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Não sei que tempo faz, nem se é noite ou se é dia. 

Não sinto onde é que estou, nem se estou. Não sei de nada. 

Nem de ódio, nem amor. Tédio? Melancolia. 

- Existência parada. Existência acabada. 

Nem se pode saber do que outrora existia. 

A cegueira no olhar. Toda a noite calada 

no ouvido. Presa a voz. Gesto vão. Boca fria. 

A alma, um deserto branco: - o luar triste na geada... 

Silêncio. Eternidade. Infinito. Segredo. 

Onde, as almas irmãs? Onde, Deus? Que degredo! 

Ninguém.... O ermo atrás do ermo: - é a paisagem daqui. 

Tudo opaco... E sem luz... E sem treva... O ar absorto... 

Tudo em paz... Tudo só... Tudo irreal... Tudo morto... 

Por que foi que eu morri? Quando foi que eu morri? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMO 

A depressão é um dos modos de adoecimento mais comuns na atualidade. Devido ao 
aumento na incidência de casos de depressão registrados em todo o mundo, este tema tem 
sido objeto de importantes estudos, especialmente, no tocante à descrição sintomatológica e 
etiologia biológica da doença. Esta pesquisa teve como objetivo compreender a experiência 
singular de depressão vivida por pessoas que se reconhecem em depressão, sob o enfoque da 
fenomenologia-existencial de Martin Heidegger. Para atingir o objetivo proposto, foram 
realizadas entrevistas-narrativas individuais com quatro participantes, partindo da questão 
disparadora: “a partir de sua experiência, como é, para você, estar em depressão?”. A 
pesquisa revelou que a depressão afeta a pessoa em sua totalidade e se relaciona a contextos 
de vida estressantes. A depressão foi narrada como uma experiência de despotencialização e 
de falta de autoestima e de valor pessoal. Os colaboradores da pesquisa se referiram à 
depressão a partir do humor triste, irritado, entediado e pessimista. O tempo é vivido como 
restrição da abertura projetiva em direção às possibilidades de ser, em que o futuro é visto 
como catastrófico e o passado vivido como débito e culpa. A corporeidade, na depressão, é 
experienciada por meio do peso, do cansaço e de dores sem motivo. O espaço é vivido a 
partir da noção de queda e de afundamento. Também percebemos o desejo pelo isolamento e 
a evitação de contato social. O suicídio é desejado e representa o fim do sofrimento em vida. 
A depressão se mostrou, ainda, muito estigmatizada, pois é desacreditada e incompreendida. 
O estigma também se dirigiu à vivência de hospitalização e pela não adequação aos padrões 
de beleza instituídos socialmente, o que gera bastante sofrimento à pessoa em depressão. A 
medicação foi descrita a partir de seus efeitos positivos, como um equilíbrio e atenuador do 
sofrimento, mas também como gerador de dependência. Também foram identificados, na 
fala dos colaboradores, traços de auto-exigência, ordenalidade e ser-por-outrem, 
característicos do typus melancholicus. Este estudo contribui para uma compreensão da 
depressão que transcende a perspectiva unicamente biológica e sintomatológica da 
patologia. A investigação da experiência depressiva, sob a lente da fenomenologia 
heideggeriana, nos relevou o fenômeno da depressão em sua singularidade, complexidade e 
múltiplos sentidos, mostrando a íntima relação entre a constituição da depressão e o 
contexto de vida pessoal e social dos participantes. 

Palavras-chave: experiência depressiva; analítica existencial; psicopatologia 
fenomenológica; pesquisa fenomenológica. 

 



ABSTRACT 

The depression is one of the most common forms of getting ill nowaday. Due to the increase 
in incidence of depression cases registered worldwide, this theme has been the subject of 
important studies, especially regarding the symptomatological description and biological 
etiology of the disease. This research had the objective to understand the unique experience 
of depression experienced by people who recognize themselves in depression, under the 
focus of existential phenomenology of Martin Heidegger. To reach the proposed objective, 
individuals narratives interviews were conducted with four participants, starting from the 
triggering question, "from your experience, how is for you to being depressed?". The survey 
revealed that depression affects the whole person and is related to stressful life contexts. 
Depression was narrated as an experience of disempowerment and lack of self esteem and 
personal worth. The collaborators of the research referred to the depression from sad, angry, 
bored and pessimistic mood. The time is experienced as a restriction to the projective 
opening towards the possibilities of being in which the future is seen as catastrophic and the 
past lived as debt and guilt. The corporeality, in depression is experienced through the 
weight, fatigue and pains for no reason. The space is lived from the notion of fall and 
collapse. We also realized the desire for isolation and avoidance of social contact. Suicide is 
desired and represents the end of the suffering in life. The depression has proved, still, very 
stigmatized, because it is discredited and misunderstood. The stigma also addressed to the 
experience of hospitalization and the unsuitability to the socially imposed standards of 
beauty, which generates enough suffering to the depressed person. The medication was 
described based on its positive effects, as a balance and  suffering reducer, but also as a 
producer of dependence. Were also identified according to the collaborators, traces of self-
demand, ordenality and being-for-others, characteristic of typus melancholicus. This study 
contributes to an understanding of the depression that goes beyond the merely biological 
perspective and symptomatology of the pathology. The investigation of the depressive 
experience, through the lens of Heidegger's phenomenology, showed us the phenomenon of 
the depression in their singularity, complexity and multiple meanings, showing the close 
relationship between the formation of the depression and the context of personal and social 
life of the participants. 

Keywords: depressing experience, existential analytics, phenomenological psychopathology, 
phenomenological research. 
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INTRODUÇÃO 

A depressão tem se tornado um dos modos de adoecimento mais representativos da 

sociedade contemporânea, sendo considerada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) 

como “epidemia silenciosa” ou ainda “o mal do século XXI”.  De acordo com a OMS 

(2009), principal entidade internacional que lida com a saúde, a depressão é a principal 

causa de incapacidade no mundo, afetando cerca de 120 milhões de pessoas no mundo 

inteiro. Quase um milhão de pessoas comete suicídio a cada ano e os transtornos mentais são 

uma de suas principais causas. A OMS ainda aponta que a depressão será a doença mais 

comum no mundo em 2030, afetando mais pessoas do que qualquer outro problema de 

saúde, incluindo câncer e doenças cardíacas. Ainda segundo a Organização Mundial de 

Saúde, a depressão será a doença que mais gerará custos econômicos e sociais para os 

governos, devido à baixa de rendimento e de produtividade, o que causa impacto direto no 

sistema econômico.  

Kehl (2009) menciona que, no Brasil, cerca de 17 milhões de pessoas foram 

diagnosticadas como depressivas nos primeiros anos do século XXI. Ainda segundo a 

autora, o mercado de antidepressivos cresce no país cerca de 22% ao ano, o que representa 

uma movimentação anual de 320 milhões de dólares. 

Diante da complexidade que envolve a questão do diagnóstico, devemos acolher esses 

dados com uma certa cautela, na medida em que os critérios diagnósticos utilizados são, por 

vezes, vagos e imprecisos. De modo que, muitas vezes, sintomas cotidianos como tristeza e 

luto são interpretados como sinal de depressão, o que ocasiona uma possível patologização 

da existência humana (Horwitz & Wakefiel, 2010; Kehl, 2009).  

Por outro lado, apesar da necessidade de um maior cuidado no momento do diagnóstico, 

também não podemos nos manter indiferentes frente ao grande sofrimento vivenciado no 

quadro depressivo. As freqüentes queixas de vazio existencial, falta de sentido e a 
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insuportabilidade de ter que viver, pronunciadas não apenas por nossos pacientes, mas 

também por amigos e por familiares merecem e devem ser escutadas e discutidas. A vida 

experienciada como um fardo e a morte sentida como um alívio podem sinalizar o mal-estar 

vivido em nossa época. Tal análise foi proposta por Kehl (2009), que defende a 

possibilidade de compreender o aumento da depressão na contemporaneidade como uma 

expressão do sintoma social.  

Devido às divulgações sobre o aumento de casos de depressão e à própria experiência de 

depressão vivida por muitas pessoas, essa temática tem sido debatida em vários segmentos 

da sociedade, por meio de programas populares de televisão, best-sellers e artigos em 

revistas. Livros que retratam experiências pessoais de depressão, como Uma mente inquieta, 

de Kay Jamison, Nação Prozac, de Elizabeth Wurtzel e O demônio do meio-dia, de Andrew 

Solomon, entraram para a lista dos mais vendidos.  

No âmbito acadêmico, as publicações científicas sobre depressão têm crescido bastante 

(Kehl, 2009; Facó, 2008; Peres, 2010; Horwitz & Wakefield, 2010; Moreira, 2006, 2008a, 

2009). De acordo com Horwitz e Wakefiel (2010), em 2005, havia 8.677 artigos sobre 

depressão publicados, mais de doze vezes o número de 1966. A depressão vem sendo 

abordada de diversas maneiras por diferentes campos do conhecimento, desde o saber 

psiquiátrico, ainda dominante, até o campo da auto-ajuda, por meio de livros como 

Vencendo a depressão, de Lisso (2009) e Destrua sua depressão antes que ela destrua você, 

de Duarte (2004), passando também pelo saber psicanalítico e pela perspectiva cognitivo-

comportamental. 

De modo geral, esses saberes representam o modo de pensar tecno-científico, dominante 

na atualidade. O filósofo alemão Martin Heidegger identificou a época atual como a era da 

técnica, devido ao domínio da objetivação, de explicações deterministas e da fragmentação 

dos fenômenos humanos. Reconhecemos a importância e o valor de tal abordagem do 
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humano, mas consideramos que esta não alcança a essência do homem e seus significados 

constitutivos, e, portanto, “não são suficientes para a compreensão do ser humano” 

(Spanoudis, 1981, p.6). Boss (1981), sob influência de Heidegger, dirigiu severas críticas ao 

pensamento tecnocrata no campo das psicopatologias e considera que ao se explicar o 

fenômeno, ou dividí-lo em partes, perde-se o fenômeno de vista, ou, em suas palavras: 

“todas as explicações causais-genéticas, psicodinâmicas, degradam sempre o conjunto dado 

de fenômenos imediatos a algo meramente derivado, não autêntico, até irreal” (p. 25). 

O filósofo alemão Martin Heidegger, a partir de sua obra fundamental “Ser e Tempo”, 

apresenta uma maneira de pensar inovadora e revolucionária. O pensador realiza uma 

analítica da existência humana, na qual se mostra contrário a qualquer forma de objetivação 

e fragmentação do ser humano. Em sua crítica à ciência, afirma que esta se pergunta pelas 

mudanças do “psíquico”, mas não pelo o que é o “psíquico”. O pensamento heideggeriano 

se direciona para a revelação dos aspectos ontológicos do ser humano, busca o Ser da 

existência, ou seja, a experiência imediata tal como ela é. Tal questão não havia sido 

colocada antes na filosofia, nem mesmo por seu antecessor na fenomenologia, Edmund 

Husserl, que ainda permanece em uma fenomenologia da consciência (Heidegger, 2009b).  

Heidegger (2009b) denomina a constituição fundamental do existir humano como ser-

no-mundo ou Dasein (ser-aí). O Dasein nunca pode ser considerado um objeto ou uma 

coisa, ou seja, um “ser simplesmente dado” (Heidegger, 1927/ 2009a, p. 85). Segundo 

Heidegger (1927/ 2009a), as características constitutivas do Dasein são somente modos 

possíveis de ser. Segundo o filósofo, o Dasein é poder-ser-no-mundo, ou seja, as 

possibilidades de ser são históricas e mundanas, de acordo com o modo como o Dasein se 

relaciona com o mundo. Assim, o “aí” do “ser-aí” não significa um lugar onde o homem 

estaria localizado, mas significa abertura de sentido, ou seja, o homem como experiência de 
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mundo. Segundo Sá (2010), o Ser do homem é “abertura de compreensão daquilo que lhe 

vem ao encontro no mundo” (Sá, 2010, p. 193). 

 Heidegger (1927/ 2009a) elabora uma analítica do Dasein a partir dos caracteres 

ontológicos do Dasein, que ele denomina como existenciais. Assim, ele diferencia o plano 

ôntico e ontológico. O ôntico se refere à elucidação da compreensão do Dasein. O 

ontológico são as dimensões fundamentais constituintes do Dasein, que são temporalidade, 

espacialidade, corporeidade, ser-com, disposição afetiva, cuidado, ser-para-a-morte. A 

existência do Dasein se dá dentro dessas dimensões e caracteriza-se pela abertura ao mundo 

e pela liberdade (Pereira, 2001). 

Porém, em sua analítica existencial, Heidegger constata, que, de início e na maior parte 

das vezes, a existência não realiza suas possibilidades de ser e tende ao fechamento. Tal 

modo de ser revela-se como impessoal, pois o Dasein encobre o desvelamento das infinitas 

possibilidades de sentido do que vem ao seu encontro (Sá, 2010). No modo de ser 

impessoal, o Dasein preserva o conhecido e evita a abertura de sentido, ou seja, restringe 

suas possibilidades de ser.  

Segundo Sá (2010), tal fechamento não caracteriza por si só um quadro patológico, pois 

enquanto abertura, o Dasein sempre possui a possibilidade de se fechar. Em relação ao 

processo de adoecimento, o autor afirma que para se configurar dessa forma é necessário 

que o limite de abertura de sentido esteja gravemente comprometido e a existência se 

mantenha em uma estrutura rígida, não podendo ser de outra forma (Tatossian, 1979/ 2006). 

O próprio Heidegger (2009b) sinaliza que “toda doença é uma perda de liberdade, uma 

limitação da possibilidade de viver” (Heidegger, 2009b, p.198).  

Dessa forma, o adoecimento significa que a liberdade de vir-a-ser da existência se 

encontra limitada, pois ela não concretiza sua possibilidade de poder-ser. Assim, no 
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fenômeno psicopatológico, a “essência” do Dasein, ou seja, as condições de possibilidade e 

de liberdade do ser humano como ser-no-mundo vêm à tona e ocorre uma alteração do modo 

de ser-no-mundo (Tatossian, 1979/ 2006).  

No caso da experiência de depressão, ela se constitui como uma experiência de 

restrição das possibilidades de ser e por uma modificação dos existenciais como um todo, 

que é caracterizada por um grande sofrimento e por uma sensação de vazio e de não-viver.  

Tatossian (2001a) defende que apenas no plano do vivido que podemos perceber as 

condições de possibilidade do Dasein, ou seja, a sua liberdade em relação ao 

comportamento, e, portanto, analisar se se trata de uma patologia, como a depressão, ou não. 

Tatossian (2001c), assim, expõe a importância de considerarmos a dimensão do sentido da 

experiência psicopatológica e não reduzi-la à esfera estritamente sintomática, como ocorre 

nas classificações nosológicas de doenças mentais. A compreensão da experiência 

patológica a partir da esfera unicamente sintomática, segundo o autor, não compreende o 

fenômeno do adoecimento em sua totalidade. 

Com isso, o autor considera que a fenomenologia “não pode se ater ao plano do 

sintoma e deve operar ao nível da significação que é o que unicamente decide o que é 

normal ou anormal e os diversos tipos de anormalidade” (Tatossian, 2001a, p. 133). Em uma 

perspectiva fenomenológica, “não se trata de fazer o quadro semiológico dos 

comportamentos observáveis do paciente, mas, sobretudo de descobrir a significação que se 

exprime nestes comportamentos” (Tatossian, 2001a, p. 135). Assim, o vivido 

fenomenológico articula o comportamento exterior, ou seja, o sintoma e o significado deste.  

De acordo com o autor, uma psicopatologia real e autêntica não se reduz ao que é 

exteriormente observável, ou seja, não é uma psicopatologia fundada sobre o sintoma, pois 

percebe o sentido do comportamento, ou seja, o vivido (Tatossian, 2001a, 2001b).  
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Tatossian (2001a) destaca o entrelaçamento do vivido como fenômeno de sentido e o 

horizonte cultural como parte constitutiva do sentido do comportamento. Para ele, 

subjetividade é historicidade e culturalidade, ou melhor, cultura vivida. Dessa forma, toda 

análise do tempo, do espaço e do corpo vividos são, segundo o autor, análises culturais 

porque, na fenomenologia, os sentidos são perpassados pela historicidade e pela 

culturalidade e é proibido “separar o sujeito do objeto, o indivíduo do mundo, mais 

precisamente, do mundo humano” (Tattosian, 2001a, p. 134). Assim, toda análise do existir 

humano deve integrar a culturalidade que lhe é constitutiva. 

Na perspectiva da psicopatologia fenomenológica, busca-se apreender as condições 

particulares da existência patológica, no caso deste trabalho, da experiência de depressão, de 

um indivíduo singular em relação aos existenciais descritos por Heidegger no plano 

ontológico, ou seja, articular as dimensões ôntica e ontológica (Pereira, 2001). Tal 

compreensão do existir depressivo em relação aos existenciais se dá a partir da dimensão do 

sentido, que, por sua vez, é mundano e histórico. 

A pessoa em depressão, tal como aponta Van den Berg (1994), vê o mundo de forma 

diferente e vive em um mundo diferente. Segundo o autor, tudo se torna sem cor, sem brilho, 

sombrio e morto. Tal percepção de mundo é confirmada por Solomon (2010), que, ao narrar 

sua experiência depressiva, afirma ver “comida cinzenta, gente bege, luz fosca nos 

aposentos” (Solomon, 2010, p.71). O depressivo perde o interesse e o prazer por coisas que 

antes lhe proporcionavam grande satisfação. Solomon (2010) afirma que nem mesmo a 

recepção favorável da publicação de seu primeiro romance o deixou feliz, pelo contrário, 

“eu lia as resenhas com indiferença e me sentia cansado” (Solomon, 2010, p. 66).   

Outro aspecto da experiência depressiva é o caráter de incapacitação e impotência que 

lhe é característica. A pessoa se vê incapaz de fazer coisas rotineiras, como falar, comer e 
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tomar banho. Toda ação se torna imensamente onerosa: “não conseguia dizer muito; as 

palavras, com as quais sempre tive intimidade, pareciam subitamente metáforas muito 

elaboradas, difíceis, cujo uso exigia muito mais energia do que eu poderia reunir” (Solomon, 

2010, p. 75). Como afirma Tatossian (1979/ 2006), a depressão é perda de poder, é 

incapacidade para a ação. É não-poder, ter consciência desta incapacidade e ensaiar agir. 

Assim, a pessoa em depressão que não consegue tomar banho, sabe, racionalmente, que 

tomar banho é uma atitude simples, que todos realizam diariamente e que ela própria já o fez 

inúmeras vezes, e, por isso, ensaia agir, enumerando cada movimento que será necessário 

para realizar este feito, como dar cinco passos, abrir a porta, se despir (Solomon, 2010).   

No mundo contemporâneo, o homem é constantemente convocado a atender modos de 

ser-no-mundo previamente estabelecidos socialmente. A sociedade maníaca e eufórica em 

que vivemos valoriza a produção, a competição, o sucesso e a velocidade, e atribui à esfera 

unicamente individual a responsabilidade pela realização de tais expectativas. Neste 

contexto, comportamentos depressivos e expressões de desânimo, de tédio e de incapacidade 

não são aceitáveis e bem-vistos (Kehl, 2009). Tal cenário gera, muitas vezes, o afastamento 

de amigos que não toleram tais comportamentos e a cobrança pessoal da própria pessoa em 

depressão que não aceita ser incapaz de realizar tarefas que antes realizava com facilidade, 

como, por exemplo, “trabalhar 12 horas por dia e ainda ir a quatro festas em certas noites” 

(Solomon, 2010, p. 79). Tais demandas se intensificam quando dirigidas a jovens adultos, 

parcela da população mais atingida pela depressão, que são convocados a assumir um 

comportamento produtivo na sociedade, por meio da atividade laboral, com vistas ao 

sucesso e à independência pessoal e profissional. 

 Além de não corresponder às expectativas que lhe são dirigidas, o depressivo sofre com 

a falta de compreensão em relação às doenças mentais em uma sociedade que privilegia o 

visível e a objetividade. Dizer que sofre de uma doença mental, quando aparentemente se 
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está bem (estado físico, possui boas condições materiais e sucesso profissional), é, muitas 

vezes, interpretado como sinal de fraqueza de espírito e preguiça, o que pode lhe causar 

ainda mais sofrimento ao depressivo, tendo em vista que a dor que sente, que é verdadeira, 

não é reconhecida e compreendida.   

Este estudo tem como objetivo compreender os sentidos singulares que permeiam a 

experiência de depressão na contemporaneidade, sob a lente da fenomenologia-existencial. 

Alguns questionamentos tornam-se oportunos e nortearam a realização da pesquisa: “como a 

pessoa em depressão habita o mundo em termos de sentido, ou seja, para além da descrição 

sintomatológica?”, “como os existenciais heideggerianos comparecem na experiência 

depressiva?”, “como é a vivência da depressão diante das altas cobranças sociais pela 

felicidade, produtividade, consumo e adequação aos padrões de beleza?”, “como as pessoas 

ao redor lidam com a depressão?”, “como é a história de vida de pessoas em depressão e 

suas possíveis relações com o desenvolvimento da patologia?”. 

Para a realização deste estudo, tomaremos como referência teórica e metodológica a 

fenomenologia-existencial de Martin Heidegger, bem como os desdobramentos para o 

campo da psicopatologia efetuados por psiquiatras como Medard Boss, Arthur Tatossian, 

Tellenbach, Van den Berg, entre outros. No intuito de viabilizar uma melhor compreensão 

do fenômeno, propomos além de uma leitura fenomenológica-existencial da depressão, uma 

análise histórica da temática ao longo do tempo e uma contextualização da sociedade atual. 

Na tentativa de compreender como a pessoa em depressão significa sua experiência em 

relação a esses aspectos, foi realizada uma pesquisa qualitativa de inspiração 

fenomenológica. Em uma compreensão fenomenológica, não estamos interessados em 

buscar as causas de um fenômeno, mas sim ver o próprio fenômeno, que diz respeito à 

esfera da experiência e do sentido, que é singular a cada um.  
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Concordamos com Barreto e Morato (2009), quando afirmam que o homem, apesar de 

ser afetado pelas condições sócio-culturais, pode se reposicionar frente a elas, pois o homem 

age não por causalidade, mas por motivação. Heidegger (2009b), em “Seminários de 

Zollikon”, esclarece tal fato, ao afirmar que o homem não obedece ao princípio da 

causalidade, já que este pressupõe uma condição, ou seja, “um após o outro necessário” (p. 

48), e, como sabemos, o homem não é uma máquina que responde de forma automática e 

previsível ao que lhe é estimulado. Tal princípio só possui efetividade nas ciências naturais e 

ainda de modo limitado.  

Segundo Heidegger (2009b), o homem age no mundo por motivação e esta não elimina o 

livre arbítrio, pelo contrário, o faz aparecer. O motivo solicita o homem a fazer algo, mas 

esta ação se refere ao âmbito da experiência vivida e às conexões de significado e de mundo. 

A importância de conhecer o contexto social em que o homem está inserido não é para 

estabelecer relações determinísticas, mas para compreender as relações de sentido que lhe 

foram atribuídas. 

Assim, somos conscientes que o sujeito é influenciado pelos valores socioculturais 

veiculados em nossa sociedade, mas buscamos compreender de que forma esses valores são 

subjetivados pelos indivíduos. Portanto, esta pesquisa buscará contextualizar a vivência da 

depressão em nossa sociedade contemporânea. Tal sentido se mantém, muitas vezes, 

encoberto nas explicações neuroquímicas dominantes na atualidade e no “embotamento das 

mais diversas drogas e tranqüilizantes” (Boss, 1981, p. 17). 

O interesse pela investigação da temática advém de meu contato pessoal e profissional 

com pessoas que vivenciam a depressão. A constatação do grande sofrimento que ela 

acarreta e de seu caráter de incapacitação e de isolamento me motivaram a buscar 

compreender um pouco mais sobre esta dor dilacerante. Unido ao sofrimento depressivo, 
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percebo que os modos de adoecimento mental, em particular, a depressão, são alvo de 

bastante estigma e preconceito em nossa realidade social, o que agrava ainda mais o 

sofrimento da pessoa em depressão, que não se vê compreendida e reconhecida em uma 

sociedade que lhe exige o que ela não consegue dar.  

Diante de meu interesse em tal campo, desde o período da graduação, venho 

desenvolvendo estudos, pesquisas e atividades voltadas para o campo do adoecimento. 

Encontrei no enfoque fenomenológico-existencial uma compreensão da depressão que fez 

muito sentido e que, me parece, ser coerente com a realidade vivida pelo homem, na medida 

em que não busca explicações causais, como a maioria das teorias, mas procura ver o 

próprio fenômeno da forma como ele se apresenta. Tal perspectiva propõe uma nova forma 

de compreender os conceitos de normalidade e patologia, ao considerar a depressão como 

uma possibilidade de estar no mundo, presente na existência, constituindo-se como modo de 

expressão do existir. Ao propor tal compreensão, a fenomenologia-existencial rompe com a 

visão de doença dominante que provoca a exclusão daqueles que se incluem nos critérios 

diagnósticos de algum transtorno.   

Esta dissertação divide-se em quatro capítulos teóricos na primeira parte, e na segunda 

seção, é esclarecida a metodologia que foi utilizada na pesquisa de campo, bem como a 

interpretação dos resultados. Inicialmente, foi realizado um resgate histórico da depressão, a 

fim de compreender as diferentes maneiras pelas quais tal fenômeno foi entendido ao longo 

da história, em termos de etiologia, diagnóstico e tratamento. No segundo momento, 

discutimos as possíveis relações existentes entre os ideais contemporâneos propagados e o 

desenvolvimento da depressão, bem como a compreensão tecnicista da depressão na 

atualidade. No terceiro capítulo, problematizamos as possibilidades de uma psicopatologia 

fenomenológica de inspiração heideggeriana e apresentamos as noções de saúde e patologia, 

a partir deste enfoque. Em seguida, investigamos como a depressão é entendida em uma 
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perspectiva fenomenológico-existencial, a partir de seus existenciais e da noção de typus 

melancholicus desenvolvida por Tellenbach.  

Por meio desta pesquisa, buscamos contribuir para uma compreensão da depressão que 

prioriza o sentido da experiência vivida, pois constatamos o esquecimento desta dimensão 

nos estudos atuais sobre a temática e consideramos ser ela a dimensão mais originária da 

existência. Propomos, assim, a fenomenologia-existencial como uma forma inovadora e 

pertinente para compreender o universo da psicopatologia e da depressão no mundo atual.  

O aumento nos casos de sofrimento oriundos da condição depressiva e os custos 

econômicos e sociais com o tratamento da doença mostram a urgência dessa questão ser 

estudada de forma mais aprofundada e crítica, e de uma conseqüente mudança na forma 

como ela é compreendida e tratada. Tal cenário nos solicita uma reflexão crítica acerca dos 

critérios diagnósticos utilizados atualmente, do abuso freqüente no uso de medicação e, por 

fim, da possível participação da sociedade contemporânea no mal-estar que assola o homem 

contemporâneo. Tal discussão pode oferecer subsídios para novas estratégias de prevenção e 

de intervenção em saúde mental.  
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1. BREVE RESGATE HISTÓRICO DA DEPRESSÃO: DA ANTIGUIDAD E AO 

SÉCULO XXI 

A depressão é, hoje, o distúrbio mental mais diagnosticado e tratado no mundo. 

Apesar dos altos índices epidemiológicos registrados na atualidade, a depressão não é um 

fenômeno recente. Pelo contrário, ela possui uma história longa, com registros de descrições 

sintomáticas que remontam há mais de 2.500 anos, sendo, assim, tão antiga quanto a própria 

humanidade (Horwitz & Wakefiel, 2010; Moreira, 2002; Peres, 2010). Cordás (2002) 

também coaduna com tal visão e afirma que o homem sempre sofreu de depressão e que esta 

é, talvez, a doença mental mais íntima e familiar. Tal fato nos leva a discordar de autores 

que reconhecem a história da depressão se iniciando apenas no final do século XIX e 

meados do século XX, quando ela começa a ser mais bem delineada. 

Ao longo do tempo, a depressão tem sido teorizada e discutida de diferentes formas 

por diversos campos do conhecimento. Na revisão de literatura realizada, constatamos que 

alguns autores privilegiam analisar a história da depressão sob a perspectiva unicamente 

psiquiátrica. Neste capítulo, reconhecemos a inestimável relevância do saber psiquiátrico 

para o entendimento da depressão, mas também consideramos as grandes contribuições 

advindas de outros campos de saber, como da filosofia, da psicanálise, da religião e, em um 

capítulo à parte, será apresentada a contribuição, especificamente, da fenomenologia para a 

temática. 

Com este estudo, não temos a pretensão de realizar um tratado histórico sobre a 

depressão, de forma que esgote seu conhecimento, como também não é nossa intenção 

julgar ou desmerecer formas de entendimento e práticas ao longo do tempo. Nossa intenção 

é apresentar os principais protagonistas que fizeram parte desta história e mostrar que cada 

teoria foi possibilitada pela época em que foi desenvolvida.  



21 

 

De acordo com Horwitz e Wakefiel (2010), o que, hoje, denominamos como 

depressão, na Antiguidade, era chamada de melancolia. O termo melancolia é um vocábulo 

de origem grega que significa, de forma literal, “doença da bile negra”. Tal denominação se 

origina da teoria formulada por Hipócrates, de que a saúde e a doença dependem do 

equilíbrio ou desequilíbrio entre quatro fluidos do corpo, ou “humores”: bile negra, bile 

amarela, sangue e fleuma. Um excesso de bile negra, um humor produzido no baço, era 

responsável pelos sintomas depressivos. Segundo os antigos, a interação entre os humores 

seria responsável pelo temperamento e personalidade do indivíduo e seu desequilíbrio no 

organismo levaria à propensão a desenvolver doenças, como a melancolia, a mania, a 

paranóia e a frenite. A bile negra, em especial, exercia uma função natural na regulação do 

humor e a melancolia acontecia quando havia uma falha em seu funcionamento.   

A teoria dos quatro humores se associava aos quatro elementos, quatro sentidos, 

quatro estações do ano e quatro órgãos conhecidos (baço, fígado, cérebro e coração), 

correspondendo, assim, a uma teoria cosmológica, herança do pensamento pré-socrático 

(Cordás, 2002; Peres, 2010). 

Hipócrates é considerado, simbolicamente, como o pai da medicina, pois elaborou a 

primeira definição de melancolia como transtorno específico e provocou, com sua teoria dos 

humores, a substituição do conhecimento superticioso e sobrenatural por um saber 

biológico, que se utilizava da observação clínica. Sua descrição do quadro melancólico é 

clássica, se refere à aversão à comida, falta de ânimo, insônia e irritabilidade, e afirma que 

se o medo ou a tristeza durarem muito tempo, se configura um quadro melancólico (Cordás, 

2002; Horwitz & Wakefiel, 2010). 

Assim, constatamos que já no século V a. C., Hipócrates e seus seguidores, elegem o 

cérebro como o centro das funções mentais e da patologia, compreensão da depressão 

bastante semelhante à atual, do século XXI d. C. 
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Aristóteles, contemporâneo de Hipócrates, também contribui com algumas reflexões 

importantes a respeito da melancolia. O filósofo propôs diferenças entre os tipos de 

melancolia, dentre elas, entre o temperamento melancólico e a doença melancólica. Em seu 

livro Problemata, o filósofo inaugurou uma tradição que se mantém até os dias atuais, de 

relacionar a melancolia com a genialidade. Aristóteles atesta que os grandes filósofos, 

poetas e artistas possuem um temperamento melancólico (Cordás, 2002; Horwitz & 

Wakefiel, 2010; Peres, 2010). Essas pessoas, segundo ele, teriam um anormal excesso de 

bile negra que as tornam mais melancólicas e profundas em suas emoções e percepção de 

mundo e estariam predispostas a desenvolver a melancolia (Cordás, 2002). 

No fim do século II d.C., Cláudio Galeno, médico e filósofo grego que vivia em 

Roma, sintetizou o conhecimento acumulado nos seiscentos anos anteriores e desenvolveu a 

teoria dos humores. Tal teoria se mantém vigente pelos próximos mil anos. O tratamento 

para a melancolia, na Antiguidade, era predominantemente somático. Eram indicadas 

plantas medicinais e purgantes para eliminar a alta concentração de bile negra, bem como 

dietas alimentares, hidroterapia, caminhadas e massagens. Também era recomendado beber 

vinho para aliviar a tensão, viagens para distrair o espírito, um novo amor, ter relações 

sexuais e ouvir música suave para relaxar (Cordás, 2002). 

Na Idade Média, com o primado da fé cristã e o aumento do poder da Igreja Católica, 

acontece um considerável esquecimento da medicina e da filosofia clássica, pois tais idéias 

entraram em conflito com o pensamento religioso. A loucura é vista como uma perda da 

razão, o que faz o homem se assemelhar a um animal. A tese vigente era que Deus enviara a 

insanidade para punir o pecador, havendo, assim, uma relação entre loucura e pecado. A 

loucura e, de forma específica, a melancolia, representava o afastamento de Deus e do que 

era sagrado. A depressão profunda era vista como prova de uma possessão demoníaca. A 

vida deveria ser alegre, uma vez que a alegria era uma qualidade da santidade. A melancolia 
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estaria longe disso e era considerada uma doença especialmente nociva, porque o desespero 

do melancólico revelaria a ausência de alegria diante do conhecimento e da certeza do amor 

e da misericórdia divinos (Amaral, 2009; Cordás, 2002). 

Na época da inquisição, no século XIII, alguns depressivos, como punição, eram 

aprisionados e até encaminhados para a fogueira, por seu pecado que não poderia ser 

deixado impune.  

A partir do século IV, a Igreja define os nove pecados mortais, entre eles a acídia. O 

termo acídia, em latim acedia, foi empregado durante toda a Idade Média com significados 

diversos. Este termo foi inaugurado pelo monge Ioannes Cassianus, que, em seus trabalhos 

iniciais, definiu a acídia como um dos pecados. Porém, o termo foi utilizado para designar 

estados diversos como preguiça e apatia. 

A acídia também é entendida como o termo medieval para a melancolia, estando 

bastante próxima dos conceitos medievais de tristeza e de desespero e resultante do 

desequilíbrio de humores.  

Em seu sentido moral, a acídia era associada à demonologia da época, pois se referia 

à incapacidade do homem de resistir aos demônios. A punição para o pecado da acídia era 

mais suave que com outros tipos de pecados e resumia-se à mera confissão. 

Em síntese, o termo representava três estados: um estado patológico que 

correspondia à melancolia; a preguiça e a indolência em relação aos afazeres religiosos e a 

falta de devoção a Deus. Ainda hoje, o termo permanece na Igreja Católica e se refere a um 

dos pecados contra a caridade (Cordás, 2002). Segundo Solomon (2010), é dessa tradição 

medieval que cresceu o estigma à depressão.  

 A teoria dos humores é ainda aceita, especialmente por médicos árabes. A 

combinação dos humores e a vontade de Deus explicariam os estados emocionais diversos. 
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Se a bile negra predomina, a pessoa fica séria, triste e irritável. Outro campo de saber 

bastante estudado e desenvolvido, na época, era a astrologia. Um médico deveria conhecer 

os signos do zodíaco que governam cada parte do corpo e saber a influência dos astros no 

corpo humano (Cordás, 2002). 

Em seguida, delineia-se um período caracterizado por um conjunto de modificações 

sociais, culturais e intelectuais, ocorridas na Europa entre o século XIV e XVI, chamado 

Renascimento. Esta época é marcada por uma revalorização do homem e pelo resgate dos 

textos gregos. O sofrimento humano é entendido, neste período, sob a perspectiva orgânica e 

filosófica, bem como pelos aspectos religiosos, que, perderam o seu caráter dogmático, mas 

ainda se mantém como forma de explicação parcial da melancolia (Cordás, 2002). 

Robert Burton, em sua clássica obra “A anatomia da melancolia”, publicada em 

1621, lista entre as causas da melancolia o temperamento, a hereditariedade, as causas 

sobrenaturais e as questões astrológicas. Assim, ainda sob influência da época medieval, 

Burton considera que a melancolia deveria ser tratada não somente pelo médico, mas 

também pelo clérigo, dada a sua etiologia também espiritual (Cordás, 2002). 

Burton também reflete sobre o temperamento melancólico, que seria um estado 

predisposto a doenças. Tal temperamento, segundo ele, estaria na base da grande sabedoria 

dos poetas, filósofos e religiosos, idéia bastante semelhante ao pensamento de Aristóteles. 

O filósofo italiano renascentista Marsílio Ficino, seu contemporâneo, também 

acreditava que os intelectuais e filósofos estariam inclinados à melancolia, realizando a 

associação entre brilhantismo e melancolia. Tal temperamento teria surgido sob a regência 

de Saturno ou seria causado pelo excesso de leitura (Cordás, 2002). Venerava-se a 

melancolia como característica distintiva das pessoas capazes de uma grande produção 

intelectual e artística. A bile negra, para ele, tornaria as pessoas mais inteligentes. Ele 

próprio melancólico e intelectual acreditava que a genialidade era uma virtude 
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compensatória para os estados de sofrimento melancólico, em que se conjugavam momentos 

de tristeza e medo. Com isso, a Renascença retirou da melancolia sua aura de pecado. No 

final do século XVI e ao longo do XVII, os argumentos de Ficino ganharam força, e assim, a 

idéia de que o homem melancólico era superior e mais inspirado se espalhou pela Europa 

durante o Renascimento (Amaral, 2009). 

De acordo com Solomon (2010), a grande influência da medicina no século XVII, do 

ponto de vista filosófico, foi René Descartes. Seu modelo dicotômico de separação entre 

mente e corpo teve desdobramentos para a área médica e para o tratamento de doenças 

mentais. O filósofo propunha a divisão do homem em res extensa e res cogitans, uma 

dimensão se referia ao somático e a segunda, ao pensamento. Assim, a discussão recorrente 

ainda nos dias atuais sobre o que é corpo e o que é mente e se a depressão teria uma 

etiologia biológica ou “mental” é herança deixada pelo pensamento de Descartes. 

O século XVIII, conhecido como o século do Iluminismo, marca o declínio do 

dogmatismo religioso e a ascensão do racionalismo. Segundo Amaral (2009), a figura do 

melancólico começou a cair em descrédito e era visto como sujeitos que não conseguiam 

dominar suas emoções. Foi o século da felicidade, com uma apreciação da vida pessoal e do 

individualismo. Com isso, a melancolia foi novamente estigmatizada. 

Nesta época, considerava-se que a ciência e a tecnologia levariam a um mundo 

melhor, por meio do controle de forças naturais, do progresso social e da cura de doenças. 

Nesta época, houve um grande desenvolvimento do conhecimento da anatomia humana. A 

partir da segunda metade do século XVIII, as idéias psiquiátricas foram influenciadas pela 

filosofia empirista de John Locke. Opondo-se à noção de idéias inatas de Descartes, ele 

postula que o conhecimento se origina das experiências sensoriais que o indivíduo vive. Para 

Locke, o cérebro seria uma tábula rasa que organizaria as experiências advindas do mundo, 
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por meio da associação de idéias, chegando ao conhecimento, e sugere que a loucura seria 

resultante de uma falha na associação das informações recebidas pelas sensações.  

William Cullen, médico escocês do século XVIII, trouxe grandes contribuições para 

a medicina européia. Cullen afirmava que a melancolia era causada não por um 

desequilíbrio nos humores, mas sim por uma alteração da função nervosa, em que partes do 

cérebro se excitavam de forma desigual. Tal instabilidade levaria à incapacidade de associar 

idéias e executar o julgamento.  

A sua classificação de doenças mentais foi a mais detalhada da época, influenciando 

outros estudiosos, como Pinel. Alguns dos subtipos da melancolia eram: falsa percepção de 

seu estado de saúde, julgando grave algo sem importância; falsa percepção de seu estado de 

negócios, amor veemente, inquietude nas situações vividas. O tratamento proposto para a 

melancolia eram dietas, banhos “surpresa”, sangrias e vomitórios, a fim de diminuir a 

excitação, fortalecer o pensamento e aceitar a razão. Assim, a restrição seria o melhor 

remédio para diminuir a excitação cerebral (Cordás, 2002). 

O século XIX foi marcado por reflexões filosóficas importantes a respeito da 

melancolia. Soren Kierkegaard, filósofo e teólogo dinamarquês, não se referia ao homem 

melancólico, como de costume, mas via a humanidade como melancólica. Afirmava que 

raro não era alguém estar em desespero, mas sim quando não se encontrava desesperado. 

Assim, o filósofo reconhecia o sofrimento como constitutivo do humano e dizia amar sua 

vida porque amava sua melancolia. Ele se voltava para a fé como expressão de algo que 

estaria além do desespero (Solomon, 2010). 

Arthur Schopenhauer, filósofo alemão da mesma época, é considerado por muitos 

como um grande pessimista. Considera que um homem inteligente reconhece a infelicidade 

de sua condição e complementa “este mundo de criaturas constantemente necessitadas que 

continuam por algum tempo meramente por devorar uns aos outros, passam sua existência 
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em ansiedade e carência, e freqüentemente suportam terríveis pesares até caírem por fim nos 

braços da morte” (Schopenhauer, citado por Solomon, 2010). O filósofo acreditava no 

trabalho não como fonte de felicidade, mas como meio de distração para a depressão 

essencial do homem (Solomon, 2010). 

No final do século XVIII, a psiquiatria surgiu como uma especialidade médica. Mas, 

o termo depressão, como usado atualmente, somente veio aparecer, com certa força, em 

lugar de melancolia, na metade do século XIX, como forma de diferenciar a nova ciência da 

teoria humoral. O surgimento deste novo significado de depressão ocorreu devido às 

mudanças no conceito da doença, em sua melhor definição psicopatológica dos sintomas e 

na classificação dos quadros psiquiátricos, durante o começo do século XIX (Amaral, 2009). 

No âmbito psiquiátrico, na primeira metade do século XIX, houve uma clara 

hegemonia das idéias francesas, por meio de psiquiatrias como Pinel e Esquirol. De acordo 

com Amaral (2009), os estudos de Pinel deram origem a uma teoria que desbancou a 

hipótese da bile negra, enfatizando a observação dos sinais e sintomas. Ainda assim, Pinel 

não conseguiu conferir unidade à etiologia da doença, já que suas descrições são repletas de 

sintomas de diversas características atribuídos a causas diferentes. 

Philippe Pinel foi um psiquiatra sem grandes preocupações nosológicas ou clínicas e 

mais interessado em oferecer um tratamento humanizado à pessoa com transtorno mental. 

Ele define a melancolia como uma doença de um único ou poucos delírios, em oposição à 

mania que afetaria todas as faculdades mentais. Descreve os melancólicos de forma 

heterogênea, ora como pacientes tipicamente deprimidos, ora pacientes que hoje seriam 

diagnosticados de esquizofrenia. Sua classificação de loucura é simples: melancolia ou 

delírio relacionado a um tema; fúria maníaca não delirante; delírio maníaco com 

comportamento violento e demência com abolição do pensamento. Tal divisão se fazia útil 

na distribuição dos doentes mentais no hospital e na determinação das regras internas. 
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Propunha uma reforma institucional, em que o tratamento não se baseava em métodos 

físicos, mas sim em uma atitude médica firme e exemplar, que deveria oferecer escuta ao 

sofrimento do doente (Cordás, 2002). 

O mais brilhante discípulo de Pinel e aquele que o superou como clínico foi Jean-

Etienne-Dominique Esquirol. Ele defende que a psiquiatria deve buscar seu entendimento na 

anatomia cerebral e não nos pensamentos filosóficos ou religiosos. Introduz um marco 

divisor, modificando o heterogêneo conceito de melancolia de Pinel e dividindo-o em 

lipemania, que se refere aos transtornos de humor e monomania, que se refere aos 

transtornos do juízo. 

No início do século XX, a abordagem da depressão se divide em duas perspectivas 

distintas. De um lado, Sigmund Freud enfatizava a origem psicológica da depressão. Do 

outro lado, Emil Kraepelin, que usava um modelo médico clássico que examinava sintomas, 

progressão e prognóstico da depressão (Horwitz & Wakefiel, 2010).  

Segundo Peres (2010), as contribuições da psicanálise para a compreensão da doença 

mental são um divisor de águas e introduz uma nova maneira de pensar o sofrimento 

psíquico. No início do século XX, Sigmund Freud, neurologista austríaco que se tornou 

psiquiatra, criou uma abordagem revolucionária no estudo dos transtornos mentais. Tal 

teoria não buscava as causas biológicas da doença, perspectiva dominante durante todo o 

curso da história, mas se baseava na explicação dos sintomas patológicos a partir da 

dinâmica mental inconsciente. Assim, Freud rejeita a tradição de 2.500 anos que explicava a 

depressão por meio da dimensão biológica e desenvolve a primeira teoria psicológica da 

depressão (Horwitz & Wakefiel, 2010).  

Freud (1917/ 1980), em seu texto “Luto e Melancolia”, nos presenteia com uma 

brilhante comparação entre a natureza da melancolia e o afeto normal do luto. O luto, 

segundo o psicanalista, é uma reação a uma perda real, que pode ser a morte ou o abandono 
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de uma pessoa querida, e não é considerada uma patologia, e, por isso, não deve ser 

submetido a tratamento. Freud (1917/ 1980) defende que a dor do luto seria superada com o 

tempo e que qualquer interferência no processo de luto poderia ser até prejudicial para a 

pessoa, ou seja, tratava-se de um processo natural e necessário, que precisava de tempo para 

ser elaborado. Se no luto, a pessoa possui consciência de sua perda, na melancolia, ela não 

tem consciência do que foi perdido, ou seja, a perda objetal não é consciente.  

Os sintomas para as duas condições são semelhantes: tristeza profunda, perda de 

interesse no mundo externo, incapacidade de sentir prazer e apatia, com exceção da 

perturbação da auto-estima, ausente na experiência de luto. Segundo o autor, no luto, o 

mundo se torna pobre e vazio, enquanto na melancolia, é o próprio ego (Freud, 1917/ 1980). 

O melancólico se sente desprovido de valor e moralmente desprezível. Segundo Peres 

(2010), a auto-reprovação melancólica é, na verdade, uma hostilidade nutrida pelo objeto 

que retorna para o eu. O suicídio do melancólico é considerado, por Freud, como um ato que 

representa um retorno a si de um ódio e de um desejo de matar o outro.  

Emil Kraepelin, psiquiatra alemão contemporâneo de Freud, foi um dos mais 

importantes personagens da medicina clássica. Sua visão de psiquiatria era estritamente 

biomédica, na qual transtornos eram manifestações de patologias cerebrais. Kraeplin foi 

responsável por realizar uma nosografia das doenças mentais. De espírito crítico, o 

psiquiatra buscava o aprimoramento contínuo de seus conceitos, classificações e descrições 

de quadros, o que provocava uma constante evolução de suas idéias.  

Na sexta edição de seu Manual de psiquiatria, publicada em 1899, Kraepelin 

introduziu sua principal inovação: o conceito de loucura maníaco-depressiva. A dicotomia 

da demência precoce de um lado e da loucura maníaco-depressiva de outro, proposto no 

final do século XIX, é ainda vigente na psiquiatria. Tal dicotomia se contrapunha à ideia 

dominante na psiquiatria alemã da psicose única. A teoria da psicose única postulava que a 
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melancolia era o estágio inicial de uma única doença que progressivamente passaria por 

outros estágios até se transformar em insanidade (Cordás, 2002). 

Suas propostas classificatórias trouxeram grandes contribuições. Muitos afirmam que 

a psiquiatria atual é kraepeliniana, pois muitas de suas ideias são ainda vigentes na 

psiquiatria contemporânea e servem de fundamento para muitas pesquisas. A partir dos 

trabalhos de Kraepelin, entre os anos de 1893 e 1915, encontramos as noções das quais 

derivam nossa compreensão atual sobre a depressão, que estão baseadas em princípios 

clínicos e anatômicos de classificação de doenças (Amaral, 2009). 

As contribuições de Kraepelin ao diagnóstico, em especial suas tentativas de 

categorização com base na identificação de sintomas são vistas, hoje, como precursoras da 

transformação do diagnóstico promovida pelo DSM-III. Os DSM’s recentes (DSM-III e 

DSM-IV-R) são, muitas vezes, chamados de neo-kraepeliniano (Horwitz & Wakefiel, 2010). 

A psiquiatria contemporânea, sustentada no saber da neurociência, compreende e 

identifica as patologias mentais a partir de manuais de classificação de doenças e configura-

se como a forma de conhecimento em psicopatologia mais aceita e valorizada em nossa 

sociedade. A partir da descrição psiquiátrica, a depressão se apresenta clinicamente na forma 

de estado de humor, a partir do relato de sintomas, e é definida segundo determinados 

critérios de diagnósticos, entre os quais se configuram: humor deprimido, perda de interesse, 

perturbações cognitivas e psicomotoras e sintomas vegetativos e de ansiedade. Atualmente, 

os sistemas classificatórios utilizados pela ciência psiquiátrica são o DSM-IV (Manual 

Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais) em sua 4ª edição e o CID-10 

(Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde) em 

sua 10ª revisão.  

De acordo com Horwitz e Wakefiel (2010), a publicação do DSM-III em 1980 

representa um marco na história do diagnóstico psiquiátrico. Os novos critérios diagnósticos 
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presentes no manual são baseados em sintomas, e, portanto, são descritivos e não mais 

etiológicos. O DSM-III não possui referência teórica para a explicação das psicopatologias, 

adotando, assim, uma abordagem teórica pretensamente neutra. Tais critérios sintomáticos 

foram elaborados com o intuito de tornar o diagnóstico mais preciso, desenvolver uma 

linguagem comum aos psiquiatras de diferentes linhas teóricas e impulsionar o status 

científico da profissão. Com isso, médicos de diferentes linhas teóricas chegariam ao mesmo 

diagnóstico com base nas informações clínicas. Com isso, podemos afirmar que o DSM-III 

superou as definições superficiais e ambíguas presentes nos manuais anteriores e contribuiu 

para a comunicação entre pesquisadores. Por outro lado, Horwitz e Wakefiel (2010) dirigem 

críticas a tais critérios, acusando-os de ser descontextualizados, pois desconsideram o 

contexto e o significado do sintoma e, por isso, podem equivocadamente diagnosticar como 

depressão, um estado de “tristeza normal”.  

Como exposto, a definição do DSM-III foi idealizada para ser uma abordagem 

teórica neutra, compatível com causas psicológicas e sociais, bem como com causas 

biológicas. Contudo, segundo Horwitz e Wakefiel (2010), a adoção dos critérios do DSM foi 

benéfica para a psiquiatria clássica e, em especial, para as pesquisas biológicas sobre 

depressão, ocasionando no esquecimento dos aspectos psicossociais envolvidos.  

Os cientistas passaram a associar os marcadores biológicos e os critérios da 

depressão, e buscavam demonstrar que a depressão possui origem no funcionamento 

anormal do cérebro. Uma das pesquisas mais conhecidas sobre o assunto investiga os níveis 

neuroquímicos relacionados com o transtorno depressivo e propõe que a depressão é 

causada por um desequilíbrio químico no cérebro, especificamente a deficiência de 

serotonina. Desta teoria decorrem os tratamentos medicamentosos com inibidores seletivos 

de recaptação de serotonina (ISRSs), que corrigiriam tal desequilíbrio, e seriam, portanto, a 

solução adequada para o transtorno depressivo. As mensagens de propagandas 
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farmacêuticas, do sistema de saúde pública e de grupos defensores da saúde mental 

propagam massivamente a idéia de que a depressão é uma doença física que afeta o cérebro 

(Horwitz & Wakefiel, 2010). 

 A teoria da deficiência química da depressão se originou com a hipótese do 

psiquiatra Joseph Schildkraut, publicada em 1965, de que baixos níveis de amina estariam 

associados ao desenvolvimento da depressão. Sua tese continua sendo uma das mais citadas 

na psiquiatria, porém, na época, acreditava que a norepinefrina fosse o neurotransmissor 

ligado à depressão.  

Atualmente, a serotonina é o neurotransmissor mais estudado em grande parte das 

pesquisas genéticas sobre depressão. Porém, constata-se que outros medicamentos que não 

afetam nem a serotonina nem a norepinefrina, as principais aminas, também podem aliviar 

os sintomas depressivos. “De fato, alguns antidepressivos desenvolvidos depois dos ISRSs 

influenciam a dopamina e outras aminas, mas não a serotonina" (Horwitz & Wakefiel, 2010, 

p. 198). Com isso, os autores postulam que os medicamentos não estão corrigindo uma 

anormalidade neuroquímica específica, mas agindo sobre funções cerebrais genéricas que 

influenciam muitos sistemas emocionais e comportamentais. 

A perspectiva psiquiátrica organicista explica a causa que leva à depressão, a partir 

da deficiência de neurotransmissores e atribui não somente a causa das patologias ao 

funcionamento neuroquímico, como também interpreta ser este o verdadeiro sentido da 

depressão. Com isso, o tratamento prescrito é à base de medicamentos. Assim, a visão 

biomédica, priorizando o aspecto biológico, possui um cunho individualista, compreendendo 

a depressão como um problema, individual, ou ainda, como uma desordem cerebral na 

produção de neurotransmissores. Tal entendimento pode ser considerado um reducionismo, 

relacionado com as discussões psiquiátricas sobre a causalidade biológica das doenças 

mentais, onde o somático, como algo biológico, pode ser medicado. A diminuição de alguns 
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neurotransmissores é comprovada na depressão, porém ela não é a única causa que procedeu 

ao episódio depressivo, pois mesmo com o grande aumento da indústria farmacológica no 

mercado, os casos de depressão aumentam cada vez mais e, frequentemente, a doença torna-

se crônica, o que mostra a ineficácia dos medicamentos e a sua origem estritamente 

biológica. Nesse sentido, a utilização de remédios para aumentar o nível de 

neurotransmissor no organismo está relacionada ao imediatismo da sociedade 

contemporânea, na qual se buscam soluções cada vez mais rápidas, como sugerem Monteiro 

(2007) e Rodrigues (2000). 

De acordo com Moreira (2009), o tema da normalidade e da patologia em psicologia 

tem sido tratado geralmente a partir do modelo médico preexistente. Tal modelo postula 

uma nosografia psiquiátrica que contribui no âmbito da medicina, uma vez que foi 

construída para atender às suas necessidades diagnósticas e de tratamento medicamentoso, 

sustentada na dimensão biológica do ser humano, que apesar de ser fundamental e sempre 

constitutiva de qualquer patologia, não é a única. 

Dessa forma, percebemos que, ao longo da história, a depressão foi compreendida de 

diferentes maneiras, tendo em vista as características de cada época. Este resgate histórico 

nos possibilitou reviver épocas e conhecer a forma pela qual o conhecimento sobre a 

depressão foi se construindo até os dias atuais, as descobertas que foram realizadas e o 

aprimoramento dos tratamentos disponíveis.  

A perspectiva adotada neste trabalho é de uma compreensão fenomenológica da 

depressão. Esta supõe uma descrição e uma análise do significado da experiência vivida, que 

vai além da sintomatologia, sem, no entanto, negar sua importância. Sintoma é aqui 

compreendido como uma forma de expressão do sujeito no mundo, ou ainda, como um 

sinalizador da existência humana, mas, nesta perspectiva, busca-se compreender o sentido 

singular deste sintoma na existência do sujeito, compreendendo esta existência de forma 
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contextualizada. Nesta visão, também se defende que a constituição da psicopatologia não é 

exclusivamente biológica, pois está intimamente relacionada ao contexto social que o sujeito 

está inserido e aos significados particulares que este atribui às suas experiências.  

Apesar de o termo depressão ser o mais utilizado atualmente, em substituição ao 

conceito de melancolia, na perspectiva da psicopatologia fenomenológica, o termo 

melancolia é predominante. Porém, neste enfoque, a experiência melancólica é entendida de 

forma diferente do significado original da Grécia Antiga, como veremos adiante. Portanto, 

neste estudo, faremos referência ao termo melancolia do modo como é entendido pela 

psicopatologia fenomenológica, ou seja, compreendendo a melancolia como fenômeno, que, 

portanto, transcende a perspectiva biológica e sintomatológica da psiquiatria tradicional. 
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2. A DEPRESSÃO SOB O HORIZONTE DA TÉCNICA  

2.1 Possíveis relações entre os ideais contemporâneos de ser-no-mundo e o 

desenvolvimento da depressão 

Vivemos em uma era tecnológica, ou seja, sob o horizonte histórico de uma ciência 

tecnicista. O discurso tecnocientífico é amplamente aceito em nossa sociedade e considerado 

o mais legítimo e verdadeiro. Tal saber ultrapassou as barreiras acadêmicas para se tornar 

um discurso comum à população em geral, viabilizado pelo suporte dos meios de 

comunicação de massa.  

A concepção de saúde, atualmente, está fundamentada no discurso biomédico e 

representa “estar sempre ativo, disposto e dando o melhor de si, para desta maneira, 

conseguir ser bem-sucedido na execução de múltiplos papéis, sem se descuidar da aparência 

ou da obtenção de prazer como manda a regra contemporânea” (Dantas, 2009, p. 576). 

Veicula-se, assim, um ideal de saúde, no mínimo, difícil de ser alcançado, pois se exige um 

estado de constante produtividade, disposição, felicidade, consumo e adequação ao padrão 

de beleza imposto, ou seja, um sujeito plenamente realizado.  

De acordo com Bauman (2008), vivemos em uma sociedade de consumidores, no 

qual o valor supremo é uma vida feliz. Segundo o autor, talvez esta seja a única organização 

social na história humana a prometer felicidade na vida terrena. Felicidade esta que é 

instantânea e perpétua, ou seja, é momentânea e nunca satisfeita.  

Dessa forma, a sociedade de consumo tem como base de suas alegações a promessa 

de satisfazer os desejos humanos em um grau que nenhuma sociedade do passado pôde 

alcançar, ou mesmo sonhar, mas a promessa de satisfação só permanece sedutora enquanto o 

desejo continua insatisfeito. 

Em oposição à promessa de felicidade promovida por meio do consumo, Bauman 

(2008) afirma que uma economia orientada para o consumo promove “deslealdade, solapa a 



36 

 

confiança e aprofunda o sentimento de insegurança, tornando-se ela mesma uma fonte do 

medo” (p. 63).  Tal perspectiva, segundo o autor, é a causa principal de infelicidade na 

sociedade “líquido-moderna”. 

Rodrigues (2001) afirma que, na contemporaneidade, a conquista dos valores 

propagados como a felicidade, por exemplo, é atribuída unicamente ao sujeito, pois se este 

for competente, esforçado, inteligente e agressivo alcançará o sucesso, ou seja, depende 

apenas de seu esforço individual. Caso não o alcance, a culpa é unicamente sua. Tal 

perspectiva obscurece a compreensão do fenômeno e culpabiliza o sujeito por não ter 

alcançado um determinado ideal, o que causa sofrimento psíquico, além de isentar a 

“participação” do contexto social no desenvolvimento da patologia.  

De acordo com Bauman (2008), os temidos adversários da economia orientada para o 

consumidor são: um baixo patamar para os sonhos; o fácil acesso a produtos suficientes para 

atingir esse patamar; necessidades genuínas e desejos realistas. Ou seja, um sujeito que 

consome a fim de satisfazer suas necessidades vitais não é bem-vindo à nossa sociedade, na 

medida em que estas são realistas e possuem um fim, enquanto o desejo é sempre um devir, 

nunca é satisfeito. “A sociedade de consumo prospera enquanto consegue tornar perpétua a 

não-satisfação de seus membros” (p.64), ou ainda, a infelicidade deles. 

Bauman (2008) faz um paralelo entre a sociedade moderna e a sociedade 

contemporânea. Afirma que a sociedade moderna caracterizava-se pela produção e que seu 

modelo de sociedade era basicamente orientado para a segurança. Neste período, a 

satisfação residia na promessa de segurança a longo prazo e não no desfrute de prazeres 

imediatos. Porém, o desejo humano de segurança e os sonhos de estabilidade não se ajustam 

a uma sociedade de consumidores (contemporânea).  

O consumismo, em oposição às formas de vidas precedentes, associa a felicidade não 

à satisfação de necessidades, mas a um volume e intensidade de desejos sempre crescentes, 
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que implica o uso imediato e a rápida substituição dos objetos, ou seja, a um consumo 

instantâneo e descartável. 

Esta também é a única sociedade que evita justificar ou legitimar qualquer espécie de 

infelicidade, ou ainda, que se recusa a tolerá-la e a apresenta como uma abominação que 

merece punição e compensação. Ewald, Moura e Goulart (2008) complementa esta idéia ao 

afirmar que a felicidade tornou-se, a partir da segunda metade do século XX, um dever e 

quem não consegue atender a tais imperativos da atualidade imediatamente é incorporado 

em uma categoria de doença. 

Assim, independente dos acontecimentos da vida, como perda de ente querido ou 

insatisfação no ambiente de trabalho, não é permitido sofrer. O sofrimento e o mal-estar se 

tornaram mal vistos em nossa sociedade, são motivo de vergonha e sinal de fraqueza, e 

devem ser rapidamente eliminados a partir do uso de medicamentos (Rodrigues, 2003). 

Neste contexto, as pessoas que não correspondem aos ideais contemporâneos, ou 

seja, que se desviam da norma de saúde pré-estabelecida, são facilmente diagnosticadas com 

um transtorno mental, dentre eles, a depressão. Com isso, percebemos que a depressão, que 

significa um modo de adoecimento sério e restritivo, é confundida, muitas vezes, com 

sentimentos de tristeza, angústia, sofrimento e conflitos cotidianos e, portanto, banalizada. 

Se a depressão se constitui necessariamente como uma experiência de grande sofrimento, 

não é todo sofrimento que significa uma experiência de depressão. 

Rodrigues (2001) afirma que frente ao declínio da família e da igreja, e tendo como 

foco de atenção o homem privado, a empresa aparece, na pós-modernidade, como a grande 

produtora de sentidos. As empresas se vêem na necessidade de um progresso constante a fim 

de se mostrarem competitivas no mercado e, por isso, exigem um modelo subjetivo 

específico de seus funcionários.  
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Os princípios da urgência, da excelência, do sucesso, do aprimoramento contínuo, do 

êxito profissional regem a sociedade contemporânea e correspondem ao modelo de sujeito 

ideal nas empresas. Estes princípios requisitam um trabalhador capaz de responder com 

celeridade e precisão aos estímulos e que faça o máximo de coisas no mínimo de tempo 

possível. Com isso, um dos ideais mais valorizados em nossa sociedade capitalista é o 

sujeito bem-sucedido, competente e vencedor, pois tais referências fazem alusão ao trabalho, 

à competição e ao consumo, atividades nucleares na sobrevivência do sistema capitalista. 

A contemporaneidade é caracterizada por um modo de subjetivação narcísica, em 

que o sujeito possui preocupação principal com o próprio prazer, com sua satisfação pessoal 

e seu bem-estar, além de um desinvestimento nas relações interpessoais e nas questões 

coletivas. Rodrigues (2001) atesta que os ideais exigidos pelo mundo do trabalho e este 

modo específico de subjetivação são os grandes fomentadores de angústia e de mal-estar na 

atualidade. 

Moreira (2002) caracteriza a sociedade pós-moderna como “individualista, narcísica 

e despotencializadora, com um alto grau de exigência por um indivíduo autônomo, bem-

sucedido e belo” (p. 136). A autora afirma que a atual cultura individualista produz e 

estimula a depressão, ou seja, associa a depressão ao individualismo, à falta de sentido e ao 

vazio que caracteriza a vida na sociedade pós-moderna. 

A autora concorda com Rodrigues (2001) ao afirmar que o alto grau de exigência nos 

papéis profissional, social e íntimo pode gerar um grande sofrimento psíquico para o sujeito, 

mas ao mesmo tempo atendem às necessidades de uma sociedade individualista.  

Ewald et al (2008) afirmam que o neoliberalismo e toda a sua lógica de mercado 

competitivo, individualista e especializado afetam as maneiras de ser das pessoas e contribui 

para o quadro de angústia coletiva. As autoras analisaram as principais demandas por 

psicoterapia individual dirigidas ao Serviço de Psicologia Aplicada da Universidade do 
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Estado do Rio de Janeiro e constataram que a depressão aparece como a segunda maior 

queixa dentre os pacientes que procuravam o serviço, ficando atrás apenas da dificuldade de 

se relacionar com os outros.  

Ewald et al (2008) compreendem que parte significativa das queixas que se dirigem 

ao serviço sofre interferência do cenário contemporâneo, ou seja, é resultado da relação do 

homem com as circunstâncias sociais em que está inserido. Defendem que a atual conjuntura 

caracterizada pela urgência, pela técnica e pelo desempenho, o clima de competição e de 

pressão existente na sociedade, além da efemeridade em relação às coisas e às pessoas 

favoreceu sentimentos de solidão e de fracasso, influenciando tais demandas na clínica. 

Neste contexto, tudo se torna descartável, desde os produtos e as coisas, passando por 

conhecimentos, até chegar à “descartabilidade das próprias subjetividades contemporâneas, 

cada vez mais efêmeras e instantâneas” (Ewald et al., 2008, p. 811). 

Bauman (2004), em “Amor líquido”, discute a fragilidade dos vínculos inter-

humanos, característico da contemporaneidade. O autor afirma que as ligações entre as 

pessoas estão frágeis e desintegráveis, e tão fáceis de romper como de estabelecer, havendo 

uma fluidez e uma falta de compromisso entre as pessoas. Esta forma de se relacionar, 

característica da sociedade pós-moderna, culmina na falta de referência sólida, e em 

sentimentos de insegurança e de solidão, que são queixas clínicas presentes na atualidade. O 

autor explica que tal fragilidade nas relações, de alguma forma alivia os riscos que existem 

em cada interação, ou seja, serve como uma proteção ao sujeito de possíveis desilusões 

amorosas e sofrimentos que um envolvimento emocional pode trazer. 

Castro (2004) refere-se ao culto ao corpo como uma das dimensões dos estilos de 

vida construídos através do consumo, nas sociedades contemporâneas. Culto ao corpo é 

definido pela autora como: 
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um conjunto de práticas e cuidados - quase rituais - despendidos ao corpo, que têm 

como preocupação principal a maior aproximação possível de um padrão de beleza 

estabelecido socialmente, que coloca a pele clara, os cabelos lisos, as formas 

retilíneas e a magreza como ideais de corpo belo, não se resumindo, portanto, à 

prática de atividade física, mas envolvendo consumo de cosméticos, alimentos da 

linha diet, acessórios e outros (p. 2)   

Assim, a sociedade, por meio da mídia, principalmente, divulga um determinado 

padrão de beleza, associando-o, muitas vezes à sensação de felicidade. Mais do que divulgar 

um padrão de beleza, a mídia imprime um modo de se comportar para alcançá-lo e mantê-lo. 

Numa perspectiva crítica, compreendemos que tal modelo de beleza e de comportamento 

atende às necessidades mercadológicas da cultura de consumo e, simultaneamente, permite 

ao corpo ser o instrumento pelo qual o indivíduo transmite um estilo por ele “construído”. 

Maia (2008), também discutindo a sociedade contemporânea, situa a juventude, na 

atualidade, não mais como uma categoria específica, mas como um estilo de vida que é 

perseguido pelos indivíduos de diferentes idades. A autora afirma que juventude e vigor se 

tornam elementos centrais em uma sociedade que tem o corpo como meio de expressão e de 

construção de identidade.  

Os apelos da mídia se dirigem de forma cada vez mais exacerbada à beleza, à 

perfeição e à saúde, as quais são buscadas por meio do consumo de diferentes produtos. O 

corpo, em nossa sociedade, deve ser belo, jovem e vigoroso. Na contemporaneidade, há uma 

tentativa de corrigir as marcas da passagem do tempo inscrita no corpo envelhecido. As 

técnicas são tentativas de camuflar/ evitar a dor causada pelo conhecimento da finitude. É 

este conhecimento que leva ao enaltecimento do corpo belo e vigoroso e a depreciação do 

corpo velho. 
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Berlinck e Fédida (2000) e Birman (1999) analisam o sujeito depressivo inserido 

neste contexto. Berlinck e Fédida (2000) consideram que as exigências do mundo de hoje 

são a atividade, a eficiência prática e pragmática, a produção material e o consumo, ou seja, 

estamos inseridos em uma sociedade que cultiva a produção e a eficácia, ideais que se 

opõem ao modo de viver depressivo. Birman (1999) define a pós-modernidade como 

“sociedade do espetáculo” (estetização da existência) e como “cultura do narcisismo” 

(inflação do eu). Em tal contexto, não existiria lugar para os deprimidos, na medida em que 

são sujeitos que não coadunam com a ética vigente de exaltação do eu e de exibicionismo.  

Com isso, o sujeito deprimido, em nossa sociedade capitalista, ocupa um lugar 

marginal, na medida em que não é força de produção, e, conseqüentemente, de consumo, 

como também não é cidadão da sociedade do espetáculo. Tal cenário pode gerar, nas 

pessoas que sofrem de depressão, processos de exclusão e segregação social, pois não 

correspondem aos ditames contemporâneos.  

Diante do exposto, constata-se que estamos inseridos em uma sociedade que propõe 

um modo específico de ser sujeito, que inclui um sujeito consumidor, bem-sucedido pessoal 

e profissionalmente, que atende a um determinado padrão de beleza, e que busca a juventude 

eterna, ou seja, transmite uma noção de sujeito irreal e ainda a associa a sentimentos de 

felicidade e de realização pessoal. Além de todas essas exigências sociais, percebemos o 

enfraquecimento dos laços sociais que acontece na contemporaneidade, a favor de uma ótica 

individualista e utilitarista. Nesta perspectiva, o humano perde lugar para o capital e, este, 

por sua vez, configura-se como o único objetivo almejado.  

Spanoudis (1978), já na década de 70, elabora uma reflexão que se mostra bastante atual 

nos dias de hoje. Ele considera que os meios de comunicação e os produtos de consumo 

condicionam o modo de estar no mundo das pessoas, influenciando modos de se vestir, de se 

comunicar, etc. Com isso, a existência individual, muitas vezes, se identifica com a ordem 
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social e a reproduz, se transformando em um padrão comum. Neste contexto, o homem se 

protege por trás da expressão “a gente”, e não assume uma existência autêntica. A 

uniformidade e a padronização levam a uma alienação da pessoa e desencadeiam o tédio e a 

monotonia da vida. 

Compreendemos que tal contexto, tal como apontado pelos autores citados, pode 

tornar propenso o desenvolvimento de frustrações, sofrimento, angústia, sentimento de culpa 

e quadros patológicos como a depressão, bem como processos de discriminação social e de 

estigma dirigidos àqueles que não correspondem a tais padrões valorizados socialmente. 

 

2.2 A objetivação da depressão e a crítica de Heidegger à ciência tecnicista 

Nesse contexto, a depressão é compreendida a partir do discurso biomédico, amparado 

nas neurociências, e entendido como um desequilíbrio químico na região cerebral, e, 

portanto, passível de correção. Como afirma Dantas (2009) “as pretensões absolutizantes das 

ciências naturais parecem nortear este projeto moderno de compreensão da subjetividade 

humana enquanto tecnificação, reduzindo-a a um complexo de sistemas neuronais que, 

quando em desequilíbrio, origina o processo de adoecimento” (p. 564). 

 Assim, a partir da concepção vigente atualmente, a subjetividade, ou melhor, o 

existir humano é explicado a partir do funcionamento dos neurotransmissores, ou seja, a 

partir da esfera estritamente biológica. Trata-se de uma visão fragmentada, objetivante e 

determinista do ser humano, onde todo seu existir é resultado do funcionamento cerebral. 

Segundo Dantas e Moura (2011), o olhar fragmentado dirigido ao mundo e ao ser humano, 

tem sua origem a partir da teoria de Descartes, quando a existência humana passou a ser 

dividida em partes para então ser explicada. 
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 A contemporaneidade criou um ser humano a-histórico, abstrato, descolado do seu 

contexto de vida, ou seja, todas as referências ao seu mundo, às suas relações interpessoais, 

ao seu contexto de trabalho, de família e o modo como lida com esse contexto são 

ignorados. A depressão é compreendida como uma doença que acomete o sujeito, 

independente de seu modo de estar no mundo, ou seja, a depressão é vista a partir de uma 

perspectiva individualista (Dantas, 2009; Moreira, 2002). Como consequência desta visão, 

observamos muitos psiquiatras, cuja prática se resume a identificar sintomas e prescrever a 

medicação no intuito de aumentar a capacidade do indivíduo de lidar com as situações 

estressoras de sua vida. Ou seja, o médico, muitas vezes, auxilia o paciente a corresponder a 

demandas de vida, muitas vezes, angustiantes e desumanas, sem ao menos abrir espaço para 

a sua reflexão e tematização. 

A partir do discurso neurocientífico, não há espaço para a experiência singular 

humana. Tudo o que é da ordem do singular, do idiossincrático e, portanto, do que foge à 

regularidade e à generalização, é ignorado. Rodrigues (2003) explica o motivo: “a 

experiência subjetiva, enquanto experiência singular, não pode ser mensurada ou 

quantificada; ela escapa a toda possibilidade de ser trazida para o território da precisão” (p. 

15). Os sintomas, considerados como imutáveis, assume o lugar da experiência singular, na 

medida em que podem ser generalizados e quantificados. As características que fogem ao 

padrão pré-estabelecido são prontamente descartadas e tidas como inexistentes. Tais 

sintomas são descritos nos grandes manuais de classificação de doenças mentais como o 

DSM e CID, que ignoram qualquer referência à esfera singular. 

A natureza humana, a partir de sua objetivação, se tornou passível de manipulação, 

ou seja, se tornou um objeto que responde de forma previsível aos estímulos externos. O uso 

de medicamentos tem sido o principal meio utilizado na busca pelo controle da existência 

humana (Dantas & Moura, 2011).  
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O uso da medicação na contemporaneidade tem sido objeto de alguns estudos e 

reflexões críticas importantes. De acordo com Dantas (2009), a partir da ideia de que 

qualquer tipo de sofrimento deve ser abolido da experiência humana, pois representaria um 

sinal psicopatológico, está acontecendo o que a autora nomeia como medicalização da vida, 

ou seja, o uso abusivo e desproporcional da medicação para todo e qualquer conflito 

humano.  

Heidegger (1965/2002) empreende uma discussão acerca da noção de técnica na 

modernidade. Neste contexto, a técnica é compreendida como um instrumento, ou ainda, 

como um meio para alcançar um fim. O filósofo revela que toda modernidade é fundada na 

técnica, porém a compreende apenas como um meio para alcançar uma finalidade. Com 

isso, ela corre o risco de perder, no auge do aperfeiçoamento das ciências e dos instrumentos 

e métodos, o essencial. O essencial, segundo Heidegger (1965/ 2002), é o contato revelador 

com o Ser, somente possível quando despedimo-nos da ilusão de poder dominar o que está 

ao nosso redor. Assim, o filósofo desenvolveu uma crítica à técnica na modernidade e 

compreende nesta perspectiva de técnica uma expressão do esquecimento do Ser, 

conseqüência da metafísica ocidental, e especificamente da ciência moderna. 

Heidegger (1965/2002) compreende a noção de técnica como um modo de 

desvelamento de sentido e não apenas um meio para alcançar um fim. Tal desvelamento 

significa "deixar aparecer" o que se oculta, ou ainda, o que a partir de si mesmo vem à 

presença. O filósofo afirma que, na modernidade, acontece um forte controle sobre a 

natureza por meio da técnica, gerando processos de exploração, acumulação e controle. 

O pensamento do filósofo Martin Heidegger se mostra bastante atual e significativo 

para discutirmos a ciência tecnicista contemporânea. No ano de 1964, Heidegger (2009b), 

atesta: “hoje predomina a crença de que somente a ciência proporciona a verdade objetiva. 

Ela é a nova religião” (p. 47). Ou seja, a ciência detém o saber e o poder sobre a existência 
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humana e é considerada a verdade absoluta, isenta de qualquer questionamento quanto à sua 

validade. 

O ideal de ciência que se considera absoluta e parâmetro de toda verdade é rejeitado 

por Heidegger (2009b): “combato a ciência, não a ciência como ciência, mas apenas a 

absolutização da ciência natural” (p. 162).  

O filósofo afirma não haver reflexão e problematização no interior da própria 

ciência. Explica a seguir: “as pessoas tornaram-se tão pouco exigentes em relação ao pensar 

e ao refletir que o receio múltiplo não mais incomoda, e, muito menos, a falta de reflexão 

em relação à ciência tão apaixonadamente defendida e seus limites necessários” (Heidegger, 

2009b, p. 132). 

Com isso, ele não propõe o simples descarte do saber científico, mas uma relação 

reflexiva sobre ela, a partir do reconhecimento de suas próprias limitações. Para tanto, é 

necessário que estranhemos a realidade tal como ela está dada, para ser possível 

compreendê-la, ou seja, é necessário nos afastar do que está posto, para conseguirmos nos 

aproximar do fenômeno tal como ele se apresenta. 

A fenomenologia heideggeriana se opõe a qualquer tentativa de objetivação da existência 

humana, inclusive as noções psicologizantes de sujeito e de mente. O pensamento científico, 

segundo o autor, apreende o ser coisas a partir de sua objetividade, o que significa uma 

transformação da presença. Tal como ele explica: “a presença não é mais tomada como o 

que é dado a partir de si mesma, mas como aquilo que se contrapõe a mim como sujeito 

pensante, como é ob-jetado para dentro de mim” (Heidegger, 2009b, p. 136). Com isso, o 

filósofo entende que as explicações fisiológicas do psiquismo humano, hegemônicos na 

atualidade, são determinadas por uma referência e relação ao mundo específicas, a partir da 
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sua objetivação. Heidegger (2009b) ironiza “se o fisiológico fosse o fundamento do humano 

deveria haver, por exemplo, ‘moléculas de despedida’” (p. 196).  

A crítica de Heidegger também se estende à esfera da causalidade da experiência 

humana. Causalidade que se refere ao “um após o outro necessário” (p. 48), nas palavras de 

Heidegger (2009b), não se aplica à existência humana. O filósofo exemplifica com uma 

situação corriqueira: quando nos sentimos tensos às vésperas de uma avaliação. A avaliação 

é entendida como causa do meu mal-estar, ou seja, uma situação normativa de uma após a 

outra, sendo desconsiderado o meu estar junto. Ele esclarece nesta passagem significativa: 

“o fato de haver um exame, por exemplo, não é simplesmente um processo como, por 

exemplo, quando chove, mas sim algo histórico dentro de uma situação humana, de uma 

história humana de vida” (Heidegger, 2009b, p. 249).  

Assim, ele pontua que o homem não obedece ao princípio da causalidade, ele não é uma 

sequência de processos previsíveis. Não é a avaliação que causa o estresse, mas o modo 

como sou solicitado pela avaliação que motiva o estado de estresse. Neste momento, é 

oportuno esclarecermos que o existir humano, segundo Heidegger, é fundamentalmente 

horizonte de sentido: “em todo caso, uma pessoa só é, na medida em que executa atos 

intencionais ligados pela unidade de um sentido” (Heidegger, 1927/ 2009a, p. 92). 

Heidegger (2009b) considera que, a partir do pensamento científico moderno, vivemos o 

que ele entende como o ofuscamento e cegueira diante dos fenômenos, ou seja, de nossa 

experiência imediata. A ciência se encontra tão preocupada em explicar geneticamente as 

causas dos transtornos mentais, que se esquece de compreender, previamente, o que deve ser 

explicado, ou seja, o que é um estado patológico em si mesmo, em sua essência. 

O existir humano, em sua essência, é denominado por Heidegger como Dasein ou ser-

no-mundo. Dasein é poder-ser-no-mundo, o que implica a historicidade, ou seja, o modo 
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como me relaciono com as coisas do mundo. A partir da noção de Dasein, as tentativas de 

“superar” as visões dicotômicas entre sujeito-mundo e mente-corpo não faz mais sentido, 

pois a noção de subjetividade não existe mais. Nas palavras de Heidegger (2009b): “a partir 

da compreensão do ser correta, nem se chega a uma representação de sujeito e objeto, de 

modo que tampouco seria necessário superar uma visão” (p. 227). Assim, percebemos que 

considerar a noção de ser-no-mundo heideggeriano como uma ampliação da compreensão 

do sujeito que se encontra situado em um mundo se mostra equivocada. 

Heidegger (2009b) também empreende uma discussão acerca dos efeitos desta 

concepção tecnicista de homem, baseada em sua objetivação e determinismo, ao âmbito da 

clínica. Segundo o filósofo, uma clínica embasada nestes preceitos não possui efetividade 

alguma. Neste sentido, uma psicoterapia, a partir desse parâmetro, que desconsidera a 

existência humana, segundo Heidegger (2009b), torna-se uma manipulação de objetos, que 

pode gerar, no máximo, um objeto mais polido, ou seja, com o comportamento desviante 

modificado e adequado à norma social vigente.  

A perspectiva fenomenológica em psicoterapia, segundo Tatossian (1979/ 2006), se 

mostra bastante distante do pensamento técnico. O autor orienta que o psicoterapeuta 

fenomenológico não deve dispor de métodos rígidos e pré-determinados em sua relação com 

o paciente, sob pena de perder o caráter essencial da existência humana, ou seja, de 

possibilidade de ser, de impermanência e indeterminação. Como esclarece: “é a mobilidade 

desta experiência, sempre refeita na Daseinsanalyse, que é ameaçada pelo elemento técnica” 

(Tatossian, 1979/ 2006, p. 52). 

Dessa forma, a noção de Dasein, desenvolvida por Heidegger (1927/ 2009a), pode trazer 

contribuições importantes para a compreensão da depressão, para além dos processos de 

objetivação, determinismo e manipulação da experiência depressiva empreendidos no 
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cenário da técnica. A seguir, serão analisadas, de forma mais detalhada, as possíveis 

contribuições da fenomenologia heideggeriana para o campo da psicopatologia e para as 

definições de saúde e de patologia. 
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3. AS POSSIBILIDADES DE UMA PSICOPATOLOGIA DE INSPIRAÇ ÃO 

HEIDEGGERIANA 

3.1 A Psicopatologia Fenomenológica: surgimento e principais protagonistas  

A psicopatologia refere-se ao campo da ciência que estuda o ser humano em 

processo de adoecimento, produzindo, assim, um saber a este respeito. Como já analisado 

anteriormente, este campo de conhecimento não é marcado por uma unidade teórica, pelo 

contrário, encontramos uma diversidade de perspectivas teóricas em psicopatologia. Apesar 

de sua íntima vinculação, inclusive histórica, com o campo médico, e mais especificamente, 

psiquiátrico, o saber psicopatológico pode ser de orientação psicanalítica, cognitivo-

comportamental, biológica, sociocultural e fenomenológica-existencial, para citar as 

principais (Caldas, 2009). 

As contribuições da fenomenologia e do existencialismo ao pensamento 

psicopatológico se fundam a partir de uma compreensão da existência humana que 

transcende a consideração do homem como ser biológico, psicológico ou social, pois o 

compreende enquanto existência singular constituída em um mundo humano e histórico. A 

psicopatologia fenomenológica se constitui como um saber revolucionário, pois prioriza a 

compreensão da vivência do adoecimento. Diversos autores de formação médica foram 

influenciados pelo pensamento de Edmund Husserl e de Martin Heidegger (Caldas, 2009). A 

seguir, iremos discutir as condições que possibilitaram o surgimento da psicopatologia 

fenomenológica e apresentar os principais representantes que compreenderam as patologias 

mentais a partir de um olhar fenomenológico. 

 O marco inicial de surgimento da psicopatologia fenomenológica foi no dia 25 de 

novembro de 1922, na 63ª sessão da Sociedade Suíça de Psiquiatria de Zurique, quando 
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Minkowski apresentou um estudo de caso sobre “melancolia esquizofrênica” e Binswanger 

apresentou um trabalho sobre fenomenologia (Tatossian, 1979/ 2006).  

Ludwig Binswanger foi um psiquiatra suíço nascido em 1881, em Kreuzlingen. 

Binswanger trouxe riquíssimas contribuições ao campo psiquiátrico por meio da 

compreensão das psicopatologias a partir da fenomenologia de Husserl e Heidegger. Foi o 

primeiro psiquiatra a introduzir o pensamento heideggeriano para a compreensão das 

patologias mentais. Seus estudos estimularam outros estudiosos a estabelecer a aproximação 

entre psicopatologia e a analítica da existência heideggeriana, como Medard Boss, Van den 

Berg e Kimura Bin (Cardinalli, 2004). 

Desde criança, Binswanger teve contato com pessoas que sofriam de problemas 

mentais, pois seu tio era o fundador da clínica psiquiátrica “Bellevue” em sua cidade natal. 

Com a morte de seu pai, em 1910, Binswanger torna-se o diretor da clínica, com apenas 29 

anos de idade. Durante sua vida, priorizou o trabalho como diretor da clínica e recusou 

inúmeros convites para ensinar em universidades. Exerceu este cargo até 1956, dez anos 

antes de sua morte (Giovanetti, 1990). 

Seu interesse pela filosofia começou quando tinha apenas 18 anos de idade, quando 

conheceu o pensamento de Kant, por meio de seu professor de humanidades. Desde então, 

se interessou pelo campo filosófico e encontrou no pensamento husserliano um campo fértil 

para pensar sua prática enquanto psiquiatra. Ele caracterizava a psiquiatria de sua época por 

meio de três vertentes principais: a explicação biológica e naturalista, que considerava a 

doença mental como doença do cérebro; a explicação psicobiológica, em que a doença era 

fruto de uma predisposição biológica, que não havia se manifestado; e, finalmente, a 

explicação puramente psicológica, por meio da apreensão das transformações primárias da 

personalidade. Binswanger se mostrava descontente com tal cenário, pois considerava que 
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nenhuma dessas formas de compreender a doença mental, vigentes em sua época, captava a 

essência da patologia mental (Giovanetti, 1990). 

Com a publicação da obra-prima de Heidegger, “Ser e Tempo”, em 1927, 

Binswanger vislumbrou um novo caminho para a psiquiatria. Ou seja, o psiquiatra percebeu 

um fundamento antropológico em psiquiatria que não restringiria a compreensão do homem 

a categorias biológico-naturalistas. Tal perspectiva buscava compreender o humano a partir 

de seu Ser mais íntimo e descrever as direções desse Ser. Dessa forma, a doença mental é 

retirada do campo estritamente natural e também retirada do campo mental para ser 

compreendida a partir das possibilidades originais do ser homem. Assim, a partir de uma 

base antropológica inspirada no pensamento heideggeriano, Binswanger busca repensar o 

campo psiquiátrico (Giovanetti, 1990). 

Eugène Minkowski foi um psiquiatra nascido na cidade russa de São Petersburgo, em 

1885. Junto com Binswanger, Minkowski é considerado um dos fundadores da chamada 

psicopatologia fenomenológica.  

Sua família, de origem judaico-polonesa, migra para a Polônia quando ele era 

criança. Na capital polonesa, inicia seus estudos em medicina, porém a repressão política 

que ali acontecia, a partir de 1905, desencadeou o fechamento das universidades polonesas. 

Com isso, Minkowski mudou-se para Munique, Alemanha, e lá concluiu sua formação 

médica. O início da Primeira Guerra Mundial, em 1914, fez com que se refugiasse em 

Zurique, Suíça, onde trabalhou como assistente de Bleuer, no Hospital Burghölzli. Após a 

guerra, instala-se em Paris e, em 1926, defende sua tese de doutorado em medicina sobre a 

perda do contato vital com a realidade na esquizofrenia (Pereira, 2000, 2004). 

 Minkowski (1933/ 2007) relata que havia concluído seus estudos médicos em 1909, 

mas, atraído pelas questões filosóficas, afastou-se da medicina, ficando próximo de 

abandoná-la inteiramente. Interessado no pensamento filosófico tornou-se um grande 



52 

 

estudioso da fenomenologia de Husserl e da filosofia de Bergson. Porém, afirma que as 

circunstâncias do pós-guerra não eram propícias ao pensamento filosófico, o que o fez 

retornar à medicina, e, mais especificamente, à psiquiatria clínica e à psicopatologia. 

 Porém, Minkowski (1933/2007) afirma que as reflexões filosóficas, que tanto lhe 

interessavam, persistiam em seu pensamento. E percebeu a existência de possíveis 

articulações entre seus estudos sobre o tempo e as distintas psicoses, por exemplo, e, mesmo 

relutante, “deixei assim que meus pensamentos se infiltrassem em minhas investigações 

psicopatológicas” (Minkowski, 1933/2007, p. 267). Apesar do receio inicial, de 

compreender as vivências psicopatológicas a partir do pensamento filosófico, Minkowski 

(1933/ 2007) reconheceu a valiosa articulação para a compreensão dos processos 

psicopatológicos e para o próprio campo filosófico. O autor afirma que imerso inteiramente 

no campo filosófico, como estava, havia o perigo de se perder em especulações abstratas e 

considera que, realizar reflexões filosóficas acerca de fatos psicopatológicos, não os 

degrada, pelo contrário, os anima com nova vida. 

 No prólogo de “Le temps vécu”, publicado inicialmente em 1933, Minkowski critica 

o ritmo acelerado da vida, que surgiu com o progresso científico e com a técnica e propõe o 

retorno às relações essenciais entre os fenômenos, ao contato com a vida e com o que ela 

tem em si de natural e originário. O autor considera o saber científico como um 

distanciamento da realidade vivida e, utiliza-se da fenomenologia para ver as coisas tal 

como existem. Em suas palavras, “queremos olhar ‘sem instrumentos’ e dizer o que vemos” 

(Minkowski, 1933/2007, p. 266). 

Segundo Pereira (2004), Minkowski critica a compreensão da psicopatologia que 

pressupõe a fragmentação da experiência humana em faculdades mentais, tal como 

memória, pensamento, afetividade, etc., pois reflete uma artificialidade incompatível com a 

complexidade da experiência humana. Com isso, sua abordagem fenomenológica propõe um 
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novo olhar para o fenômeno psicopatológico, visando a descrição da experiência vivida do 

homem em sofrimento, em sua forma singular de estar-no-mundo. Sua fenomenologia é 

nomeada de genético-estrutural porque além da descrição da experiência vivida, busca 

identificar a estrutura que organiza as patologias. 

O autor, ao longo de suas obras, concedeu uma maior importância ao fenômeno do 

tempo vivido e o considera a chave da compreensão de muitos fenômenos psicopatológicos, 

ou seja, defende que o fenômeno do tempo é o caminho principal, talvez o único, para 

entender as concepções de normalidade e de patologia (Minkowski, 1933/ 2007). 

Nas investigações das vivências melancólicas, o autor afirma que sua estrutura 

essencial se relaciona à experiência de tempo. Assim, os sintomas melancólicos devem ser 

compreendidos com base nesta experiência. Na depressão, o futuro é bloqueado e sua 

atenção se volta ao passado e o presente é estagnado (Cardinalli, 2004). 

Lembramos da importância inestimável de outros grandes psiquiatras, como Medard 

Boss, psiquiatra, psicoterapeuta e amigo pessoal de Martin Heidegger, Arthur Tatossian, 

psiquiatra francês e grande estudioso da fenomenologia e da psicopatologia, o qual compila 

as principais idéias destes dois campos em seu denso livro “A fenomenologia das psicoses”, 

como também outros menos conhecidos no Brasil como o japonês Kimura Bin e o holandês 

Van den Berg. 

 

3.2 Fenomenologia Heideggeriana e Psicopatologia: impasses e possibilidades 

A partir da publicação de “Ser e Tempo”, obra máxima de Heidegger, alguns psiquiatras 

vislumbraram a importância das ideias ali desenvolvidas e sua fecundidade para a 

compreensão dos mais diversos casos de psicopatologia. Dentre eles, o psiquiatra suíço 

Ludwig Binswanger foi um dos médicos mais atuantes no desenvolvimento desta nova 



54 

 

proposta de psicopatologia, a partir da fundamentação de suas análises de casos clínicos na 

analítica existencial proposta por Heidegger.  

A leitura que Binswanger realizou da analítica da existência, denominada 

Daseinsanalyse, não foi bem recebida por Heidegger, que se considerou mal compreendido 

pelo psiquiatra. Heidegger (2009b) demonstra que Binswanger não compreendeu a 

originalidade de suas ideias, ao afirmar que elas representavam uma continuidade do 

pensamento kantiano e husserliano, quando, na verdade, “a questão que se coloca em Ser e 

Tempo não é colocada em Husserl nem em Kant, aliás, nunca foi colocada antes na 

filosofia” (Heidegger, 2009b, p.155). 

Segundo o filósofo, a Daseinsanalyse de Binswanger permanece na compreensão do 

homem como sujeito, ou seja, como um Dasein fechado em si mesmo, como expõe: “a 

‘daseinsanalyse psiquiátrica’ trabalha com um Dasein mutilado, do qual o traço fundamental 

foi cortado e retirado” (Heidegger, 2009b, p. 227). O resultado disso é o entendimento 

equivocado de que o Dasein representaria uma noção ampliada de subjetividade, quando, na 

verdade, na analítica heideggeriana, a representação de sujeito não existe. 

A principal crítica dirigida à Binswanger diz respeito à sua falta de entendimento em 

relação à diferença existente entre os planos ontológico e ôntico, o que o fez propor a 

inclusão da noção de amor, como complementação à de cuidado, que se refere à constituição 

ontológica do Dasein.  

Para compreendermos tal relação, devemos previamente precisar a especificidade dos 

campos de saber tratados, a saber: a fenomenologia e a psicopatologia. Enquanto a 

fenomenologia heideggeriana é uma filosofia ontológica, a psicopatologia se encontra no 

plano ôntico, clínico e factual. Podemos definir o ontológico como “aquilo que possibilita as 

várias maneiras de algo tornar-se manifesto, presente, criado, produzido, atuado, sentido, 
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etc” (Spanoudis, 1981, p. 10). Assim, a ontologia realizada por Heidegger busca a dimensão 

originária das coisas, em suas possibilidades de manifestação. As características ontológicas 

do Dasein, ou seja, que possibilitam as variadas manifestações no ente humano são 

chamadas existenciais. Alguns existenciais são: cuidado, temporalidade, espacialidade, ser-

com, ser-para-a-morte, disposição afetiva, dentre outros. 

Heidegger (2009b) observa a interpretação inadequada que Binswanger realiza ao 

transpor de forma direta os existenciais ao plano ôntico. Quanto a essa ideia, Heidegger 

(2009b) orienta:  

é decisivo que cada fenômeno que surge na relação de analisando e analista seja 

discutido em sua pertinência ao paciente concreto em questão a partir de si em seu 

conteúdo fenomenal e não seja simples e genericamente subordinado a um 

existencial (p. 163).  

Com isso, Heidegger (2009b) critica a formalização indevida do existir empreendida por 

Binswanger, que ao interpretar uma situação diretamente de um existencial, desconsidera as 

relações concretas e a facticidade do paciente.  

Ao discutir a utilização de “Ser e Tempo” no campo da psicopatologia, Tatossian (1979/ 

2006) concorda com a postura defendida por Heidegger e complementa: “a construção de 

uma antropologia fenomenológica verdadeira adequada ao homem psiquicamente doente 

não pode se fazer senão passo a passo na experiência psiquiátrica que se torna assim 

filosoficamente fecunda” (p. 227). É claro, então, a importância que os autores atribuem à 

experiência concreta, do doente, que deve ser considerado em seu contexto de relações.  

Assim, Tatossian (1979/ 2006) sinaliza a inadequação de uma simples transposição 

direta do campo ontológico ao ôntico:  
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uma psicopatologia antropológica não deve somente relacionar o individual a uma 

estrutura ontológica geral, mas buscá-la direta e continuamente no individual. A 

estrutura ontológica então não é outra que a condição de possibilidade do fenômeno 

considerado como tal, o momento do ser-humano que o constitui (p. 228).  

A aplicação de uma dimensão ontológica, que diz respeito a uma estrutura filosófica à 

esfera ôntica, pode gerar uma compreensão filosofante da condição humana, pois ignora a 

facticidade e concretude inerente a cada Dasein. 

Apesar das dificuldades de diálogo, não há uma relação de exclusão entre a perspectiva 

da fenomenologia heideggeriana e a psicopatologia. Pelo contrário, uma relação dialética 

entre os fatos empíricos e a construção teórica se apresenta como um campo fértil e fecundo 

para a compreensão dos fenômenos psicopatológicos. A importância do diálogo com a 

analítica existencial é assinalada por Tatossian (1979/ 2006):  

na falta da analítica existencial e da antropologia que dela deriva, a pesquisa é cega e 

incapaz de conhecer o fenômeno em sua referência ao ser-no-mundo e de se orientar 

em direção à totalidade da historicidade da Presença e do horizonte do Mundo. Ela 

permanece neste caso nos atos isolados e sem-mundo e não se coloca na estrutura 

global do ser-no-mundo (p. 173). 

Loparic (2002) vislumbra a real possibilidade de encontro entre os campos e 

compreende as dificuldades até então encontradas como pertencentes ao modo como essa 

articulação tem sido realizada. Em suas palavras:  

o fracasso da Escola Suíça de antropologia clínica, representada por Binswanger e 

Boss, não se deve necessariamente à insolubilidade da tarefa de criar uma ciência do 

homem cujo paradigma inclua elementos ontológicos vindos de Heidegger ou 
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elaborados a partir dele, mas, sobretudo, parece-me, a erros claramente identificáveis 

da sua execução até o presente momento (p. 411). 

A partir do exposto, podemos constatar a possibilidade desse encontro, tendo a clareza 

de que se trata de uma relação de implicação e não de aplicação. 

 

3.3 Saúde x Patologia numa perspectiva fenomenológica-existencial 

Minkowski (2000) é enfático ao afirmar que “o sofrimento é uma parte integrante da 

existência humana. Mais que uma parte, ele a marca, a posiciona” (p. 156). O estudioso 

menciona ser impossível “atravessar a vida” sem sofrer, pois tal dimensão é inerente à nossa 

condição humana. Assim, mesmo gerando uma sensação de mal-estar, o sofrimento não 

significa, necessariamente, um estado patológico ou um sinal de desequilíbrio. 

Tomando como referência a idéia exposta por Minkowski (2000), podemos nos 

questionar sobre o que, afinal, diferencia o sofrimento, próprio do humano, da dimensão da 

psicopatologia? Será que há diferença? Alguns, mais céticos, perguntariam: existe 

psicopatologia? Não seria ela uma invenção criada pelos manuais de classificação, com o 

intuito de normatizar, estigmatizar e excluir pessoas que se desviam da norma desejada 

socialmente? De fato, tal questão é bastante polêmica e considero importante ser discutida 

atualmente, tendo em vista o diagnóstico de “transtornos mentais” atribuído a praticamente 

qualquer sinal de sofrimento humano e até a partir da vivência de processos de perda. Então, 

o que é ser “normal”? e o que é ser “doente”?, ou melhor, o que é saúde e o que é patologia? 

Tal confusão contribui para um maior número de diagnósticos de transtornos mentais e 

para a "medicação" de quase todo e qualquer tipo de problema e sofrimento humano, 
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constituindo-se como um combustível para uma economia de mercado, para a qual quanto 

mais doenças se criam, mais remédios para elas serão descobertos e vendidos. 

Para Tatossian (1979/ 2006), o comportamento patológico se configura quando o 

sujeito não consegue ser/agir de outra maneira, havendo, assim, uma patologia da liberdade, 

que é a incapacidade de “deixar-ser as coisas e de se deixar ir nelas” (Tatossian, 1979/ 2006, 

p.46). Trata-se de um modo de existir rígido, ao contrário de uma existência saudável que se 

caracteriza pela dinamicidade, pelo movimento e pela constante atualização do sujeito em 

relação com o mundo.  

Augras (1981) considera que o normal é quando o sujeito supera os conflitos e se 

desenvolve, atendendo às pressões da realidade, enquanto o patológico é o momento em que 

o sujeito permanece preso a uma mesma estrutura, sem criação e sem mudança.  

A autora não compreende os conceitos de saúde e doença de forma excludente, os 

considerando como etapas de um mesmo processo de existência. Haverá adoecimento se a 

relação subsistir em termos de desordem, permanecendo o sujeito em um comportamento 

estereotipado e alheio às estimulações do ambiente.   

Para Augras (1981), saúde é a habilidade não só de manter o equilíbrio, mas também 

de superar a crise do ambiente, utilizando a capacidade criadora para transformar o meio 

inadequado em mundo satisfatório. Dessa forma, a saúde define-se como um processo de 

criação e superação constante do mundo e de si. Com isso, a autora compreende a saúde não 

como um estado, mas como um processo, no qual o indivíduo vai se atualizando 

conjuntamente com o mundo, transformando-o e lhe atribuindo significado à medida que ele 

próprio se transforma. 

Diagnosticar, em uma perspectiva fenomenológica, é identificar em que ponto desse 

processo se encontra o indivíduo, “detectando as eventuais áreas congeladas ou de desordem 

e avaliando suas possibilidades de expansão e de desenvolvimento” (Moreira, 2007, p. 111). 
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Tenório (2003) entende o diagnóstico de psicopatologia, e, no nosso caso, de depressão, 

como um modo de existência do sujeito em sua relação com o mundo em um determinado 

momento e que significados ele constrói de si e do mundo. Dessa forma, o diagnóstico 

refere-se a uma leitura existencial, ou ainda, a uma compreensão do modo de estar no 

mundo do sujeito. 

Para Heidegger (2009b), na doença o ser sadio não está ausente, mas perturbado. O 

filósofo, assim como Augras (1981), destaca a co-pertinência da condição de saúde para a 

compreensão da doença. “O ser sadio, o estar bem, o encontrar-se são não estão 

simplesmente ausentes, estão perturbados. A doença não é a simples negação da condição 

psicossomática. A doença é um fenômeno de privação” (Heidegger, 2009b, p. 79). Assim, o 

estar-doente se configura como uma forma privativa do existir. Nesta perspectiva, não 

percebemos o sujeito depressivo como se sua existência estivesse restringida à 

anormalidade, ou seja, a uma referência negativa.  

Cardinalli (2004) também compreende a natureza do adoecimento como privação da 

realização das possibilidades existenciais dos modos de ser do existir humano. Segundo 

Boss (citado por Cardinalli, 2004), o que é prejudicado em uma dada doença é a habilidade 

da pessoa doente se engajar em levar adiante suas potencialidades como comportamento 

livre diante daquilo que encontra no mundo. Com isso, a doença e a saúde estão orientadas 

pelo poder realizar-se e pelo ser livre.  

Na psicopatologia, segundo Cardinalli (2004), acontece uma privação acentuada de 

realizar livremente a existência, enquanto na saúde, este realizar se mostra pelo poder dispor 

de forma livre das possibilidades de relação que se apresentam na abertura do sujeito ao 

mundo. A autora complementa: 



60 

 

assim, a doença humana, nesta perspectiva, não é pensada no sentido de um 

funcionamento defeituoso de uma máquina que precisa ser reparada, uma vez que é 

compreendida como perda de liberdade e uma limitação do viver do homem em sua 

totalidade (Cardinalli, 2004, p. 112). 

A seguir, será discutida a experiência da depressão como um fenômeno 

psicopatológico de restrição das possibilidades de ser e de alteração dos existenciais. 
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4  AS CONTRIBUIÇÕES DA PSICOPATOLOGIA FENOMENOLÓGICA 

PARA A COMPREENSÃO DA DEPRESSÃO  

4.1 Os caracteres ontológicos do Dasein na experiência depressiva 

A depressão, a partir de uma perspectiva fenomenológica, não é compreendida a 

partir de suas manifestações sintomáticas, que sempre fazem referência a uma causalidade 

somática ou psíquica, mas enquanto fenômeno, na medida em que este implica a 

modificação da existência humana como um todo. O fenômeno da depressão se refere ao 

modo de ser global da pessoa em depressão, envolvendo as relações que estabelece consigo 

mesma, como os outros e com o mundo (Tatossian, 1979/ 2006). 

Van den Berg (1994) descreve a melancolia como um mundo que se tornou escuro, 

sem cor, sem brilho e sem vida. O mundo se tornou pouco atrativo, aborrecedor, 

desinteressante e pesado. A vida se move em um ritmo lento e o tempo se encurta, 

imobilizando-se. As coisas se arrastam e o corpo depressivo se movimenta com dificuldade 

e sente-se cansado. A partir de tal descrição, o autor demonstra que a experiência 

melancólica é alterada em sua totalidade:  

não interessa, pois, como princípio, saber onde se inicia a descrição de uma condição 

mórbida: se nos objetos, no corpo, nas relações humanas ou no tempo. A descrição 

sempre termina, mesmo quando procuramos nos limitar ao nosso ponto, na descrição 

da condição em seu todo. Tudo está interligado (Van den Berg, 1994, p. 93).  

Tatossian (1979/ 2006) nomeia como depressividade, a experiência do sujeito estar 

depressivo, a fim de designar um caráter processual ao fenômeno da depressão. De acordo 

com o autor, a depressividade refere-se a um modo de ser global do depressivo em seu 

encontro consigo mesmo, com o mundo e com os outros. O autor reforça e complementa as 

idéias de Bin (1998), ao caracterizar a melancolia como uma “experiência de 

emurchecimento e de definhamento do vivido e da perda do frescor” (Tatossian, 1979/ 2006, 
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p. 113). O autor diz ser o sofrimento melancólico, “um sofrimento anormal, pervertido e 

deformado” (p. 117).  

A experiência de mundo, segundo Chamond (2011), se dá, inicialmente, a partir da 

tonalidade afetiva, ou seja, pela coloração afetiva. Segundo Heidegger (1927/ 2009a), “o que 

indicamos ontologicamente como disposição, é, onticamente, o mais conhecido e o mais 

cotidiano, a saber, o humor (Stimmung), o estar afinado num humor” (p. 193). O filósofo 

afirma que sempre estamos afinados em um determinado humor e mesmo que este humor 

compareça a partir de sua indiferença regular, nele, a presença se torna enfadonha e mostra-

se como um peso.  

A experiência da melancolia é tradicionalmente definida como um distúrbio afetivo. 

Percebendo a obscuridade que ainda rodeia tal noção, Tatossian (1979/ 2006) discute e 

esclarece as relações existentes entre a afetividade e o sofrimento melancólico, a partir da 

perspectiva fenomenológica. O vivido na melancolia, segundo o autor, é um distúrbio do 

humor (Stimmung) e não do sentimento. Enquanto o sentimento implica um movimento 

afetivo com início, meio e fim, ou seja, uma reação a algo ou a alguém, o humor é marcado 

pela passividade e pela estabilidade. A melancolia significa, assim, uma alteração do humor, 

pois ela não comporta mobilidade e movimento.  

Dessa forma, segundo o autor, o vivido nuclear da melancolia não é a tristeza, como 

se acredita na clínica comum, mas sim a alteração da Stimmung (humor heideggeriano). O 

humor se refere à esfera vital do ser humano, ou seja, atinge a totalidade de seu Ser, por isso, 

é mais profundo e enraizado no existir do que o sentimento.  

Tatossian (1979/ 2006) considera como o distúrbio essencial da melancolia a 

anestesia afetiva, ou seja, a incapacidade da tristeza e de todos os sentimentos, mesmo sendo 

sua evidência clínica não tão nítida. Segundo o autor, a anestesia afetiva se apresenta na 
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melancolia de forma pregnante, constituindo o núcleo do vivido melancólico. O autor sugere 

a relação entre a melancolia e a incapacidade de sentir, onde a partir do momento em que o 

sujeito se permite sentir e expressar a dor e o sofrimento, a melancolia desaparece. 

Com isso, o vivido na melancolia não se refere à tristeza reativa que acompanha os 

eventos cotidianos, mas uma experiência de definhamento do vivido, que engloba a 

incapacidade de sentir. O melancólico não sente tristeza, mas se lamenta de um vazio 

indizível, de um oco e de um ser-morto interior. A tristeza depressiva como um sintoma, 

quando se manifesta, é apenas reacional ao vivido nuclear e representa apenas uma metáfora 

utilizada para exprimir a si mesmo e ao outro, o que, na verdade, é inexprimível e 

inexplicável, caracterizado por um sentimento de vazio, de petrificação e de não viver. 

Como já esclarecido por Heidegger (1927/ 2009a), mesmo o humor ‘contínuo, 

regular e insípido’, que podemos associar aqui à anestesia afetiva presente na melancolia, 

representa um modo de afetação do ser-no-mundo, no qual a existência se apresenta pesada. 

A estagnação e incapacidade na melancolia atingem os sentimentos, como também toda a 

ação, o que implica na vivência do não-poder melancólico e no registro de sua impotência.  

O vivido melancólico não tem movimento: o eu assiste à sua tristeza, sendo incapaz 

de entrar em relação com ela. Segundo Tatossian (1979/ 2006), a incapacidade melancólica 

de sentir e de agir se relaciona com a inibição, mas não se trata da inibição de sintomas, 

como da alegria. A anestesia afetiva que se apresenta na experiência melancólica faz parte 

de sua essência e atinge o ser humano em todo o seu Ser, pois se trata de uma inibição vital, 

ou seja, uma desvitalização do Ser, que desencadeia um vivido temporal vazio e sem 

movimento. Perda do poder ou a incapacidade basal para a ação. Toda a presença, do ponto 

de vista da existência, encontra-se comprometida, pois é uma existência vazia, que não é 

capaz de se comprometer com o fazer, o agir e o ser. Realizando uma analogia com 



64 

 

Heidegger, Tatossian (1979/ 2006) considera que o depressivo não é ser-para-a-morte, mas 

sim na-morte, ou seja, ele mesmo é perda, é morte.   

Ser melancólico é necessariamente não-poder (comer, pensar, trabalhar, fazer amor), 

mas é também registrar esta incapacidade e ensaiar agir. É angústia de não-poder-viver, de 

ser impotente para viver, de um vazio existencial ou de “uma existência no vazio”. Moreira 

(2002) também associa depressão e falta de poder. A autora indica que, na depressão, o 

sujeito se vê impotente frente ao mundo em que vive e incapaz de lidar com suas angústias, 

de criar e de se posicionar diante delas. 

A sensação de impotência para viver corresponde a não-poder-ser, não-ser-aí, ou 

seja, não poder realizar as suas possibilidades e, portanto, estar em dívida com o seu vir-a-

ser. Com isso, a depressão representa um comprometimento na própria essência do Dasein, 

a saber: a liberdade do ser-aí humano. O depressivo não se experiencia como poder-ser, pelo 

contrário, experiencia a si mesmo como, essencialmente, não-poder-ser. 

Moreira (2002) relaciona a experiência de depressão com a incapacidade de viver 

significativamente, na medida em que a depressão se constitui como uma experiência de 

despotencialização, alienação e imobilização reflexiva do sujeito. As pessoas atuam na vida 

de forma automática e sem sentido, comportamento reforçado por nossa cultura que 

desestimula o sujeito a pensar, a agir e a sentir. 

Heidegger (1927/2009a) considera a dimensão da temporalidade como o fundamento 

básico da existência humana, sendo esta o sentido originário do existir. Assim, a categoria 

temporalidade possui um papel estruturante e organizador na existência humana. O tempo ao 

qual nos referimos é o tempo vivido, experienciado e não o tempo objetivo e concreto. As 

teorizações e formulações matemáticas realizadas são sempre posteriores à vivência do 

tempo, e não ao contrário, como pensamos habitualmente (Spanoudis, 1976).  
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O tempo pode ser vivido “com velocidades, intensidades e extensibilidades que se 

diferenciam em virtude das situações e sentimentos que dela decorrem” (Costa & Medeiros, 

2009). Momentos felizes passam com muita velocidade, os caracterizados pelo tédio 

decorrem lentamente e penosamente, horas podem ser vivenciadas como minutos e uma 

semana pode ser experienciada como um mês. Por exemplo, nos lembramos de recordações 

ruins como tendo acontecido mais vezes do que realmente aconteceram, ou sentimos o 

tempo passar diferente de como ele objetivamente passa. Tatossian (1979/ 2006) reitera que 

o tempo vivido não é o tempo concreto, “dos relógios”, mas sim “um tempo propriamente 

humano”, ou seja, da experiência.  

Minkowski (2002), a partir de seus estudos com pacientes melancólicos, identificou a 

alteração do tempo vivido como o distúrbio fundamental da melancolia. Segundo o autor, a 

temporalidade do melancólico o imobiliza e não o impulsiona, não o projeta para o futuro, 

como acontece em pessoas saudáveis que possuem um impulso vital. Na melancolia, “o 

tempo fica suspenso. O passado encontra-se imobilizado sob forma de ideias delirantes de 

culpabilidade; o futuro é riscado pela expectativa de um castigo atroz; o presente atual é 

negado sob a forma de ideias de ruína e de negação” (Minkowski, 2002, p. 124). 

Assim, a projeção constante em direção ao futuro, presente nos homens saudáveis, 

não acontece na melancolia, que é caracterizada pela imobilização do tempo vivido e pela 

barreira do futuro. As ekstases temporais, descritas por Heidegger (1927/ 2009a), se 

apresentam, aqui, sem articulação e sem movimento. O futuro se apresenta como ameaçador 

e inquietante, permeado por catástrofes, que nada pode impedir e o passado se mostra muito 

pesado na existência melancólica, pois é constantemente revivido, em seu contexto original. 

A estagnação da temporalidade existencial e a inibição do devir, presente na 

melancolia, também foi observada por outros autores (Bin, 1998; Tatossian, 1979/ 2006). 

Nesta existência, o tempo perde sua característica original de campo de possibilidade de 



66 

 

atualização de si-mesmo e se transforma em “dever que acumula atrasos de instante a 

instante” (Bin, 1998, p. 33). O tempo é vivido sob o aspecto do que já passou, em que o 

indivíduo acumula uma “dívida infinita” consigo mesmo. O devir fica estancado, devir que 

determina um estado de abertura e que estimula o movimento em direção ao futuro.  

Bin (1998) denomina o vivido da temporalidade na melancolia com a expressão post 

festum,que significa “depois da festa” em latim. Na temporalidade post festum, o sujeito 

apenas garante alguma segurança subjetiva em sua relação com o passado, com o que já 

aconteceu. Nas palavras do autor: “o eu posto em questão é o “eu tendo-sido”, onde ele é 

aquele que “foi”. Post festum é a forma típica na estrutura temporal da melancolia, ou seja, 

se mostra de modo mais extremo no ser-no-mundo do melancólico. O autor caracteriza o 

momento post festum como: “de tendência ao acordo com o meio, de renúncia à afirmação 

de si-mesmo, de ideologia conservadora, de afinidade com as mundanidades e o concreto 

ou, ainda, como orientação para o próximo”, que constitui a existência melancólica. (Bin, 

1998, p. 47). Bin (1998) afirma que o melancólico entende tudo em função de um “como é 

que isso foi”, havendo uma impossibilidade de transcendência. 

Tatossian (1979/ 2006) reitera esta posição afirmando que não é no futuro, na 

possibilidade de mudar este por sua ação, que o melancólico procura a salvação, mas no 

esforço vão de mudar o passado. O autor continua: “no melancólico o passado não pode, 

portanto, se dissipar e se faz sempre mais pesado e determinante” (p.137). No homem 

“normal”, o primado do futuro faz do vivido temporal um vivido de poder, poder de 

transformar o mundo pela ação e a si mesmo. O melancólico apresenta uma incapacidade à 

ação e ao alargamento vivido de si. Para o depressivo, o tempo não é mais o meio de seu 

alargamento, de seu crescimento e devir, mas, ao contrário, “o meio de seu devir-menos e de 

seu decrescimento” (p. 136), e o futuro é visto como ameaçador e carregado de catástrofes, 

que seus esforços não podem impedir. 
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O passado se apresenta sob a forma de falta e o melancólico se faz responsável por 

essa falta o que gera uma vivência de débito como culpabilidade. Segundo Tatossian (1979/ 

2006), a falta elabora a melancolia, na medida em que a experiência de dívida ocasionada 

por uma situação atual atrai experiências semelhantes do passado: “todas as faltas 

biográficas se aglutinam na falta atual em uma ‘coerência de culpabilidade’ simultânea” (p. 

195), ou seja, acontece uma atualização das faltas passadas. 

Há uma desproporção entre o vivido de falta e de culpa e os motivos factualmente 

invocados, pois se trata de uma culpabilidade monstruosa e anormal. “A falta melancólica 

une inseparavelmente falta factual e falta de ser, falta ontológica, com efeito, e o 

melancólico é incapaz precisamente da culpabilidade normal que supõe uma estrutura 

temporal aqui desaparecida” (Tatossian, 1979/ 2006, p. 138).  

Tatossian (1979/ 2006) considera o melancólico como um ser-em-falta. A falta 

melancólica representa culpa e mais profundamente débito e dívida para com a ação. Com 

isso, a maior dívida e falta que o melancólico possui é para com o seu próprio devir, ou seja, 

com suas possibilidades de vir-a-ser, que se apresentam limitadas.  

O tempo, na contemporaneidade, é, muitas vezes, vivido sob a forma de tédio. 

Segundo Spanoudis (1976), o termo tédio deriva do latim “tædium”. Nos dicionários é 

traduzido como fastio, desgosto, aborrecimento, dissabor, enjôo, repugnância, tudo que 

enfada, molesta, cansa, incomoda. Em alemão é langweiligkeit, que significa tempo 

vagaroso e longo. Como vemos, o tédio é vivido como algo que incomoda, que cansa, que 

aborrece e possui uma íntima relação com a experiência de tempo, que se torna estagnado e 

sem perspectiva.  

Em sua atuação como psicoterapeuta, Boss (1981) se depara com relatos freqüentes de 

seus pacientes que se queixam da experiência de tédio existencial e de vazio. Spanoudis 

(1976) também constata, em sua prática clínica, as manifestações recorrentes de tédio, em 
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que pacientes relatam suas vidas como presas na monotonia, na mecanização e na 

estagnação, e como se cada movimento fosse forçado e visto como obrigação. Segundo o 

autor, todas essas revelações são acompanhadas de “grandes sentimentos difusos de culpa, 

bloqueio do futuro, opressão e falta de iniciativa, além de muitos sintomas psicossomáticos” 

(Spanoudis, 1976).   

O tédio é, de fato, vivido por todos nós em vários momentos de nossa vida, mas ele pode 

se tornar uma patologia quando domina e escraviza o ser humano em sua totalidade. A 

constatação do caráter opressivo e dominador do tédio levou Boss a formular o conceito de 

neurose de tédio. Tal neurose representa um quadro patológico e Boss (1981) previa que 

seria a neurose do futuro. De fato, podemos afirmar que vivemos no futuro previsto por 

Boss, pois, como ele mesmo presumiu, atualmente, o sentimento de tédio e de vazio 

existencial dominam a vida cotidiana, que se mostra bastante próximo à vivência da 

depressão. 

Cardinalli (2004) confirma tal associação entre o tédio e a depressão ao afirmar que os 

pacientes de Boss que sofriam de depressão se encontravam igualmente entediados. Para 

estas pessoas, não são situações específicas que se tornam enfadonhas e pesadas, mas a 

totalidade de seu existir que perdeu o sentido. 

Neste momento, torna-se pertinente considerarmos as importantes reflexões de Barus-

Michel e Camps (2004) a respeito da perda de sentido da vida e do sofrimento. As autoras 

nos revelam que o sofrimento e o retraimento depressivo se constituem como dificuldade do 

homem em elaborar um sentido para a sua experiência e de não se sentir compreendido e 

reconhecido pelo outro. Em suas próprias palavras, “o sofrimento de não terem palavras a 

dizer sobre si mesmos e de não terem uma escuta suficiente” (Barus-Michel & Camps, 2003, 

p. 61). Consideramos, assim, que a pessoa que sofre e que manifesta tal sofrimento pela 
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forma de tédio perdeu o sentido de sua existência e, muitas vezes, viver não vale mais a 

pena, pois perde a vontade de existir.  

Dessa forma, sofrimento é destituição de sentido, é quando a pessoa não consegue 

colocar em palavras ou representar o que faz, o porquê faz, o que deseja, o que sente, pois se 

trata de um sofrimento indescritível, que não pode ser compartilhado com o outro. O 

sintoma é considerado, neste caso, como uma demanda desarticulada, que representa um 

pedido de sentido e de compreensão. 

Barus-Michel e Camps (2003) consideram, assim, a dimensão do sentido como 

central para compreendermos a experiência de sofrimento e suas manifestações na forma de 

retraimento e de tédio. A autora alerta que tal sentido não pode ser descoberto, mas sim 

construído pela própria pessoa, por meio de seu esforço contínuo de reordenar os aspectos 

heterogêneos de sua vida. Tal construção traz vida e exprime o esforço de existir. Viver, o 

que implica enfrentar conflitos e suportar o desprazer, significa um trabalho permanente de 

elaboração de sentido. 

Van den Berg (1994) confere às relações interpessoais um lugar de destaque na 

existência adoecida e define a psicopatologia como “a ciência da solidão e do isolamento” 

(p. 94). De fato, em uma pesquisa transcultural realizada por Moreira e Callou (2006) e 

Moreira (2009) sobre o significado da experiência vivida na depressão no Brasil, Chile e 

Estados Unidos, a solidão aparece nos relatos dos entrevistados nos três países como tema 

emergente. Neste estudo, os entrevistados relatam a solidão tanto como causa da depressão e 

também como conseqüência desta. A ausência de parceiros, de amigos e da família levaria à 

depressão, como também a solidão apareceu como parte constitutiva da depressão e sem 

explicações concretas, sendo vivida como sintoma e não como causa da depressão (Moreira 

& Callou, 2006). 
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A corporeidade, na perspectiva fenomenológica, transcende a dimensão puramente 

orgânica e biológica de corpo, e é entendida como experiência, como expressão de si no 

mundo, ou ainda, como posição existencial no mundo. Na melancolia, há uma perda da 

projeção da corporeidade no mundo. O modo de ser melancólico é estático e incapaz de se 

projetar no mundo. O corpo é sentido como uma carga pesada de ser carregada. Tatossian 

(1979/ 2006) nomeia como corpo-portador, pois o melancólico porta tal carga, carrega este 

corpo, que não tem função de suporte. O corpo deprimido se move, se sente cansado e 

aborrecido e locomove-se lentamente. 

A espacialidade pode ser vivenciada enquanto experiência de altura. Chamond 

(2011), tomando como referência as ideias de Binswanger, considera a altura uma estrutura 

ontológica da existência humana. A queda refere-se a uma possibilidade da espacialidade 

vivida, como uma forma do corpo habitar o espaço vivido. Assim, a queda representa uma 

estrutura antropológica do mundo. A autora assinala vários significados que a dimensão da 

queda pode assumir, como a queda do governo, do avião, da bolsa de valores, em que 

sempre está em questão a perda do equilíbrio e o colapso.  

A dimensão da queda, do afundamento, é entendida pela autora como representativo 

da experiência melancólica. Trata-se da perda do apoio, ou ainda, a ausência de suporte e de 

amparo e remete a um vivido de terror. Segundo Chamond (2011), a queda é “uma das 

grandes orientações da existência, na qual coincidem uma direção especial (para baixo) e um 

sentido aberto, não temático, da ordem da perda do escoramento do Dasein: ela é 

simultaneamente uma forma, um sentido e um sentimento” (p. 5). 

Segundo Rovaletti (2002) todo suicídio faz referência à temporalidade. A autora 

afirma que, no melancólico, o passado representa culpa, o presente só lhe oferece desgraças 

e o futuro lhe é assustador. A perspectiva de futuro se apresenta como perda e 

impossibilidade de poder ser feliz e é experimentada como algo já dado e consumado. 
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Assim, a falta e a derrota se apresentam como certeza, como fato e não suposição. O 

suicídio, para Rovaletti (2002) se mostra como a tentativa de ir contra a constante 

possibilidade e indeterminação da morte. O suicídio significa a resposta contra a visão 

assustadora de futuro, que é um contínuo morrer sem poder morrer.  

 Dutra (2000), ao realizar um estudo com adolescentes que tentaram suicídio também 

faz uma discussão nessa direção. Para a autora, a tentativa de morrer pode significar um 

modo de lidar com a angústia, a partir de sua eliminação. Tal fato ocorre devido à 

incapacidade que a pessoa tem de vislumbrar um futuro diferente, bem como sua recusa de 

permanecer no constante sofrimento. Diante desse contexto, “a tentativa de suicídio poderia 

ser pensada como uma forma desesperada de se apropriar da vida, do seu ser, ainda que seja 

eliminando-o, o que não deixa de ser uma forma de assumir o seu destino, como um ser-

para-a-morte” (Dutra, 2000, p. 194). Dessa forma, o suicídio aparece como uma 

possibilidade de escapar do sofrimento inevitável que seria viver. 

Tatossian (1979/ 2006) complementa tal idéia ao afirmar que se a ação é desprovida 

de ressonância pessoal e se o tempo vivido é vazio e estagnado, não há nada para o 

depressivo entre o instante presente e a morte, que pode ser vivenciada como familiar, 

desejada e como libertação. Ser impotente para viver, o que implica uma relação peculiar 

com a morte e o desejo de morte iminente. 

 

4.2 As contribuições de Tellenbach: o typus melancholicus  

 Tellenbach (1969/ 1999), a partir de seu contato com uma centena de pessoas em 

depressão, identifica características que são constantes a estes indivíduos, o que permite a 

descrição de um typus melancholicus. Seus traços marcantes são a ordenalidade, o grau 

elevado de auto-exigência e o ser-por-outrem, ou seja, uma tendência à relação simbiótica. 
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O autor reconhece, na experiência melancólica, a existência de uma ordenalidade 

patológica, pois ela é marcada por traços de grande rigidez e de fixação. Existe o gosto pelo 

planejamento, que deve ser cumprido com todo o rigor possível. A improvisação é 

indesejada, bem como a possibilidade de qualquer mudança é temida, pois poderiam 

desencadear a fuga do controle e da ordem.  

A auto-exigência se revela pela superidentificação aos papéis sociais, profissionais e 

pessoais. Segundo o autor, a vida do melancólico é restrita ao cumprimento de tais papéis, 

ou seja, ao dever e ao trabalho. A vida profissional é marcada pela aplicação, alto nível de 

cobrança e consciência de dever. O trabalho se configura como uma tarefa que deve ser 

cumprida com excelência, ou seja, o melancólico se exige o mais alto rendimento.  

Tellenbach (1969/ 1999) alerta sobre o perigo que pode existir na combinação da 

ordenalidade minuciosa e o elevado grau de exigência, mais especificamente, quando uma 

dessas tendências se sobressai, como, por exemplo, o aumento do volume do trabalho pode 

reduzir, inevitavelmente, a exatidão e a excelência. Tal situação pode propiciar a 

constituição de um quadro depressivo.  

Em relação ao ser-com, o melancólico é fundamentalmente ser-por-outrem, 

principalmente familiares e filhos, com os quais não pode permanecer em falta, ou seja, em 

débito. O modo simbiótico na relação com o outro do typus melancolicus, segundo 

Tatossian (1979/ 2006), diz respeito ao cuidado substitutivo definido por Heidegger (1927/ 

2009a), ou seja, quando a pessoa assume, no lugar do outro, todas suas tarefas e 

responsabilidades. 

O typus melancholicus descrito por Tellenbach (1969/ 1999) se refere a um modo de 

existir bastante valorizado e aceito em nossa sociedade ocidental. A mania por ordem, a 

elevada auto-exigência e aplicação desmedida nos papéis pessoal, profissional e social, e a 

extrema disponibilidade e solicitude ao outro são atitudes desejáveis e incentivadas em 
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nossa cultura ocidental (Tatossian, 1979/ 2006). Trata-se, assim, segundo Tatossian (2001b, 

2001c) de um comportamento bem adaptado socialmente e, portanto, aparentemente 

“normal” e adequado às exigências de nossa sociedade que instiga a produtividade, a 

competitividade e a excelência. 

Ao analisar as noções de normalidade e de patologia, Tatossian (2001a, 2001b) 

diferencia o critério sociológico do critério fenomenológico. Na perspectiva sociológica, o 

comportamento é normal ou patológico segundo um critério exterior a ele, como o grau de 

adaptação social ou a sua frequência no interior de um grupo, ou seja, faz referência a uma 

norma ideal ou estatística. A partir desta visão, o typus melancholicus poderia ser 

considerado como um modo de ser-no-mundo saudável e normal, já que hiperadaptado 

socialmente.  

Porém, na perspectiva fenomenológica, o comportamento é considerado como 

normal ou patológico em si mesmo, pelo seu vivido, ou seja, pelo seu significado particular, 

e não a partir de uma referência externa. A patologia existe quando o sujeito não possui 

liberdade em adotar o seu comportamento. Assim, uma patologia se configura quando o 

sujeito “não pode deixar de apresentar este comportamento ou esta vivência” (Tatossian, 

2001c, p. 149).  

Na psicopatologia fenomenológica, o psiquiatra não considera um modo de existir 

patológico devido à sua raridade ou à sua inadaptação social, mas pelo seu vivido, pelo seu 

grau de liberdade em relação ao comportamento, ou seja, pelas condições de possibilidade 

do Dasein. Nas palavras do autor: “o critério sociológico de normalidade é, pois, 

desestruturado, mas não o critério fenomenológico que reside nas condições de possibilidade 

do comportamento e não em sua materialidade” (Tatossian, 1979/ 2006, p. 47). 

Tatossian (2001c) esclarece:  
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para o psiquiatra, um comportamento não é anormal porque pouco frequente ou mal-

adaptado socialmente, ele o é e só pode ser por sua significação, que é 

necessariamente individual. Mais precisamente mesmo, há patologia aí e somente aí 

onde há perda ou limitação da liberdade do sujeito em relação ao que ele faz, sente 

ou diz (p. 149). 

Para Tatossian (1979/ 2006), o typus melancholicus desenvolvido por Tellenbach 

(1969/ 1999), trata-se de uma “normalidade patológica”, na medida em que por mais que 

seja bem-adaptado aos anseios sociais, o sujeito não é livre para adotar este comportamento. 

Tatossian (2006), assim, denomina como “normalidade patológica” o fato do sujeito não 

poder deixar de apresentar o comportamento “normal” no sentido estatístico ou ideal. O 

modo de ser do typus melancholicus é caracterizado por uma restrição da possibilidade de 

ser, ou seja, da liberdade do ser-aí. Neste existir, o indivíduo leva o mundo e os papéis 

sociais a ele atribuídos a sério demais, sem considerar a própria subjetividade como 

liberdade. 

Assim, tal modo de existir, apesar de atender às necessidades de uma sociedade 

exigente e individualista, gera grande sofrimento psíquico ao sujeito, que tem sua existência 

encerrada em limites rígidos e pela falta de liberdade por não poder ser desordenado, inativo 

e imperfeito (Tatossian, 1979/ 2006). 

Estas imperfeições e desordens seriam vistas como falhas suas e geradoras de 

bastante sofrimento, pois ele não se permite ser-em-falta. Suas falhas são experienciadas 

como uma culpa terrível, pois a relação do tipo melancólico consigo mesmo se revela a 

partir de uma sensibilidade à consciência moral. Ele teme constantemente a perda da ordem 

e cada falha na manutenção da ordem é vivida pelo sujeito como uma dívida, como algo que 

não foi quitado (Tellenbach, 1969/ 1999). 

Segundo Tellenbach (1969/ 1999):  
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se lhes acuse de uma falta, faz neles amadurecer um peso, ao qual deve enfrentar-se 

energicamente a consciência moral. Mas, acima de tudo, considera como culpa o 

sentimento de não ter cumprido com o rendimento que ele mesmo havia se exigido. 

Dessa forma, a consciência depressiva é, em certo modo, uma consciência moral 

secularizada (p. 174). 

Ou seja, a culpa advém de um ideal que ele mesmo se impôs e que não conseguiu 

cumprir. O perigo pode acontecer quando um tipo predisposto à culpa se vê diante de uma 

consciência moral elevada, o que pode desencadear o desenvolvimento de um quadro 

patológico (Tellenbach, 1969/ 1999). 

Tellenbach (1969/ 1999) observa que, desde o nascimento, o estilo pela ordem é 

estimulado por um dos pais também predisposto. Ele afirma: “a criança pequena é, desde 

cedo, remetida a uma sujeição metódica, quando seria mais indicado prepará-la para uma 

disponibilidade ao mundo” (p. 175). Com isso, o autor assinala que uma educação rígida e 

metódica pode ser prejudicial para a criança, pois lhe restringe a limites muito rígidos e 

fixos, que não podem ser transcendidos. 

A existência é imprevisível e difícil de ser controlada, devido a isso, acontecem 

situações que não saem como planejado e previsto, e que nos colocam diante de uma 

situação inesperada, incerta e que fugiu do controle, na qual temos que agir de outra forma. 

Em uma existência flexível e maleável, conseguiríamos ter esta disponibilidade ao mundo 

que o autor nos aponta e utilizar a improvisação e a criatividade na busca de outro caminho, 

porém tais características não se apresentam no tipo melancólico. 
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5. MÉTODO 

Podemos conceituar pesquisa científica como uma busca de informação, ou ainda, 

como uma produção de conhecimento, realizada de maneira organizada, coerente e de forma 

a obedecer a determinadas regras. O pesquisador, a partir de uma inquietação inicial, ou 

ainda, de uma questão que lhe provoca curiosidade, planeja estratégias de busca de 

informação e de interpretação, e obtém, com isso, os resultados da pesquisa. Tais resultados 

representam uma tentativa, ainda que parcial, de responder ao problema inicial. 

O processo investigativo admite diferentes perspectivas teóricas e modos de 

operacionalização, o que exige que o pesquisador realize escolhas durante todo o curso da 

pesquisa. Tais escolhas devem ser devidamente justificadas e coerentes com o delineamento 

da pesquisa, de forma a possibilitar o alcance dos objetivos propostos. Compreendemos o 

trabalho de pesquisa como sendo essencialmente autoral, na medida em que as escolhas 

realizadas ao longo da pesquisa, desde a explicitação da problemática até a elaboração da 

metodologia perpassam a singularidade do pesquisador e dizem respeito à sua própria 

experiência (Cabral & Morato, 2003). 

Tendo em vista que toda pesquisa é constituída da escolha de um caminho 

específico, ela representa uma possibilidade de ver o fenômeno, dentre tantas outras 

possíveis. Com isso, podemos considerar a pesquisa científica não como um processo que 

resulta em uma verdade fixa e inquestionável, mas sim como a construção de uma forma de 

olhar a realidade, que gera, inevitavelmente, novos questionamentos e novas indagações 

acerca do fenômeno investigado (Cabral & Morato, 2003). 

González Rey (2002) considera a fase da pesquisa empírica como um momento 

bastante rico para o processo de desenvolvimento do conhecimento. Tal momento possibilita 

o surgimento de novos fenômenos que, por vezes, até contradizem a revisão de literatura 
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realizada. Tais contradições são vistas pelo autor como favorecedoras ao desenvolvimento 

teórico. A partir de tal idéia, o momento empírico é considerado mais como um momento de 

confrontação e desenvolvimento de teoria do que como o momento de verificação e 

confirmação teórica, sendo este último, muitas vezes, almejado pelos pesquisadores. Com 

base nesta idéia, esta pesquisa busca se desenvolver numa perspectiva de abertura ao 

empírico, à realidade vivida, de forma a desvelar os sentidos do fenômeno da depressão no 

mundo contemporâneo. 

Como o nosso interesse, nesta pesquisa, foi compreender os significados da experiência 

de depressão para pessoas que a vivenciam, então uma investigação qualitativa e de natureza 

fenomenológica nos pareceu ter melhores condições de nos levar a alcançar os objetivos 

propostos.  

 

5.1 A fenomenologia como ferramenta metodológica  

Turato (2005) concebe a fenomenologia como o paradigma mais influente dos 

métodos qualitativos de pesquisa e ressalta que, no método qualitativo, o interesse do 

pesquisador se volta para a busca do significado das coisas porque este tem um papel 

organizador na existência humana. Van den Berg (1994) corrobora com tal perspectiva e 

afirma que percebemos o significado que as coisas têm para nós: “se não vemos o 

significado não vemos coisa alguma” (p. 37). Tal afirmação confere ao significado um lugar 

de destaque na constituição do ser sujeito e, por isso, é central no processo de nossa 

investigação.  Binswanger (citado por Augras, 1981) também concorda com esta idéia ao 

afirmar que percebemos não os fatos em si mesmos, mas sim os seus significados. 

Ao discutir a especificidade da pesquisa em ciências humanas, Amatuzzi (2001) 

afirma que a relação que acontece em uma situação de pesquisa em ciências humanas é do 

tipo sujeito-sujeito, ou ainda, a objetividade surge a partir de uma relação intersubjetiva. 
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Assim, ao escutar o meu sujeito pesquisado, percebo-o como alguém que detém o saber 

acerca do fenômeno que estou pesquisando, ou ainda, o depressivo, melhor do que ninguém, 

sabe como é sua depressão e o que significa vivenciar essa existência nos dias atuais. Com 

isso, há uma grande diferença de postura do pesquisador, pois em nenhum momento estou 

avaliando-o, mas sim aprendendo um pouco mais sobre o fenômeno da depressão com quem 

a vivencia. 

Ainda realizando a distinção entre ciências naturais e humanas, o autor descreve que 

o mundo das ciências humanas não é o mundo em si, mas o mundo tal como experienciado 

pelo homem, e, portanto, carregado de significados. Mundo, neste sentido, é natureza com 

os significados humanos e é este o objetivo da pesquisa em ciências humanas: compreender 

o mundo vivido (significados) do colaborador da pesquisa em relação a alguma 

problemática. 

Amatuzzi (2001) afirma que uma das coisas que caracterizam uma pesquisa 

fenomenológica é a importância dada ao vivido. O autor define o vivido como “nossa reação 

interior imediata àquilo que nos acontece, antes mesmo que tenhamos refletido ou elaborado 

conceitos”. (Amatuzzi, 2001, p. 53). Refere-se à experiência imediata, a como nos sentimos 

e esta experiência está no plano do significado de alguma problemática trazida pelo 

pesquisador. Dutra (2000) entende experiência como aquilo que foi ou está sendo 

experimentado e vivido pela pessoa, ou seja, que faz referência ao mundo vivido, ao 

momento existencial da pessoa.  

Nosso foco de interesse é como alguma questão é experienciada pelo sujeito e 

concordamos quando Van den Berg (1994) afirma que “o que relatamos nunca é 

completamente correto”, ou ainda, não buscamos saber os fatos tal como aconteceram ou 

como acontecem, mas como é experienciado, lembrado e narrado pelo sujeito. Merleau-
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Ponty (1945/1994) também traz sua contribuição para o assunto ao atestar que: “não é 

preciso perguntar-se se nós percebemos verdadeiramente um mundo, é preciso dizer, ao 

contrário: o mundo é aquilo que nós percebemos” (p. 13). 

A perspectiva adotada neste estudo é inspirada na fenomenologia hermenêutica, 

idealizada por Martin Heidegger. A proposta heideggeriana busca desvelar os sentidos que 

não estão imediatamente manifestos, buscando ir além do que é diretamente dado. O que 

está dado de forma imediata é apenas uma pista ou um sinal para o que não está 

explicitamente dado. Assim, o objetivo da fenomenologia hermenêutica é desvelar sentidos 

ocultos, que estão, na maioria das vezes, para além do alcance imediato. 

Esta ideia se torna mais clara quando analisamos a definição que Heidegger atribui ao 

conceito de fenômeno em “Ser e Tempo”. Heidegger (1927/ 2009a) estabelece uma relação 

entre este termo e o conceito de manifestação. De forma literal, o termo fenômeno significa 

o que se mostra. Tal definição pode causar confusão, na medida em que o conceito de 

manifestação também remete a um mostrar-se.  

Porém, Heidegger (1927/ 2009a) estabelece uma diferença entre os dois termos, ao 

compreender fenômeno em seu sentido privilegiado, ou seja, como o que não se mostra de 

início e na maior parte das vezes, permanecendo velado diante das manifestações e dos 

sintomas. Assim, de início e na maior parte das vezes o fenômeno, ou seja, o sentido não se 

encontra dado, mas se mantém encoberto, ou se mostra apenas de forma distorcida. O 

filósofo, apesar de demarcar diferenças no modo de mostrar-se, defende que o fenômeno 

pertence de forma essencial à manifestação e ao sintoma, de forma a constituir o seu sentido.  

Fenômeno, no sentido fenomenológico, é definido, assim, como “o que se mostra, o ser 

dos entes, o seu sentido, suas modificações e derivados” (Heidegger, 1927/ 2009a, p. 75). 

Tal citação ressalta, novamente, que este mostrar-se não é um mostrar qualquer ou uma 
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manifestação. Neste momento, também se torna necessário esclarecermos que, diferente de 

outras abordagens teóricas, que ignoram as manifestações a favor do que “se esconde”, na 

fenomenologia, consideramos os dois aspectos como constitutivos do homem, a saber, a 

manifestação e o fenômeno, de forma que o fenômeno pode encontrar-se velado.  

O filósofo afirma que ao nos referirmos à manifestação de uma doença, esta se refere a 

um indício de algo que não se mostra totalmente, ou seja, não significa um mostrar-se, como 

imaginamos de início, mas um anunciar de algo que não se mostra por meio de algo que se 

mostra. Assim, no campo da psicopatologia, os sintomas, por exemplo, são as 

manifestações, eles mostram algo, mas não o sentido, ou seja, o fenômeno. Heidegger 

explica: “fenômeno nunca são manifestações, toda manifestação está remetida a um 

fenômeno” (Heidegger, 1927/ 2009a, p. 69). 

Com isso, percebemos a intrínseca relação existente entre a manifestação e o fenômeno, 

na medida em que o fenômeno constitui a manifestação. Tal associação se mostra fecunda 

para a nossa reflexão atual a respeito dos fenômenos psicopatológicos, devido ao 

predomínio do sintoma em detrimento do fenômeno, quando, na verdade, ambos são 

constitutivos e co-originários. Metodologicamente, o pensador se utiliza da interpretação e 

adverte que a idéia de apreender o originário e intuitivo do fenômeno, não quer dizer que 

seja uma visão casual e impensada.  

Em “Ser e Tempo”, Heidegger já afirma que o sentido do Dasein, a sua “essência”, está 

em sua existência, ou seja, nos modos possíveis de ser, no seu poder-ser, na sua abertura ao 

mundo e aos entes. A analítica do Dasein, segundo Heidegger (2009b), tem como objetivo 

questionar o homem e seu poder existir no mundo contemporâneo. Com isso, em uma 

investigação fenomenológica, buscamos compreender como se encontra a liberdade do 

Dasein, suas possibilidades de ser-no-mundo. Em nossa pesquisa, em específico, nos 
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perguntamos como se encontra o poder existir de pessoas em depressão na 

contemporaneidade. 

Heidegger (2009b) compreende o Dasein como ser-no-mundo, como relação com o 

que está presente: “a relação, com algo ou alguém, na qual eu estou, sou eu” (p. 222). Tal 

relação significa um corresponder, ou seja, um responder a algo. Assim, “comportamento” é 

definido como a maneira como a pessoa corresponde com o que vem de encontro, aos outros 

entes. Dessa forma, em toda investigação, consideramos o existir humano como a forma que 

a pessoa responde às interpelações do mundo. Critelli (2006) reitera esta ideia ao considerar 

que a tarefa de se pensar a possibilidade de uma metodologia fenomenológica de 

conhecimento está intimamente associada a uma reflexão sobre o modo humano de ser-no-

mundo. Tenório (2003) considera que a adequada descrição fenomenológica do mundo 

particular, singular e concreto do sujeito e de sua situação atual tem que apoiar-se numa 

aproximação que procure apreendê-la em sua totalidade. 

Amatuzzi (2001) estabelece uma estreita relação entre o campo da pesquisa 

fenomenológica e o da clínica, afirmando não haver diferenças essenciais entre os dois 

campos, na medida em que a aproximação do vivido desencadeia mudanças nos envolvidos. 

Porém, considero importante estabelecermos as peculiaridades e diferenças existentes entre 

os dois contextos, apesar de também concordar com o envolvimento que acontece entre as 

partes nos dois momentos e na sua conseqüente modificação de atitudes. Na clínica não há 

uma questão específica a ser discutida e introduzida pelo psicoterapeuta, diferente da 

situação de pesquisa, onde o pesquisador possui uma questão de pesquisa bem definida e 

busca compreendê-la melhor. A diferença também acontece em relação à continuidade dos 

encontros: na psicoterapia, há mais tempo para o mundo vivido do paciente ser acessado, 

significado e re-significado, o que não ocorre na pesquisa, em que a relação que o 

pesquisador estabelece com o participante é pontual e restrita a alguns encontros. 
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5.2 Colaboradores da pesquisa 

Na busca pela experiência, consideramos ser a pessoa em depressão, a mais indicada e 

autorizada para narrar a sua experiência, pois na perspectiva adotada neste estudo, não 

buscamos os conhecimentos teóricos de psiquiatras ou psicólogos que estudam esse 

adoecimento, nem tampouco, a opinião de familiares. Nesta pesquisa, nos interessa a 

experiência de quem a vivencia, independente de seu grau de conhecimento teórico ou 

escolaridade. 

Esta pesquisa contou com a participação de quatro colaboradores: três mulheres e um 

homem, com idades entre 31 e 43 anos. O número de quatro participantes atendeu aos 

objetivos propostos na pesquisa, que buscou aprofundar a compreensão singular da 

experiência de depressão. 

O número de pessoas que participou deste estudo não respondeu a um critério a priori, 

mas sim a um critério qualitativo, ou seja, foi definido pelas necessidades do processo de 

conhecimento que surgiram ao longo da pesquisa (González Rey, 2002). 

Os critérios de inclusão para este estudo foram: o entrevistado se reconhecer vivenciando 

um quadro depressivo ou já ter tido alguma experiência de depressão em sua vida, a 

disponibilidade em participar do estudo e estar em condições de participar da pesquisa, ou 

seja, de decidir sobre sua participação e de assinar o termo de consentimento.  

Foi priorizada a escolha de participantes com idade entre 25 e 45 anos, 

aproximadamente. O fato de selecionar esta faixa etária se justifica pela escassez de estudos 

sobre depressão com essa população específica e pela alta incidência de diagnóstico de 

depressão nesta idade. Trata-se de uma etapa de vida marcada por uma exigência de 

responsabilidade, de autonomia e de produtividade, o que envolve mudanças em diversos 

setores da vida como, por exemplo, no trabalho e na família. Na contemporaneidade, como 
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vimos, há uma tendência de o sujeito corresponder a um ideal de beleza física e de consumo. 

Dessa forma, torna-se relevante compreender como esses adultos vivenciam o adoecimento 

no seu contexto de vida. 

Os participantes foram indicados por psicólogos das instituições onde faziam 

tratamento, bem como pela indicação de um profissional da área, na cidade de Natal - RN. 

Entramos em contato, inicialmente, com as psicólogas do ambulatório de saúde mental, de 

um hospital psiquiátrico e com uma psicoterapeuta que realiza atendimento em consultório 

privado. Ciente dos critérios de inclusão do estudo, as psicólogas identificaram pacientes 

que correspondiam ao perfil desejado e fizeram o convite aos pacientes. Diante da aceitação 

de todos, entramos em contato com cada um, e marcamos um dia, horário e local que nos 

fosse mais conveniente. Os locais marcados para a realização das entrevistas atendiam às 

condições de conforto e sigilo, exigidos neste tipo de procedimento. 

Os nomes dos colaboradores são fictícios a fim de preservar a identidade e foram 

inspirados em grandes poetas e escritores que vivenciaram alguma experiência de depressão 

ao longo da vida.  

Clarice possui 33 anos, é separada, possui dois filhos de 14 e 6 anos de idade, é 

vendedora em uma floricultura, possui o ensino fundamental incompleto e nível econômico 

baixo, e atualmente encontra-se apenas em tratamento medicamentoso, sendo atendida em 

um ambulatório de saúde mental.  

Adélia possui 31 anos, é separada, possui dois filhos, um menino de 13 anos e uma 

menina de 1 ano e meio, atualmente não trabalha, possui o ensino médio incompleto e nível 

econômico baixo, e se encontrava há um ano e meio em um hospital psiquiátrico, sob 

tratamento medicamentoso.  
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Cecília possui 43 anos, é casada, possui uma filha de 3 anos, é funcionária de um 

órgão público, possui o ensino superior completo e nível econômico médio, é atendida por 

uma psicóloga particular e faz uso de medicação.  

Fernando possui 41 anos, é solteiro, não possui filhos, é pesquisador, possui pós-

graduação e nível econômico médio e havia suspendido sua medicação há pouco tempo. 

Consideramos a caracterização dos colaboradores um momento importante, pois 

cada um experiencia a depressão de um determinado lugar. A diversidade de realidades de 

vida, incluindo as diferenças econômicas, de tratamento e de tipos de depressão enriqueceu 

bastante a compreensão do fenômeno e permitiu que visualizássemos aspectos comuns entre 

as diferentes realidades e aspectos específicos de cada experiência de depressão. A 

heterogeneidade de perfis de pessoas que vivenciam a depressão é contemplada na literatura, 

que considera ser uma doença que atinge ambos os sexos, todas as faixas etárias e classes 

sociais (OMS, 2001). 

 

5.3 A entrevista-narrativa 

Se o objetivo da pesquisa fenomenológica é apreender a experiência da pessoa, como 

ter acesso a esta experiência? Tatossian (1979/ 2006) discute o modo como a experiência do 

outro pode ser acessada pelo fenomenólogo ao distinguir o seu objeto de interesse com o do 

organicista. Segundo o autor, o organicista se interessa pelo o que é exteriormente 

observável, ou seja, pelo comportamento material. Tal comportamento observável é dado 

imediato do observador, como afirma o autor: “o que interessa ao organicista é, pois, dado 

sem mediação no seu próprio vivido, já que é dele diretamente o objeto” (p. 38).  

Na experiência fenomenológica, o objeto por excelência do psiquiatra não é o 

comportamento exterior, mas o vivido do paciente, ou seja, o sentido de seu comportamento 
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material. Tal vivido, somente pode ser acessado por meio da mediação de aspectos materiais 

exteriores, ou seja, por meio do comportamento verbal, que segundo Tatossian (1979/ 2006), 

representa a expressão deste vivido. 

Considerando que nosso objetivo neste estudo foi compreender os sentidos da 

experiência de depressão vivida pelos participantes da pesquisa, buscamos acessar tal vivido 

por meio do relato, ou melhor, da narrativa dos colaboradores sobre a sua experiência de 

depressão. Assim, por meio da narrativa foi possível nos aproximarmos da experiência de 

depressão vivenciada pelos colaboradores da pesquisa. 

Dutra (2000) considera a narrativa como uma ferramenta metodológica de pesquisa 

fenomenológica na medida em que, a história narrada pelo participante da pesquisa é 

carregada de significados que constituem o estar-no-mundo do narrador, ou seja, pelo qual 

seu ser-aí se revela e se oculta nas palavras. Ou seja, o ser vela e se revela, por meio da 

linguagem, nunca atingindo um desvelamento total, uma completude.  

Dutra (2002) assinala que:  

a escolha de um método de inspiração fenomenológica parece o mais adequado 

quando se pretende investigar e conhecer a experiência do outro, uma vez que o ato 

do sujeito de contar a sua experiência não se restringe somente a dar a conhecer os 

fatos e acontecimentos da sua vida. Mas significa, além de tudo, uma forma de 

existir com-o-outro; significa com-partilhar o seu ser-com-o-outro. (p. 377). 

Com isso, no intuito de apreender a experiência de depressão, nos utilizaremos da 

narrativa como expressão da experiência, e, como estratégia metodológica deste estudo. 

Tomando como referência a obra do filósofo Walter Benjamin, Dutra (2000) explica que, ao 

contrário da informação, a narrativa não precisa ser plausível, pois não pretende explicar ou 
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informar um fato. A narrativa evita explicação, é um saber da experiência, o que viabiliza 

múltiplas interpretações. Nas palavras da autora:  

o narrador não "informa" sobre a sua experiência, mas conta sobre ela, dando 

oportunidade para que o outro a escute e a transforme de acordo com a sua 

interpretação, levando a experiência a uma maior amplitude, tal como acontece na 

narrativa (Dutra, 2000, p.116). 

A entrevista-narrativa se inicia a partir de uma questão disparadora ou um pedido 

para que a pessoa narre a sua experiência.  O pesquisador também pode fazer uso de outras 

questões de pesquisa, que se refiram a algum aspecto específico da experiência investigada.  

Tais questões são amplas, o que permite a narrativa livre do entrevistado. Mesmo com 

algumas questões definidas previamente, outras questões podem ser levantadas, dependendo 

das respostas dos entrevistados. Dessa forma, a entrevista se mantém aberta a novas 

interrogativas que forem relevantes para o estudo em questão. 

 

5.4 Procedimentos de construção de dados 

As entrevistas-narrativas foram realizadas entre os meses de abril e setembro de 

2011. Os colaboradores, inicialmente, foram orientados em relação ao objetivo do estudo. 

Houve a leitura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para os participantes e o 

esclarecimento de suas eventuais dúvidas. Diante da concordância em relatar a sua 

experiência de depressão e deste relato ser gravado, o documento foi assinado. Este estudo 

teve seu projeto (CEP nº 2782011) avaliado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

Foram realizadas duas entrevistas com cada participante. Ao final da realização da 

primeira entrevista, sentimos necessidade de mais um encontro para um maior 
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aprofundamento da experiência de depressão. Assim, os participantes foram questionados 

sobre sua disponibilidade para um segundo encontro, o que foi concordado por todos. A 

segunda entrevista aconteceu alguns dias após a realização da primeira e o material 

completo gerou uma boa qualidade do relato da experiência de depressão. As entrevistas não 

tinham duração pré-determinado e variaram entre 45 minutos e 1 hora e 45 minutos. 

Realizar mais de uma entrevista com os colaboradores, me pareceu muito positivo, 

na medida em que propiciou uma relação mais íntima, à vontade, e um ambiente favorável a 

uma maior abertura da narrativa de suas experiências íntimas e dolorosas. Além da maior 

proximidade conquistada, os dois encontros permitiram explorar o mundo vivido na 

depressão de diferentes maneiras e me aproximar mais do modo de ser-no-mundo de cada 

participante, ou seja, me foi possível compreender com mais clareza as relações que 

estabelece, os sentidos que atribui ao seu mundo, bem como o modo como é solicitado e 

interpelado pelo mundo (Heidegger, 2009b).  

A pesquisa de campo não se restringiu às entrevistas, mas também às visitas 

realizadas ao Ambulatório de Saúde Mental e ao Hospital Psiquiátrico. As observações 

realizadas em campo foram usadas, eventualmente, na interpretação dos dados, a fim de 

enriquecer a discussão. O Ambulatório de Saúde Mental contatado é um serviço vinculado à 

Secretaria Municipal de Saúde de Natal. O hospital psiquiátrico é composto, principalmente, 

por pessoas de baixa renda, cerca de 80% dos pacientes possuem convênio com o Sistema 

Único de Saúde e também da iniciativa privada. Apesar de o objetivo da instituição ser a 

internação hospitalar no momento da crise, existem alguns casos, em que os pacientes 

permanecem por mais tempo, como no caso de nossa entrevistada.  

A entrevista-piloto foi incluída nesta pesquisa e se mostrou de suma importância para 

nós, enquanto pesquisadores, no sentido de nos familiarizarmos com a experiência vivida de 
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depressão, avaliar a pertinência da pergunta disparadora, bem como para contribuir na 

construção de questões norteadoras. 

As entrevistas-narrativas foram conduzidas por meio de uma questão norteadora e 

subdividida em outras questões de pesquisa. A questão inicial solicitava que o entrevistado 

contasse um pouco de sua história. De acordo com Szymanski (2002, p. 27) a mesma deve 

ser “o ponto de partida para o início da fala do participante, focalizando o ponto que se quer 

estudar e, ao mesmo tempo, ampla o suficiente para que ele escolha por onde quer 

começar”. Tal instrução tem como finalidade proporcionar a descrição do fenômeno 

estudado, ou seja, que os entrevistados relatem sobre as suas experiências de depressão.  

A pergunta disparadora desta pesquisa foi: “a partir de sua experiência, como é, 

para você, estar em depressão?”. Tal questionamento inicial possibilitou uma livre narrativa 

e a emergência do fenômeno, do vivido, ou seja, tornou possível o aparecimento do novo, do 

ainda não teorizado. Outras questões de pesquisa também foram levantadas ao longo das 

narrativas e se referia a: as histórias de vida das pessoas em depressão e suas possíveis 

relações com o desenvolvimento da patologia; como é a vivência da depressão diante das 

altas cobranças sociais pela felicidade, produtividade, consumo e adequação aos padrões 

de beleza; como as pessoas ao redor lidam com a depressão. 

As intervenções feitas foram no sentido de retomar a experiência e o sentido singular 

atribuídos pelos participantes ao fato relatado, estimular a sua fala e esclarecer algum ponto. 

Tais questões norteadoras foram construídas tomando como referência a literatura 

consultada na perspectiva da fenomenologia-existencial e a entrevista-piloto realizada. 

Triviños (2007) coaduna com tal idéia e afirma que as perguntas de pesquisa, em um 

enfoque qualitativo, não surgem a priori, na medida em que são resultados da teoria que 



89 

 

embasa o pesquisador, bem como de informações que este colhe, a partir de seus contatos 

iniciais em campo. 

As questões mencionadas indagam sobre o vivido, ou seja, sobre a experiência da 

pessoa em relação ao fenômeno pesquisado. O papel do pesquisador é facilitar o contato do 

colaborador com sua própria experiência, a partir do encontro que se instaura na relação. Tal 

relação pressupõe uma abertura dos envolvidos à experiência, o narrador revela sua 

experiência para o pesquisador, que, por sua vez, é tocado por essa experiência.  

Devemos enfatizar que na perspectiva metodológica adotada, a postura do 

pesquisador é de pura abertura à vivência do colaborador da pesquisa e não de confirmação 

das idéias encontradas na literatura especializada. Assim, mesmo tendo em vista tais 

descrições do mundo vivido do sujeito depressivo, estamos abertos para encontrar e ouvir 

vivências diferentes das apontadas na revisão de literatura. 

Triviños (2007) adverte que um requisito essencial do investigador é sua 

flexibilidade para conduzir o processo de pesquisa. Ele expõe que o pesquisador deve ter 

conhecimento amplo e profundo acerca da temática de estudo, a fim de possibilitar a 

movimentação intelectual adequada diante das circunstâncias que se apresentam.  

Triviños (2007) defende que a pesquisa qualitativa de cunho fenomenológico não 

segue uma seqüência rígida de etapas. Não há, por exemplo, uma separação rígida entre as 

etapas de coleta e de análise dos dados: “as informações que se recolhem, geralmente, são 

interpretadas e isto pode originar a exigência de novas buscas de dados” (p. 131). Com isso, 

a pesquisa qualitativa se reformula constantemente, as informações são reunidas, analisadas 

e interpretadas, e tais interpretações podem exigir o levantamento de novos dados. Por 

vezes, o pesquisador é solicitado a investigar outros aspectos do fenômeno investigado, 
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realizar novas entrevistas, ou seja, encontrar outros caminhos mais favoráveis à consecução 

da pesquisa. 

De fato, nesta pesquisa, as etapas de entrevista e de análise foram realizadas 

simultaneamente, ou seja, à medida que as entrevistas eram realizadas, também eram 

transcritas e interpretadas de forma preliminar. 

Na perspectiva da pesquisa fenomenológica, o pesquisador não age como um 

observador neutro que “colhe” os dados do entrevistado e que os analisa e os interpreta de 

forma lógica. Pelo contrário, segundo Dutra (2002), o pesquisador participa em todas as suas 

dimensões existenciais, como profissional e como pessoa. Ele existe, no momento da 

entrevista, como ser-com. A experiência narrada toca a experiência do pesquisador.  Sua 

disposição afetiva está atuante naquele momento, não sendo possível o pesquisador se 

colocar como alguém indiferente ao que está ocorrendo. Ele vive ali, existe na experiência 

do outro, que se articula com a sua própria experiência. 

Por mais que tenhamos estudado bastante sobre a temática da depressão, não 

conhecemos a experiência de depressão dos colaboradores. Nesta perspectiva, invertem-se 

as relações pesquisador-pesquisado, pois, aqui, não é o pesquisador que possue o saber e a 

verdade sobre o assunto, mas o colaborador da pesquisa. E, na medida em que buscamos ir 

além dos sintomas imediatamente observáveis em direção aos sentidos da experiência, 

devemos indagar aos colaboradores sobre sua experiência, sobre seu vivido, que, por sua 

vez, não pode ser recortado e isolado, pois se refere a uma totalidade, a uma trama de 

sentidos. 

Na pesquisa fenomenológica, consideramos a relação intersubjetiva construída entre 

pesquisador-pesquisado de suma importância no momento da entrevista. Pensamos que cada 

relação construída é única e singular. Tal relação permite ao colaborador abordar um assunto 
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e não outro, de uma determinada maneira e não de outra, pois cada colaborador narrou sua 

experiência a pesquisadora, em um dado momento pessoal e de uma determinada maneira, 

enfatizando alguns aspectos em detrimentos de outros. Como bem pontua Dutra (2002) 

“naquele momento a experiência ganha um novo formato e se revela de acordo com o total 

da estrutura existencial das pessoas envolvidas” (p. 377). 

 

5.5 Procedimentos de análise de dados 

Talvez, a questão mais discutida e preocupante no âmbito da pesquisa científica e, de 

forma particular, na pesquisa qualitativa, se refere à legitimidade da interpretação dos dados. 

Ou seja, como saltar, legitimamente, da fala do entrevistado para a interpretação do sentido? 

Devemos nos manter presos ao “dado” puro, ou seja, à fala precisa do participante da 

pesquisa, ou devemos considerar que pode ser rica a participação e a intervenção do 

pesquisador neste processo? Ou seja, assumir que a interpretação de dados é também um 

momento de criação própria do pesquisador, a partir dos sentidos que emergem na fala do 

colaborador e da sua afetação na relação intersubjetiva. 

Neste estudo, consideramos que a interpretação é um momento criativo do pesquisador, 

em que este imprime sua marca na seleção dos significados, na construção das categorias e 

em sua interpretação. Assim, em todos os momentos da investigação científica há a presença 

forte do pesquisador e de sua orientação teórica, ultrapassando a busca almejada pela 

objetividade, em seu sentido estrito.  

Dessa forma, consideramos que a pesquisa científica não deve ser uma busca pelo 

empirismo puro, mas deve incluir ricos momentos de reflexão do pesquisador e que toda 

interpretação, desejando ou não, é uma forma de modificação dos dados e de sua recriação.  
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Dutra (2000) concorda com tal perspectiva ao afirmar que a experiência da narrativa é 

experiência também do pesquisador, pois sua totalidade existencial está atuante no momento 

da narrativa e em sua interpretação. Há um encontro de experiências, não sendo possível se 

manter indiferente, pois inevitavelmente a experiência do outro se articula com a sua 

experiência, com os seus sentimentos. Tal idéia demonstra a impossibilidade de assistirmos 

e escutarmos a narrativa de forma distanciada e realizar sua análise de forma lógica e 

objetiva, buscando os dados puros.   

A narrativa suscita estados emocionais diversos, sensibiliza e toca o pesquisador nos 

significados que este atribui à experiência do outro, sempre a partir de sua própria. A 

narrativa contempla a experiência contada pelo narrador e ouvida pelo ouvinte da narração. 

Este, por sua vez, ao contar aquilo que ouviu, se transforma em narrador, por já ter 

envolvido sua própria experiência na narrativa escutada.  

As entrevistas realizadas nesta pesquisa foram gravadas em áudio e transcritas. A 

partir deste material, houve a análise dos textos, por meio de leituras repetidas das narrativas 

e do grifo dos sentidos que emergiram nas falas dos participantes. Os sentidos associados à 

experiência de depressão foram destacados com base nas leituras repetidas e na literatura 

utilizada neste trabalho. Não nos interessou a repetição do significado da experiência em 

todos os participantes, mas sim a singularidade de cada experiência, bem como a sua 

relevância no corpus teórico da psicopatologia fenomenológica. 

A seguir, as narrativas foram comentadas e interpretadas, a partir dos significados 

que se revelaram na experiência narrada e como produto das reflexões feitas pela 

pesquisadora na sua trajetória de vida pessoal e profissional, ancoradas numa ótica 

existencial da condição humana. Após cada entrevista, foram realizadas algumas anotações e 

impressões sobre o contexto da entrevista, bem como sobre as visitas realizadas às 
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instituições. Algumas destas observações, realizadas em campo, foram consideradas, no 

processo de análise, a fim de enriquecer o processo interpretativo. Ou seja, fez-se a leitura 

dos dados baseada na revisão bibliográfica, em pressupostos teóricos e nas impressões 

pessoais do pesquisador (Dutra, 2000, 2002). 
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6. Comentários e Interpretação 

Foi bastante prazeroso, para mim, realizar as entrevistas com os colaboradores desta 

pesquisa. Senti-me bastante honrada pela confiança em mim depositada por cada um, que 

dividiu um pouco de sua dor, de seu sofrimento e de sua história. Foram momentos de 

grande aprendizagem vivencial sobre a experiência de depressão dos colaboradores 

entrevistados e uma sensação de privilégio ao conhecer suas histórias de vida. 

Tive o cuidado de proporcionar uma atitude de acolhimento e de respeito pela 

singularidade dos variados modos de estar no mundo. Tal atitude contribuiu para uma maior 

abertura dos participantes e até para o relato de seu próprio bem estar e efeito terapêutico, 

como nos sinaliza uma das participantes:  

eu estou mais aliviada, que eu estou falando com você. Aí, me alivia, quando eu 

converso com pessoas que gosto, aí eu me alivio. Me sinto mais tirando aquele peso dentro 

de mim... (Clarice) 

Ao compartilhar a sua experiência de depressão, Clarice se sentiu dividindo seu peso 

comigo, o que a deixou mais leve e “aliviada”. Tatossian (1979/ 2006) afirma que, na 

experiência de depressão, o corpo pesa, ou seja, ele é carga e não funciona como suporte. 

Assim, a pessoa em depressão sente a sua existência pesada, o que se expressa na sua 

própria experiência de corpo, que é vivido como carga. De alguma forma, funcionei como 

suporte para ela. 

Enquanto pesquisadora, escutei cada narrativa e escutar é, antes de tudo, ser tocado e 

afetado pelo outro. Dutra (2002) ressalta que a experiência da narrativa é também a 

experiência do pesquisador, no caso, a minha, pois em todas as entrevistas, eu, enquanto 

pessoa e profissional, estive presente e a experiência narrada remetia à minha própria 

experiência de vida.  
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Em algumas entrevistas, como a de Clarice, ao escutá-la, não me senti carregando o 

peso a que ela fez referência, pelo contrário, o tempo foi vivido de forma leve, rápido e 

prazeroso. Em outras entrevistas, este peso se mostrou mais evidente e visível no meu 

esgotamento físico e psíquico. De uma maneira ou de outra, não é possível nos mantermos 

indiferentes à dor e ao sofrimento do outro, o que derruba qualquer pretensão de 

neutralidade e objetividade. 

Houve entrevistas que se configuraram muito semelhantes a sessões clínicas, onde 

era visível a necessidade do participante compartilhar suas angústias e sofrimentos com 

alguém em quem confiasse e sentisse que poderia ajudar. Este fato aconteceu, 

principalmente, nas entrevistas de Clarice e Adélia, que foram marcadas por momentos de 

forte mobilização emocional, choros e reflexões. As outras entrevistas foram marcadas, 

aparentemente, por um tom mais objetivo e prático, mas que não retira a possibilidade de ter 

provocado nos entrevistados uma reflexão e re-significação da experiência. A postura de 

acolhimento e de respeito foi mantida, independente da maneira como a pessoa se 

apresentava. 

Um aspecto bastante frequente nas narrativas analisadas foi a descrição da 

experiência de depressão a partir de sua relação com o contexto de vida dos colaboradores. 

Tal fato ficou evidente nas falas das três colaboradoras que compreendem o adoecimento 

relacionado com sua situação de vida.  

Clarice e Adélia, de forma particular, realizaram constantes associações entre seu 

estado depressivo e o seu contexto de vida. As duas entrevistadas possuem experiências de 

vida bastante semelhantes e relacionaram sua depressão com uma história de vida marcada 

por grande sofrimento, restrições econômicas, situações de abandono, maus-tratos, 

negligência e humilhações. Clarice afirma: 
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a minha (depressão) é trauma de infância, trauma de trabalho, trauma de bebida, 

trauma de criar filho sem pai... (Clarice) 

se eu tivesse uma família estruturada eu não era essa pessoa que eu sou hoje, mas eu 

não tenho uma família estruturada... eu digo estruturada não é de ser rico não, mas mesmo 

sendo pobre, mas tendo uma condição de criação. (Clarice) 

Quando criança, Clarice era preocupada e tinha dificuldades para dormir devido às 

constantes brigas e agressões entre seus pais. Lembra-se de sua mãe violenta e agressiva e 

lhe obedecia temendo também ser agredida e de um pai dependente de álcool. Considera que 

não teve orientação e instrução dos pais em relação à sua sexualidade e mudanças corporais. 

Lembra-se, com bastante pesar, de seu problema de coluna, provocado por anos em 

que teve que carregar tonéis de água, devido ao corte de água em sua casa, por falta de 

dinheiro. Diante da cobrança de sua mãe para que trabalhasse, foi em busca de emprego, aos 

14 anos, de porta em porta, o que resultou em uma tentativa de abuso sexual. Com a mesma 

idade lembra-se da experiência traumática de trabalhar em casas de família, onde foi 

maltratada e humilhada:  

eu não suporto ver assim empregada, eu tenho trauma dessa palavra empregada 

doméstica, eu não gosto. Aí uma já ameniza, “minha secretária”, mas é outra humilhação, 

secretária é secretária, nunca vi “minha secretária lá de casa”. Não é, é empregada 

doméstica. Mas, hoje eu não gosto, eu detesto. (Clarice) 

Trata-se, assim, de uma história de vida marcada pela violência doméstica, pelo 

alcoolismo do pai, a falta de orientação e de cuidado e por ter sido submetida, desde cedo, à 

situações de responsabilidade e de vulnerabilidade, que resultaram em tentativa de abuso 

sexual e humilhação no trabalho. Percebemos, então, que a sua infância e a sua adolescência 

são lembradas a partir da negligência, da falta de cuidado e de proteção dos pais. 
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A falta de suporte familiar e o sentimento de desamparo também se apresentam 

atualmente na vida de Clarice e é apontado como agravante para a sua depressão. Sua mãe, 

que lhe dava suporte emocional, encontra-se doente há alguns anos devido a um acidente 

vascular cerebral:  

me lembrava de mamãe que era uma pessoa que me dava muita força, aí hoje eu 

tenho ela como se estivesse morta, porque ela depende de todo mundo para tudo, ela não 

fala, ela não anda, ela não come, ela não pega, ela é uma pessoa vegetal. (Clarice) 

Adélia relata uma vida marcada pela ausência de afeto e de carinho dos pais:  

porque eu não tive esse carinho de pai e mãe... de dar beijo na bochecha... eu nunca 

tive... eu sempre tive vergonha, eu não dou a benção à minha mãe... porque isso é o que 

todo mundo faz... digo tchau só, vergonha... sinto envergonhada. (Adélia) 

E narra como a separação dos pais, quando adolescente, lhe marcou profundamente e 

foi sentida como perda: 

eu fiquei vazia por dentro, sem defesa, com a perda do meu pai e da minha mãe... 

meu pai... ele é mais frio pra mim... depois que se separou dela.... bateu em mim quando eu 

estava grávida”, em um outro momento complementa, “fiquei muito transtornada por causa 

da separação deles dois... o motivo para eu ficar em depressão também... isso me deixou 

deprimida. (Adélia) 

Parece que, desde então, ela se sente rejeitada e afirma ser abandonada pelos irmãos 

e maltratada pela mãe, de quem é dependente financeiramente. Tem a suspeita de ser 

adotada, pois a mãe a trata “como se eu fosse um estranho, como se eu não fosse nada dela... 

me sinto muito destratada”, bem como pelo fato de ser diferente de sua mãe, fisicamente. 
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As entrevistadas relataram, então, histórias de vida, passadas e atuais, de falta de 

cuidado e de suporte emocional que podem ter contribuído para o seu adoecimento. Em uma 

pesquisa fenomenológica sobre a experiência de depressão realizada em Fortaleza, em 

Boston e em Santiago, Moreira (2009) também encontrou, no relato dos entrevistados, 

histórias de vida de violência, abuso sexual e falta de afeto como fatores associados ao 

estado depressivo, o que demonstra a possível relação existente entre a depressão e situações 

traumáticas.  

Em outra pesquisa realizada por Carvalho e Coelho (2005) sobre histórias de vida de 

mulheres com depressão, também foi constatado que eventos significativos da história de 

vida podem estar relacionados com o desenvolvimento de um processo depressivo. Dentre 

os eventos destacadas pelas participantes da referida pesquisa estão: dificuldades 

econômicas, morte ou abandono dos pais, ausência de cuidado na infância, situações de 

humilhação e maus-tratos; ausência de orientação e esclarecimento dos pais; ausência de 

apoio dos companheiros nos cuidados ao filho. Tais situações, segundo as autoras, têm 

implicações sobre a saúde mental e podem contribuir para a constituição de uma experiência 

depressiva. 

A privação econômica, presente na vida de duas colaboradoras lhes deixou marcas 

profundas. Em Clarice, as marcas, além de emocionais, também são “carregadas” em seu 

corpo, devido ao problema de coluna que desenvolveu. Adélia também relata as 

necessidades econômicas pelas quais passou antes de ser internada. Narra uma relação de 

extrema dependência econômica com a mãe e a relação de suas privações com seu estado de 

agressividade e violência: 
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ela (mãe) saía de casa e me deixava sem comida nem nada, aí eu ficava nervosa... 

porque eu não tinha o que comer... aí, ela me deixava numa situação precária, aí eu batia 

no bichinho (filho) e não sabia nem porquê. (Adélia) 

ela (mãe) me deserta, ela deixa eu ficar sem comida por muito tempo... eu passo 

necessidade, tenho que ficar pedindo a um e a outro... já trabalhei, o meu trabalho era 

muito difícil... eu trabalho de faxina, só que o povo sabe da minha situação, aí não dá 

emprego. (Adélia) 

Moreira (2002) assinala que a pobreza se trata de uma violência social à integridade 

física e mental do sujeito, ou seja, fere a integridade e a dignidade humana e que pode tornar 

a pessoa mais vulnerável às psicopatologias. 

Clarice vislumbrou o casamento como uma oportunidade de mudar de vida e sair de 

casa, porém, em dois relacionamentos diferentes, teve dois filhos, e os pais de seus filhos a 

abandonaram quando estava grávida. Diante disso, teve dificuldade em aceitar seu filho: 

eu engravidei, eu não queria, eu não queria, eu queria me jogar, porque eu não 

queria esse filho... eu disse que ali pronto, ia ser o fim da minha vida... aí nasceu... e eu não 

tinha gosto, eu não queria saber dele. (Clarice) 

Adélia também possui dois filhos de pais diferentes, que também a abandonaram 

durante sua gravidez. Vivenciou situações de violência psicológica e humilhação do pai de 

sua filha caçula. Diante desse contexto, desenvolveu depressão pós-parto, que motivou suas 

duas internações psiquiátricas:  

eu rejeitava o meu primeiro filho, eu não aceitei ele... eu acho que foi pelo abandono 

do meu marido também... que ele me ajudava quando eu estava assim meio caída... aí, 

quando eu engravidei, ele me desertou. (Adélia) 
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A maternidade representa um período de grandes transformações na vida da mulher e 

da família e pode ser considerado como um fator propício para o desenvolvimento de 

problemas emocionais (Schwengber & Piccinini, 2005). 

Em vários estudos apontados por Coutinho e Saraiva (2008), é clara a estreita relação 

entre depressão pós-parto e a ausência ou pouco suporte do parceiro e da rede de 

relacionamentos da nova mãe. Mães solteiras sem apoio social parecem estar mais 

vulneráveis a uma vivência depressiva. O aparecimento da depressão pós-parto também foi 

associado, nos estudos apontados, à baixa educação, à pobreza e à relação familiar 

conflituosa, que também estão presentes nas experiências de Clarice e Adélia. 

Cecília, por sua vez, associa a sua depressão ao contexto específico de sua gravidez e 

do nascimento de sua única filha. Engravidou quando já tinha 39 anos, por incentivo de seu 

marido. Narra situações de construção de casa nova, atraso nas obras, morar na casa da mãe, 

choro constante da filha e inexperiência em ser mãe, como fatores que podem ter 

contribuído para a sua depressão e afirma:  

só se eu fosse realmente uma fortaleza pra não dar um ‘tíute’ nos meus neurônios 

porque quando juntou tudo... (Cecília) 

Coutinho e Saraiva (2008) assinalam a correlação entre a depressão da mãe e eventos 

de vida estressantes. Em Cecília, a construção da casa nova e o atraso na entrega, bem como 

a sua ausência de experiência no papel de mãe parecem ter contribuído para seu estado de 

estresse e de sofrimento. 

Além disso, o contexto da maternidade lhe trouxe dúvidas e incertezas quanto aos 

cuidados de sua filha, como relata a seguir: 
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porque todo primeiro mês de mãe de primeira viagem é conturbado, porque você vai 

identificar choro de menino... coisa que você não sabe, aprende na prática, a não ser que 

tenha babá. (Cecília) 

e a angústia maior da mãe quando tem um bebê chorando é que vai ter sempre 

alguém pra dizer que é fome, mas não é fome, que é cólica, mas não é cólica... era apenas 

um bebê chorando, mas as pessoas não aceitam isso. (Cecília) 

Ao discorrer sobre as mudanças em sua vida a partir do nascimento de sua filha, ela 

ressalta as perdas e as privações. Ser mãe, para ela, representou a perda de sua antiga 

liberdade e de realizar as atividades que fazia anteriormente, como descrito abaixo:  

antes, você tem o tempo todo para você, que é o que eu sinto falta... um dia sai para 

jantar, outro dia nem janta, você sai do trabalho, “ai, tá passando tal filme!”, “bora!”... 

você não tem uma rotina que agora eu tenho que ter. (Cecília) 

Nas pesquisas qualitativas realizadas por Azevedo e Arrais (2006) e Schwengber e 

Piccinini (2005) sobre a experiência de maternidade, também foi encontrado no relato das 

mães que estavam em depressão, referências à maternidade a partir das noções de perdas, 

cansaço e privações devido ao nascimento do filho. Ser mãe significaria não ter tempo para 

o lazer, para as amigas e para si mesma, ou seja, representaria renúncias e abnegações. 

Diante do exposto, percebemos que os colaboradores compreendem sua depressão a 

partir de seu contexto de vida e familiar, ou seja, a partir de sua facticidade. Segundo Sá 

(2010), existir é um fato, o Dasein desde sempre está lançado no mundo envolvido por 

algumas particularidades, como o local em que nasceu, o contexto familiar em que vive, etc. 

Tal facticidade delineia certas possibilidades e escolhas do Dasein. Porém, enquanto ser-aí, 

ou seja, ser de abertura, o Dasein é capaz de ir além das contingências de sua facticidade e 

projetar sua existência. A existência, assim, não pode ser compreendida como determinada 
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por uma situação específica, mas deve ser compreendida inserida em uma facticidade e 

sendo, essencialmente, projeto. A realização das possibilidades está sempre em jogo a partir 

da abertura projetiva da existência.     

Cecília também associa a sua depressão à mudança de hormônios ocasionada durante 

o parto: 

eu acho que tem a ver com aquela coisa do pós-parto... porque você está com 

aqueles hormônios bem normalzinho e na cesariana, em uma hora, tirou o menino, dá um 

revertério total. (Cecília) 

Fernando foi o único a relacionar a sua depressão à esfera unicamente biológica e 

durante sua narrativa faz inúmeras referências ao seu médico:  

o tipo de depressão que meu médico diz que eu tenho se chama distimia, que é uma 

depressão continuada... (Fernando) 

Em outro momento, quando pedi que relatasse como é sua experiência de distimia, 

ele novamente afirma:  

ele (médico) me disse uma vez, você tem distimia, é uma depressão continuada, eu 

fiquei com o que ele me falou... (Fernando) 

Percebemos a forte incorporação do discurso médico ao narrar sua experiência de 

depressão e, em sua narrativa parece, muitas vezes, listar sintomas de depressão 

isoladamente, sem espaço para a sua experiência singular. A sua descrição se mostra muito 

semelhante aos grandes manuais de classificação de doenças mentais, que priorizam o 

sintoma generalizado em detrimento do sentido subjacente a ele, ou seja, da experiência 

particular. 
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Para ele, o seu contexto de vida não tem relação com sua depressão, que é 

compreendida exclusivamente a partir da origem genética. Segundo ele:  

eu acho que tem um entendimento mais bioquímico, o meu psiquiatra é um médico 

de orientação... entende o problema psiquiátrico como bioquímico... neurotransmissores, 

origem genética, então ele entende assim... eu acho que como o meu caso é quase a vida 

inteira, acredito que é uma explicação aceitável... não é uma coisa que aconteceu numa 

situação específica... é de longo prazo, tem sido... então, acho que é um entendimento 

adequado... pela maneira como se manifesta... pela continuidade porque não tem feito 

diferença as coisas que acontecem na minha vida, se fosse pensar numa coisa reativa... um 

problema específico, não... sempre aconteceu, independentemente do que tivesse acontecido 

na minha vida, minha vida podia estar pior ou podia estar melhor... mas, os sintomas da 

depressão estavam sempre ali, então eu acho viável esse entendimento... (Fernando) 

Esse olhar lhe é reconfortante:  

tenho um olhar médico e acho que o olhar médico me ajuda porque tu não fica 

pensando ‘ah, que de repente é uma coisa minha que eu tenho que resolver’... é uma doença 

que tem seu tratamento, você faz o tratamento e vê o que acontece. (Fernando) 

Assim, a partir de uma perspectiva médica, de entender a doença como algo externo 

que acomete o sujeito (Rodrigues, 2003), ele não toma para si a responsabilidade pela 

constituição e tratamento da doença, ou seja, o sentido que a depressão tem em sua 

existência. 

Fernando entende a depressão como uma doença que ele tem, que ele é. A partir de 

sua experiência, percebeu que a sua depressão não vai desaparecer e não acredita em cura, 

mas em maneiras de conviver e de controlar a depressão. Percebemos que ele define a si 



104 

 

mesmo como alguém que possui uma configuração preestabelecida, como um ente 

simplesmente dado, na linguagem heideggeriana.  

Heidegger (1927/ 2009a) denomina como impessoal, o nosso modo de ser mais 

comum, em que existimos de início e na maior parte das vezes. O modo de ser impessoal 

encobre o desvelamento das várias possibilidades de sentido de si e do mundo, a favor de 

um sentido já consolidado e já conhecido. Podemos compreender a atitude de Fernando 

como um modo de fechamento às suas inúmeras possibilidades de ser, que o protege da 

responsabilidade de escolher e de ser, e, por conseguinte, da angústia que acompanha tal 

abertura. 

Um aspecto recorrente apontado pelos colaboradores da pesquisa é a descrição da 

experiência de depressão a partir de tonalidades afetivas. A disposição afetiva, segundo 

Heidegger (1927/ 2009a) é uma estrutura ontológica do Dasein, que, no plano ôntico é 

designado como humor (Stimmung), tal como ele explica: “o que indicamos 

ontologicamente com o termo disposição, é, onticamente, o mais conhecido e o mais 

cotidiano, a saber, o humor (Stimmung)” (p. 193). Segundo o filósofo, desde sempre estamos 

afinados no mundo com um determinado humor, este revela como alguém está e abre as 

possibilidades de ser-no-mundo. A experiência de mundo se dá, inicialmente, a partir de 

uma tonalidade, de uma coloração afetiva (Chamond, 2011).  

Para Clarice e Adélia, o humor triste é descrito como inerente à experiência 

depressiva. Segundo Clarice: “tem tempo que eu estou assim, ninguém pode me olhar com 

cara feia que parece que você está até me batendo, de tanta tristeza que dá dentro de mim”. 

Adélia afirma: “depressão é emocional, eu fico chorando às vezes sem motivo, às vezes me 

dá uma tristeza muito grande”.  
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Mesmo a tristeza sendo reconhecida comumente como o principal sintoma que 

caracteriza a depressão, Tatossian (1979/ 2006) acredita que quando os melancólicos se 

dizem tristes, tal tristeza trata-se de uma metáfora, ou ainda, é uma tentativa de expressar ao 

mundo e a si mesmo o que, na realidade, é inexprimível e inexplicável, pois se refere a uma 

sensação de vazio e de não-viver. 

Nas narrativas de Cecília e de Fernando encontramos referência à impaciência e à 

irritação, tal como destacados nos trechos a seguir: 

a irritabilidade, ela é ligada à questão do contato pessoal, como tu não quer contato 

pessoal, não quer que ninguém fique falando contigo, como tu quer ficar sozinho, aí 

aparece alguém e fica falando contigo, às vezes, claro, nada disso é constante, começo a me 

irritar, começo a ficar puto. (Fernando) 

eu tenho impaciência cruel, em relação à menina, a minha filha... o que na época, eu 

não tinha muita disposição para cuidar dela, hoje eu tenho impaciência para cuidar dela... 

impaciência maior é de manhã... você acorda com um mau-humor danado”. Sobre a 

possibilidade de ter outro filho, ela novamente fala: “só tenho ela, e só vou ficar nela, não 

tenho paciência para ter outro. (Cecília) 

Em outro momento, sinaliza o modo como é afetada e solicitada pelo choro de sua 

filha e por ela não lhe obedecer:  

só quem tem um menino chorando sabe a irritação que dá um menino chorando... o 

que me irrita todo dia pela manhã é a batalha para levar ela para a escola... porque a 

danada não quer escovar os dentes, aí todo dia lá em casa é uma guerra. (Cecília) 

Fica claro que nos dois entrevistados, a irritação é gerada a partir de uma relação 

com o outro, no caso de Cecília, sua impaciência e irritação é dirigida, especificamente, à 
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sua filha e em Fernando, as relações interpessoais, de modo geral, lhe geram irritação. Tal 

fato está relacionado à sua dificuldade de ser-com e o desejo pelo isolamento, como veremos 

mais adiante. 

Encontramos também em Cecília e Fernando a descrição da experiência depressiva a 

partir da tonalidade afetiva do tédio. No discurso de Cecília, viver se tornou um fardo difícil 

de carregar, pois parece advir de uma sucessão de dias semelhantes e da insuportabilidade de 

ser obrigado a viver o igual todo dia, ou seja, viver se tornou um dever a ser cumprido. 

Cecília descreve esse movimento: 

como se tivesse cansada de todo dia ter que fazer a mesma coisa, de acordar, é 

aquele cansaço de acordar, de ter que pagar uma conta, de ter que se arrumar, do 

supermercado, das pequenas coisinhas do dia-a-dia... viver se tornou um fardo... como se 

você achasse a vida pesada demais para você carregar. (Cecília) 

Segundo Heidegger (2006), o tédio indica uma relação com o tempo, ou melhor, se 

refere ao modo como nos posicionamos diante do tempo. Em sua etimologia, a palavra tédio 

já demonstra sua vinculação com a dimensão da temporalidade, pois significa tempo longo. 

Na experiência de Cecília, podemos identificar o que Heidegger denomina como tédio 

profundo. Nesta forma de tédio, a rotina é experimentada como ausência de temporalização, 

ou seja, o campo temporal desaparece, não havendo uma projeção no tempo e tudo se mostra 

indiferente (Feijoo, 2010; Heidegger, 2006).  

Em Fernando também visualizamos a tonalidade do tédio atuante em seu modo de 

estar-no-mundo, mas o tédio comparece na forma de um “ser-entediado por”, no qual busca 

os passatempos como forma de estimular o tempo hesitante. Ele relata que ao sair com os 

amigos “não me divertia, não curtia... eu ia, mas não me divertia, eu chegava e ficava 

pensando ‘que horas eu vou embora?’”.  
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O encontro social com amigos era desprovido de atrativos e aborrecedor, ou seja, lhe 

era entediante e enfadonho, o que o fazia buscar formas de eliminar esse tédio. Porém, neste 

caso, o olhar para o relógio e se perguntar que horas vai embora pode ser compreendido não 

como um passatempo, mas como um “sinal de que queremos dissipar o tempo” (Heidegger, 

2006, p. 116). Heidegger (2006) esclarece: “o olhar-para-o-relógio é a expressão 

desamparada do fracasso do passatempo; e, desta feita, do crescente ser-entediado” (p. 117). 

O humor negativo e pessimista também foi observado nas narrativas de alguns 

entrevistados, tal como mostramos trechos a seguir: 

eu adoeço por coisas que ainda nem aconteceram, eu já imagino, quando você diz 

assim: ‘tem um negócio que vai ser sexta-feira”... eu já fico... se me falar na segunda, até 

sexta-feira eu estou passando mal, com aquele negócio ruim, enquanto não chega o dia. Aí 

é uma ansiedade triste, horrível, dentro de mim. Aí se disser: ‘eu tenho um negócio pra te 

contar’. Aí eu fico: ‘meu deus, o que é que vai acontecer?... será que é má notícia? (Clarice) 

fica pensando que as coisas são ruins, que não vai dar certo, que tu não vai 

conseguir, melhor não fazer, melhor não ir... tu tem que desistir seja lá do que for 

(Fernando) 

Fernando afirma que está habituado aos seus acessos pessimistas:  

isso já é tão comum que nem me chama mais atenção, já me acostumei, vou fazer um 

negócio e vem o pensamento negativo, ‘eu já sabia que vinha o pensamento negativo... as 

pessoas que convivem comigo, por exemplo, já esperam de mim manifestações pessimistas... 

é típico meu, então tem gente que diz que sou muito chato, reclamão’. (Fernando) 

Diante destas manifestações, Fernando ensaia uma reação, buscando se convencer de 

que já aconteceram coisas positivas em sua vida, porém, segundo ele: 
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eu não consigo mudar o meu sentimento, então, eu estou me sentindo mal e tento 

reagir com um pensamento que não seja ruim, mas o que eu vejo é o seguinte, a emoção é 

muito mais forte do que o pensamento... não consegue combater em nível de igualdade uma 

emoção ruim que toma conta de ti só com pensamento positivo. (Fernando) 

O que Fernando está nos dizendo é que seu humor negativo é de ordem pré-reflexiva, 

ou seja, faz parte de sua experiência originária, de seu modo de ser-no-mundo e que a 

tentativa de modificá-lo por meio de pensamentos positivos não surte efeito. Heidegger 

(2006) confirma o caráter originário da tonalidade afetiva em detrimento do pensamento, 

segundo o autor:  

tonalidades afetivas são jeitos fundamentais nos quais nos encontramos de um jeito 

ou de outro... este ‘ser para alguém de um modo ou de outro’ não é nunca 

primordialmente a consequência e a manifestação paralela de nosso pensar, agir e 

não agir. Ao contrário, ele é – grosso modo – o seu pressuposto, o ‘meio’, no qual 

primariamente o pensar acontece (p. 81). 

A falta de autoestima e de valor pessoal associado à sensação de despotencialização e 

de incapacidade foram aspectos abordados pelos colaboradores da pesquisa como 

característicos à experiência de depressão: 

eu fiquei vazia por dentro, sem defesa, com a perda do meu pai e da minha mãe... 

meu pai... ele é mais frio pra mim depois que se separou dela... bateu em mim quando eu 

estava grávida (silêncio). Minha vida é um erro... pra mim, eu não significo nada para eles, 

eu me sinto vazia por dentro às vezes. (Adélia) 

não vai dar, eu não tenho condições... pensamento que não vai dar certo, não tenho 

capacidade. (Fernando) 
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choro por cima de choro, eu não queria conversar, eu não queria falar, eu não 

queria tomar banho, eu não queria me levantar, eu não queria sair de onde eu estava, eu 

não queria que ninguém falasse comigo, eu não queria nada, nada com a vida. Assim, um 

ser desprezado, eu me julgava um ser desprezado, eu sei que tinha gente que queria me 

ajudar, mas eu não tinha força para querer me ajudar, eu não tinha força... eu me sentia 

desprezada por mim mesma, por eu não ter força das pessoas tentarem me ajudar. (Clarice) 

só me levantava nas últimas, quando não me aguentava mais para fazer xixi, aí eu ia 

e me levantava, aí eu fazia só me banhar e me deitava de novo. (Clarice) 

a minha (depressão), eu me sinto o lixo dos lixos. O lixo dos lixos é quando você 

chega na beira do abismo e você procura um socorro e não vê, tem pessoas para lhe ajudar, 

mas você não quer. (Clarice) 

é como se você estivesse tentando lutar contra a natureza... você procura forças de 

onde não tem. (Clarice) 

A partir destas falas, observamos que os entrevistados fazem referência a si mesmos, 

a partir das seguintes expressões: vazia, um erro, um lixo, desprezado, sem defesa, incapaz, 

sem forças. Percebem a si mesmos como alguém sem valor, como um nada e 

despotencializados em seu poder de agir. A impotência diante do mundo é clara e 

assemelha-se à expressão “estar morta em vida”. 

A despotencialização e o não-poder são assinalados por Moreira (2002) e Tatossian 

(1979/ 2006) como característicos da vivência depressiva. Segundo Tatossian (1979/ 2006), 

a angústia melancólica é angústia de não-poder-viver, de ser impotente para viver.  

A sensação de incapacidade e de impotência para viver corresponde a não-poder-ser, 

ou seja, não poder realizar as suas possibilidades e, portanto, estar em dívida com o seu vir-
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a-ser. Com isso, a depressão representa um comprometimento na própria essência do 

Dasein, a saber: a liberdade do ser-aí humano. O depressivo não se experiencia como poder-

ser, pelo contrário, experiencia a si mesmo como, essencialmente, não-poder-ser. De acordo 

com Heidegger (2009b), a patologia pode ser compreendida a partir da restrição da 

possibilidade de ser, ou seja, “toda doença é uma perda de liberdade, uma limitação da 

possibilidade de viver” (p. 198). 

Clarice associa sua depressão ao calar-se diante do outro e diante do mundo, ou seja, 

não reagir diante do mundo, se manter passiva, à mercê do que acontece: 

eu costumo dizer assim, ou eu falo na hora ou eu me calo para sempre, se eu me 

calar para sempre aí é onde eu adoeço, antes se eu tivesse falado, mas eu não falo, aí eu 

fico calada, e aquele calado, para mim, me adoece, fico calada, aí machuca muito. (Clarice) 

Na tentativa de descrever mais claramente o que acontece em sua experiência de 

depressão, Fernando realiza uma analogia de sua depressão com uma neblina que fecha o 

aeroporto. Segundo ele:  

essas crises deprê que eu estou te falando me parece essa neblina... as coisas estão 

mais ou menos normais e de repente vem vindo a neblina, fecha tudo, como os aeroportos, 

por exemplo, que fecham às vezes por causa da neblina... é isso, essa crise deprê é o 

aeroporto que fecha porque tem neblina na pista e os aviões não podem decolar, entende... 

tu é o avião que não pode ir porque tem a neblina... só depois que a neblina passar, a 

neblina são esses pensamentos ruins, negativismo, antecipação de fracasso, sintomas 

físicos, cansaço, dor no corpo, talvez ansiedade... aí daqui a pouco ela passa, voltei ao meu 

mais ou menos normal, vou fazer minhas coisinhas... é assim que eu sinto esse troço... 

(Fernando)  
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Nesta passagem, fica claro que a depressão o impede de “decolar”, de ser pura 

possibilidade. Diante do aparecimento da depressão, Fernando se vê paralisado, impotente e 

despotencializado, pois enquanto houver depressão (neblina) a sua capacidade de se 

movimentar, de agir, ou ainda, de ser estão comprometidas. A partir desta analogia, fica 

claro o que está em jogo neste modo de adoecimento: a própria liberdade de ser-no-mundo. 

A partir da fala de Fernando, podemos observar que a depressão é associada a um 

mau tempo, a um tempo cinzento, nublado e sem cor. A crise depressiva se mostra como 

passageira, quando ele diz “só depois que a neblina passar... daqui a pouco ela passa...”. 

Outro aspecto relevante a se notar é o fato desta depressão aparecer “de repente”. Em outras 

narrativas, este fato também foi mencionado, como se a depressão não pudesse ser 

controlada: 

não é da minha vontade... não é da minha iniciativa... ‘estou fazendo de um jeito, 

vou passar a fazer de outro’... não é assim. (Fernando) 

não consigo escapar, isso acontece naturalmente, não é que eu vou me esforçar, 

chorar, que eu vou chorar para cativar alguém. (Adélia) 

A temporalidade, a partir do relato dos entrevistados, perde a abertura projetiva em 

direção às possibilidades de ser. As narrativas desvelaram uma experiência de tempo que 

representa fechamento ao poder-ser. O futuro se apresenta barrado, a partir da evidência de 

apenas uma possibilidade, como podemos observar nas seguintes narrativas: 

eu adoeço por coisas que ainda nem aconteceram, eu já imagino, quando você diz 

assim: ‘tem um negócio que vai ser sexta-feira”... eu já fico... se me falar na segunda, até 

sexta-feira eu estou passando mal, com aquele negócio ruim, enquanto não chega o dia. Aí 

é uma ansiedade triste, horrível, dentro de mim. Ai se disse: ‘eu tenho um negócio pra te 

contar’. Aí eu fico: ‘meu deus, o que é que vai acontecer?... será que é má notícia? (Clarice) 
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fica pensando que as coisas são ruins, que não vai dar certo, que tu não vai 

conseguir, melhor não fazer, melhor não ir... tu tem que desistir seja lá do que for. 

(Fernando) 

ah, não vai dar certo, eu não tenho condições... quem sabe no ano que vem, mas ano 

que vem, vou estar igual, o que vou fazer, não tem solução. (Fernando) 

Percebemos que os entrevistados se projetam ao futuro de forma negativa e a perda e a 

“má notícia” já é dada como certa. O futuro é ausente de esperança e ameaçador, pois 

representa perda e catástrofe e esta comparece como evidência, como certeza e não como 

suposição. Neste caso, toda possibilidade de abertura desaparece, tal como expõe Tatossian 

(1979/ 2006): “a experiência melancólica é, ao mesmo tempo, impotente, porque se reduz a 

uma ou algumas possibilidades, e, toda-poderosa, porque de uma evidência inabalável” (p. 

159). 

A temporalidade, para Heidegger (1927/ 2009a), possui um lugar central, pois 

significa “a unidade originária da estrutura do cuidado (sorge)” (p. 327). O filósofo contraria 

o pensamento corrente que considera o tempo como sucessão de agoras, onde o passado vem 

antes do presente, que, por sua vez, acontece anterior ao futuro. Segundo Heidegger (1927/ 

2009a), “a temporalidade se temporaliza num porvir atualizante do vigor de ter sido” (p. 

350). O tempo é entendido enquanto articulação e movimento, sempre direcionado ao 

porvir. O porvir não é entendido como um futuro que ainda não aconteceu, mas como 

abertura projetiva. 

Porém, tal projeção, presente nos homens saudáveis, não acontece na melancolia. As 

ekstases temporais, descritas por Heidegger (1927/ 2009a), se apresentam, aqui, sem 

articulação, sem movimento e a projeção é direcionada a apenas uma possibilidade, 

entristecida e assustadora. O futuro se apresenta como ameaçador e inquietante, permeado 
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por catástrofes, que nada pode impedir e o passado se mostra muito pesado na existência 

melancólica, pois é constantemente revivido, em seu contexto original (Tatossian, 1979/ 

2006). 

O passado comparece, para Clarice e Fernando, como algo ainda mal resolvido e que 

lhe provoca grande sofrimento, ou seja, o tempo não funciona como campo de possibilidade 

de atualização de si-mesmo, pois o passado se apresenta pesado e determinante. Clarice 

possui uma memória muito viva dos acontecimentos de sua vida, incluindo a época de sua 

infância e adolescência:  

a vida me maltratou muito de certa forma... muito mesmo... eu não tenho boas 

recordações, não tenho boas lembranças, não tenho... eu lembro de tudo, eu lembro de 

coisa que eu tinha três anos... parece que é mentira, mas eu lembro... porque parece que foi 

tão real que eu carrego até hoje. (Clarice) 

é como se ficasse um rancor, sabe... um rancor... tu nem estava pensando mais 

naquilo, mas alguma coisa que aconteceu, alguma coisa que tu viu, tu falou com alguém, te 

lembrou daquilo e tu vivencia de novo aquele mal-estar. (Fernando) 

Ou seja, a situação original é revivida a partir de sua lembrança. Tatossian (1979/ 

2006) afirma que, na depressão, o passado possui um peso e aparece enquanto falta, ou seja, 

como débito. A melancolia é, essencialmente, ser-em-falta. 

Fernando diferencia o seu sofrimento, depressivo, com o sofrimento normal, a partir 

de sua experiência de ser-em-falta, segundo ele: 

eu acho que é normal que aconteçam coisas na tua vida que te influencie o resto da 

tua vida, de uma maneira ruim... se morre alguém próximo de ti, sempre vai sentir saudade 

da pessoa... dependendo da circunstância da morte vai ser pior ainda... mas, não vai 



114 

 

detonar um sintoma de depressão, vai ser uma saudade... horrível, um sofrimento, mas eu 

entenderia como um sofrimento normal... agora uma coisa desse tipo, no meu caso, pode 

gerar um episódio deprê, que já não tem a ver com o negócio que aconteceu, eu que começo 

a fazer associações com outras coisas que também nem aconteceram ainda, eu que começo 

a viajar... ‘isso aqui está ruim, isso aqui também vai ser ruim, aquilo lá também pode ser 

ruim, como é que vai ser? Já sei, vai ser ruim... e o que estimulou isso já ficou para trás, 

mas serviu de estímulo para entrar nessas associações todas. (Fernando) 

A partir deste trecho de fala, percebemos a forma como as coisas afetam Fernando, 

como, por exemplo, a morte de um ente querido. Em um sofrimento ‘normal’, como ele 

chama, tal perda representaria um grande sofrimento e uma saudade, porém, não 

comprometeria a projeção e atuação de si no mundo, enquanto se acontecesse com ele, tal 

perda poderia desencadear uma coerência de outras faltas. Como ele mesmo responde diante 

de sua pergunta de como vai ser, “já sei, vai ser ruim”. Tatossian (1979/ 2006) descreve 

esta experiência de Fernando quando afirma que a experiência da dívida gerada por uma 

situação atual atrai vividos semelhantes: “todas as faltas biográficas se aglutinam na falta 

atual em uma ‘coerência de culpabilidade’ simultânea. Pode-se dizer que a falta elabora a 

melancolia” (p. 195).  

Segundo Heidegger (1927/ 2009a), o débito é ontológico e originário, pois a 

presença não realiza todas as suas possibilidades de ser. Enquanto ser de abertura, sempre 

estará em débito com suas possibilidades, na medida em que sempre escolhe alguma em 

detrimento de outra. Ser e estar em débito com as possibilidades é, assim, uma condição da 

existência.  

O débito, característico da experiência depressiva, representa, então, não uma falta 

ôntica e concreta, mas, profundamente, a falta do devir, dívida para com sua possibilidade 
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de ser, que se encontra gravemente comprometida na depressão.  Ou seja, a falta 

melancólica se refere à falta de ser, à falta ontológica, falta do devir e a experiência de ser-

por-trás-de si.   

Segundo Tatossian (1979/ 2006), o melancólico se exige uma tarefa impossível: não-

ser-em-falta, ou seja, ele não suporta cometer faltas, e por isso, as significa como culpa, 

como responsabilidade sua. O passado é retomado enquanto débito e vivido como culpa, 

pelas demais colaboradoras, principalmente, no tocante ao desempenho do seu papel de mãe.  

Clarice se mostra arrependida pela sua rejeição ao filho caçula e busca explicar sua 

atitude:  

gosto dele (filho), me arrependi do que fiz, já pedi perdão a Deus do que fiz... porque 

até então na minha cabeça eu tinha medo Synara, de criar outro filho sem pai... era essa, 

que eu já tinha passado a primeira experiência e não queria passar de novo. (Clarice) 

Diante do choro constante de sua filha, quando bebê, Cecília se pergunta:  

será que eu chorei tanto que a menina ficou chorona?”, em outro momento ela 

explica: isso (choro) me incomodava e eu me cobrava, toda mãe é doida... e tem culpa... 

(Cecília) 

Na fala de Adélia é muito recorrente a culpa e o arrependimento pelos maus-tratos 

dirigidos ao seu filho, quando este era pequeno. Ela se mostrou bastante emocionada ao 

relembrar a situação e também fica preocupada com as dificuldades de aprendizagem e de 

relacionamento que o filho apresenta atualmente:  

eu batia no bichinho e não sabia porquê, ele tomando banho, eu batia nas costas 

dele com a sandália... às vezes quando eu me lembro eu começo a chorar... hoje eu peço 

perdão ao meu filho por tudo que fiz de ruim (silencia, choro)... eu nem me lembro de eu 
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sendo mãe... hoje eu peço perdão a ele, ele era pequeninho e não sabia de nada... eu não 

queria aceitar que ele tinha nascido”. Em outro momento teme o seu futuro: “eu tenho 

medo que o comportamento dele mais tarde deixe ele um pouco louco, dele se internar aqui 

e eu não quero. (Adélia) 

Em alguns momentos, a culpa comparece como insuportável para Adélia, o que a faz 

romper com a realidade comum. Ela relata um episódio acontecido no dia de nosso 

encontro, em que sua atitude entristeceu sua colega de quarto, uma pessoa muito querida. 

Ela explica:  

a recaída foi porque eu falei uma besteira para a minha colega de quarto, ela saiu 

triste comigo... não gosto de deixar as pessoas tristes... eu fico triste igual a pessoa que 

ficou... às vezes, eu penso: ‘meu deus porquê eu fiz isso?’ (Adélia) 

A recaída a qual se refere é o fato de ter falado sozinha e escutar vozes e se explica 

“é de repente, não é porque eu quero não”. 

A corporeidade também foi um aspecto levantado pelos participantes da pesquisa. 

Heidegger (2009b) entende o corpo como uma experiência singular, ou seja, ele não se 

reduz a uma concepção estritamente biológica, como entendido habitualmente. Segundo o 

filósofo:  

o corpo não é alguma coisa, algum corpo material, mas sim cada corpo... é o meu 

corpo em cada caso. O corporar do corpo determina-se a partir do modo do meu ser. 

O corporar do corpo é assim um modo do Dasein (Heidegger, 2009b, p. 123).  

Ou seja, o filósofo entende o corpo enquanto experiência, como modo de ser-no-

mundo, ou seja, um modo de expressão do meu ser-no-mundo.  
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Binswanger (1935/ 2001) também coaduna com tal visão, considerando que o corpo 

vivido se refere ao modo como o Dasein sente e experimenta seu corpo, ou seja, ao campo 

da experiência e do sentido, e explica que não temos um corpo, mas que somos um corpo: 

“se deve não apenas saber que o homem possui um corpo vivido e como este corpo vivido é 

feito, mas também que, ele próprio é, permanentemente de um jeito ou de outro jeito um 

corpo vivido” (Binswanger, 1935/ 2001, p. 155). Segundo o psiquiatra, o corpo vivido 

possui a função de linguagem, muitas vezes “falamos” por meio do nosso corpo vivido. 

Fernando descreve sua experiência de corpo, a partir do cansaço sem motivo, dores 

de cabeça e problemas de pele:  

gera aquele cansaço físico, mesmo que tu não tenha feito nada para te cansar... 

gera... tu quer ficar parado, não quer fazer nada, quer que passe esse negócio. (Fernando) 

simplesmente, tu acordou de manhã e teu corpo está doendo... e aí tu tem que ir 

trabalhar... quando tu vai trabalhar, em geral, tu cansa no fim do dia... tu vai começar e já 

está cansado... vai começar a trabalhar e teu corpo está doendo e tu já sabe o que é. 

(Fernando) 

Nestas falas, o corpo é experienciado enquanto dor, cansaço e falta de vontade de se 

movimentar, sem um motivo justificável para tanto, ou seja, sem ter acontecido qualquer 

esforço real para gerar todos esses sintomas. Tal descrição se assemelha ao corpo-portador 

descrito por Tatossian (1979/ 2006). Ou seja, o corpo não funciona como suporte, mas como 

peso, como carga, que, segundo a experiência de Fernando, não quer se movimentar. Em um 

estudo realizado por Leite (2009) sobre corpo deprimido, a partir da fenomenologia de 

Merleau-Ponty, a corporeidade também foi descrita a partir da indisposição, da falta de 

ânimo e do peso, o que expressa a postura do homem no mundo. A estagnação do corpo e a 
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sua falta de energia na depressão representam uma expressão da existência do sujeito como 

um todo, de seu modo de ser-no-mundo. 

A corporeidade de Clarice significa um corpo sofredor. Diante de uma discussão com 

seu irmão ela descreve:  

ele fez uma comigo que eu adoeci e fiquei três dias doente... fisicamente mesmo e 

espiritualmente também... mais fisicamente e eu tive que ir trabalhar assim mesmo... e eu fui 

toda moída, Synara... as palavras são tão duras que parece que você levou uma surra, que 

você apanhou. (Clarice) 

O seu corpo doído e “moído” exprime o seu sofrimento e a sua angústia gerada pela 

discussão com o seu irmão. Mesmo sem ter acontecido uma violência física entre eles, tal 

discussão afetou diretamente o seu corpo vivido. Tomando como base a noção de corpo-

próprio de Merleau-Ponty (1945/ 1994), entendemos que o corpo não é simplesmente um 

objeto no mundo, ou seja, um organismo biológico regido por leis causais. O corpo, segundo 

Merleau-Ponty (1945/ 1994), é mundano, ou seja, entrelaçado no mundo e possui um saber 

primordial e originário. Em Clarice, a experiência de sofrimento se expressa por meio de seu 

corpo e esta dor corporal deve ser escutada e compreendida como dotada de sentido. 

Clarice e Adélia descrevem um corpo estigmatizado e vítima de preconceito por não 

se adequarem aos padrões de beleza estipulados. Apesar de não se alimentar, Clarice possui 

um corpo inchado, devido à retenção de líquido:  

não é de comer, não é de almoçar, não é de jantar, não é de nada, é só inchaço... 

você bota o seu dedo aqui assim, que entra o seu dedo no meu corpo... aí eu fico deprimida 

também por conta que eu tenho as minhas roupas, e eu tenho que esforçar para comprar 

outras que dêem em mim”, em um outro momento, ela continua “dizem que a pessoa incha 
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com preocupação, com ansiedade, aí quando chega a noite, as minhas pernas estão dessa 

grossura, estão inchadas, inchadas.. (Clarice) 

Devido ao seu corpo mais inchado, as pessoas ao seu redor, constantemente, afirmam 

que ela está gorda e que está comendo muito, o que a deixa bastante triste:  

as pessoas olham para mim, tem gente que nunca mais tinha me visto e diz assim: 

‘ah, está grávida?’, aí, eu disse: ‘não’, ‘nossa, mas estás gorda’, e eu disse: ‘não, mulher, 

não é gordura não’, ‘é sim, está comendo demais’. (Clarice) 

Com Adélia, a experiência de corpo é associada à vivência de estigma por também 

estar acima do peso e por estar com feridas pelo corpo: “essa semana, dei uma tapa na cara 

da menina porque ela me chamou de baleia assassina...”, mais adiante “por conta dessas 

coceiras que eu peguei aqui dentro (hospital), não tinha isso... e minha mãe disse: ‘não, 

você não vai para casa hoje porque você transmitiu sua doença para a sua filha’, .... que eu 

sentava nos cantos e não era para eu sentar... ‘eu não quero você lá em casa não’... aí tudo 

isso dói, são poucas palavras, mas dói... dói e muito...”. Fica evidente, assim, o grande 

sofrimento provocado em Adélia devido à discriminação e à rejeição de sua mãe.  

A referência ao espaço vivido é realizada pelos colaboradores a partir da noção de 

queda. Segundo Fernando, a depressão é como se estivesse “afundando no poço”. Clarice ao 

se referir à sua crise de depressão afirma:  

se eu cair de vez, como eu caí em outros tempos. (Clarice)  

duas ou três palavras, ele te derruba assim... ele tem alguma coisa dentro dele que 

ele te derruba de uma tal maneira só com uma palavra, duas ou três. (Clarice) 

A dimensão da queda, segundo Chamond (2011), é um modo do corpo habitar o 

espaço vivido e é característico do ser-no-mundo melancólico. Segundo a autora, a queda se 
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refere à perda do apoio e ao vivido de terror, que envolve a direção para baixo e o sentido 

aberto, ou seja, constitui-se como uma forma, um sentido e um sentimento.  

O desejo de suicídio aparece no relato das três colaboradoras. Clarice narra que 

pendurou uma corda em seu quarto e escreveu uma carta explicando os motivos de seu 

suicídio. Para ela, a sua morte significava o fim de seus problemas. O cuidado e a 

preocupação com o futuro dos filhos a fizeram mudar de ideia, como relata a seguir:  

‘eu me mato, eu morro, aí os problemas acabam... mas, e meus filhos? Quem vai 

criar? Como eles vão ser criados? Como eu fui. Não... não vou fazer isso não’. (Clarice) 

eu queria me matar, eu coloquei uma corda no teto da casa... e eu sempre fui assim, 

eu gostava muito de ler a bíblia, mas até então eu lendo a bíblia, mas vinha aquela vontade 

de me matar, de querer sair do sufoco, o meu pensamento só era esse, de sair do sufoco, 

sair desse aperreio, desse tormento de vida. (Clarice) 

Cecília também descreve a sua depressão a partir da vontade de morrer e de seus 

pensamentos suicidas. E, semelhante à Clarice, o cuidado pela sua filha a fez mudar de 

ideia:  

pensei em morte duas vezes, mas só pensei... porque apesar das doidices na cabeça, 

você pensa: ‘se eu tivesse partido, quem vai cuidar dessa menina?’, ela me segurou... e eu 

ainda tinha os remédios, eu sabia onde estava, aí eu ficava pensando, eu vou misturar 

tudinho, uma lapada de uísque e vinho... (Cecília) 

Só podemos compreender o desejo de morte, a partir da experiência do viver. Para 

Clarice, a vida se tornou sinônimo de problema e de dificuldade e, para Cecília, viver e 

executar as atividades do dia-a-dia se tornou um peso, um sacrifício, ou seja, para as duas, a 

vida se transformou em dor.  



121 

 

A possibilidade da morte representa, então, um alívio, a saída possível para uma vida 

sofrida e sem sentido. Em uma vida que representa sacrifício, morrer pode ganhar o 

significado de vida e de tranquilidade. Segundo Tatossian (1979/ 2006), na experiência 

depressiva, “a morte pode tornar-se mais familiar, desejada e vivenciada como liberação” (p. 

128). 

Para Dutra (2000), a tentativa de suicídio pode representar a forma que o Dasein 

encontrou para lidar com sua angústia e seu sofrimento, mesmo que a partir de sua completa 

eliminação. O suicídio pode significar uma possibilidade de escapar do sofrimento 

inevitável que seria viver. 

Em Adélia, o desejo de suicídio se concretizou e ela se cortou com um caco de vidro. 

Aconteceu em sua última gravidez, quando já estava com sete meses e depois de ter ido ao 

encontro do pai de sua filha e deste tê-la rejeitado e maltratado. O corte foi feito em sua 

barriga, tal como descreve:  

cheguei em casa, comecei a chorar, peguei um vidro de umas tampinhas que eu 

tinha e rasgando assim... queria matar a mim e à bebê... fiz isso por conta da tristeza que eu 

senti quando cheguei na casa dele... eu no sol quente, querendo um copo d’água e ele não 

deu. (Adélia) 

Vemos que a sua tentativa de suicídio aconteceu em uma situação de extremo 

desespero e de desamparo, motivado pela rejeição do pai de sua filha em assumir a 

paternidade. Sua tentativa de suicídio pode ser compreendida como a forma encontrada por 

Adélia para expressar o seu sofrimento e a sua tristeza. Sentir-se rejeitada e desvalorizada 

lhe desencadeou muita angústia, que foi expressa por meio da autoagressão. Estar grávida, 

sozinha, fragilizada, sem condições financeiras e sem apoio emocional lhe pareceu 

insuportável. 



122 

 

A medicação foi um tema abordado por todos os participantes da pesquisa. A partir 

das entrevistas realizadas, percebemos que a medicação tem sido a primeira e, por vezes, a 

única forma de tratamento da depressão. Moreira (2002) dirige críticas a esse movimento, 

pois, segundo a autora, tal ideia reduz o ser humano à dimensão unicamente biológica, 

quando, na verdade, somos também seres que agem a partir de intenções dirigidas, ou seja, 

de sentido. 

A droga, usada de forma isolada, pode silenciar o sentido do sofrimento, já que ela 

tem como objetivo principal a remissão dos sintomas. Tal tratamento, apesar de sua 

indiscutível importância, como veremos mais à frente, não considera que o sintoma, para 

além de ser removido e amenizado, representa um sinal de sofrimento que deve ser escutado 

e questionado em seu sentido. 

Trata-se de uma questão bastante séria, pois o uso exclusivo e contínuo da medicação 

pode encobrir o sentido da experiência depressiva, gerando uma ausência de reflexão, 

tematização e apropriação de sua própria angústia. Tal desapropriação do sofrimento pode 

resultar em uma existência fragilizada e vazia de sentido (Boss, 1981; Dantas, 2009; 

Moreira, 2002). 

Observei essa situação em uma de minhas visitas ao hospital psiquiátrico. Um rapaz 

de cerca de vinte e dois anos me foi encaminhado para entrevista. Estava visivelmente 

medicado e bastante sonolento. Diante de minhas tentativas de perguntar sobre seu 

sentimento e sua experiência de depressão, me respondia, vagarosamente, não saber dizer de 

seu estado e não saber o que havia lhe acontecido.  

Apesar de não conseguir descrever a sua experiência de depressão, me relatou, 

quando nos despedimos, de forma tímida, mas segura, que precisava conversar mais com as 

pessoas e que sentia falta de conversar. Entendo a sua fala: “preciso conversar mais”, como 
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“preciso me expressar mais”, “preciso construir sentidos para a minha existência”, “preciso 

ser-com”.  

Ou seja, a partir do contato comigo, pôde se dar conta de quão distante estava de si 

mesmo, de modo que não conseguia entrar em contato com a sua própria experiência e 

muito menos organizar um discurso para me relatar. Ele constatou que precisava conversar, 

ou seja, que necessitava refletir, se apropriar de sua existência e construir sentidos para a sua 

vida. 

Constatamos, então, que a falta de uma re-significação da experiência somada ao uso 

contínuo do medicamento, parece ter lhe retirado a capacidade de expressão, ou seja, ter 

restringido a sua possibilidade de expressão singular e autêntica, transformando-o em 

alguém apático e vazio de sentido. 

Fernando era o único que se encontrava sem tratamento algum, devido às reações 

adversas provocadas pelo antidepressivo que tomava. Ele havia suspendido a medicação 

havia um mês e disse ainda não sentir o efeito de sua parada, tendo em vista que sua vida 

não havia se modificado. No tocante aos efeitos do antidepressivo ele expõe:  

eu nunca tomei nenhum antidepressivo e me senti bem... não, o antidepressivo 

ameniza, o melhor sentido do antidepressivo é amenizar... nunca houve uma parada de 

sintoma... o antidepressivo sempre foi, para mim, no máximo uma coisa que amortecia um 

pouco, ele nunca eliminou sintoma. (Fernando) 

Tal experiência se mostra contrária às promessas milagrosas efetuadas pelas 

propagandas de antidepressivos. Uma análise de campanhas publicitárias realizada por 

Rodrigues (2003) demonstra que os medicamentos são associados a ideais de produtividade, 

ausência de medo, qualidade de vida e, até prometem dar sentido à vida do consumidor.  
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A suspensão da medicação lhe provocou algumas mudanças no seu modo de ser. 

Quando tomava a medicação, pensava:  

’bom, eu já estou fazendo o que pode ser feito, que é tomar o remédio, então o que 

acontecer está totalmente fora do meu controle’. (Fernando) 

Assim, Fernando responsabilizava o psiquiatra e a medicação pela sua melhora: 

 eu me sentia um pouco mais desligado dos sintomas tomando o remédio... eu 

deixava para o remédio fazer o serviço, ou se não fizesse eu dizia para o médico. 

(Fernando) 

Rodrigues (2003) nomeia este processo como infantilização, segundo o autor, 

“muitos pacientes passam a não mais assumir responsabilidades pelos seus males, seus 

humores, sua vida, porque são ‘deprimidos”’ (p. 21). A partir da suspensão da medicação, 

afirma estar se observando mais e de certa forma, se cuidando mais, tomando para si a 

responsabilidade pela produção e possível mudança de sintomas. 

As demais colaboradoras ressaltam os benefícios do uso da medicação em suas vidas. 

Clarice afirma que sua medicação a equilibra e a deixa mais calma: “ela me ajuda a me 

deixar mais calma, a não gritar, a eu ter controle”. Cecília expõe as melhoras que teve, a 

partir do uso da medicação: “melhorei bastante... a disposição e fiquei também sem vontade 

de morrer”. Adélia expõe os efeitos negativos gerados pela suspensão da medicação: “eu 

parei de tomar os remédios... aí à medida que eu parei de tomar o remédio, eu piorei... 

fiquei mais agitada, mais nervosa”. Em outro momento ela explica: “o remédio acalma, dá 

sono, o remédio me deixa menos nervosa... converso com todo mundo”.  

A partir destes relatos, observamos a importância dada pelas colaboradoras ao 

tratamento medicamentoso como meio de minorar seu sofrimento humano e melhorar sua 
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qualidade de vida. De fato, a medicação, quando usada de forma adequada, contribui para 

diminuir as limitações decorrentes do processo de adoecimento e pode facilitar a inserção do 

sujeito na vida profissional e social.  

Rodrigues (2003) reconhece os avanços que as descobertas farmacológicas têm 

produzido na vida dos pacientes. Segundo o autor, o próprio processo de 

desinstitucionalização dos pacientes tem sido permitido graças às descobertas de 

medicações. Tais descobertas trouxeram esperança a muitos pacientes, que antes eram, 

muitas vezes, submetidos a tratamentos agressivos e dolorosos. A questão seria, então, o uso 

que se faz da medicação, pois ela pode ser utilizada tanto como instrumento de 

aprisionamento do sujeito, como também pode viabilizar modos de ser mais autônomos e 

livres. 

A dependência que a medicação provoca também foi um aspecto lembrado pelas 

colaboradoras. Clarice compreende sua depressão a partir da dependência da medicação:  

eu sou doente, com depressão... porque eu não consigo largar os remédios... 

(Clarice) 

  A dependência da medicação foi enfatizada quando relata sua dificuldade para 

dormir, quando ela diz não ter sono e não conseguir dormir sem remédio, o que ela 

denomina de um “sono artificial”.  

Adélia também observa a dependência que este causa:  

esse remédio deixa a pessoa doente também porque você não volta a ser como era 

antes, nem para dormir sozinha você consegue sem o remédio... dá uma insônia quando 

pára de tomar o remédio. (Adélia) 
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Clarice expõe que, diante de problemas familiares e no trabalho, teve a dosagem de 

sua medicação aumentada pela psiquiatra. Rodrigues (2003) realiza uma reflexão 

interessante a esse respeito. Segundo o autor, muitos psiquiatras prescrevem uma medicação 

a fim de aumentar e potencializar a capacidade do sujeito em enfrentar as situações que o 

perturbam, porém não analisam a problemática contextual. Este tipo de intervenção entende 

a depressão como puramente de ordem individual, referente ao indivíduo, que não consegue 

lidar com sua situação e negligencia o sujeito enquanto ser social e histórico. Ou seja, o 

psiquiatra apenas cumpre o papel de auxiliar o paciente a corresponder a uma demanda de 

eficiência no âmbito laboral e familiar, sem, muitas vezes, realizar uma reflexão crítica 

sobre o contexto de relações estressoras envolvidas na vida do paciente na sua condição de 

ser-no-mundo. 

Na experiência de Clarice, também foi observado a função da medicação como um 

escudo protetor diante das adversidades. Suas amigas se certificam de que ela está sob o uso 

do remédio antes de abordar algum assunto delicado, como expõe a seguir: 

elas perguntam logo quando eu estou aperriada: “Clarice, já tomou o remédio?’, 

‘já’, ‘sim, agora vamos falar’, porque se eu não tiver... elas não me dizem nada. (Clarice)  

Diante deste trecho, percebemos que, se Clarice não estivesse sob o efeito da 

medicação, ela seria considerada inapta, pelas amigas, a lidar com uma situação estressora. 

Dantas (2009) considera que os medicamentos comparecem, no mundo contemporâneo, 

como uma fórmula de imunidade aos acontecimentos da vida, ou ainda, eles são veiculados 

como cápsulas protetoras da existência humana. 

O trabalho como efeito terapêutico foi apontado por Fernando e Cecília. Segundo 

Fernando:  
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acho que o trabalho ajuda a combater a depressão porque o trabalho te obriga a dar 

atenção a uma coisa que não é a depressão... tu vai se reunir com outras pessoas, vai dar 

atenção a outras pessoas... e aí, muitas vezes, ouvir os problemas das outras pessoas te 

desligam do teu problema. (Fernando) 

A partir dessa fala, podemos constatar que não é a atividade laboral em si que 

provoca prazer e bem-estar, mas o ato de se voltar para outras coisas e para outras pessoas, 

parece aliviar a depressão. O trabalho também cumpriu um papel importante no momento 

em que Cecília se encontrava em crise depressiva. Segundo ela: 

a minha válvula de escape é o trabalho, porque eu gosto muito do meu trabalho... a 

galera é animada... quando eu chegava lá, eu desligava dos problemas... recarregava 

minhas baterias para enfrentar o dia. (Cecília) 

quando eu estava no auge da minha deprê, eu ia lá, passava à tarde, me animava lá. 

(Cecília) 

Aqui também o trabalho é reconhecido como positivo, a partir das relações que são 

estabelecidas e do fato de propiciar o distanciamento dos próprios problemas. Assim, o 

trabalho foi apontado pelos colaboradores a partir de seu sentido socioafetivo, ou seja, como 

meio de interação social, no qual acontece o esquecimento do próprio sofrimento.   

Foi bastante presente no discurso dos colaboradores a referência ao estigma como 

parte da experiência vivida na depressão. Segundo Goffman (1978), o estigma faz referência 

a um atributo depreciativo, mas que em si não possui um valor, ou seja, o valor positivo ou 

negativo de um determinado atributo deve ser analisado a partir do contexto social. Segundo 

ele: “a sociedade estabelece os meios de categorizar as pessoas e o total de atributos 

considerados como comuns e naturais” (p. 11). Segundo o sociólogo, o estigma aparece 

quando há uma expectativa social de que todos deveriam cumprir. 
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Nosso cenário capitalista e consumista considera como “comum e natural”, modos de 

ser pautados na lógica da felicidade, eficácia e produtividade. Em nossa época não há espaço 

para o sofrimento, para a angústia e para a doença, como aspectos inerentes à vida (Dantas, 

2009). 

A concepção de saúde fundamentada no discurso biomédico atual representa “estar 

sempre ativo, disposto e dando o melhor de si, para desta maneira, conseguir ser bem-

sucedido na execução de múltiplos papéis, sem se descuidar da aparência ou da obtenção de 

prazer como manda a regra contemporânea” (Dantas, 2009, p. 576). Veicula-se, assim, um 

ideal de saúde, no mínimo, difícil de ser alcançado, pois se exige um estado de constante 

produtividade, disposição, felicidade e adequação ao padrão de beleza imposto, ou seja, um 

sujeito plenamente realizado. 

Aqueles que fogem aos padrões pré-estabelecidos e veiculados diariamente pela 

mídia e pelas campanhas publicitárias são excluídos e estigmatizados socialmente. A 

depressão, em nossa sociedade, segundo Pelegrini (2003), não é tolerada. Em um contexto 

social competitivo, onde somos constantemente chamados a tomar decisões, a atuar na 

resolução de problemas, enfim, a agir, alguém que se isola e se mostra desvitalizado em seu 

poder de agir é desprezado. Uma pessoa muito atuante, agitada e produtiva, ainda que sofra 

de um estado patológico, como a mania, parece atender melhor aos anseios contemporâneos. 

Percebi, na narrativa de Clarice, que este dever e obrigação de demonstrar felicidade 

e tranquilidade, no seu ambiente de trabalho, lhe causam grande sofrimento, como ilustra os 

trechos abaixo: 

eu tento mostrar que eu estou sorridente, eu tenho que tratar as pessoas bem, mas 

quando essas pessoas viram as costas, eu corro para o banheiro para chorar... só para 

disfarçar que eu estou bem, só que eu não estou bem. (Clarice) 
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só eu e Deus que sabemos o que eu sinto naquela hora que eu estou “bom dia! Boa 

tarde!”... aí ninguém sabe o que eu estou passando... pronto, é aí onde eu mais me acabo... 

eu tenho que passar que estou bem, que eu estou boa, quando eles chegam eu tenho que 

estar sorrindo, eu tenho que estar sorrindo mesmo que seja à força. (Clarice) 

os clientes, meus patrões, todo mundo, que eu tenho que passar: “tudo bom 

Clarice?”, “tudo bem”, “está tudo bem mesmo?”, “tudo bem”, mas quando eu viro as 

costas, chega as lágrimas descem, aí eu enxugo e sigo. (Clarice) 

Notamos que fingir estar bem, sem poder expressar a sua experiência singular e 

verdadeira gera em Clarice um grande sofrimento. Sua expressão autêntica e própria, 

enquanto alguém que está triste e que sofre, é encoberta, a favor do modo de ser impessoal. 

Na sociedade em que vivemos é intolerável a expressão do sofrimento; mesmo ele sendo 

experienciado, não deve ser expresso e estar aparente, ou seja, não nos é permitido expressar 

sentimentos de angústia e sofrimento. 

Na narrativa de Clarice também percebemos que a sua depressão é desacreditada 

pela sua família, como ilustrado nas falas abaixo: 

ninguém me compreende, ninguém me compreende... meu pai não acredita em 

depressão... ele diz que isso não existe não, eu disse ‘papai, por incrível que pareça, 

existe!’, ‘existe nada, que conversa é essa’, eu disse ‘tá certo’. (Clarice) 

quando meu irmão está ruim da cabeça, de maldade diz que eu estou doida, que eu 

me faço de doida para passar melhor. (Clarice) 

Percebemos na fala de Clarice que sua família considera sua depressão uma 

invenção, uma desculpa que ela usa para “passar melhor”. A incompreensão da depressão 

foi um significado emergente encontrado também no relato de pessoas deprimidas em outras 



130 

 

pesquisas fenomenológicas (Moreira & Telles, 2008a; Moreira & Melo, 2008b). Nestas 

pesquisas, foi constatado que a desconfiança dos outros acontece pelo caráter “invisível” da 

depressão.  

Outra questão importante de salientar, também discutido nesse estudo e observado no 

discurso de Clarice, é o sofrimento gerado pela falta de compreensão de sua família. Clarice 

sofre, assim, não apenas pela sua depressão, mas também pelo descrédito em relação à 

veracidade de seu sofrimento.  

Cecília afirma que sua família sabe de sua depressão, mas que sente ser um assunto 

desconfortável de ser abordado e narra a resistência de alguns familiares que sofriam de 

doença mental em buscar ajuda especializada. Segundo ela: 

eu digo que fui a precursora da psiquiatria na família... antes de eu ter depressão 

pós-parto, minha mãe precisava ir pra psiquiatra, minha prima precisava, mas ninguém tem 

coragem de ir... tinha vergonha, tinha preconceito, achava que psiquiatra era coisa de 

doido, aquelas coisas que todo mundo acha... aí quando a minha prima teve uns episódios 

que eu achei que seria indicado um psiquiatra, eu notava uma resistência e dizia ‘minha 

gente, deixe de besteira, já fui, olha, eu tomo, é ótimo’... porque é muito preconceito, aí a 

pessoa que está ali morrendo por dentro, podendo ir para o médico e não vai atrás. 

(Cecília) 

Tal situação apontada por Cecília é muito comum, séria e precisa ser discutida pela 

sociedade pública em geral, pois representa o autoestigma, ou seja, a discriminação dirigida 

ao seu próprio sofrimento. O autoestigma pode contribuir para a manutenção do sofrimento 

em silêncio, ou seja, na ausência de ajuda especializada, e, em casos mais graves, pode até 

resultar em suicídios. 



131 

 

Buscar tratamento psiquiátrico, para a família de Cecília, seria “coisa de doido”, ou 

seja, percebemos que o sofrimento e a doença mental estão associados, em nossa sociedade, 

a uma referência pejorativa, de loucura e de insanidade. Dessa forma, a resistência em 

buscar ajuda pode estar relacionada com o medo de ser discriminado, de ser tratado diferente 

e ser visto como louco pela sociedade. O medo da discriminação pode ser um dos motivos 

que impedem a pessoa de buscar um tratamento adequado e manter o seu sofrimento em 

segredo. 

O sofrimento sentido por essas pessoas, além de ser escondido e camuflado, lhe 

representa vergonha, ou seja, elas têm vergonha de sofrer e de estar infelizes. Tal sentimento 

deve ser compreendido em nosso contexto social que entende o sofrimento e a angústia 

como algo errado, anormal e como sinal de fraqueza.  

Fernando entende a sua depressão como um estado permanente de sua personalidade 

e se vê incompreendido pelas pessoas que, a seu ver, consideram a depressão um 

adoecimento temporário: 

às vezes eu não quero encontrar as pessoas porque de repente elas vão me perguntar 

sobre ‘como é que tu está?’... ‘ora como é que eu estou, como uma pessoa que tem 

depressão, às vezes não estou bem, às vezes estou bem’... mas, é meio chato responder sobre 

isso porque não é assim tipo uma gripe que tu pegou na semana passada e já está bom... 

isso não tem passagem... a depressão é permanentemente... então, às vezes, eu poderei 

evitar algum contato, poderei não ir a algum encontro social por conta disso. (Fernando) 

No ambiente familiar demonstra ser bem compreendido e oferece uma possível 

explicação para este fato: 

meu pai é médico, não é psiquiatra, mas por ser médico a pessoa já está acostumada 

a lidar com a doença, com sintoma, então não é uma coisa estranha que chame tanta 
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atenção... minha irmã também é médica, por sua vez, sendo da área... fica mais fácil para 

quem é médico... se justamente são os médicos que tu convive na família mais 

proximamente. (Fernando) 

Fernando considera, assim, que sua depressão é compreendida por sua família pelo 

fato de possuírem mais intimidade e conhecimento acerca de doenças e sintomas. De fato, 

podemos pensar que muito do estigma e da discriminação com a doença mental e, mais 

especificamente, com a depressão, se deve ao desconhecimento das pessoas. Tal 

desconhecimento pode contribuir para as ideias que cercam a depressão, de que significa um 

fingimento, algo negativo que não se deve sentir e algo que pode ser modificado a partir da 

força de vontade de cada um. 

Talvez, como Fernando aponta e também discutido por Moreira e Telles (2008a) e 

em estudos apontados pela autora, o caminho do esclarecimento e da informação sobre a 

depressão poderia contribuir para a diminuição da incompreensão e do estigma que cerca 

esta doença.  

Em Adélia, é bem evidente o estigma que sofre por ter depressão e por se encontrar 

hospitalizada:  

o povo sabe da minha situação, aí não me dá emprego... ficam sabendo que eu sou 

internada, que eu tenho problema... as pessoas pensam que eu sou doida, que posso bater 

nos filhos delas... quando sabem que fui internada ficam com medo de eu bater nos filhos 

dela. (Adélia) 

Observamos que, por Adélia se encontrar hospitalizada, ela é percebida e identificada 

como alguém descontrolada, perigosa e violenta. Arraes-Amorim e Dimenstein (2009) 

chamam atenção para a rotulação e a fixação de identidades que acontecem com o doente 

mental, que é associado a alguém de grande periculosidade.  
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A discriminação que sofre parece ser tão comum que, diante da menor situação, 

desconfia que desperta o medo nas pessoas, ou seja, que será estigmatizada. Pude perceber 

tal situação no momento em que a entrevistei. Fomos encaminhadas a uma sala do hospital 

pela psicóloga do local, que me avisou que deixaria a porta entreaberta. Neste momento, 

Adélia perguntou: “está com medo que eu faça algo?”. Com sua pergunta, percebemos sua 

preocupação em relação ao temor que o outro pode sentir em decorrência de sua doença. 

Estar hospitalizada também é motivo de deboche das pessoas ao redor e gera 

exclusão social:  

lá fora, as pessoas têm preconceito mesmo, quando eu falo que estou internada, as 

pessoas ficam rindo da minha cara... e fica dizendo assim ‘é doida, é doida’... minha ex-

patroa disse isso... ela não queria aceitar o meu problema... ‘não, eu acho que você não 

arranja emprego em canto nenhum mais’. (Adélia) 

O peso de ser interna em um hospital psiquiátrico é tão grande, que, segundo sua ex-

patroa, seu destino já está traçado e representa não conseguir trabalho. Como se Adélia fosse 

sempre associada ao rótulo de interna de hospital psiquiátrico, e, portanto, indigna de 

confiança e incapaz. 

Goffman (1961), em seus estudos em hospital psiquiátrico, também observou esta 

realidade. Segundo o autor, a posição social do interno, quando sai do hospital, nunca será 

igual como era anteriormente, pois ele é fortemente estigmatizado. O internado, de acordo 

com Goffman (1961), é recebido, no mundo externo, de forma fria e percebe claramente tal 

discriminação na dificuldade que encontra em conseguir um emprego. 

Vivemos em uma sociedade pouco receptiva aos distúrbios emocionais, então mesmo 

fora do ambiente hospitalar, percebemos que ela continua sendo isolada e excluída das 

relações sociais. O estigma de ser interna de um hospital psiquiátrico gera, assim, exclusão 
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social e perda de relações sociais e de oportunidades de trabalho, tendo em vista que Adélia 

deve ser mantida devidamente afastada e isolada de todos. Percebemos, então, como o 

estigma gera processos de diferenciação e segregação social. 

O trabalho, ou seja, a capacidade de produzir, desperta a valorização e o sentimento 

de utilidade e de dignidade na pessoa. Assim, a exclusão no trabalho pode ter sérias 

consequências para o sujeito, como o sentimento de inutilidade, a perda da auto-estima, a 

piora de seu estado depressivo e a dependência financeira.  

A exclusão do trabalho implica em sua exclusão também como força produtiva e de 

consumo, pilares de nossa sociedade capitalista. Assim, a pessoa sofre também por ser vista 

como um improdutivo e sem condições de consumo, que acarreta em forte discriminação, 

nos dias atuais, como veremos a seguir. 

Adélia também fez referência ao estigma que sofre por ser pobre e não ter poder 

aquisitivo para consumir e comprar roupas. Na sociedade capitalista em que vivemos, da 

aparência e da imagem, tal preconceito é um dos mais comuns. Ela afirma:  

eu tenho muito medo também de chegar na igreja e ser rejeitada... aí, eu chego lá, as 

pessoas ficam me medindo da cabeça aos pés... eu tenho costume de ir para a igreja com 

minha calça jeans branquinha e minha blusinha verde, eles dizem ‘você só tem esse tipo de 

roupa?’ (Adélia) 

É bastante significativa a experiência de hospitalização descrita por Adélia. Goffman 

(1961) é um importante autor nesta temática, pois realizou um rico estudo sobre o que 

nomeia como instituição total, que definiu como “um local de residência e trabalho onde um 

grande número de indivíduos com situação semelhante, separados da sociedade mais ampla 

por considerável período de tempo, leva uma vida fechada e formalmente administrada” (p. 

11).  
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Dentre exemplos de instituições totais, podemos citar os hospitais psiquiátricos, as 

prisões e os conventos. O autor analisou estas instituições de modo geral, mas se debruçou, 

especialmente, na realidade dos hospitais psiquiátricos e, mais precisamente, no mundo dos 

internados e não na equipe dirigente. A análise do mundo do internado em hospital, da 

maneira como essa experiência é vivida por ele, foi possível devido ao trabalho de campo 

realizado por Goffman (1961) durante um ano em um hospital na cidade de Washington, nos 

Estados Unidos. 

Na experiência de Adélia, morar no hospital representa algumas restrições, 

principalmente, em relação à falta de tranquilidade e de privacidade presentes no local, 

como expressa no trecho abaixo:  

só os gritos das doidas que tem que aguentar, que ninguém é de ferro... no meu 

quarto só são duas camas: a minha e a dela, aí dá sossego que não tem aquele montão de 

gente pra conversar, pra chorar, pra gritar. (Adélia) 

Em outro momento afirma que a primeira coisa que fará quando sair do hospital é 

dormir o dia inteiro, pois, segundo ela: 

aqui não dá para dormir... é difícil dormir aqui porque é o tempo todo abrindo e 

fechando a porta e a porta não tem trinco... não dá para trancar... tem que colocar a cama 

na porta, mas, mesmo assim, elas ficam empurrando a cama. (Adélia) 

A constante exposição pública e a falta de um espaço privativo também foram 

observadas por Goffman (1961), em sua pesquisa de campo em hospital psiquiátrico. 

Segundo o autor, “o internado nunca está inteiramente sozinho; está sempre em posição em 

que possa ser visto e muitas vezes ouvido por alguém, ainda que apenas pelos colegas de 

internamento” (p. 32). Além da falta de privacidade, o autor também assinala que a perda do 

silêncio à noite, lembrado por Adélia, também acontece durante o período de hospitalização.  
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Tais fatores podem implicar em um sentimento de invasão e violação do território do eu. 

O internado, nessas condições, não possui autonomia para realizar as suas vontades e nem 

controle sobre o seu próprio espaço, podendo desencadear o que o autor nomeia como a 

“mortificação do eu” ou “mutilação do eu”. 

Em uma pesquisa qualitativa realizada por Grossi (1998) em que a autora buscou 

compreender a vivência de hospitalização por pacientes psiquiátricos, a perda da 

individualidade e da privacidade também apareceu como significado emergente, devido ao 

fato dos internos se encontrarem em um espaço coletivo e sob vigilância constante. 

O fato de exercer algumas funções no hospital parece ser motivo de orgulho, para 

ela, como ilustrado na fala abaixo: 

eu ganho 10 reais aqui por semana, Dr. G. paga a gente por semana, 10 reais, 

coloco o lençol na cama das meninas, é só uma vez por dia, aí eu boto o lençol na cama 

delas e na sexta-feira, Dr. G. paga (animada)... eu gosto, por isso que estou tão animada de 

estar aqui... às vezes a pessoa pede para eu limpar o chão, eu limpo... se for para lavar a 

louça, eu lavo, lavar as calcinhas das meninas, eu vou lá para a lavanderia lavar... tenho 

preguiça não, trabalho para mim, é toda hora... (Adélia) 

Goffman (1961) nomeia este processo descrito por Adélia como “prêmios e 

privilégios”, que são modos de organização peculiares às instituições totais e obtidos em 

troca de obediência e cooperação à equipe dirigente. O autor considera que tais conquistas 

podem ter um efeito reorganizador para o eu do internado, que se vê reconquistando alguns 

direitos perdidos devido a internação, como, por exemplo, o direito à leitura de jornal, o 

acesso à cafeteria, uma cama melhor e um maior acesso à equipe médica.  

No caso de Adélia, percebemos que o prêmio em forma de pagamento em dinheiro, 

apesar de se tratar de uma quantia simbólica, representa, para ela, a sua valorização, o seu 
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respeito e seu reconhecimento como pessoa. Ou seja, a entrevistada parece se sentir útil e 

valorizada com as tarefas domésticas que realiza no hospital e o seu devido reconhecimento, 

por meio do pagamento. Com esta fala também observamos o seu sentimento de orgulho por 

ter disposição para trabalhar. 

Em sua narrativa acerca da experiência de hospitalização, Adélia também ressalta as 

festas realizadas em datas comemorativas e demonstra se sentir à vontade com as pessoas do 

hospital, considerando-os como parte de sua família:  

porque as pessoas daqui do hospital já viraram minha família... as pessoas saem, eu 

vou ficando, gosto de tudo aqui no hospital, das brincadeiras, o carnaval, a semana santa, o 

são joão, o natal, é muito bom... eu me sinto alegre com as pessoas aqui... tiro brincadeira, 

é minha casa, são meus irmãos... (Adélia) 

A partir da referência ao hospital como sua casa e dos integrantes como seus irmãos, 

percebemos que, de certa forma, Adélia se sente acolhida e abrigada no local, ou seja, ela 

possui o sentimento de pertencimento. Parece ter formado vínculos e laços de afetividade 

com algumas pessoas do hospital, ou seja, se sente integrada à nova “família”. 

Diante de sua narrativa, percebemos que, no hospital, se sente melhor tratada e mais 

cuidada do que fora dele, em que vive situações de rejeição, humilhação e falta de 

alimentação, como assinala:  

eu cheguei aqui bem magrinha, quando eu cheguei aqui no hospital... muito sofrida, 

passava necessidade, tinha dia que não tinha nada para comer em casa. (Adélia) 

Diante disso, podemos considerar que Adélia desenvolveu o que Goffman (1961) 

denomina como “táticas de adaptação”, mais precisamente, podemos identificar, em seu 

caso, a chamada “colonização”. Neste modo de adaptação, a realidade externa é a referência 
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utilizada pelo interno para perceber que a vida no hospital é desejada e estável. Segundo o 

autor, estes internos parecem ter “encontrado um lar ou nunca ter tido nada melhor” (p. 60).  

A fala de Adélia indica essa questão, principalmente, quando afirma que, no hospital, 

é bem alimentada e bem tratada, diferente de sua realidade fora do hospital, que se 

caracterizava pela falta de alimentação e de respeito. Assim, estar hospitalizada, para ela, 

significa também estar sendo cuidada e amparada. 

Tellenbach (1969/ 1999), a partir de seu contato com uma centena de pessoas em 

depressão, identifica características que são constantes a estes indivíduos, o que permite a 

descrição de um typus melancholicus. Seus traços marcantes são a ordenalidade, a auto-

exigência e o ser-por-outrem. Tais características podem ser encontradas em algumas 

narrativas. 

Ao longo de toda a narrativa, Clarice expõe um modo de ser pautado na 

ordenalidade, principalmente em relação aos afazeres domésticos. Sua casa deve estar 

sempre arrumada e bem cuidada e reconhece que, em alguns momentos, se acha 

insuportável por tanta ordem e rigidez no cumprimento de tarefas:  

porque eu reclamo, é tanto que os meus filhos não botam os pés no sofá... eles sabem 

também que eu não gosto de ver a cama desarrumada, eles não desarrumam... dizem que eu 

sou chata, eu sou chata e eu acho que eu sou muito chata mesmo... eu tenho para mim que 

eu fico, às vezes, insuportável...chata que você não suporta nada, você não suporta ver uma 

colher, que se estiver assim, eu reclamo... é coisa ruim, é triste... tem que estar ajeitado 

naquela hora... enquanto eu não fizer, eu não relaxo. (Clarice) 

Para Tellenbach (1969/ 1999): “as donas de casa esforçam-se pela limpeza mais 

escrupulosa; pode-se comer no chão” (p. 173). Este modo de existir é marcado por uma 
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grande rigidez, e, portanto uma restrição de possibilidade de ser. Pois, “ordem é aqui fixação 

e manutenção da vida em limites rígidos, que dificilmente são transcendidos” (p. 175). 

Em diferentes momentos, Clarice demonstra o quão insuportável lhe é assistir a 

ausência da desejada ordem em sua dinâmica familiar, devido, por exemplo, ao fato de sua 

mãe estar doente e não ser bem-cuidada:  

eu não aguentei o estado da minha mãe, que ela se encontra hoje... eu não aguento 

ver ela... eu peço perdão a Deus, que tu acredita que eu não consegui nem falar com a 

minha mãe?... (Clarice) 

O não cumprimento de horários a irrita:  

mamãe, por estar doente, era para ela tomar o café o mais tardar de sete horas da 

manhã ou sete e meia, quando vão dar o café para mamãe já é meio-dia, café... (Clarice) 

Diante da oferta para morar com os pais, Clarice explica ao seu pai:  

papai, eu não venho morar mais aqui não, eu não vou sair da minha casa para ver o 

que eu não quero não, papai, eu vou sair daqui louca, que eu vou enlouquecer aqui dentro 

dessa casa, eu vendo as coisas que eu não posso dar jeito (Clarice) 

Percebemos que Clarice não consegue se manter indiferente à situação de sua mãe 

doente, sua falta de cuidados adequados e o alcoolismo de seu pai. Tais situações estão fora 

da sua ordenalidade desejada e também parecem estar fora de seu controle, o que a faz sofrer 

bastante.  

Em outra passagem, ao falar sobre a violência doméstica que sua irmã sofre, 

percebemos que sua ordenalidade também é acompanhada de sinais de auto-exigência e de 
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ser-por-outrem, quando ela se impõe a tarefa de resolver o problema de sua irmã, e, diante 

da falta de sucesso, sofre por isso. Em suas palavras:  

porque de uma forma ou de outra você adoece, você quer dar jeito e não pode... 

então, eu prefiro me afastar mais... é porque eu entro em recaída, eu choro pelos outros, eu 

choro pelo problema dos outros que não são nem meus. (Clarice) 

Em outra passagem, fica também claro o quanto ela se sente no dever de resolver os 

problemas à sua volta e, em sua impossibilidade, sente-se mal:  

porque eu não dou jeito, aquilo que eu não dou jeito eu adoeço... se eu estiver lá... 

eu quero ajeitar, mas eu não dou conta, aí fico me sentindo incapaz, fico doente porque não 

fiz. (Clarice) 

Tellenbach (1969/ 1999) explica este fato: “(o melancólico) considera como culpa o 

sentimento de não ter cumprido com o rendimento que ele mesmo havia se exigido” (p. 

174). 

Em Cecília, os traços do typus melancholicus também foram identificados. Desde a 

época da adolescência, percebemos traços de auto-exigência. Ela relata: 

quando eu tive essa vontade de morrer, da primeira vez, o que me vem à mente... é 

quando eu fui fazer vestibular, que eu achava que se eu não passasse eu com certeza ia 

morrer porque eu não ia aguentar a frustração de não passar. (Cecília) 

O contexto de sua gravidez foi marcado por situações muito conturbadas, como a 

mudança de casa, o atraso nas obras, a depressão do marido, o assalto à sua antiga casa, 

além das dificuldades referentes à maternidade, que foi marcado pela ausência de suporte de 

sua família no cuidado da bebê, sua inexperiência como mãe e o choro constante de sua 
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filha. Segundo ela, toda essa situação “fugiu do controle, e aquele controle que eu gosto”, ou 

seja, de uma ordenalidade desejada. 

Mesmo com todas as dificuldades, Cecília não aceitava que uma babá cuidasse de 

sua filha. O controle que gostaria de manter em sua criação foi somada a uma auto-exigência 

elevada no papel de mãe, em que somente ela poderia exercer. Neste contexto, de busca de 

controle e de auto-exigência, identificamos na relação mãe-filha uma preocupação do tipo 

substitutiva. Segundo ela: 

jamais eu deixaria minha filha com uma babá, é porque eu não confio mesmo, 

menino é um livro em branco, então eu prefiro eu escrever... os defeitos e as qualidades que 

ela tiver fui eu que quis que ela ficasse daquele jeito... eu acho que babá coloca muito em 

mau costume... hoje, todo mundo diz que ela é super educada, mas só eu sei o quanto 

custa... porque para a criança ficar do seu jeito, você tem que aguentar. (Cecília) 

Heidegger utiliza o termo cuidado (Sorge) para designar a característica ontológica 

do Dasein de ser sempre em relação. Heidegger (1927/ 2009a) distingue dois modos básicos 

de cuidado (Sorge): “ocupação” (Besorgen) é o cuidado com os entes intramundanos que 

não possuem o modo de ser do Dasein; “preocupação” (Fursorge) é o cuidado com os entes 

que têm o modo de ser do Dasein. Existem duas possibilidades extremas de “preocupação”. 

A primeira se refere ao modo de preocupação que “substitui” o outro, assumindo suas 

“ocupações” para liberá-lo como algo já pronto. Nesta preocupação, o outro pode se tornar 

dependente e dominado. O segundo modo de preocupação é a que “antepõe” ao outro, não 

para substituí-lo, mas para pô-lo diante de suas próprias possibilidades de ser. Esta forma de 

cuidado ajuda o outro a se tornar livre para si. 

Nesta narrativa, desvela-se, na relação mãe-filha, um cuidado substitutivo, pois é 

marcado pelo domínio e o controle que Cecília busca exercer sobre a filha. A filha é 
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percebida como um objeto a ser manipulado e moldado de acordo com suas preferências. A 

criança deve ser um espelho dela própria, processo que seria atrapalhado a partir da 

intervenção da babá. A criança se torna dependente de seus ideais, na medida em que ela 

busca imprimir, na criança, o seu próprio “jeito”, projetando um modo de ser por ela já 

determinada, sem considerar a filha como um ser de possibilidades. 

A sua auto-exigência no papel de mãe e o ser-por-outrem a faz sofrer. O 

cumprimento de um papel de mãe de dedicação exclusiva e integral parece lhe deixar pouco 

espaço para si, o que lhe provoca sofrimento. Ela afirma:  

eu me cobrava porque eu queria cuidar dela e ao mesmo tempo eu sofria porque eu 

cuidava dela. (Cecília) 

faço do meu jeitinho, me esforço demais, me dedico demais, mas isso me desgasta 

muito por conta disso. (Cecília) 

Cecília descreve sua depressão como um embate de forças entre a obrigação do dever 

de ser mãe e o seu desejo pessoal:  

a minha depressão é como se fosse eu lutando contra mim mesma, uma eu que não 

quer aceitar a rotina do dia-a-dia e a outra que tem que aceitar a rotina do dia-a-dia, aí as 

duas se pegam, dá um nó e fica de mau-humor. (Cecília) 

Ou seja, percebemos um conflito entre a auto-exigência de ser uma boa mãe e 

cumprir a rotina estipulada e o seu desejo de não cumprir essa rotina, esse papel de mãe e ter 

mais liberdade para si.  

Em Fernando identificamos o traço da auto-exigência e do cumprimento do dever. 

Observamos a importância que ele atribui ao cumprimento das obrigações e às suas 
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responsabilidades, mesmo estando em um momento de crise depressiva. Tal ideia é ilustrada 

nas seguintes passagens: 

eu me lembro de estar num momento mal, mentalmente mal, pensamentos negativos, 

fisicamente... o corpo com sintomas... cansaço, alguma dorzinha no corpo e tinha que ir 

trabalhar.... e ia, era bem ruim... mas, digamos assim, o sentimento de obrigação falava 

mais alto... assim, tu tem que ter o sentimento de obrigação... (Fernando) 

eu nunca deixei de cumprir deveres... sempre cumpri, não me lembro de ter deixado 

de trabalhar, acho que não... eu me lembro justamente de ter ido trabalhar em más 

condições. (Fernando) 

Segundo Heidegger (1927/ 2009a), somos originalmente e essencialmente com os 

outros, ou seja, ser-no-mundo-com-os-outros, mesmo estando em completo isolamento. Um 

aspecto recorrente entre os participantes foi o desejo pelo isolamento. Segundo Heidegger 

(1927/ 2009a), ser-com é uma característica existencial do ser aí e ressalta: “ser-ausente e o 

ser-distante são modos de ser-aí com os outros” (p. 39). 

Desde a adolescência, Fernando consegue identificar a sua dificuldade de 

relacionamento e a sua tendência ao isolamento:  

não saía, não ía para noite, os meus amigos saíam, eu não queria ir, não tinha 

vontade... o social sempre foi difícil. (Fernando) 

A presença e o contato com outras pessoas lhe incomodam e lhe motivam um humor 

irritado:  

como tu quer ficar sozinho, aí aparece alguém e fica falando contigo, às vezes, 

começo a me irritar, começo a ficar p. (Fernando) 
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Devido à sua dificuldade de contato social, ou seja, por evitar pessoas e encontros 

sociais, ele afirma perder oportunidades de trabalho, o que lhe acarreta prejuízos 

profissionais. 

Esta tendência ao isolamento em meio à crise depressiva foi relatada por Clarice e 

Adélia:  

quanto mais eu me isolasse, melhor era para mim, me isolava mesmo do mundo e de 

todo mundo, eu não queria ver ninguém...”, em outro momento “eu era de ficar quieta, 

ficava quieta, e nessa de ficar quieta eu não queria que ninguém falasse comigo, eu não 

queria falar com ninguém, eu não queria que o mundo falasse comigo, eu não queria 

conversar com o mundo. (Clarice) 

às vezes me dá uma tristeza muito grande de ficar num canto sozinha, sem ter 

ninguém para conversar, sem ter uma irmã para dialogar, sem ter uma família, isso é 

depressão... por isso, que me tranco em um quarto escuro e fico falando sozinha. (Adélia)  

Desde criança, Adélia: 

não tinha expectativa de amizade, de ir a shopping, de fazer nada, com 12 anos isso 

já vinha acontecendo, eu dentro do quarto, minha mãe sempre perguntava ‘o que é que você 

tem? por quê você fica trancada no quarto o dia todo?, por quê você não vai brincar com 

suas bonecas e suas amigas? ‘eu me sinto só, eu gosto de ficar só, eu gosto de viver só’ 

porque a minha família era a parede do meu quarto... quando eu quero me soltar com 

alguém, eu fico na minha... falo para as paredes. (Adélia) 

A depressão de Adélia é acompanhada de delírios; falar com a parede do seu quarto 

pode ser compreendido como um modo de se expressar no mundo, ou seja, como um modo 

encontrado por Adélia para se relacionar, para ser-com. A vivência de sua solidão diante de 
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pessoas concretas desencadearam, assim, outros modos de se relacionar com o mundo, de 

ser-com. 

Constatamos, a partir destas narrativas, que a referência maior dos entrevistados da 

pesquisa é em relação ao desejo por isolamento e não a queixa da solidão como possível 

causa da depressão. Em Clarice, observamos o isolamento como forma de se proteger de um 

mundo hostil, que não corresponde aos seus anseios e que a machuca e a faz sofrer, ou seja, 

ela se isola como meio de evitar pessoas, que, segundo ela, representam problemas e 

sofrimento. Em Fernando, estar-com incomoda, o irrita, é desinteressante e é constantemente 

evitado por ele, o que lhe prejudica profissionalmente e socialmente. Em Adélia, o 

isolamento lhe parece constitutivo e também é apreciado por ela. 

A solidão no contexto da depressão também apareceu como tema emergente em 

outra pesquisa fenomenológica realizada com pessoas em depressão (Moreira & Callou, 

2006). Neste estudo, a solidão devido à ausência de pessoas, de amigos, de cônjuge estaria 

relacionada com a etiologia da depressão, bem como apareceu uma solidão sem explicação e 

motivo concreto, que não seria causa da depressão, mas que a constituiria.  

A solidão, neste estudo, parece se aproximar mais de um aspecto constitutivo da 

depressão, que faz parte da experiência de depressão a evitação de pessoas e de contato 

social. 
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Considerações Finais 

 

 Buscamos, por meio deste estudo, tornar a experiência de depressão o mais próximo 

possível da maneira como ela é vivida e experienciada por quem dela padece, ou seja, 

buscamos apreendê-la enquanto fenômeno, como aquilo que se mostra. 

Neste momento, consideramos relevante recorrer às palavras de Heidegger (2009b), 

que afirma:  

é necessário, primeiramente, deixar estes fenômenos ficarem simplesmente da 

maneira como o vemos, sem qualquer tentativa de reduzi-los a qualquer coisa. Em 

outras palavras, deve-se evitar qualquer tipo de possibilidade de reducionismo. 

Devemos, antes, considerar até que ponto esses fenômenos já estão suficiente e 

completamente determinados em seu próprio conteúdo e se apontam para outros 

fenômenos aos quais pertençam essencialmente (p. 122).  

 Partindo deste ensinamento, buscamos compreender o fenômeno da depressão, antes 

de qualquer objetivação e reducionismo e apreendê-lo “em seu próprio conteúdo” (p. 122), 

como diz Heidegger (2009b), ou seja, a partir dos sentidos desvelados na experiência. Para 

este objetivo ser possível, foi necessário que estivéssemos abertos ao que nos era 

apresentado e da maneira como era apresentado pelos colaboradores desta pesquisa. Assim, 

buscamos ver a experiência de depressão a partir de uma atitude de constante encantamento 

e curiosidade, atitude de quem vê um fenômeno pela primeira vez e que busca compreender 

o que ele significa. 

Esta abertura à experiência imediata nos revelou uma depressão pouco divulgada 

pela sociedade tecnocientífica, que apreende o ser das coisas a partir de sua objetivação. 

Deparamo-nos com experiências bastante complexas e que afetam, essencialmente, o modo 
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de se relacionar com o mundo, ou melhor, que representa uma modificação na relação do 

homem com o mundo e consigo mesmo. Como já apontado por Heidegger (1927/ 2009a), a 

noção de ser-no-mundo remete à impossibilidade de separação entre ser e mundo, no qual 

toda referência à subjetividade, enquanto interioridade, não faz mais sentido aqui, pois 

somos sempre aí, sempre fora e abertos. 

A depressão se desvelou como um modo de ser-no-mundo, que remete à facticidade 

irremediável dos colaboradores da pesquisa, ou seja, ao seu contexto de vida, social e 

familiar. A relação entre a depressão e eventos significativos de história de vida passada e 

atual compareceu fortemente nesta pesquisa e em outros estudos já referidos, o que pode 

estimular novas pesquisas sobre esta possível relação. Tal fato alerta acerca da importância 

de não perdermos de vista a singularidade da história de vida de pessoas em depressão a 

favor de sintomas generalizados. Apesar de não compreendermos o Dasein a partir de 

princípios causais e determinísticos, o conhecimento da história de vida, ou seja, da 

facticidade, é de suma importância para compreender sua depressão.  

A partir dos resultados desta pesquisa, percebemos, então, que a depressão se 

constitui colada à realidade existencial em que o Dasein se insere. Com isso, abandonamos a 

pretensa e obscura ideia de que o adoecimento psíquico é de única responsabilidade do 

indivíduo, pois, supostamente, ele, internamente, haveria produzido essa doença, e nos 

posicionamos a favor de uma ampliação do foco, em que consideramos que o processo de 

adoecimento reflete relações familiares, sociais, econômicos e culturais adoecedoras, 

constituindo-se, então, na dimensão da historicidade na qual o ser-no-mundo se constitui. 

A depressão se revelou, neste estudo, como uma experiência de grande sofrimento, 

em que o ser humano se vê despotencializado, desvitalizado e com suas possibilidades de 

ser-no-mundo restringidas. Percebemos que a depressão não pode ser compreendida como 
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uma patologia que afeta um órgão específico, pois ela afeta o Dasein em sua totalidade, ou 

seja, o seu humor, a sua temporalidade, espacialidade, corporeidade, a sua relação com o 

outro e a sua relação com a morte. A presença já está sempre afinada em um humor, e, 

portanto, se abre, ou seja, se projeta em determinadas possibilidades. Na depressão, o humor 

negativo, irritadiço e triste parece ter uma abertura projetiva restrita em direção ao futuro e 

às possibilidades de ser, no qual a pessoa em depressão se apresenta como ser-em-falta, 

como ser-atrás-de si. 

A sensação de espacialidade revelada como se estivesse caindo, afundando, 

despencando, também nos revela bastante desta existência, que se encontra sem suporte e 

em colapso. O corpo se apresenta como um peso e como indisposição diante do mundo, as 

dores no corpo revelam a posição existencial da pessoa no mundo. A relação com o outro foi 

vista como um viver-para-o-outro, um ser-para-o-outro, em que a própria pessoa acaba por 

anular suas vontades e seus desejos. A relação com o outro também se mostrou como uma 

aversão ao outro e a busca de seu distanciamento. A partir desta experiência, a morte se 

revela como uma saída possível para o sofrimento, pois em vida, o melancólico se vê sem 

esperança de um futuro melhor.  

Todos estes existenciais, que são originários ao Dasein, segundo Heidegger (1927/ 

2009a), se mostraram interligados entre si, ou seja, estão intimamente vinculados entre si e, 

se são apresentados e analisados separadamente, é por uma questão estritamente didática. 

Essa perspectiva nos pareceu muito mais originária e correspondente à realidade do que 

entender a depressão a partir de sua fragmentação, como uma molécula, por exemplo. 

A depressão se mostrou uma doença ainda muito estigmatizada em nossa sociedade, 

ou seja, ela é desacreditada e incompreendida pela sociedade em geral, o que gera um 

grande sofrimento para quem dela padece. Estas pessoas sofrem além da depressão em si, 
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também da discriminação que as cercam. Percebemos que a discriminação pode se 

apresentar de forma muito presente, principalmente, em pessoas que têm histórico de 

hospitalização. Estas podem sofrer de exclusão no trabalho, como a participante deste 

estudo, que é uma questão séria e que pode desencadear danos emocionais, sociais e também 

econômicos à pessoa estigmatizada.  

O autoestigma também é uma questão bastante séria e comum, atualmente, e pode 

impedir muitas pessoas de buscarem um tratamento adequado e especializado, por vergonha 

ou medo de expressar seu sofrimento e serem discriminadas. O sofrimento em silêncio pode 

resultar, em alguns casos, em suicídios. Por isso, vemos a importância desta doença, que é 

considerada uma das mais comuns na atualidade, ser mais bem esclarecida e orientada para a 

população em geral, pois se trata de uma doença séria, real, que não depende de força de 

vontade, mas que existem modos de tratamento que podem amenizá-la e proporcionar uma 

melhor qualidade de vida.  

A realização de entrevistas com pessoas de perfis diferenciados em relação ao tipo de 

tratamento, classe social, nível de instrução, profissão, etc. resultou na riqueza dos dados 

analisados. Nossa intenção era, a partir de tal heterogeneidade, analisar as possíveis 

semelhanças e as diferenças entre as diversas experiências de depressão. Percebemos que, 

mesmo diante de realidade de vida tão diferentes, a depressão afeta o indivíduo em sua 

liberdade, em seu poder-ser.  

Consideramos que a realização de mais de uma entrevista com cada participante foi 

um ponto favorável para esta pesquisa e que pode ser seguida por estudos qualitativos 

futuros. Nesta pesquisa, nossa intenção e preocupação nunca foram com uma grande 

quantidade de participantes, mas com a qualidade e a riqueza da narrativa da experiência 

singular da depressão, que poderia ser alcançada até mesmo com um único participante ou 
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dois. Assim, a realização de duas entrevistas com uma mesma pessoa nos proporcionou uma 

maior riqueza de expressão, a descrição da experiência de depressão de diferentes maneiras, 

bem como uma relação mais próxima entre pesquisador e pesquisado. Percebemos que os 

entrevistados se sentiam mais “soltos” e à vontade durante o segundo encontro. 

Este trabalho buscou abrir caminhos para a realização de outros estudos que se 

interessem em aprofundar os sentidos que permeiam a experiência de depressão na 

contemporaneidade. A fenomenologia heideggeriana se mostrou como uma grande aliada 

neste desafio, a partir de noções filosóficas extremamente fecundas no campo da 

psicopatologia. Este trabalho buscou contribuir no desenvolvimento de uma compreensão da 

psicopatologia, em especial, da depressão, a partir do enfoque fenomenológico 

heideggeriano. A utilização do pensamento heideggeriano para compreender fenômenos 

psicopatológicos se mostrou viável, embora a continuidade e o aprofundamento de tais 

reflexões se mostrarem necessárias.   

Os existenciais, ou seja, as características ontológicas do Dasein fornecidas por 

Heidegger são um campo fértil para a pesquisa em psicopatologia e atuação clínica. Porém, 

como já discutido nos capítulos teóricos, a referência à analítica do Dasein deve ser 

realizada, não de modo a ser aplicada diretamente a um caso concreto, pois ignoraria toda a 

facticidade originária ao Dasein. Devem ser consideradas as condições de existência do 

Dasein, ou seja, a sua concretude. Ao que nos parece, esta constante relação de implicação 

entre teoria, ou seja, conceitos filosóficos, e prática, ou seja, a experiência clínica, é o 

melhor caminho para uma reflexão fértil no campo da psicopatologia fenomenológica. 

 Por meio da lente heideggeriana, compreendemos a pessoa em depressão para além 

do rótulo e da cristalização da existência a uma referência negativa, a de doença. 

Compreendemos a existência como poder-ser, como possibilidade de ser, ou seja, sempre 
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fluida e processual. Entendemos o ser humano, ou melhor, o Dasein sempre como 

possibilidade, como abertura, ou seja, o que ele está sendo, no momento, nunca é, de fato, 

sua totalidade, ou sua “identidade”, mas representa a realização de algumas possibilidades, 

que estão sempre em jogo no seu existir. 

Com isso, o entendimento da experiência de depressão, a partir da psicopatologia 

fenomenológica, utilizado neste estudo, buscou contribuir para uma compreensão da 

depressão que transcende a descrição sintomatológica e a etiologia biológica. Apesar de 

considerarmos a real importância desta perspectiva psiquiátrica tradicional na identificação 

inicial e no tratamento das psicopatologias, pensamos que a experiência de depressão não 

pode ser reduzida à esfera unicamente dos sintomas generalizados e do orgânico.  

A pessoa em depressão deve ser também considerada como um ser-no-mundo que 

constrói sentidos singulares à sua experiência de vida. Tal abordagem se mostrou bastante 

rica e nos revelou a experiência em sua complexidade e nos seus múltiplos sentidos. 

Portanto, pensamos que este trabalho, a partir deste outro enfoque dado ao fenômeno da 

depressão, pode oferecer contribuições importantes para o campo da psiquiatria de cunho 

organicista. 

Observamos, ainda, no senso comum e mesmo no discurso de alguns psicólogos a 

associação da prática psiquiátrica ao tratamento de transtornos mentais mais graves e a 

referência à clínica psicológica como o tratamento de conflitos pessoais e crises existenciais. 

Tal fato é reforçado pela relativa carência, ainda observada nos cursos de psicologia, de 

disciplinas curriculares voltadas para o campo da psicopatologia, e, em especial, a 

fenomenológica. Quando tais disciplinas existem são, em sua maioria, de abordagem 

eminentemente psiquiátrica, ou seja, referente ao estudo dos grandes manuais de 

classificação de doenças mentais, como o DSM e o CID. 



152 

 

O conhecimento em psicopatologia se faz imprescindível para uma boa formação do 

psicólogo, pois este lida diretamente com o sofrimento humano que pode se expressar de 

diversas maneiras, dentre elas, a depressão. Conhecer e estudar o modo particular como a 

pessoa em depressão se relaciona consigo e com o mundo se torna indispensável para uma 

atuação profissional minimamente satisfatória. 

O profissional de psicologia deve buscar, constantemente, refletir e se apropriar do 

campo da psicopatologia, que também lhe pertence e oferecer um olhar próprio, pessoal e 

pertinente, nos processos de identificação, compreensão e tratamento das diversas patologias 

mentais. Neste desafio constante, o enfoque fenomenológico da psicopatologia, utilizado 

neste estudo, se mostrou como um caminho fecundo e viável, na medida em que propõe 

reflexões que consideram a experiência singular e contextualizada da experiência do 

adoecimento humano. Com isso, este trabalho pode trazer repercussões e boas contribuições 

para o campo da clínica psicológica ao oferecer uma melhor compreensão do fenômeno da 

depressão na atualidade, por meio da rica experiência narrada pelas próprias pessoas que 

sofrem. 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Senhor (a) participante, 

Estou desenvolvendo uma pesquisa com o título “A experiência de depressão na 

contemporaneidade: uma compreensão fenomenológico-existencial”. Esta pesquisa se 

justifica pela importância do estudo da depressão na atualidade e tem como objetivo 

compreender a depressão a partir do relato de pessoas que a vivenciam. Gostaria de convidá-

lo a participar desta pesquisa que será realizada por meio de entrevista individual gravada 

em áudio, em horário combinado. A entrevista possui questões gerais que buscam conhecer a 

sua experiência de depressão. Esclareço que a sua participação não é obrigatória, o que 

significa que você pode desistir a qualquer momento, sem que isso traga nenhum prejuízo ou 

penalidade.  

O tema desta pesquisa se refere a um conteúdo delicado, então, é possível que a 

participação na entrevista provoque tristeza e abalo emocional. Porém, isso pode ser positivo 

para você, na medida em que, como psicóloga, posso oferecer suporte psicológico, caso 

necessite.  

Garanto que seu nome não será revelado em nenhum momento e que os dados serão 

guardados em local seguro. Sua participação na pesquisa não implica em custos nem em 

ganhos financeiros para você. Mas, em caso de algum gasto decorrente da pesquisa, você 

será ressarcido e em caso de dano comprovado por participar desta pesquisa, você será 

indenizado. 

Em caso de dúvida, entrar em contato com a pesquisadora Synara Layana Rocha 

Barbosa, do Mestrado em Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – 

UFRN - localizada na Avenida Senador Salgado Filho, sem número, no bairro de Lagoa 

Nova, município de Natal/ RN - telefone (84) 9655.1828 - ou com o Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN - localizada na Avenida 

Senador Salgado Filho, sem número, no bairro de Lagoa Nova, município de Natal/ RN, 

telefone: (84) 3215.3135 

********************************************************************** 

Após ler as informações da pesquisa “A experiência de depressão na contemporaneidade: 

uma compreensão fenomenológico-existencial” e ter minhas dúvidas esclarecidas pela 

pesquisadora, eu ________________________________________________, idade ______, 

residente 

__________________________________________________________________________

______________________________________, telefone __________________, concordo 

em participar como voluntário desta pesquisa.  

Natal, RN. ______/_____/_______  

Participante: _______________________________________ 

Pesquisadora: ______________________________________ 


