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RESUMO 
 

Articular as visões psicanalíticas acerca da depressão com outros saberes pode 

complementar e enriquecer o estudo acerca deste tema. A presente pesquisa teve como objetivo 

geral verificar como a depressão é abordada pela psicanálise. Para tanto, foi realizada uma 

pesquisa bibliográfica, através de artigos publicados entre os anos 1997 e 2011, selecionados nas 

bases de dados: BVS, PEPsi e SCIELO; e obras de Sigmund Freud, Lacan e outros psicanalistas 

contemporâneos que versam sobre o tema. Verificou-se que enquanto a psiquiatria entende a 

depressão como um transtorno, a psicanálise, por sua vez, compreende a depressão como um 

sintoma, inerente ao sujeito. Foi possível perceber ainda que o tratamento pela psiquiatria e 

outras abordagens terapêuticas parece seguir determinada padronização. Todavia o tratamento 

psicanalítico privilegia a singularidade do sujeito, o caso a caso. O modelo de integração aqui 

proposto não representa um modelo acabado, mas constitui um diálogo fértil entre psicanálise e 

psiquiatria. 

 

Palavras-chave: Depressão, sintoma, psicanálise. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A depressão é um tema que tem sido cada vez mais abordado na mídia, nas redes sociais, 

nos espaços acadêmicos, dentre outros espaços. Porém, observa-se que, na maioria das vezes, a 

abordagem sobre esse tema se faz de forma equivocada, baseando-se no senso comum, sem 

pressupostos teóricos ou científicos para embasar a discussão.  A tristeza tem sido tratada como 

sinônimo de depressão e esta, por sua vez, como o mal do século. Muitas pessoas quando estão 

tristes, desanimadas, angustiadas, se classificam ou são consideradas depressivas. Em razão 

disso, e, também, pela vergonha ou preconceito por parte da sociedade, ficam afastadas do 

ambiente de trabalho e, até mesmo, do meio social.  É como se as pessoas não tivessem o direito 

de sofrer, de chorar ou de ficarem tristes. Além disso, atualmente, é possível verificar o alto 

investimento em medicamentos antidepressivos, assim como seu elevado consumo.  

Neste sentido, esta pesquisa se justifica pelo fato de trazer a discussão e o estudo da 

depressão em um contexto científico, cujo foco está centrado nas abordagens da psiquiatria e da 

psicanálise.  A psiquiatria, na maioria das vezes, trata a depressão como doença, cujas causas são 

atribuídas a fatores biológicos e sociais; a psicanálise, por sua vez, trata a depressão como um 

sinal e um substituto de uma satisfação pulsional que foi recalcada, privilegiando, em sua 

maneira de conduzir o tratamento, a subjetividade e a singularidade de cada caso. 

Portanto, a partir de tais considerações, a questão fundamental é: o que a psicanálise 

entende por depressão; é um transtorno ou um sintoma? Nesta pesquisa o objetivo central foi 

verificar como a depressão é abordada pela psicanálise. No decorrer do texto ainda se tentou 

abranger a diferença entre transtorno e sintoma, a forma como a depressão se inscreve na 

contemporaneidade e qual o tratamento que a psicanálise pode oferecer aos sujeitos depressivos. 

A hipótese que embasou o trabalho foi que, na perspectiva psicanalítica, a depressão é 

considerada um sintoma. 

O presente trabalho trata-se de uma pesquisa bibliográfica, na qual se analisou artigos 

publicados entre 1997 e 2011, além de obras de Sigmund Freud, Lacan e outros psicanalistas que 

versam sobre o tema. Nos capítulos seguintes buscou-se apresentar alguns conceitos importantes 

para contextualizar o assunto tratado, sendo eles: a depressão na perspectiva da psiquiatria, a 

depressão na perspectiva psicanalítica e o tratamento do sujeito na clínica psicanalítica. Em 

seguida, apresentou-se os resultados obtidos e, por fim, as considerações finais. 
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2. A DEPRESSÃO NA PERSPECTIVA DA PSIQUIATRIA 

 

A medicina, apesar de ser uma prática social milenar, se constituiu como método cientifico 

a partir do século XVIII. Nesse períodoela fortaleceu suas bases mediante estudos empíricos e 

com o nascimento da clínica que privilegia, por sua vez, o particular (BARRETO, s/d). A clínica 

nasce a partir de pressupostos teóricos e empíricos de dois autores: Pinel, que privilegiava o olhar 

e a escuta do paciente, e Bichat que buscava no corpo o motivo do adoecimento, da doença. O 

método clínico foi amplamente utilizado por Pinel e Bichate teve suas raízes na anatomia 

patológica, estabelecendo o método anátomo-clínico. Neste método é através dos sinais e 

sintomas observados na clínica que se infere acerca das doenças (FOUCAULT, 1987). 

A prática médica com bases científicas, entretanto, só se consolidou a partir do século XX. 

O divisor de águas foram os trabalhos de Claude Bernard e Cannon. Claude Bernard pesquisou a 

respeito das constantes do meio interno, afirmando que a constância do meio interno dos seres 

vivos garante que eles se mantenham organizados à custa da desorganização do meio ambiente. 

Cannon desenvolveu um trabalho sobre a homeostasia, descobrindo mediante esse conceito os 

mecanismos e a capacidade que possibilitam aos seres vivos mudanças reativas. Essas 

concepções possibilitaram constituir em termos fisiológicos o que havia sido definido pela clínica 

como normal e patológico (BARRETO, s/d). 

A partir de Bayle, a psiquiatria se utiliza do método anátomo-clínico para fortalecer suas 

bases, e, por muito tempo, voltou seu foco para os casos de demência, deficiência mental e 

psicoses orgânicas e somáticas, prevalecendo o método clínico. No final do século XVIII, Pinel 

funda a psiquiatria a fim de colocar em prática o método clínico. Diferentemente da medicina, a 

psiquiatria se baseia na norma social ou cultural para definir o normal e o patológico, que pode 

ser abordado a partir das classificações das doenças mentais (BARRETO, s/d). 

Alonso-Fernandez apud Barreto (s/d, p.6) expõe sua definição favorita de psiquiatria: 

 

A psiquiatria é o ramo humanista por excelência da medicina que trata do estudo, da 

prevenção e do tratamento dos modos psíquicos de adoecer’. A ideia do modo psíquico 

de adoecer, segundo acabo de expor, se funda na perda involuntária da faculdade 

normativa. 

 

A psiquiatria, como uma área médica que se dedica a trabalhar com os transtornos 

psíquicos que acometem os seres humanos, é a área da medicina que se dedica ao estudo e 

tratamento da depressão. De acordo com Rodrigues (2000) a depressão tem sido um tema de 

grande destaque, sobretudo, na psiquiatria. Verifica-se também, que o tema é frequentemente 
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abordado pela mídia como um transtorno1 restrito ao campo da medicina. A psiquiatria, como 

especialidade médica, faz o diagnóstico e indica o tratamento. Segundo este mesmo autor, a 

depressão é vista e expressada por muitos como “o mal do século”, juntamente com índices 

epidemiológicos alarmantes que tenderiam a aumentar. É anunciada como uma doença biológica, 

sendo que o principal tratamento seria a medicalização associada, em alguns casos, à psicoterapia 

cognitivista. Esta é uma das poucas, quando não a única forma de tratamento terapêutico, que a 

literatura médica avalia como eficaz no tratamento da depressão. Rodrigues (2000) afirma que, 

frequentemente, a psicanálise é considerada contra-indicada para o tratamento da depressão, já 

que o engajamento na busca de um sentido conduziria o paciente a responsabilizar-se por uma 

"doença" da qual não teria responsabilidade alguma e, assim, sintomas da depressão tal como a 

culpabilidade tenderiam a agravar-se. 

Não restam dúvidas que na psiquiatria a depressão é tratada como transtorno, sendo 

diagnosticada a partir da presença de sintomas que se manifestam com uma determinada duração, 

frequência e intensidade. O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais - DSM-IV 

(1995); e a Classificação Internacional de Doenças - CID-10 (1993), descrevem minuciosamente 

esses sintomas, tais como: humor deprimido, alterações no sono, alterações no apetite, agitação 

ou retardo psicomotor, fadiga, culpa excessiva, pensamentos de morte, ideação suicida, tentativa 

de suicídio, etc. É reservado um item dentro da nosografia – os "Transtornos do Humor", no 

DSM-IV, ou "Transtornos Afetivos" na CID-10 – para designar aquilo que se costuma chamar de 

'depressão' ou 'doenças depressivas' (RODRIGUES, 2000). 

Nesta perspectiva, o diagnóstico de depressão abrange qualquer queixa de tristeza2, na 

medida em que toda manifestação de tristeza é considerada uma manifestação patológica e esta, 

por sua vez, deve ser devidamente medicada (SIQUEIRA, 2007). Para Quinet (1997), esta 

tristeza vai contra o capitalismo e contra o imperativo do bom humor e da saúde que caracterizam 

nossa sociedade consumista. Isso traz como conseqüência o crescente número de pessoas que 

fazem o uso de antidepressivos e de médicos que os receitam. 

 

A quantidade e a variedade de antidepressivos que desaguam no mercado e a facilidade 

do consumidor a seu acesso fazem da hetero e da automedicação um solo propício para 

uma nova toxicomania que foraclui a implicação do sujeito no estado depressivo 

(QUINET, 1997, p.10). 

 

                                                 
1Termo usado na psiquiatria para indicar a existência de um conjunto de sintomas ou comportamento clinicamente 
reconhecível associado, na maioria das vezes, a sofrimento e interferência com funções pessoais (CID-10, 1993). 
2 Os sentimentos de tristeza e alegria colorem o fundo afetivo da vida psíquica normal. A tristeza constitui-se na 
resposta humana universal às situações de perda, derrota, desapontamento e outras adversidades. Portanto, pode-se 
dizer que a tristeza é algo inerente ao sujeito (PORTO, 1999). 
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Diferentemente da psiquiatria, na psicanálise, em especial nas obras freudianas, não existe 

uma teoria estabelecida sobre a depressão tal como ocorre com conceitos como o inconsciente, a 

transferência e a histeria. Na época de Freud o conceito de depressão, tal como concebido hoje 

em dia, não existia. Mas, há importantes indicadores que possibilitam extrair conclusões acerca 

deste tema, como veremos a seguir (RODRIGUES, 2000). 

 

3. A DEPRESSÃO ANALISADA ATRAVÉS DA PERSPECTIVA PSICANALÍTICA 

 

Rodrigues (2000) aponta que, apesar de Freud ter identificado e descrito fenômenos 

depressivos nas diversas estruturas, não os reuniu à melancolia3 como os atuais manuais 

psiquiátricos, mas, os concebeu como inerentes aos sujeitos. 

Em oposição à psiquiatria, FédidaapudRodrigues (2000) afirma que a depressão não deve 

ser caracterizada enquanto estrutura psíquica, mas, sim, como um estado próprio à constituição 

do aparelho psíquico, que caracteriza o humano e pode se manifestar em qualquer estrutura.  

Segundo Quinet (1997) a depressão no singular não existe, o que se encontra são estados 

depressivos, sintomas que ocorrem em algum momento na vida de um sujeito e que podem ser 

descritos, mas seus graus e variações desafiam a unificação do conceito. Aqui se faz necessário 

explicar o conceito de sintoma que foi abordado neste trabalho. 

De acordo com Dias (2006) os sintomas podem ser uma satisfação de algum desejo sexual 

ou medidas para impedir tal satisfação, buscando a conciliação entre as duas forças que entraram 

em conflito: a libido insatisfeita, que representa o que foi recalcado, e a força repressora, que 

compartilhou de sua origem.  

Freud também traz sua definição de sintoma, de acordo com ele trata-se de “um sinal e um 

substituto de uma satisfação pulsional que permaneceu em estado jacente; [o sintoma] é uma 

conseqüência do processo de recalcamento” (FREUD, 1926/1969, p. 112). 

Retornando ao tema da depressão, Siqueira (2007) enfatiza que ela surge quando o sujeito 

se acovarda frente ao seu desejo. Este fica inibido, evitando seu próprio desejo e, por 

conseguinte, a sua determinação inconsciente.  

Para Soler (1997) a depressão é produzida pelas soluções singulares que cada sujeito 

encontra para lidar com a castração, com a falta, e que variam em razão das contingências. A 

autora conceitua depressão como: 

                                                 
3Para alguns autores melancolia são formas graves de inibição motora e afetiva, assimbolia, dentro de uma 
cronicidade em que podem se alternar períodos de exaltação maníaca e de paralisia, ou seja, a denominada psicose 
maníaco-depressiva (PERES, 2010). 
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Algo que toca à própria animação do sujeito e que se repercute infalivelmente ao nível 

de seus empreendimentos em efeitos de inércia que, além da coloração dos sentimentos, 

tocam no próprio princípio do interesse e da ação (SOLER, 1997, p.173). 

 

Na depressão, o eu, para não correr o risco de se deparar com a falta, se entristece.  Há uma 

perda da libido, que implica em perda de prazer, de investimento libidinal. Entretanto, lidar com 

a falta deveria ter como efeito o entusiasmo e não a tristeza, tendo em vista que o desejo pode 

emergir. Sem falta, não há desejo possível, e, certamente, sem desejo, não há sujeito 

(SIQUEIRA, 2007). 

 Coser (2003) pontua que o uso freudiano do termo “depressão” se restringe a duas 

definições: uma se refere à noção mecanicista da depressão como uma queda, um decréscimo 

numa função psíquica qualquer, queda atribuída a uma insuficiência libidinal. A outra definição 

está relacionada a um estado de sofrimento psíquico. A psicanálise pós-freudiana, por outro lado, 

utiliza bastante este termo, mas nem sempre com o rigor necessário. 

A depressão não pode ser considerada uma das estruturas freudianas, como a psicose e a 

neurose. Porém, a sintomatologia depressiva que atualmente induz psiquiatras e psicanalistas a 

diagnosticar assim casos específicos, era freqüentemente identificada nos pacientes de Freud. 

Entretanto, essa sintomatologia, por mais intensa que fosse não o levava a esse diagnóstico e, 

muitas vezes, nem ao de melancolia (COSER, 2003). 

Apesar de não ter estabelecido uma teoria sobre a depressão, Freud fez referência a este 

tema no seu trabalho “Luto e Melancolia” (1915/1969) ao abordar a melancolia como algo da 

ordem de um estado depressivo. Neste mesmo artigo, Freud definiu luto como um afeto normal, 

afeto da dor com sua manifestação externa. O luto refere-se a uma perda relativa de um objeto e 

sabe-se, justificadamente, o motivo do luto. Este não é considerado uma condição patológica, não 

há necessidade de tratamento médico, pois, o luto normalmente é superado após algum tempo. 

No luto há perda de interesse pelo mundo externo, que se torna pobre e vazio. A partir da 

inexistência do objeto amado, é necessário haver um desligamento, retirar toda a libido investida 

neste objeto e investir em outro. Porém, este processo não ocorre sem resistências e não há perda 

de contato com a realidade (FREUD, 1915/1969). 

Já a definição de melancolia varia na psiquiatria descritiva, assumindo várias formas 

clínicas, cujo agrupamento numa única forma clínica parece não ter sido estabelecido com 

clareza. Inicialmente suspeita-se de afecções somáticas, posteriormente, é reafirmado o caráter 

psicogênico da melancolia. 

Para a psicanálise, na melancolia a perda se dá no nível do ideal, ou seja, pode não ter 

havido a morte do objeto. Embora o objeto possa ter sido perdido enquanto objeto de amor, 
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mesmo que haja uma perda real, não é possível ver claramente o que foi perdido. Esta perda 

então produz algo patológico como: desânimo profundamente penoso, cessação de interesse pelo 

mundo externo, perda da capacidade de amar, inibição de toda e qualquer atividade, diminuição 

do sentimento de auto estima a ponto de auto-recriminar-se. O melancólico exibe um 

empobrecimento do Eu em larga escala, em que o Eu está desprovido de valor, incapaz de 

qualquer realização e moralmente desprezível (FREUD, 1915/1969). 

Bentes (1997) destaca que a definição e o tratamento da depressão são abordados de forma 

diferente pelo discurso analítico e pelo discurso psiquiátrico. Enquanto que na psiquiatria o 

paciente faz a doença e o médico faz a cura, medicando-o, o tratamento psicanalítico se baseia na 

singularidade do sujeito. 

 

4. O TRATAMENTO DO SUJEITO NA CLÍNICA PSICANALÍTICA 

 

Antes de fazer referência ao tratamento da depressão, especificamente, é importante 

ressaltar alguns conceitos fundamentais da psicanálise, dentre eles: inconsciente e transferência. 

Em “O inconsciente”, Freud (1915/1969) afirma que a essência do processo de recalque não está 

em eliminar a ideia que representa uma pulsão, mas, em evitar que se torne consciente, evitar o 

desprazer. Quando recalcamos, recalcamos a ideia em questão. Pode-se dizer que esta ideia se 

encontra num estado inconsciente e, mesmo quando inconsciente, ela pode produzir efeitos, 

incluindo alguns que enfim atingem a consciência. Todo material recalcado deve permanecer 

inconsciente; porém, o recalcado não abrange tudo que é inconsciente. O recalcado não se 

resume a uma parte do inconsciente, o seu alcance é mais amplo. O inconsciente só é conhecido 

como algo consciente depois de passar por tradução, ou seja, o conteúdo latente (inconsciente) só 

é elaborado sob análise, através da transferência, quando se atribui, por meio de associações 

livres, um significado ao que foi dito. Para que essa tradução aconteça, o paciente sob análise 

deve superar determinadas resistências que fizeram com que a ideia fosse recalcada. 

 

Todas as vezes que tratamos psicanaliticamente um paciente neurótico, surge nele o 

estranho fenômeno chamado “transferência”, isto é, o doente consagra ao médico uma 

série de sentimentos afetuosos, mesclados muitas vezes de hostilidade, não justificados 

em relações reais e que, pelas suas particularidades, deve provir de antigas fantasias 

tornadas inconscientes. Aquele trecho da vida sentimental cuja lembrança já não pode 

evocar, o paciente torna a vivê-lo nas relações com o médico; e só por este 

ressurgimento na “transferência” é que o doente se convence da existência e do poder 

desses sentimentos sexuais inconscientes. Os sintomas, para usar uma comparação 

química, são os precipitados de anteriores eventos amorosos (no mais amplo sentido) 
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que só na elevada temperatura da transferência podem dissolver-se e transformar-se em 

outros produtos psíquicos (FREUD, 1910/1969, p. 61). 

 

Todos os sintomas devem ser transferidos para a figura do analista, precisam ser revividos 

na relação terapêutica, para que possam ser eliminados através do processo analítico (FREUD, 

1912/1969). 

No tratamento psiquiátrico, muitas vezes, o paciente apresenta uma falsa demanda e o 

médico, por sua vez, uma falsa resposta – a prescrição de medicamentos. Muitos destes 

pacientes, iludidos na aplacação do sintoma oferecido pelo medicamento, consomem de forma 

ritualística quantidades diárias de remédios, tendo como consequência, a dependência. Contudo, 

a palavra do médico pode ter efeito terapêutico desde que possibilite um corte na relação de 

dependência com a medicação, permitindo uma mudança de discurso (BENTES, 1997). 

O objetivo do tratamento psiquiátrico é a eliminação dos sintomas que constituem o 

transtorno. Tal procedimento é passível de quantificação e padronização, numa perspectiva que 

não considera a singularidade inerente à história do sujeito. Pode-se dizer, então, que o 

diagnóstico psiquiátrico anula o sujeito (BARRETO, s/d). 

Já o tratamento psicanalítico situa-se numa perspectiva completamente diversa, o foco é o 

sujeito. O tratamento se dá pela construção do caso clínico e se baseia na singularidade da 

relação do sujeito com seu desejo, no caso a caso. Assim sendo, é possível alegar que se cada 

sujeito é diferente do outro, cada caso é diferente do outro e cada tratamento é diferente do outro. 

Portanto, o que rege um tratamento não é uma lei universal, mas uma construção que se faz de 

forma individual (BARRETO, s/d). 

A depressão demonstrou-se como um fenômeno clínico, que aponta para uma estrutura – 

neurose ou psicose. Se a psiquiatria tende a responder quase que automaticamente, na maioria 

das vezes, com o medicamento que visa eliminar a dor e o mal-estar, a psicanálise, por outro 

lado, abre a possibilidade do sujeito remediar o próprio sofrimento através da fala (SIQUEIRA, 

2007). 

Siqueira (2007) ressalta que o sujeito se depara com a falta a todo o momento, inclusive sob 

a forma de depressão, que diz tudo sem nada dizer. Operando pela via da palavra, a psicanálise 

propõe ao sujeito a ética de bem-dizer sobre o seu desejo. Deste modo, reinstaura a falta e 

permite que advenha o desejo.  

Soler (1997) afirma que os analistas só podem compreender a depressão a partir dos ditos 

do paciente.  Assim sendo, o analista só terá conhecimento do que lhe é confiado no modo atual 

ou retrospectivo.   
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5. METODOLOGIA 

 

O presente estudo refere-se a uma pesquisa bibliográfica, cujo objetivo é conhecer ou 

aprofundar conhecimentos e discussões. É um estudo vantajoso por possibilitar que o 

pesquisador tenha acesso a uma série de materiais, inclusive se as informações necessárias 

estiverem dispersas pelo espaço (GIL, 2002). 

Para o presente trabalho primeiramente, realizou-se uma pesquisa bibliográfica nas 

principais bases de dados: ScientificElectronic Library Online (SCIELO); Periódicos Eletrônicos 

em Psicologia (PEPsic) e na Biblioteca Virtual de Psicologia (BVS). Tendo em vista que a 

proposta deste trabalho é realizar uma abordagem de interface entre a depressão analisada como 

transtorno e como sintoma, cruzamos os seguintes descritores: depressão e psicanálise; 

psicanálise; contemporaneidade; transtorno; e, sintoma. 

A pesquisa bibliográfica foi composta por artigos publicados nos últimos 16 anos. Quanto 

aos critérios de inclusão e exclusão, foram selecionados artigos originais e de revisão que 

contemplassem os seguintes aspectos: 

 • Artigos que apresentassem dados ou hipóteses que possibilitassem uma aproximação 

integradora entre a psicanálise e a psiquiatria, utilizados principalmente para a 

apresentação da introdução, revisão bibliográfica e justificativa do presente trabalho. 

 • Artigos que apresentassem dados ou hipóteses que possibilitassem uma aproximação 

integradora entre a depressão e a psicanálise, utilizados na revisão, mas, 

principalmente,na discussão. 

 • Artigos que abordassem o tema da depressão na contemporaneidade, com diferentes 

abordagens teóricas. Esses artigos possibilitaram abranger o tema na atualidade e 

colocando diferentes saberes em interlocução durante o desenvolvimento da discussão. 

 • Artigos que estivessem escritos em português. 

Artigos localizados na pesquisa bibliográfica que não contemplassem nenhum dos critérios 

anteriormente descritos não foram selecionados para inclusão neste trabalho. 

Além da pesquisa já descrita, também foram utilizados obras de Sigmund Freud, Lacan e 

outros psicanalistas que versam sobre o tema. 

Posteriormente fez-se a leitura sistemática do material e o registro das informações 

essenciais nos fichamentos, levando em consideração os objetivos que a pesquisa propõe. Por 

fim, foi realizada a interpretação, análise e apresentação do material, contendo conceitos e 

opiniões de diferentes autores que abordam o tema, correlacionando os dados encontrados e o 

problema da pesquisa. 
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6. RESULTADOS  

 

Ao colocar os descritores nas bases de dados, vários artigos foram encontrados, porém, 

seguindo os critérios já citados, apenas cinco artigos tiveram relevância para a discussão com o 

material anteriormente utilizado na revisão de literatura (Tabela 1). 

 

Tabela 1 - Artigos utilizados na discussão 

Título Autor Ano 

 
Psicanálise e contemporaneidade: A dor da solidão. 
 

MENDLOWICZ, E. 2001 

A depressão e o desejo em Psicanálise 
 

SIQUEIRA, E. S. E. 2006 

Depressão em pauta: um estudo sobre o discurso da mídia no 
processo de medicalização da vida. SOARES, G.B.; CAPONI, S. 2011 

BIRMAN, Joel. O mal-estar na modernidade e a psicanálise. 
In: Joel Birman. Mal estar na atualidade. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 1999. 

 
BIRMAN, J. 

 
1998 

 
Contribuições da Terapia Comportamental e Cognitiva no 
tratamento e Compreensão da Depressão 

CARVALHO, M. R. 2001 

  

 

Sobre os artigos apresentados na Tabela 1, verifica-se que apesar de encontrar muitos 

artigos que versam sobre o tema, pode-se dizer que, dentre todos, um pequeno número de artigos 

acadêmicos discutem a depressão sob a perspectiva da psicanálise. 

 

7. DISCUSSÃO  

 

No presente trabalho, procurou-se realizar uma abordagem de interface entre a depressão 

como transtorno e como sintoma, com base nas clássicas descrições da psiquiatria, de Freud, e 

em elementos observados na contemporaneidade pela psicanálise. Nesta parte do trabalho a 

revisão de literatura foi articulada com os artigos descritos nos resultados. 

Verificou-se nos artigos a diferença entre a concepção sobre a depressão para a psiquiatria e 

para a psicanálise. Carvalho (2001) alega que a depressão chegou a ser chamada de 'resfriado da 

psiquiatria', devido a alta ocorrência entre as internações psiquiátricas. Isso confirma o que foi 
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apontado por Rodrigues (2000), no qual a depressão é um tema em destaque, principalmente na 

psiquiatria, sendo assim, tratado como um transtorno, restrito ao campo da medicina. Dessa 

forma, os psiquiatras fazem o diagnóstico, baseados a partir da presença de sintomas com 

duração, frequência e intensidade de acordo com o DSM-IV (1995) para assim indicarem o 

tratamento. Nessa área a depressão é entendida como uma doença biológica que deve ser 

medicada. 

Soares e Caponi (2011) colocam que existe um discurso, passado pela mídia, que diz 

respeito à uma identificação e aceitação do diagnóstico de depressão, e isso favorece o processo 

de medicalização da vida. Quinet (1997) aponta que essa medicalização vem ocorrendo de forma 

crescente, visto que a tristeza vai contra o imperativo do bom humor da sociedade consumista. 

Além disso, os sintomas que contribuem para o diagnóstico psiquiátrico da depressão tem sua 

origem na forma que o sujeito opera com as mudanças sociais que ocorrem na 

contemporaneidade. 

Percebe-se que a psicanálise se opõe à psiquiatria ao desconsiderar a depressão como uma 

estrutura psíquica e entendê-la como um estado próprio à constituição do aparelho psíquico 

conforme apontado por Fédidaapud Rodrigues (2000). Neste contexto pode-se incluir o que é 

apontado por Mendlowicz (2001), quando alega que o sujeito da psicanálise é o sujeito do 

"Pathos", um sujeito que é drasticamente vítima da ação pulsional e do desamparo. O que é 

considerado pela psiquiatria como anormal é visto pela psicanálise, muitas vezes, como inerente 

ao ser humano. 

Rodrigues (2000) ressalta que embora não exista nas obras freudianas uma teoria 

estabelecida sobre a depressão, encontra-se nelas importantes indicadores que possibilitam 

conclusões acerca do tema abordado. Lacan (1974/2003), por sua vez, afirma que a depressão 

basicamente pode ser considerada uma "covardia moral", esclarece ainda: "a depressão é um 

afeto normal porque ele reenvia ao fato de estrutura de que nos furtamos de bem dizer nossa 

relação ao gozo". 

Freud não estabeleceu uma teoria sobre a depressão, assim como fez com a psicose e a 

neurose, porém fez referência a este tema em seu trabalho “Luto e Melancolia” (1915/1969) ao 

abordar a melancolia como algo da ordem de um estado depressivo. Siqueira (2006) aponta que 

na melancolia existe uma identificação que é narcísica com o objeto. A partir de Rodrigues 

(2000), podemos inferir que diferentemente dos manuais psiquiátricos, Freud não reuniu os 

fenômenos depressivos à melancolia, mas, os concebeu como inerentes aos sujeitos. 

Nos artigos que abordam a depressão sob a ótica psicanalista, percebe-se que a depressão 

não tem um estatutofixo, mas existem sim, estados depressivos, conforme apontado por Quinet 

(2007). Verifica-se de acordo com Dias (2006) que os sintomas depressivos podem ser uma 

satisfação de algum desejo sexual ou medidas de impedir tais satisfações. Sob este prisma, a 
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depressão tem seu surgimento quando o sujeito se acovarda frente ao seu desejo (SIQUEIRA, 

2006). Além disso, Soler (1997) ressalta que estes estados depressivos são soluções singulares 

encontradas pelos sujeitos para lidar com a castração e com a falta.  

A psicanálise, como apontado por Quinet (1997), Bentes (1997), Soler (1997) e Siqueira 

(2007),aborda que a depressão é produzida por soluções encontradas pelos sujeitos para lidar 

com a castração, que podem ser descritos, porém com graus e variações que não permitem a 

unificação de um conceito específico. Entretanto, Birman (1998) alega que a psicanálise no início 

do percurso de Freud, e posteriormente a ele, prometeu realizar a ilusão das individualidades, 

visando minimizar o desamparo e dominar o mal-estar social. O autor afirma que a versão 

construída por Freud sobre as relações entre o sujeito e a civilização foram abandonadas. É 

importante para uma atuação psicanalítica coerente um retorno à Freud. 

 Conforme exposto por Barreto (s/d) o tratamento da depressão se distingue no que se 

refere aos objetivos encontrados na atuação clínica psiquiátrica. A psiquiatria, apoiando-se em 

procedimentos passíveis de quantificação e padronização tratam os sintomas que constituem o 

transtorno, enquanto a psicanálise atua em um campo diferente, considerando a singularidade e a 

relação do sujeito com o seu desejo focando-se no sujeito e na construção de um caso clínico. 

Acrescenta-se aqui o exposto por Mendlowicz (2001, p.51) quando afirma que: "ouvir a queixa 

de um sujeito como legítima e traumática, se não resolve sua dor, pelo menos, não só ajuda o 

paciente a elaborar a perda, como dá ao analista a possibilidade de ser mais paciente e 

compartilhar o sofrimento do sujeito". 

 Em “O Inconsciente”, Freud (1915/1969) afirma que a essência do processo de repressão 

não está em eliminar a ideia que representa uma pulsão, mas, em evitar que se torne consciente, 

evitar o desprazer. Dessa forma, àquilo que não é possível suportar acaba sendo recalcado, 

todavia, essa ideia retorna através do sintoma, que deve ser entendido na análise através do que é 

dito pelo sujeito.Lacan avança sobre esse tema e para ele, o sintoma é a própria repressão, dai sua 

fórmula: "... o recalque e a volta do recalcado, são a mesma coisa" (LACAN, 1953/1979, p. 222).  

 Siqueira (2007) aponta que o tratamento psicanalítico busca remediar o sofrimento do 

sujeito através da fala. Durante a análise o sujeito se depara com a falta o tempo todo, e operando 

pela via da palavra e pela ética do bem-dizer reinstaura essa falta e permite o advento do desejo. 

Soler (1997) ressalta que só é possível compreender a depressão através do que é dito pelo 

sujeito.Mendlowicz (2001, p.51) encerra seu texto com uma frase que descreve a função da 

análise nos casos de depressão: "A análise pretende, lentamente, por meio da relação 

transferencial, restaurar o trabalho psíquico de ligações que foi rompido, possibilitando que 

novos laços sejam construídos. É essa nossa aposta".  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A proposta dessa pesquisa foi verificar como a depressão é abordada pela psicanálise. Para 

isso buscou-se descrever a diferença entre transtorno e sintoma, identificar como a depressão se 

inscreve na contemporaneidade e compreender como ela é tratada a partir da abordagem 

psicanalítica. 

A partir deste trabalho, pode-se inferir que a psicanálise entende a depressão como um 

sintoma, que pode se manifestar em qualquer estrutura e ocorrer em algum momento da vida da 

pessoa, portanto, é inerente ao sujeito. 

A síntese de alguns resultados apontam as diferenças da clínica psiquiátrica para a clínica 

psicanalítica no que se refere ao tratamento da depressão. A psicanálise baseia o tratamento com 

o foco no sujeito, priorizando a construção do caso clínico que considera a forma que o sujeito 

opera frente às transformações da contemporaneidade. Ressalta-se que a análise não é constituída 

por uma lei universal, mas por uma construção que se faz de forma individual. Dessa forma, o 

tratamento psicanalítico se baseia na singularidade da relação do sujeito com seu desejo, no caso 

a caso. 

Quanto à quantidade de publicações, percebe-se que a perspectiva psicanalítica ainda tem 

muito a contribuir sobre esta temática. Considerando que se trata de um tema atual, que tem sido 

muito discutido, evidencia-se a necessidade de mais pesquisas científicas sobre o assunto a fim 

de otimizar as discussões acerca do tema. Assim sendo, espera-se que essa pesquisa desperte o 

interesse para a realização de mais trabalhos nessa linha. 
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