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1 O saber médico e o poder subjetivante do diagnóstico 

 
O surgimento da medicina moderna no século XVIII instaura uma nova 

linguagem que redistribui o perceptível e o enunciável em torno do homem (Foucault, 
1998). Os domínios do saber médico se estendem em uma nova configuração 
discursiva, com um novo modelo de verdade e, sobretudo, uma nova prática para o 
médico. Suas práticas e saberes são reestruturados sob uma racionalidade que tem o 
corpo como objeto a ser percorrido e desvendado pelo olhar. Esta objetividade fundada 
no olhar investigatório do médico permite a fundação do indivíduo em sua qualidade 
irredutível, tornando possível uma linguagem racional em torno dele: 

Foucault situa a entrada da medicina, a partir da experiência clínica, no campo 
das ciências positivas como o momento na história ocidental de abertura do indivíduo 
concreto à linguagem da racionalidade, alterando a partir da reorganização da forma 
sistemática do discurso médico a relação do homem consigo mesmo. 

Em um curto período, entre os séculos XVIII e XIX, todo um saber articulado a 
partir desta experiência do olhar converte o corpo no local de intervenções 
fundamentadas em uma anatomia patológica – uma coincidência exata do corpo da 
doença com o corpo do homem doente (Foucault, 1998, p.1), e em uma regra 
classificatória das morbidades. Este trabalho classificatório consiste no registro do 
conhecimento médico, das informações que se cruzam formando o estado patológico. 
Tal demarcação traz a possibilidade de situar um sintoma em uma doença, uma doença 
em um conjunto específico e orientar este no interior do plano geral do mundo 
patológico (idem, p.32). Para Foucault, o que define o ato do conhecimento médico em 
sua forma concreta seria este cruzamento sistemático de várias séries de informações, 
envolvendo um conjunto infinito de acontecimentos separados, mas interligados na 
constituição do fato individual.  

Este acontecimento de redefinição do saber médico é acompanhado pela 
expansão política de seus domínios – através de sua ligação ao Estado, da presença 
constante dos médicos em diferentes contextos, do trabalho de vigilância espalhada de 
forma a garantir um controle da saúde, além da intervenção pedagógica no intuito de 
educar medicamente indivíduo e população – e traz como efeito a incorporação deste 
saber como verdade a ser praticada em si. 

Foucault (1998) descreve o processo de expansão dos domínios da medicina e 
situa a consolidação de uma prática e discurso médico como um movimento de 
“distribuir soberanamente para a experiência cotidiana o saber que há muito tempo 
dela recebeu e que se fez, ao mesmo tempo, o ponto de convergência e o centro de 
difusão. Nela o espaço médico pode coincidir com o espaço social, ou melhor, 
atravessá-lo e penetrá-lo inteiramente” (p.34).  

Foucault (1998) aponta que o exercício de estender o olhar médico – através de 
uma presença generalizada que exerce vigilância constante – traz consigo a exigência de 
que a “consciência” de cada indivíduo esteja medicamente alerta. Para tanto, é preciso 
que cada indivíduo esteja informado do que é necessário saber em medicina, e que cada 



médico desenvolva como atividade o ensino, generalizando e ligando cada existência 
individual à consciência médica. 

Foucault ao falar das formas do biopoder – a disciplina e a biopolítica – situa a 
medicina como uma estratégia biopolítica. Uma vez que com a biopolítica os 
fenômenos próprios da espécie humana entram na ordem do saber e do poder, no campo 
das técnicas políticas, a medicina se posiciona como uma das disciplinas a zelar pela 
vida da população e a determinar as condições de saúde e de doença da sociedade 
(Dreyfus e Rabinow, 1995). 

É notável a soma de esforços da neurobiologia e de parte da psiquiatria na 
tentativa de mapear com precisão um local cerebral para situar esses “transtornos”, 
decorrendo muitas vezes em um reducionismo biológico e em um predomínio de 
técnicas curativas medicamentosas (Roudinesco, 2000; Pires, 2004). Ao localizar a 
“doença” no corpo, cria-se, por conseqüência, a sensação de realidade comprovável do 
caráter patológico pertencente ao sujeito, a incorporação de uma marca e o 
estreitamento das possibilidades de busca por outras respostas àquelas sensações. 
Fixam-se assim práticas de si, discursos sobre si, uma verdade sobre si; portanto, uma 
experiência ética, tendo como fundo o enunciado da depressão. 

As analíticas foucaultianas contribuem sobremaneira na tarefa de analisar a 
depressão enquanto produção contemporânea, quando, a princípio, possibilitam 
vislumbrar a problemática do indivíduo moderno, normalizado e medicalizado pelos 
saberes e práticas, produto da determinação científica, social e política. E mais tarde, 
quando se volta para este indivíduo agora sob seu reconhecimento próprio, identificado 
através dos processos de subjetivação.  

De acordo com Foucault (1993), em “Verdade e Subjetividade”, há no Estado 
moderno a vitalização da cultura de salvação da vida a partir da construção e 
manutenção de um corpo emoldurado em ideais científicos. A salvação, ligada no 
cristianismo à possibilidade de salvar-se para um novo mundo, no governo moderno se 
ligaria à idéia de salvação para esta mesma vida, e o caminho possível seria viabilizado 
através do cuidado permanente promovido e incentivado pelos saberes científicos. Desta 
forma, a salvação para o sujeito moderno reveste-se de vários significados e objetivos: 
saúde, bem-estar, segurança, proteção. Não se concentra mais nos poderes do Estado, 
estando assim disseminada pelo corpo social através de táticas individualizantes 
caracterizadas em outras formas de poder investidas na família, educação, medicina, 
comércio. 

Diante do imperativo de saber sobre a verdade de sua saúde, cercado pelas 
exigências de ideais normativos, imbuído da crença na necessidade de se proteger dos 
riscos à sua vida, adota-se diagnósticos como identidades, medidas preventivas e 
tratamentos medicamentosos como práticas de si. Autoriza-se a prática do auto-
diagnóstico, o diagnóstico realizado por quaisquer profissionais e mesmo o diagnóstico 
oferecido facilmente pela mídia. 

Este trabalho executado pelo médico e que engloba práticas de interpretação e 
decifração de sinais e sintomas, categorização de doenças e a determinação de um 
modelo de homem da saúde e da normalidade produz em correlação um trabalho 
realizado pelo próprio sujeito em si mesmo e que deriva do seu reconhecimento neste 
saber. No campo das práticas de si repercute este mesmo trabalho de interpretação e de 
decifração adotados em concordância com os parâmetros médicos biológicos, a 
correspondência entre suas sensações e o que é tido como sintomas clínicos, a 
perseguição para si do modelo ideal de homem saudável legitimado por este saber. 
Práticas de si possíveis pelo reconhecimento de si enquanto sujeito desta verdade.  



Desta forma, o diagnóstico se transforma na verdade descoberta em cada 
indivíduo. O nome da doença, ligado a um conjunto de sintomas e dito pelo detentor do 
saber sobre a saúde e a doença, atribui significado às sensações e dá forma a este 
sujeito, implicando em um modo de subjetivação que introduz uma experiência ética 
coletiva dentro dos contornos do normal e do patológico.  

 
2 Tornar-se depressivo 

 
Que trabalho de análise das sensações é necessário adotar para si para que haja a 

possibilidade de que estas sejam lidas como sintomas de um estado psicopatológico? 
Para que o que se experimenta em termos de tristeza e desinteresse assuma para si o 
status de depressão é preciso adquirir um saber sobre si que esteja em concordância com 
este saber que advém do diagnóstico, um saber de si que credite ao saber médico e a 
esta categorização nosológica a suposta verdade de seu ser. 

A depressão é problematizada enquanto um transtorno de humor indicando que, 
na atualidade, a oscilação para euforia ou tristeza, medido em tempo e intensidade, 
precisa ser medicalizada, tomada como um problema de saúde e doença, um problema 
que demande a intervenção de um saber e de uma prática médica. 

O saber diagnóstico tem o seu poder subjetivante, ao dar contornos a uma 
experiência em que o sujeito crê carregar consigo, em sua intimidade, em sua 
subjetividade a marca e a verdade do que seria ele mesmo em sua patologia. O foco se 
assenta assim no sujeito, sem ter em vista que este sujeito é apenas um efeito de 
subjetividade num plano maior de construção de um saber da doença. A depressão 
parece pertencer ao indivíduo, uma vez que os elementos históricos e sociais que podem 
trazer à tona as condições de possibilidade para a emergência do que é suposto como 
sintoma não são suscitados. 
 O instrumento diagnóstico como prática de um poder-saber identificatório e 
subjetivante – difundido através das políticas de saúde do Estado, das práticas de 
intervenção médica, psiquiátrica e psicológica, das pesquisas científicas e dos meio 
midiáticos – não alcança sozinho a função de produtor de um sujeito depressivo. 
Indivíduos assujeitados a este saber em um trabalho constante de conhecimento de si e 
interpretação de si através dos exercícios ensinados pelo conhecimento médico 
conferem o caráter de produção a este acontecimento.  

Resta ainda, após a concessão do lugar de médico a partir da aceitação de sua 
condição de paciente, um trabalho consigo mesmo atravessado por este saber, o 
reconhecimento de si como sujeito desta verdade que dá sentido às suas ações e 
sensações, de modo que seja esta enfim “descoberta” no corpo. Verdade sobre a doença 
se transforma em verdade do sujeito, produzindo uma experiência ética ligada ao saber 
médico, onde sensações e condutas se atrelam firmemente ao modelo moral de um 
imperativo da saúde que divide as formas de vida em saudáveis e patológicas. 

Em uma perspectiva foucaultiana, analisar a experiência de subjetividade 
moderna, que pode receber a forma de uma experiência depressiva, é tomá-la como 
experiência coletiva, histórica e produzida. É ter em vista que um poderoso discurso de 
verdade opera nas sutilezas do que é constituído por este saber como o mais próprio 
para o sujeito: a “subjetividade”, “sua natureza”, a relação consigo.  

Dentro de uma racionalidade biopolítica, em suas estratégias medicalizantes, 
erige-se uma experiência de subjetividade cerceada pelos critérios de normal e 
patológico, dentro dos limites históricos de problematização do modo de estar no 
mundo perpassado pelo binarismo saúde e doença. O sujeito depressivo surge como um 
dos efeitos da operação distintiva entre a saúde – em sua perfeita harmonia física, 



mental e social (OMS, 1946)  –  e a patologia – em seu vasto campo acolhedor de tudo 
o que se afasta em intensidade, freqüência e valor da saúde ideal. 
 O discurso patologizante da saúde, discurso de verdade legitimado socialmente, 
opera nos indivíduos de modo a guiá-los na leitura de suas sensações e condutas como 
sinais e sintomas que assinalam sua condição de à margem da norma, portanto, 
patológica. Os desvios da norma da saúde apresentam-se demarcados, são 
identificáveis, definidos pela nosografia médica, enquanto a saúde se sustenta frágil 
sobre a idéia de um estado de bem-estar perfeito, impossível de ser identificado, 
realizado, produzido.  
 Tendo como norte os critérios que assinalam os comportamentos anormais 
definidos no DSM IV, critérios há muito disseminados em uma consciência médica 
generalizada característica deste sistema de pensamento (Foucault, 1998), indivíduo por 
indivíduo é convidado a se reconhecer como fora da norma, como doente em referência 
ao padrão ideal de comportamento, de humor e de afeto. O modelo da doença mental é 
definido pontualmente em critérios específicos, enquanto o modelo da saúde em geral 
permanece longínquo, ideal, abstrato. O que se tem como fundo é a paisagem dos 
transtornos mentais, cada vez mais possível de ser adaptada a novas figuras de sujeitos; 
enquanto a saúde mental parece permanecer unívoca e sem formas certas, sem 
alcançabilidade concreta, fora das paisagens possíveis de acomodar figuras concretas. 

O sujeito da saúde, pouco concreto por ser ideal, ficção do discurso patológico 
da saúde a ser incorporado de maneira individualizante e massificante, parece poder 
emergir apenas em um exercício de freqüente resistência, de fuga às práticas 
objetivantes e subjetivantes que apontam a todo o momento o que não é a saúde naquilo 
que se torna seu objeto: o corpo, os comportamentos, os afetos. 

Tornar-se depressivo é empreender um trabalho não de encontrar a depressão em 
sua “interioridade” como aparenta ocorrer, nem encontrar em si uma verdade depressiva 
conforme se é levado a acreditar. Ao contrário, tornar-se depressivo é empreender um 
exercício de reconhecer-se depressivo nas minúcias do que se tem como o mais íntimo, 
as sensações; é ligá-las a uma verdade dificilmente questionável dentro de uma 
racionalidade biopolítica que constrói a saúde e que quer fazer viver.  

Tornar-se depressivo compreende os exercícios de interpretar-se a partir 
diagnóstico, justificar-se através de sua condição patológica – quer orgânica, 
psicológica ou social, antever suas possibilidades futuras dentro do campo de projeções 
de tratamentos, em referência ao que se descreve enquanto prognóstico. É fazer atuar 
em si esta verdade capaz de dar contornos a um conjunto de sensações até então não 
capturado com tamanha propriedade por um outro saber. 

Em O Poder Psiquiátrico, ao tratar da diferença entre o diagnóstico em 
psiquiatria e em medicina, Foucault (2006), assinala que a importância do diagnóstico 
em psiquiatria não está em demarcar o tipo da doença, mas está no problema de saber se 
é ou não loucura. Desta forma, o que estaria em questão no diagnóstico psiquiátrico 
seria a decisão entre ser ou não ser doente mental, se tratando assim na leitura de 
Foucault de um diagnóstico absoluto.  

 
(...) o problema que estava para ser resolvido na atividade psiquiátrica não 
era tanto, não era primeiramente o de saber se determinado 
comportamento, determinada maneira de falar, determinado tipo de alusão, 
determinada categoria de alucinação se referiam a esta ou àquela forma de 
lesão; o problema era saber se dizer determinada coisa, comportar-se de 
determinada maneira, ouvir determinada voz, etc., se isso era ou na era 
loucura (Foucault, 2006, p.347). 

 



Mais de trinta anos se passaram desde que este curso foi ministrado por 
Foucault, e podemos perceber – tomando como exemplo a construção do DSM IV e as 
projeções para o DSM V – a importância na atualidade no campo da psiquiatria em 
descriminar novas modalidades de doenças mentais cada vez mais asseguradas por uma 
suposta anatomia neuropatológica. O diagnóstico diferencial é hoje prática de grande 
importância na psiquiatria. No entanto, pode-se a partir deste apontamento de Foucault, 
pensar o diagnóstico psiquiátrico em seu perigoso poder de marcar os indivíduos em um 
diagnóstico absoluto, sendo este diferenciado ou não dos demais,  produzindo formas de 
subjetividade patologizadas, de maneira que o sujeito se perceba como doente mental 
mesmo na ausência de sintomas.  

O problema de ser ou não ser louco, ser ou não ser doente mental, ser ou não ser 
portador de um transtorno mental ainda persiste sem a presença dos sintomas. Mesmo 
após a remissão do que seriam os sintomas, permanece para si a verdade deste modo de 
subjetivação e os exercícios de conhecimento e interpretação de si baseados no saber 
médico. Uma verdade de si que liga a tristeza, o desinteresse e determinados 
comportamentos e afetos a um estado patológico pode estar sempre prestes a reaparecer, 
uma vez que é inevitável afetar-se ao longo da vida por estes acontecimentos.  

O diagnóstico da depressão se liga à idéia de fazer-viver, aos ideais econômicos 
de produtividade e funcionalidade, à busca por prazer constante. A referência ao 
prejuízo social e ocupacional como condição para que a doença seja diagnosticada 
reflete a idéia de que é um problema o indivíduo estar fora da produção, descontente ou 
desadaptado. Os séculos XX e XXI marcam o tempo da possibilidade de uma 
experiência de depressão, tempo em que tristeza e desinteresse não devem ultrapassar o 
período duas semanas, tempo em que o sofrimento é patologizado justamente por não 
caber na experiência de subjetividade contemporânea um tempo para se gastar em 
sofrimento, um tempo para colocar em crise o mundo que nos cerca e a si mesmo. 
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