratamento que deriva deste modelo: o tratamento deve ser 

em busca de restaurar o equilíbrio bioquímico cerebral sendo, portanto, ancorado em 

psicofármacos (HORWITZ, 2002).  

Para Aguiar (2004), o DSM III é instrumento fundamental para a remedicalização da 

psiquiatria. Para embasar esta informação, o autor faz um percurso da história entre a 

medicina e os medicamentos, sobretudo da relação destes com a psiquiatria. Ele introduz esta 

discussão apresentado que o próprio campo da medicina, desde a década de 1950, passava por 

transformações que mudariam seu modo de funcionamento. Com o novo modelo de 

diagnóstico psiquiátrico inaugurado pelo DSM III, a psiquiatria entra neste mesmo 

movimento de transformação. Isto é colocado, pelo autor, como resultado da intervenção da 

indústria farmacêutica na medicina e na sociedade.  

Além disso, Aguiar (2004) nos apresenta que diversos medicamentos “foram 

desenvolvidos durante os anos de 1950: outros antibióticos, os primeiros diuréticos, anti 

hipertensivos, hipoglicemiantes orais e outros psicotrópicos” (AGUIAR, 2004, p. 52). Isto 

revoluciona o campo da medicina e deixa claro o relevante papel ocupado pela indústria 

farmacêutica, uma vez que esta nova era é marcada pelos novos medicamentos 

desenvolvidos.   

O papel da publicação do DSM III neste contexto é muito relevante. Por ser um 

instrumento de diagnóstico padronizado, ele é o que permite a integração da psiquiatria às 

outras áreas da medicina, justamente por compartilharem da mesma metodologia. Esta 

metodologia, portanto, não é usada em vão: o diagnóstico na medicina - e agora na psiquiatria 

- permite que a patologia seja separada do corpo do indivíduo, para que seja universalmente 

classificada e tratada, independente do paciente. Assim, o DSM permite que os transtornos 

psicopatológicos sejam tratados “como entidades universais, transcendentes ao organismo 

vivo individual dos pacientes” (AGUIAR, 2004, p. 61).  

 Além disso, a pretensão neutra do DSM-III, em relação à etiologia dos transtornos 

mentais, intentou afirmar que profissionais de quaisquer linhas teóricas poderiam utilizá-lo 

para diagnóstico. No entanto, as empresas farmacêuticas foram as mais beneficiadas. 

Utilizando-se da característica descritiva do Manual, que indistingue tristeza normal intensa 
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de transtorno depressivo, elas rapidamente aumentaram seu mercado de antidepressivo 

(HORWITZ; WAKEFIELD, 2010). Neste contexto, o medicamento Prozac, que surge em 

1987, não é o psicofármaco pioneiro no tratamento da depressão2, contudo é a partir de seu 

surgimento que se inicia “a era de ouro dos antidepressivos” (PERES, 2010, p. 53). Peres 

(2010) ainda mostra que, segundo estatísticas, cinco anos após a entrada do Prozac no 

mercado psicofármaco, este medicamento já era consumido por metade da população norte-

americana e seu surgimento foi concomitante com o aumento de casos de depressão 

diagnosticados.  

Por fim, podemos afirmar que a revolução que ocorre com o DSM-III possui relação 

direta com o crescimento dos tratamentos medicamentosos da depressão (HORWITZ; 

WAKEFIELD, 2010), o que por sua vez, pode ser relacionado à forma indistinta entre tristeza 

normal e depressão como é tratado o transtorno depressivo no DSM-III e nos Manuais que o 

sucedem. 

 

2.3 Tristeza sem Causa versus Tristeza com Causa 

 

 É possível afirmar que a lógica descritiva do DSM III e de suas versões posteriores 

abrange uma enorme quantidade de comportamentos. Uma das consequências disto é o fato 

de que a categoria dos Transtornos Depressivos – e todas as outras descritas – inclui um 

grande número de pessoas (HORWITZ, 2002). Neste contexto, é possível afirmar que a 

predominância da depressão é, de fato, socialmente significativa (HORWITZ; WAKEFIELD, 

2010). 

 A depressão nem sempre foi compreendida da mesma maneira. Para exemplificar, 

Horwitz e Wakefield (2005) apontam para uma tradicional diferenciação entre a tristeza sem 

causa aparente e a tristeza com causa até o século XX. Porém, com a psiquiatria biológica, 

esta ideia é abandonada e ambas podem ser diagnosticadas como a mesma categoria: a 

depressão. Durante muito tempo, a psiquiatria sustentou que após certas perdas os indivíduos 

tendem a experimentar uma tristeza profunda e que isso faz parte de nossa condição humana 

normal. A partir deste raciocínio, portanto, somente em casos em que a duração ou 

intensidade dos sintomas não pudessem ser explicados a partir de eventos ambientais 

desencadeadores, admitia-se a possibilidade de uma perturbação mental. A partir da terceira 

versão do DSM, o contexto no qual o sintoma aparece passou a ser desconsiderado e para isso 

                                                                 
2
 Os antidepressivos surgiram na década de 1950, segundo Aguiar (2004) e Horwitz e Wakefield (2010).  
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há uma explicação. Caso fosse postulado que, nos casos de depressão, geralmente há ou pode 

haver um evento desencadeante, caberia ao profissional julgar se aquela reação ao evento é 

proporcional ou não, reduzindo a confiabilidade do diagnóstico. Deste modo, a busca pela 

confiabilidade foi um dos fatores responsáveis pelo abandono do contexto de surgimento dos 

sintomas (HORWITZ; WAKEFIELD, 2005).  

 Horwitz e Wakefield (2010) apontam que houve, na produção do DSM III, uma 

“busca urgente de precisão” (p. 125) para a produção dos critérios que, descontextualizados, 

tornaram os diagnósticos mais precisos e, ansiando um status científico para a psiquiatria, 

procuraram fazer parte de diferentes linhas teóricas do campo.  

 Entretanto,  

 

Os critérios, em sua grande maioria, rejeitaram os 2.500 anos anteriores de tradição 

em diagnóstico clínico que exploravam o contexto e o significado dos sinto mas ao 

decidir se alguém está sofrendo de tristeza normal intensa ou de um transtorno 

depressivo. A consequência involuntária desse esforço (...) foi a patologização da 

tristeza normal, o que, ironicamente, tornou o diagnóstico da depressão 

cientificamente menos válido (Horwitz; Wakefield, 2010, p. 125). 

  

 É necessário que seja feita uma interrogação a respeito da medicação frente a esta falta 

de distinção entre a tristeza normal e o transtorno depressivo. Horwitz e Wakefield (2010) 

fazem um estudo a respeito do tratamento com antidepressivos, traçando seu histórico, 

crescimento, o uso e impacto de sua propaganda realizada de forma direta ao consumidor e, 

por fim, discorrendo sobre seu uso no tratamento da tristeza normal.  

 O que nos é trazido é que os antidepressivos afetam aspectos gerais do funcionamento 

cerebral e, deste modo, têm efeitos parecidos sobre a tristeza normal e o transtorno 

depressivo. “Assim, o alívio psíquico proporcionado pela medicação não necessariamente 

indica que o que foi aliviado é um estado depressivo” (Horwitz; Wakefield, 2010, p. 219). Os 

autores ressaltam que, sobre este tema, há muitas perguntas sem respostas e, portanto, seria 

aconselhável não assumirmos uma postura que defenda ou ataque o uso dos antidepressivos.  

 Contudo, o debate anterior à publicação do DSM III sobre a validade de se medicar o 

sofrimento normal, não mais existe na psiquiatria. Por isso, propõe-se que, em busca de uma 

maior clareza conceitual, existe a necessidade de uma distinção diagnóstica entre um 

transtorno e um estado emocional normal, que acontece dentro de um contexto. 

 Sendo assim, a nova tradição psicopatológica, inaugurada com a publicação do DSM 

III e continuada pelos Manuais posteriores, ignora as diferenças entre a tristeza com causa e a 

tristeza sem causa. Então, muitas respostas normais à grandes perdas e acontecimentos da 
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vida satisfazem os critérios diagnósticos do transtorno depressivo, mas continuam sendo 

reações humanas normais. Para Horwitz e Wakefield (2005) a era da depressão que vivemos 

hoje é, de algum modo, produto de um erro lógico.  

 

2.4 A Prevalência do Transtorno Depressivo 

 

  Segundo Horwitz e Wakefield (2005) não há uma teoria genética, psicológica ou 

social que explique a alta prevalência da depressão na atualidade, tampouco que esclareça 

como o número de diagnósticos ou a identificação das pessoas com o transtorno aumentou 

tanto em tão pouco tempo. Contudo, isto parece estar relacionado a uma mudança no 

pensamento psiquiátrico, isto é, na forma como as pessoas em geral, os médicos e outros 

profissionais entendem e diagnosticam os estados mentais. Os autores explicam que a atual 

predominância da depressão é manifestada de diversas maneiras, tais como pelo exacerbado 

aumento da prescrição de antidepressivos nos últimos anos, além do aumento do número de 

publicações científicas a respeito do tema. Em 1980, ano de publicação do DSM III, foram 

publicados 2.754 artigos sobre o tema, ao passo que o ano de 1966, por exemplo, contou com 

703 artigos. Já em 2005, as publicações atingiram o número de 8.677. Outra manifestação 

indicada pelos autores é a atenção da mídia ao assunto: constantes relatos sobre a depressão 

são feitos em programas de TV, revistas, artigos e livros best-sellers, o que indica como esse 

assunto está em pauta e detém grande interesse de boa parte da população. Além disso, 

segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) e da Organização Pan-americana de 

Saúde (OPAS) de 2001 citados por Aguiar (2004), a depressão é um dos problemas mais 

sérios das sociedades ocidentais. 

Peres (2010) interroga sobre de que maneira a depressão assume o status de doença 

epidêmica, isto é, como um mal-estar psíquico pode ser transmissível? A autora, então, 

delineia possíveis formas de contágio, entre eles “o crescente mal-estar que a civilização 

provoca e a excessiva medicalização da vida, enfatizando o papel da força publicitária dos 

grandes laboratórios e do mercado dos psicofármacos, atuariam como fortes elementos 

propiciadores de transmissão” (PERES. 2010, p. 27).   

Os altos números de incidência que colocam a depressão com um comportamento 

epidemiológico de uma doença infecciosa também chamam a atenção de Aguiar (2004), que 

afirma que a abrangência epidemiológica do transtorno é tão alta que faz parte da agenda 

política-econômica de alguns países. Para lidar com esta questão, o autor então assinala que é 
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necessário “analisar minuciosamente as relações que se estabelecem entre a socialização do 

discurso médico no capitalismo contemporâneo e os efeitos produzidos pelo DSM no 

funcionamento da clínica psiquiátrica” (AGUIAR, 2004, p. 96). Estes efeitos produzidos pelo 

DSM fazem parte do cotidiano da clínica psiquiátrica, contudo, não se limitam a ela, mas 

atingem toda a sociedade. O autor explica que, ao estabelecer que o diagnóstico de uma 

doença acontece apenas pela identificação de sintomas, abre-se espaço para que o próprio 

paciente trace seu diagnóstico e inclusive o tratamento medicamentoso, uma vez que existem 

propagandas de psicofármacos dirigidas ao próprio consumidor. Deste modo, o paciente já 

chega ao consultório médico com seu diagnóstico traçado e com determinado medicamento 

em mente. Isto acontece devido a socialização do conceito da doença, esta que “territorializa 

o sofrimento do paciente em determinados critérios diagnósticos e o vincula indiretamente ao 

medicamento, fazendo com que ele procure o médico para obter a prescrição” (AGUIAR, 

2004, p. 101). Zorzanelli (2014) também discorre sobre o assunto: para a autora, a série dos 

DSM’s produz diferentes impactos culturais e seu uso não é feito apenas entre profissionais 

da saúde mental. Desta forma, os Manuais ganham significância social na vida pública e 

íntima das pessoas e sua ação não é restrita aos consultórios médicos.  

 Outro ponto importante para entendermos o impacto social do modelo proposto pela 

psiquiatria diagnóstica para a depressão é a forma como o transtorno é tratado em reportagens 

e como ele circula em diversos meios da sociedade, como nas redes sociais: certa preocupação 

com o esclarecimento da natureza da depressão geralmente está presente. Portanto, é muito 

comum que seja dito que o estado depressivo não depende da vontade própria do paciente, o 

que significa que é necessário conscientizar que a depressão é uma doença como qualquer 

outra e que deve ser tratada por um profissional. Então, o paciente é incentivado a procurar 

um médico e buscar tratamento (AGUIAR, 2004; ZORZANELLI, 2014). 

 

Desta forma, todos os documentos que falam da depressão, quer realizados pela 

indústria farmacêutica, quer produzidos por jornalistas com as melhores intenções, 

acabam funcionando segundo o mesmo raciocínio, e terminam produzindo nos 

pacientes e nos médicos um modo de funcionamento que se complementa e acaba 

tendo como resultado a prescrição (AGUIAR, 2004, p. 103).  

 

 Diante do exposto, podemos citar a conclusão de Horwitz e Wakefield (2010), que 

postulam que “a tristeza é parte inerente da condição humana, mas não o transtorno mental” 

(p. 259) e chamam a atenção para o fato de que só será possível lidar com as questões 

envolvidas na categoria do transtorno depressivo se for feita a distinção de tristeza normal e 

depressão. Os autores apresentaram esta importante reflexão no texto A tristeza perdida - 
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como a psiquiatria transformou a depressão em moda, que data 2010, antes da publicação do 

DSM-V, que ocorre em 2013. O próximo ponto deste trabalho se dedicará a apresentar de que 

forma o transtorno depressivo aparece na versão mais recente do manual psiquiátrico, 

refletindo sobre o que mudou e o que permaneceu em relação aos DSMs que o antecedem.  

 

2.5 DSM V: o transtorno depressivo hoje 

 

 De acordo com Caponi (2014), o DSM V mantém a mesma lógica das duas últimas 

versões dos Manuais de Estatística e Diagnóstico de Transtornos Mentais, isto significa que as 

patologias psiquiátricas continuam a ser definidas e diagnosticadas a partir do agrupamento de 

sintomas. Neste ponto será discutida a forma como a depressão é apresentada, especialmente 

o denominado transtorno depressivo maior, diagnóstico presente dentro da categoria dos 

transtornos depressivos.  

 Na quinta versão do DSM, a depressão é apresentada a partir dos seguintes 

transtornos: “transtorno disruptivo da desregulação do humor, transtorno depressivo maior 

(incluindo episódio depressivo maior), transtorno depressivo persistente (distimia), transtorno 

disfórico pré-menstrual, transtorno depressivo induzido por substância/medicamento, 

transtorno depressivo devido a outra condição médica, outro transtorno 

depressivo  especificado e transtorno depressivo não especificado” (DSM-V, 2014, p. 155). 

Com relação à quarta edição, há uma diferença no DSM V: os transtornos depressivos e os 

transtornos bipolares são apresentados em diferentes capítulos3.  

 O transtorno depressivo maior, diagnóstico que será discutido e apresentado neste 

ponto é aquele que “representa a condição clássica desse grupo de transtornos” (DSM-V, 

2014, p. 155). Ademais, é dito que, embora a maioria dos episódios dure mais tempo, o 

diagnóstico é feito a partir da caracterização de episódios distintos de pelo menos duas 

semanas de duração.  

 A seguir, o Manual chama atenção para os casos de lutos e tristeza normais. É 

explicado que, muito embora o luto possa gerar grande sofrimento, ele não necessariamente 

ocasiona um episódio de transtorno depressivo maior. Contudo, logo após é discorrido sobre o 

luto concomitante a tal episódio, que acarreta em um pior prognóstico e a um prejuízo 

                                                                 
3
 O capítulo de Transtornos Depressivos é separado do que o antecede, denominado de Transtornos Bipolares e 

Transtornos Relacionados. Há, de fato, semelhanças entre as duas categorias de transtornos, como a presença de  
humor triste, vazio ou irritável -- entre outros --, mas elas podem se diferenciar com relação a tempo de duração, 

momento ou etiologia presumida (DSM-V, 2014). 
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funcional mais grave. Sendo assim, é descrito que “a depressão relacionada ao luto tende a 

ocorrer em pessoas com outras vulnerabilidades a transtornos depressivos, e a recuperação 

pode ser facilitada pelo tratamento com antidepressivos” (DSM-V, 2014, p. 155).   

Segundo o DSM-V (2014), os critérios diagnósticos do transtorno depressivo maior 

são descritos da seguinte forma:  

 

A. Cinco (ou mais) dos seguintes sintomas estiveram presentes durante o 

mesmo período de duas semanas e representam uma mudança em relação ao 

funcionamento anterior; pelo menos um dos sintomas é (1) humor deprimido 

ou (2) perda de interesse ou prazer. B. Os sintomas causam sofrimento 

clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento social, profissional 

ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo. C. O episódio não é 

atribuível aos efeitos fisiológicos de uma substância ou a outra condição 

médica. D. A ocorrência do episódio depressivo maior não é mais bem 

explicada por transtorno esquizoafetivo, esquizofrenia, transtorno 

esquizofreniforme, transtorno delirante, outro transtorno do espectro da 

esquizofrenia e outro transtorno psicótico especificado ou transtorno da 

esquizofrenia e outro transtorno psicótico não especificado. E. Nunca houve 

um episódio maníaco ou um episódio hipomaníaco. Nota: Essa exclusão não 

se aplica se todos os episódios do tipo maníaco ou do tipo hipomaníaco são 

induzidos por substância ou são atribuíveis aos efeitos psicológicos de outra 

condição médica (DSM-V, 2014, p. 160-161) 

 

Já os sintomas descritos são os seguintes: 

 

1. Humor deprimido na maior parte do dia, quase todos os dias, conforme 

indicado por relato subjetivo (p. ex., sente-se triste, vazio, sem esperança) ou 

por observação feita por outras pessoas (p. ex., parece choroso). (Nota: Em 

crianças e adolescentes, pode ser humor irritável.) 2. Acentuada diminuição 

do interesse ou prazer em todas ou quase todas as atividades na maior parte 

do dia, quase todos os dias (indicada por relato subjetivo ou observação feita 

por outras pessoas). 3. Perda ou ganho significativo de peso sem estar 

fazendo dieta (p. ex., uma alteração de mais de 5% do peso corporal em um 

mês), ou redução ou aumento do apetite quase todos os dias. (Nota: Em 

crianças, considerar o insucesso em obter o ganho de peso esperado.) 4. 

Insônia ou hipersonia quase todos os dias. 5. Agitação ou retardo psicomotor 

quase todos os dias (observáveis por outras pessoas, não meramente 

sensações subjetivas de inquietação ou de estar mais lento). 6. Fadiga ou 

perda de energia quase todos os dias. 7. Sentimentos de inutilidade ou culpa 

excessiva ou inapropriada (que podem ser delirantes) quase todos os dias 

(não meramente autorrecriminação ou culpa por estar doente). 8. Capacidade 

diminuída para pensar ou se concentrar, ou indecisão, quase todos os dias 

(por relato subjetivo ou observação feita por outras pessoas). 9. Pensamentos 

recorrentes de morte (não somente medo de morrer), ideação suicida 

recorrente sem um plano específico, uma tentativa de suicídio ou plano 

específico para cometer suicídio (DSM-V, 2014, p. 161). 

 

 Horwitz e Wakefield (2010) fizeram um estudo com análises detalhadas a respeito do 

DSM-IV e a distinção entre transtorno e tristeza normal a partir dos critérios para depressão 

maior presentes no Manual. Os autores explicam que o DSM-IV tenta excluir casos de tristeza 
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normal do diagnóstico de transtorno a partir de diferentes aspectos dos critérios sintomáticos, 

que estariam em torno de estabelecer altos parâmetros quanto ao número de sintomas, à 

intensidade e à duração dos mesmos. Contudo, eles apresentam uma crítica a este modelo: a 

questão não é sanada a partir disso.  

Primeiramente, há o problema de que estabelecer altos parâmetros para diminuir os 

diagnósticos falsos-positivos pode acabar por aumentar os falsos-negativos - de um transtorno 

moderado, por exemplo. Além disso, eles explicam que nenhum dos três parâmetros altos 

(número, intensidade e duração dos sintomas) evita que uma tristeza normal cumpra cada um 

dos critérios descritos pelo Manual:  

 

Certamente, a quantidade, a intensidade e a duração estipuladas apresentam um 

nítido contraste com o funcionamento normal e, portanto, podem, à primeira v ista, 

validar os critérios diagnósticos. Mas, quando o contraste é entre transtorno 

depressivo e períodos de tristeza normal intensa em reação a perdas importantes, a 

tristeza normal pode facilmente atender a esses requisitos (HORWITZ; 

WAKEFIELD, 2010, p. 130). 

 

 Destacamos também a importância de se discutir especificamente a questão do luto na 

sua relação com a depressão maior. Em nota, o DSM-V afirma que as respostas à alguma 

perda significativa - que é exemplificada a partir de diferentes naturezas, tais como o luto, a 

ruína financeira, entre outros - podem incluir sintomas descritos no critério A. Entretanto, a 

forma como isso aparece é a partir da possibilidade de essas respostas, que podem ser 

entendidas como normais, estarem atreladas a um episódio de Transtorno Depressivo Maior, 

ao passo que é dito que a decisão de diagnosticar o episódio dependerá do julgamento do 

clínico. Além disso, há uma nota de rodapé que se dedica a relacionar os sintomas do luto aos 

sintomas do episódio depressivo maior (EDM), diferenciando-os (DSM-V, 2014). 

 Caponi (2014) apresenta-nos que, com relação ao luto, há uma mudança considerável 

entre o DSM-IV e o DSM-V. No DSM-IV, o luto era descrito como uma situação 

excepcional, na qual o aparecimento dos sintomas poderia durar dois meses. Contudo, no 

DSM-V não há menção a esta excepcionalidade: como descrevemos, o clínico deverá avaliar 

a situação concreta. Conforme já dito acima, ainda que o luto apareça como distinto da 

depressão, é aberta a possibilidade de que ele seja tratado da mesma maneira. 

Por fim, Caponi (2014) defende que o DSM-V opera como um dispositivo de segurança “que 

reduz todos os nossos sofrimentos à lógica da intervenção biomédica, à lógica da prevenção e 

da detecção de riscos” (p. 759). A autora traz, assim como Horwitz e Wakefield em seus 

trabalhos A tristeza perdida (2010) e The age of depression (2005), a grande problemática de 
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se desconsiderar o contexto em que o sintoma aparece para atestar um diagnóstico de 

depressão. O que acontece a partir disso é a emergência de um modelo que desconsidera a fala 

do sujeito e reduz sofrimentos e estados mentais a um conjunto de sintomas que resultará em 

um diagnóstico. É defendido, desta forma, o fim do DSM como modelo hegemônico de 

diagnósticos psiquiátricos. 
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3. AS BIOIDENTIDADES E A DEPRESSÃO 

 

 

Este capítulo busca situar a depressão e sua alta prevalência na contemporaneidade, 

relacionando-a ao advento da biossociabilidade e à construção das bioidentidades, bem como 

à fenômenos relacionados como a somatização da subjetividade. Para tanto, é necessário que 

sejam compreendidos os possíveis efeitos de modos de classificação, assim como o conceito 

de biossociabilidade, as características das sociedades que se associam nesses processos, além 

dos elementos elucidados no primeiro capítulo, como o estabelecimento da psiquiatria 

diagnóstica, suas características e lógica que a embasa.  

 

3.1 Os efeitos dos modos de classificação 

 

Hacking (2009) introduz uma discussão a respeito das consequências e afetações dos 

modos de classificações dos transtornos mentais: 

 

Como novos modos de classificar criam, ou eliminam possibilidades para a ação? 

Como as classificações de pessoas afetam as pessoas classificadas, como mudamos 

em virtude de sermos classificados, e como as maneiras como mudamos têm uma 

espécie de efeito de feedback sobre nossos próprios sistemas de classificação? 

(HACKING, 2009, p. 115). 
 

As classificações geram efeitos, e, para ilustrar este fato pode ser citado o caso dos 

pervertidos: antes do século XIX, não existia a perversão, enquanto doença, ou o pervertido, 

enquanto doente; estes fazem parte de uma criação a qual o autor caracteriza como “inventar 

pessoas”. Dito isso, pode-se considerar que uma mudança social é capaz de criar novas 

categorias de pessoas, mas, ao se fazer uma contagem de ocorrência de um fenômeno, por 

exemplo, não se está simplesmente relatando o índice de algo: “a contagem cria novas 

maneiras de as pessoas serem” (HACKING, 2009, p.116). 

 A partir de vários exemplos, o autor formula a hipótese de que inventar pessoas está 

relacionado a uma das tradicionais questões da filosofia: a discussão entre nominalistas e 

realistas. Para o nominalismo tradicional, o nome é o que dá as características em comum para 

uma categoria: as estrelas em nada têm a ver com outras de sua espécie, exceto pelo nome 

através do qual as chamamos. Já os realistas tradicionais acreditam que o mundo se organiza, 

a partir de objetos já definidos, segundo as categorias criadas pelos seres humanos, além disso  
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O realista robusto não tem de argumentar com muita insistência que as pessoas 

também vêm classificadas. Algumas são atarracadas, outras esguias, algumas estão 

mortas, algumas vivas. Talvez seja um fato sobre os seres humanos que notamos 

quem é gordo e quem está morto, mas o fato em si de que alguns de nossos 

companheiros são gordos e outros estão mortos não tem nada a ver com nossos 

esquemas de classificação (HACKING, 2009, p. 121). 

 

Com relação ao nominalismo, há, contudo, duas possibilidades de concebê-lo: a forma 

estática e a forma dinâmica. A forma estática do nominalismo pode alegar que todas as 

categorias foram criadas e nomeadas pelos humanos e nenhuma é encontrada na natureza, 

além de considerar que, uma vez colocadas, as categorias não interagem com os elementos 

classificados. Por sua vez, o nominalismo dinâmico é concebido pelo autor alegando que um 

tipo de pessoa passa a existir concomitantemente à invenção deste tipo de pessoa. “Quer 

dizer, em alguns casos, nossas classificações e nossas classes conspiram para emergir de mãos 

dadas, uma incitando a outra” (HACKING, 2009, p. 123).  

Em seu estudo, Hacking apresenta uma dedicação à categoria das personalidades 

múltiplas e faz a comparação entre outras três categorias: cavalo, planeta e luva. Segundo o 

autor, os cavalos têm entre si semelhanças suficientemente reais para serem agrupados dentro 

da mesma categoria e o mesmo vale para os planetas: “o nomalismo estrito é ininteligível para 

cavalos e planetas” (HACKING, 2009, p. 123). Já as luvas e as personalidades múltiplas são 

casos diferentes dos outros dois, já que o pensamento sobre a luva e a luva emergiram juntos, 

assim como acontece no caso das personalidades múltiplas.  

A chamada invenção de pessoas ocorre na medida em que vários tipos de seres 

humanos e até mesmo de atos humanos emergem juntamente às categorias que são criadas 

para identificá-los (HACKING, 2009). Esta é, portanto, uma das formas de compreender a 

emergência de categorias de transtornos mentais, tais como a depressão e o grande número de 

pessoas consideradas e nomeadas como deprimidas. O próximo ponto deste capítulo buscará 

delimitar o conceito da biossociabilidade, a nova forma de sociabilidade através da qual novas 

identidades são criadas, diferentes categorias de transtornos surgem e muitas pessoas se 

identificam e são categorizadas neste contexto.  

 

3.2 O Conceito da Biossociabilidade 
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Rabinow (1995) constatou que os pólos corporal e da população estão se associando 

de uma nova maneira no campo do bio-poder4. A chamada nova genética e o Projeto 

Genoma5 representam esta nova associação, uma vez que inauguram novas possibilidades de 

intervenções corporais, de uma forma que nenhuma outra técnica havia antes conseguido. 

Assim, a nova genética pretende, ao lado de outras biotecnologias, tornar-se “uma rede 

autônoma de circulação de conceitos que inauguram uma nova autoprodução identitária” 

(LIMA, 2005, p. 49).  

Rabinow (1995) defende que a nova genética irá compor todo o tecido social através 

de diversos discursos, dentre eles, as práticas médicas. Ela não será apenas uma metáfora 

biológica, mas “se tornará uma rede de circulação de termos de identidade e lugares de 

restrição, em torno da qual e através da qual surgirá um tipo verdadeiramente novo de 

autoprodução: vamos chamá-lo de biossociabilidade” (RABINOW, 1995, p. 143). No 

contexto da biossociabilidade, há a possibilidade da superação futura da separação entre 

natureza e cultura, considerando que a natureza será artificial, pelo fato de poder ser 

modificada pelas tecnociências e a cultura será natural, na medida em que se organizará a 

partir da natureza. Aguiar (2004) também discorre sobre esta superação a partir da 

compreensão de Rabinow e explica que, a partir da manipulação de processos biológicos, 

cada vez mais evoluída, a genética ocupa um lugar de produzir novas formas de vida. A 

biotecnologia reinventa processos orgânicos “naturais” e isso tem por efeito a transformação 

dos modos de viver e da própria vida, ameaçando a antiga separação entre a natureza e a 

cultura.  

Com a biossociabilidade, ainda, é a partir dos predicados corporais e de 

comportamentos biológicos em comum que o agrupamento de indivíduos acontece e não mais 

a partir das características psicológicas ou contexto cultural, sequer de parâmetros como 

religião ou classe social. A sociabilidade é, desta forma, fortemente vinculada à biologia e 

“portar algumas marcas corporais se mostra suficiente para realocar a pessoa grupal e 

subjetivamente” (LIMA, 2005, p. 50). 

 Ortega (2008) explica que segundo o conceito original de biossociabilidade 

apresentado por Rabinow (1995), a genética deixará de ser uma metáfora biológica para ser 

                                                                 
4
 Rabinow (1995) descreve o biopoder de acordo com a definição de Michel Foucault, assim sendo, ele é: “o que 

faz com que a vida e seus mecanismos entrem no domínio dos cálculos explícitos, e faz do poder-saber um 

agente de transformação da vida humana” (FOUCAULT, 1988, p. 133). 
5
 Projeto técnico-científico que propõe o mapeamento genético para interferências corporais, isto é, o genoma 

humano - objeto pesquisado - será conhecido para ser transformado (RABINOW, 1995). 
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descritora da dimensão social, promovendo a formação de identidades e práticas sociais. 

Contudo, Ortega amplia o uso do termo biossociabilidade e, neste trabalho, o usaremos no 

mesmo sentido que o autor: não o limitando à genética, ele será empregado  

 

Para definir uma forma de sociabilidade contemporânea, na qual a vida psíquica é 

descrita segundo predicados corporais, como se depreende do vocabulário fisicalista 

utilizado na descrição de crenças e sentimentos, levando à constituição de 

identidades somáticas que deslocam concepções psicológicas e internalistas da 

pessoa (p. 501). 

 

3.3 A Biossociabilidade, as Bioidentidades e suas Implicações 

 

 A biossociabilidade é, segundo Ortega (2006), constituída a partir de grupos de 

interesse privados reunidos “segundo critérios de saúde, performances corporais, doenças 

específicas, longevidade etc” (p. 43). Neste contexto, é o corpo a “fonte potencial de 

ansiedade e patologia.” (ORTEGA, 2006, p. 43) e, além disso, na biossociabilidade os 

objetivos das ações dos indivíduos giram em torno da juventude - e de seu prolongamento - da 

boa forma física e da longevidade, nos quais o vocabulário médico ocupa lugar primordial e é 

fornecedor dos parâmetros para as avaliações individuais. Isso implica um processo de 

subjetivação no qual o foco está nos cuidados corporais, médicos e estéticos. A construção 

das identidades pessoais - isto é, das bioidentidades - fazem parte, então, deste processo.  

Além disso, para Ortega (2008), a biossociabilidade é uma forma de sociabilidade 

apolítica na qual a descrição da individualidade é feita a partir de padrões corporais. Em 

decorrência disto, o cérebro ocupa lugar privilegiado. A atividade cerebral é associada aos 

mais diversos “aspectos da vida e certas características estruturais da sociedade atual vêm 

produzindo, no imaginário social, uma crescente percepção do cérebro como detentor das 

propriedades e autor das ações que definem o que é ser alguém” (ORTEGA, 2008, p. 489). É 

curioso notar que, na contemporaneidade, o cérebro vem ocupar o lugar que o sujeito ocupava 

na modernidade. 

Neste contexto, Bezerra Junior (2002) discute a forma como a vida subjetiva e o 

mundo psíquico dos indivíduos são afetados através da realidade político-econômica de uma 

sociedade. Para o autor, esta relação é fundamentada a partir 

 

Da criação de certos ideais, da valorização de modelos de pensamento, da 

propagação de certos repertórios de conduta, da d ifusão de metáforas que se 

incorporam ao senso comum, enfim, pela criação de novos jogos de linguagem, 

repertórios de sentido ou jogos de verdade que dão consistência ao imaginário de 
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uma época, imaginário por meio do qual o mundo, a existência e a experiência 

pessoal ganham consistência e significação (p. 232). 

 

Dito isso, é importante que sejam discutidas as particularidades da sociedade 

contemporânea e quais são suas reverberações, seus impactos sociais e subjetivos. Bezerra 

Junior (2002) nos traz que uma das características da contemporaneidade é a liberdade de 

escolha, isto é, os indivíduos parecem depender de suas decisões particulares para gerir todas 

as áreas de sua vida. Considerando que antigos parâmetros como a família, a cultura, o 

trabalho, tradições, entre outros, não são mais referências como outrora já foram, os 

indivíduos passam a experimentar, de acordo com Lima (2005), ansiedades que advém dessas 

condições de desfiliação e desenraizamento. Contudo,  

 

Um processo de refiliação parece estar em curso e tem conduzido multidões de 

voluntários à comunidade do corpo e da saúde. (...). Num mundo inconstante, 

marcado pelo esvaziamento das instituições de referência e pertencimento, a 

concretude do corpo próprio e os parâmetros da biologia tornam-se uma das poucas 

fontes de certeza, segurança e estabilidade a qual recorrer (LIMA, 2005, p. 43). 

 

Assim sendo, a ciência designa uma constante dedicação ao corpo, na medida em que se 

propõe a suprir o desenraizamento presente na contemporaneidade.  

 Pode-se dizer, de acordo com Costa (2004), que o sentido da vida fora outrora 

referenciado à valores éticos ou políticos e hoje é deslocado para o campo do debate 

científico, gerando um novo padrão que o autor nomeia de “qualidade de vida”. A ética 

político-religiosa é então substituída pela bioética, esta que corresponde a esse ideal da 

qualidade de vida. Esta que, por sua vez, é diretamente referenciada ao corpo biológico e 

individual, o que acaba por reduzir fatos morais ou mentais a um cientificismo positivista. 

Desta maneira,  

 

O que era medido por critérios pertencentes à esfera dos ideais morais passou a ser 

avaliado por métodos de controle e validade experimentais. A virtude moral deixou 

de ser o único padrão da vida reta e justa. Agora, o bom ou o Bem também são 

definidos pela distância ou proximidade da “qualidade de vida”, que tem como 

referentes privilegiados o corpo e a espécie (COSTA, 2004, p. 190).  
 

Neste contexto, as pessoas são instadas a enfrentar riscos, considerando a presença do 

culto à performance, à flexibilidade, à autonomia e a celebração de competências individuais. 

Para Lima (2005), o risco é enaltecido enquanto valor “desde os primeiros passos do 

capitalismo moderno” e tem agora o estatuto de imperativo: aquele que se arrisca não é fraco, 

não é passivo e “sabe jogar o jogo” (LIMA, 2005, p. 33).  
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Ortega (2006) chama atenção ao fato de que com a biossociabilidade há a formação de 

indivíduos que devem se autocontrolar, autovigiar e autogovernar. Sendo assim, “não é de se 

espantar que esse culto à autonomia e à performance acabe produzindo sujeitos dependentes 

de todo tipo de ajuda especializada” (BEZERRA JUNIOR, 2002, p. 233). A depressão está 

inserida neste contexto segundo Ehrenberg: “o florescimento pessoal e a singularização de 

cada um em uma sociedade em que a concorrência não tem um lado de fora se pagam com 

depressão nervosa generalizada” (2010, p. 132).  

Na formação das bioidentidades, de acordo com Costa (2004), os insucessos do 

autocontrole são sempre relacionados a causas físicas e orgânicas não intencionais e, 

entretanto, os sucessos dos esforços dos indivíduos são atribuídos à sua vontade. Isso acaba 

por gerar uma contradição que gira em torno da onipotência versus a impotência, afinal, os 

indivíduos são instados a crer que podem criar o seu eu moral a partir de suas experiências 

com o corpo ao mesmo tempo em que devem acreditar que “o sentido do sofrimento humano 

está inscrito nos genes ou nos circuitos neuro-hormonais” (COSTA, 2004, p. 196). 

Aguiar (2004) também discorre sobre o tema, discutindo como, no mundo 

globalizado, é no corpo que as pessoas buscam as identificações e regras. A felicidade, neste 

contexto, está intimamente relacionada às sensações corporais e é nestas que está ancorado o 

modelo que se espera que as pessoas sigam. Segundo Costa (2004), o discurso científico toma 

conta das mais diferentes áreas da vida e é então designado a responder à todas as questões 

relacionadas à busca pela felicidade, tais como o sentido da existência e as escolhas dos 

estilos de vida. Isto representa uma mudança em relação ao que outrora se vivenciou, quando 

a identidade individual era medida por parâmetros morais, como a honestidade ou a fidelidade 

a algum ideal.  

Concomitantemente a isto, há no campo da saúde, também uma reconfiguração no 

ideário social: não se percebe mais a saúde como dever do Estado. Hoje, essa 

responsabilidade parece ter sido transposta para os indivíduos. Passa-se a acreditar que estes 

devem ser capazes de gerenciar sua saúde, utilizando seus próprios recursos, de modo a 

minimizar os riscos de patologias. Portanto, “a saúde exibida como espetáculo é a prova que o 

sujeito dá de seu direito ao reconhecimento pessoal e social” (BEZERRA JUNIOR, 2002, p. 

233). Contudo, não há, segundo Costa (2004) um descarte de antigos valores ligados à saúde, 

mas uma reutilização para inscrevê-los no atual campo ideológico do cientificismo. Antes o 

cuidado de si era voltado para qualidades morais ou para a evolução da alma e hoje é 

deslocado para, por exemplo, preocupações com a juventude e com a perseguição da perfeita 
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saúde físico-mental. Sendo assim, atualmente o indivíduo tende a se comportar exibindo uma 

imagem saudável, e, caso isso seja recusado, ele estará exposto a se sentir desviante, 

insuficiente ou fracassado, já que se apresentar saudável implica em se apresentar 

independente, confiável e responsável, além de ter que corresponder a um padrão estético 

determinado (BEZERRA JUNIOR, 2002).  

As dificuldades de seguir esse modelo podem gerar um profundo estado de angústia, o 

que culmina em uma alta procura por medicamentos e procedimentos médicos para que os 

indivíduos consigam “esculpir seus corpos e mentes” (AGUIAR, 2004, p. 10). Dessa forma, o 

vocabulário médico ultrapassa a fronteira da clínica médica e passa a ser incorporado à 

linguagem cotidiana dos indivíduos. O autor sinaliza que não são todas as áreas ou noções da 

medicina que são incorporadas deste modo: apenas aquelas que estão relacionadas à busca 

pela felicidade, pela juventude e pela beleza são popularizadas. 

 A psiquiatria é um exemplo das áreas das ciências médicas que, nos últimos anos, 

passaram a ser propaladas para além do campo da ciência ou da saúde. Lima (2005) também 

discorre sobre como a psiquiatria é fonte de transmissão da cultura ancorada nas 

bioidentidades: a especialidade médica, a partir da visão biológica para a compreensão dos 

transtornos mentais, reforça o processo de medicalização dos estados emocionais. 

Sendo assim,  

 

As revistas semanais e programas de televisão exibem um novo discurso 

psiquiátrico amparado nas neurociências que promete decifrar o funcionamento do 

cérebro e assim explicar a subjetividade humana. Palavras como serotonina e 

depressão passaram a fazer parte do nosso cotidiano e o universo da psiquiatria, que 

historicamente se constituiu no cuidado aos doentes mentais graves que viviam 

isolados da sociedade nos asilos, se expandiu largamente (AGUIAR, 2004, p. 10). 

 

Essas novas regras, de acordo com Bezerra Junior (2002), geram impactos na forma 

como é atualmente organizada a subjetividade: ancorada no corpo, no exterior visível, na 

imagem corporal, nas sensações físicas. Assim, “o corpo torna-se o lugar da moral, é seu 

fundamento último e matriz da identidade pessoal” (ORTEGA, 2006, p. 46) e desta forma, há 

o que pode ser denominado de somatização da subjetividade, na qual o mundo interno parece 

ser convertido para a exterioridade. As bioidentidades não são compostas a partir de crenças 

ou sentimentos, mas através de “itens ligados à natureza do organismo individual” 

(BEZERRA JUNIOR, 2002, p. 234).  

 A ciência é tida como fonte de sentido, o que gera impactos na forma como os 

indivíduos experimentam sua subjetividade. O sofrimento psíquico, portanto, será diretamente 
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relacionado à dimensão biológica e não mais à psicológica da experiência subjetiva. Neste 

contexto, pode-se exemplificar que, cotidianamente palavras que não apresentam conotação 

médica como “tristeza” perdem lugar para aquelas supostamente mais objetivas, como 

“depressão” (BEZERRA JUNIOR, 2002). Isto indica que as pessoas estão engajadas em um 

modelo de autodescrição que privilegia o vocabulário médico e técnico, retroalimentando, 

assim, a dependência com aqueles que apresentam um discurso supostamente mais preciso 

sobre saúde, como os médicos e a indústria farmacêutica. Além disso, esse engajamento 

estimula “o processo de “somatização” da experiência subjetiva e o esvaziamento da 

relevância da esfera da intimidade e do mundo privado” (BEZERRA JUNIOR, 2002, p. 235).  

 O normal e o patológico se reconfiguram no campo da experiência subjetiva na 

medida em que a forma como se concebe o transtorno e a normalidade é perpassada pelo 

crescente favorecimento do discurso fisicalista, em detrimento do psicológico, na descrição 

dos sentimentos. Além disso, estão aliados à esta reconfiguração o culto da performance e da 

imagem e o cientificismo médico (BEZERRA JUNIOR, 2002). Neste sentido,  

 

Se na cultura do psicológico e da intimidade o sofrimento era experimentado como 

conflito interior ou como choque entre aspirações e desejos reprimidos e as regras 

rígidas das convenções sociais, hoje o quadro é outro. Na cultura das sensações e do 

espetáculo, o mal-estar tende a se situar no campo da performance física ou mental 

falha, muito mais que em uma interioridade enigmática que causa estranheza 

(BEZERRA JUNIOR, 2002, p. 235). 
 

 O sofrimento psíquico tende a não ser mais experimentado como enigma, mas como 

expressão de uma disfunção e a prevalência da depressão está inserida neste contexto. Além 

disso, os modos de tratamento que derivam dessas duas formas de concepção da experiência 

subjetiva acima descritas são essencialmente distintos: para o primeiro, seria correspondente 

um tratamento que sustentasse a interrogação, a interpretação ou reposicionamento subjetivo; 

para o segundo, um tratamento corretivo, já que qualquer mal-estar indica um desvio que, 

como tal, deve ser corrigido. Portanto, a clínica médica intenta ser cada vez mais baseada em 

“evidências estatísticas, imagens computadorizadas e dados de laboratório” (BEZERRA 

JUNIOR, 2002, p. 237) e cada vez menos preocupada com a subjetividade do paciente. A 

patologia é, assim, vivida como disfunção.  

 

3.4 A Depressão no Contexto das Bioidentidades 
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 De acordo com Lima (2005), a cultura das bioidentidades é disseminada no cotidiano 

da população através da psiquiatria e de suas características diagnósticas, considerando que os 

atuais critérios classificatórios privilegiam as concepções biológicas e desconsideram 

influências das ciências humanas. Isto acaba por produzir um efeito de medicação de condutas 

humanas e estados psicológicos ou emocionais que outrora puderam ser compreendidos e 

tratados de modo diferente, como é o caso da depressão.  

 No contexto da biossociabilidade, a saúde é produzida artificialmente através das 

biotecnologias, uma vez que as ciências médicas não buscam apenas garantir a vida através do 

tratamento de doenças, mas passam a se apresentar como bens de consumo que também irão 

produzir modos de viver. O discurso da psiquiatria então entra nesse processo: com o 

vocabulário neurocientífico incorporado no cotidiano das pessoas, elas acabam “traduzindo 

seus próprios sentimentos, suas motivações, seus desejos, seu caráter, seus corpos e 

pensamentos em termos como “baixa serotonina”, “recaída da depressão”, “alteração na dose 

do antidepressivo” etc” (AGUIAR, 2004, p. 137). Além disso, o DSM torna possível que o 

diagnóstico de um transtorno mental seja realizado sem que uma formação em psiquiatria seja 

necessária (AGUIAR, 2004; ZORZANELLI, 2014). Afinal, o modelo descritivo e sem 

preocupações com etiologia inaugurado pelo DSM-III, deu a oportunidade de médicos 

diagnosticarem pacientes deprimidos apenas a partir de interrogações sobre fatos precisos. 

Assim, a indústria farmacêutica financiou internacionalmente diversas pesquisas “para 

mostrar a importância dos transtornos mentais entre a clientela dos clínicos gerais e sua 

incapacidade em diagnosticá-los” (AGUIAR, 2004, p. 109). Com isso, disseminou-se ainda 

mais o entendimento da depressão enquanto entidade psicopatológica, proveniente de um 

desequilíbrio bioquímico cerebral causado por uma doença que deve ser medicada para ser 

curada.  

 O discurso biomédico perpassa a vida e qualquer tipo de tristeza passa a ser entendida 

como uma indicação do transtorno depressivo. Portanto, a separação entre tristeza normal e 

depressão tende a desaparecer neste contexto: os problemas existenciais dos indivíduos e das 

sociedades são experimentados e compreendidos como alterações no funcionamento 

neuroquímico cerebral. O modo de superar esses problemas é então unicamente através dos 

psicotrópicos e “o uso generalizado e abusivo dos psicofármacos também expõe a 

artificialização do corpo e da mente humana, colocando em questão as fronteiras entre 

natureza e cultura” (AGUIAR, 2004, p. 109).  Sendo assim, as dificuldades da vida 

contemporânea e o sofrimento que provém delas são cada vez mais pensadas de serem 
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superados exclusivamente através do uso de medicamento. Então, a medicina intercede na 

saúde dos indivíduos que não necessariamente possuem alguma patologia, porém que 

demandam o amparo dos psicofármacos para lidar com pressões, tristezas e sofrimentos.  
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4. CONCLUSÃO 

 

 Este trabalho buscou levantar a discussão acerca da depressão enquanto fenômeno 

social significativo, de alta incidência e prevalência em diversos lugares, localizando-o no 

contexto através do qual atualmente os transtornos mentais são concebidos e tratados. O 

objetivo foi relacionar o modelo hegemônico da psiquiatria biológica, seu contexto histórico e 

seus pressupostos, a um tipo de panorama cultural que favorece a emergência de uma forma 

de subjetivação, que estabelece o corpo, especialmente o cérebro, como fonte de 

experimentação e explicação dos sofrimentos e comportamentos humanos. Com isso, 

almejou-se trazer uma contextualização da grande ocorrência da depressão, mostrando que o 

modelo proposto pela psiquiatria biológica pode ser contextualizado e não apenas 

compreendido como detentor da verdade sobre os transtornos mentais.  

 Não se trata, contudo, de promover qualquer novo tipo de reducionismo, como um 

reducionismo sociocultural, para a explicação dos transtornos mentais. Lima propôs uma 

postura contextualista para discutir o TDA/H em uma “aposta na possibilidade de uma 

proliferação de diferentes discursos - ou seja, diferentes verdades - sobre o transtorno” 

(LIMA, 2005, p. 150) e esta pesquisa foi também nesse sentido. Buscando realizar uma 

abordagem crítica do fenômeno, pôde-se constatar que a grande incidência e o exacerbado 

número nos casos de diagnósticos de depressão e de pessoas que se identificam como 

deprimidas não é meramente resultado da evolução do instrumental diagnóstico ou do 

conhecimento científico. Caracterizar e entender a depressão enquanto entidade 

psicopatológica é um fenômeno que acontece dentro de um contexto de modos de produzir 

diagnósticos. Em nossa hipótese, ele também se relaciona a novos modos de produção de 

subjetividade, estes que se organizam em torno do corpo e de fatores biológicos para 

constituir as bioidentidades. Tal qual Lima (2005), nós apostamos que o diálogo ou o 

confronto entre diferentes abordagens e concepções dos transtornos mentais e dos estados 

emocionais poderá fazer emergir um cenário diferente do que o descrito neste trabalho, no 

qual as pessoas diagnosticadas com transtorno depressivo percebem a si mesmas como efeito 

de uma doença neuropsiquiátrica. Não se trata de negar ou propor a aniquilação da abordagem 

biológica ou do vocabulário fisicalista para descrição e explicação do sofrimento humano, 

mas de preservá-lo, contextualizando-o, tal qual deve-se preservar outros, como o vocabulário 

psicológico e o debate entre eles. 
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