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INTRODUÇÃO: 

O projeto de iniciação científica visa ao estudo da relação entre a economia capitalista em sua 

forma tardia (final do século 20 e início do século 21) e o aumento de casos clínicos de depressão, 

doença mental considerada como “Mal do Século 21” pela OMS. A epidemia de depressão não vem 

desligada de uma lógica econômica de consumo, aceleração e precarização da vida em suas diversas 

esferas. Estudar a relação entre economia e depressão é um esforço necessário para compreender o 

funcionamento moderno do capital e, em consequência, da sociedade contemporânea. 

O objetivo do projeto é defender a hipótese de que, além de um “mal do século”, a depressão é 

um mal-estar econômico, isto é, sintoma de uma estrutura técnica e produtiva que impõe um modo 

específico de viver, sentir, produzir e consumir. O projeto se valerá do contraste e estudo de diferentes 

obras do século 21 que abordam o tema por diferentes óticas. 

METODOLOGIA: 

O trabalho proposto é baseado em um debate teórico fundamentado em referências 

bibliográficas. As seguintes etapas foram executadas:  

1. Mapeamento de bibliografia relativa ao debate  

2. Leitura da bibliografia central e complementar ao debate 

3. Reconstrução e compreensão de conceitos debatidos ao longo da bibliografia 

4. Elaboração de questões pertinentes ao tema e busca de respostas nos textos selecionados 

identificando convergências e divergências entre autores.  

5. Elaboração de uma linha argumentativa e interpretação própria que busque responder os 

questionamentos propostos no projeto.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

O primeiro objetivo proposto pelo projeto é entender o conceito formal de depressão recorrendo 

à literatura psicanalítica sobre o tema para ter uma definição clara que permita delimitar o fenômeno. 

Como resultado, a pesquisa identificou diversas e variadas concepções sobre o fenômeno. Como 

defende o psicanalista Christian Dunker, “depressão” é um significante amplo que cabe em si múltiplos 

significados. Como resposta a esse complicador, o autor propõe, em seu livro de 2021 “Uma Biografia 

da Depressão”, uma análise histórica e genealógica da palavra “depressão”. Dunker insiste em tratar a 

depressão como uma entidade real, histórica e social que toma forma a partir dos testemunhos, da 

documentação e da experimentação que diferentes agentes fazem dela. A grande conclusão do autor é 

que o significante, que foi pela primeira vez utilizado para descrever um fenômeno psíquico na segunda 

metade do século XIX (1854), sofreu ao longo do século XX uma verdadeira revolução em seu 

significado. O termo depressão foi “raptado” pela nova psiquiatria que surgia nos anos 70 deixando para 

trás seu simbolismo filosófico e poético para emergir como uma simples listagem de sintomas isolados 

de um nexo narrativo simplesmente resultados de alterações químicas no cérebro. A história da 

depressão se torna, no pós-guerra, intimamente ligada à farmacêutica e à psiquiatria. Foi nesse contexto 

que a depressão ganhou protagonismo, ela antes esquecida como uma fase dentro de outros quadros 

clínicos, vem à tona como a doença cujos sintomas podem ser abrangidos pelas novas drogas que a 

psiquiatria descobriu. Há, portanto, um verdadeiro embate no seio das ciências médicas e psicanalíticas 

sobre a posse e classificação do termo “depressão”.  

Outra autora estudada no projeto, Maria Rita Kehl, em seu livro de 2009 “O tempo e o cão: a 

atualidade das depressões”, combate a ideia da depressão como simples desequilíbrio de substâncias 

psíquicas retomando a concepção freudiana-lacaniana de conflito psíquico. Para Kehl, depressão, como 

doença mental, tem origem num conflito mal resolvido que é transformado em recalque inconsciente e 

estabelece em sua obra uma forte correlação entre a doença e a cultura contemporânea.  

O segundo objetivo proposto pelo projeto foi o contraste das visões dos diferentes autores 

selecionados buscando entender o que contribui para a afirmação de que a depressão é o “mal do século 

21”, ou seja, que ela é um mal-estar social. Além disso, defender a hipótese preliminar de que a 

depressão também é um mal-estar econômico causado por um descompasso entre humano e técnica 

que produz não só a depressão, mas também, em termos mais amplos, um desgaste psíquico 

generalizado. 

Christian Dunker é herdeiro da contribuição de Maria Rita Kehl sobre o tema. Para ele, “ela [a 

depressão] se unia à narrativa econômica do nosso sofrimento” a depressão se encaixa “à evidência 

mais imediata de rebaixamento da disposição ao consumo, diminuição da produtividade laboral, do 

desempenho escolar, da potência sexual manifesta, da incapacidade para fruir da experiência e extrair 

dela o máximo de prazer” (p.64). Daqui advém a ‘hipótese depressiva’ que Dunker conceitua em seu 

livro: o significante “depressão” se encaixa perfeitamente como o déficit que a cultura hoje não aceita, a 

negatividade que se opõe à positividade da moral institucionalizada. A depressão, raptada pela 
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psiquiatria moderna, transforma-se num simples desequilíbrio de substâncias, uma “nova narrativa de 

sofrimento que individualiza o fracasso, na forma de culpa, sem interiorizá-lo na forma de conflitos” a 

hipótese depressiva “isola completamente a dimensão política das determinações objetivas que atacam 

nossas formas de vida” (p.65). A depressão, como culpa individualizada, atua na produção de desviantes 

sociais, fracassados que não se adequam ao sistema produtivo, porém só pode ser realmente usada 

como culpabilização pois está enraizada numa experiência real, isto é, “autoavaliação, auto-observação, 

juízo comparativo e apreciação de si ocupam longas extensões de tempo e raptam grande parte da 

energia psíquica do indivíduo”.  

Existe, portanto, uma separação entre vida e depressão de tal maneira que o funcionamento da 

psique é tido como algo universal, natural, norma indiscutível. A hipótese depressiva possibilita a 

experiência do impossível: diminuição constante de custos e aumento também constante de resultados, 

e qualquer um que não se adeque é visto como impotente, impossível de ser transformado, somente 

ajustado por meio de reguladores químicos.  

A depressão é a narrativa do sofrimento contemporâneo que permite o ajustamento dos 

indivíduos ao modelo de produção, separando o corpo biológico (imperfeito e desregulado) do ambiente 

social-econômico (demandante, veloz e autônomo). O modo de produção e a aceleração da vida saem 

então ilesos dessa narrativa, não recebem nenhuma pena nem perspectiva de mudança, são forças 

exógenas e intransponíveis às quais os indivíduos devem se submeter e se ajustar. 

CONCLUSÕES: 

As diversas obras estudadas contribuíram de diferentes formas para a validação da hipótese 

preliminar, ou seja, confirmaram a correlação entre o fenômeno do aumento de casos depressivos e a 

estrutura técnica e produtiva contemporânea.  

Maria Rita Kehl estabelece essa relação a partir do que ela chama de “aceleração da vida”: um 

controle do tempo e dos regimes pulsionais, fruto da necessidade da técnica, que cria um desgaste 

generalizado da capacidade imaginativa e memorativa dos sujeitos. O mesmo faz Jonathan Crary, em 

seu livro de 2013, ao tratar do que ele chama da construção de um novo regime de temporalidade, a 

temporalidade 24/7, uma estrutura técnica e arquitetônica de dimensão global caracterizada pelo 

mandato irrealizável de consumo e produção ininterruptos. Para Christian Dunker, a “hipótese 

depressiva” é um fenômeno tanto cultural quanto psicanalítico resultado de uma narrativa econômica 

que rebaixa ao nível patológico todo sinal de déficit e negatividade. Byung-Chul Han caracteriza a cultura 

contemporânea como superpositiva, cultura que busca anular toda negatividade, porém adoece os 

sujeitos devido à intoxicação pelo positivo. Nesta afirmação convergem todos os autores: a depressão 

hoje não é nada senão o cansaço na tentativa de corresponder aos ideais culturais.  
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