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APRESENTAÇÃO

Das diversas dificuldades, queixas e sintomas que levam as pessoas a
demandarem um tratamento psíquico – designação que aqui inclui o
tratamento psicanalítico, psiquiátrico e psicoterápico – destacam-se nos
últimos anos os quadros de ‘pânico’ e ‘depressão’. A relevância que esta
última categoria nosológica adquiriu pode ser evidenciada tanto de forma
científica quanto leiga, através de indicadores diversos, desde os numerosos
estudos atestando sua ocorrência nas mais diversas populações e situações –
crianças, adolescentes, idosos, pacientes ambulatoriais, internados em clínicas
psiquiátricas ou mesmo em internações e tratamentos por outras diversas
especialidades médicas, quanto pesquisas de opinião. Outra forma de se
verificar o interesse pela questão é assinalar sua presença constante em
publicações (especializadas e leigas) e a expansão do uso de medicamentos
antidepressivos pela população, o que alimenta inúmeras discussões. Ao
lado de um triunfalismo midiát ico enaltecedor da neuroquímica e
farmacologia, na prática assistencial verifica-se, tanto da parte da psiquiatria
quanto da psicanálise, dificuldades no tratamento dos pacientes em quem é
feito um diagnóstico de depressão.

Essas questões, diretamente ligadas à clinica, são neste livro examinadas
com base nos ensinamentos da psicanálise e da psiquiatria, buscando-se
uma leitura crítica, necessária na medida em que, sendo a formulação de
queixas depressivas uma ocorrência cotidiana e disseminada, e os critérios
para o diagnóstico de depressão heterogêneos e inespecíficos, facilmente se
é levado a assimilar uma (a queixa) a outra (a patologia depressiva).

Como resultado, a prescrição indiscriminada de psicotrópicos, regulada
pela ética do consumo característica da economia de mercado vigente,
permanentemente referendada pela ciência, é fomentada, o que possibilita
criar tecnologias de ser e existir que muitas vezes asseguram estratégias de
demissão subjetiva, surpreendentemente comuns. Com efeito, perante essas
estratégias o diagnóstico de ‘depressão’ e sua ‘solução farmacológica’ chega a
ser confortável, na medida da existência de um confuso reconhecimento
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médico-social que contempla com um nome aceitável e científico e
medicamentos supostamente eficazes a esses padecimentos.

A queixa de fadiga, tão comum na depressão, oferece um exemplo
elucidativo. Embora se saiba que a fadiga muscular se manifesta como distinta
da fadiga de ser si nem sempre clinicamente se consegue esclarecê-la e resolvê-
la, principalmente quando a demanda de não sofrer e as queixas que emergem
dizem respeito a algo que avalize uma posição de demissão subjetiva, de não
fazer frente ao imperioso dever que a exigência de trabalho psíquico
representa. Qualquer possibilidade de indagar à subjetividade se vê neste
contexto obstaculizada, e o profissional confrontado muitas vezes a avalizar
com seu saber tal situação, inteiramente desfavorável. Como conduzir um
tratamento que é dissonante com relação a essa demanda?

A partir de uma caracterização dos problemas da clínica psiquiátrica
contemporânea discutirei os impasses existentes nas metodologias de
pesquisa atuais, que desconsideram a clínica e transformam o objeto da
atenção psiquiátrica. Examinarei, em seguida, o que concerne ao saber
psiquiátrico e psicopatológico referido ao problema teórico-clínico da
depressão, dialogando com os ensinamentos psicanalíticos, buscando com
isso esclarecer a dimensão clínica e nosológica da depressão, bem como seu
fundamento metapsicológico.

Para avançar me guiarei por três dimensões – nosológica, terapêutica e
moral – que o tema implica, considerando que elas ajudam a melhor
apreender as forças que o organizam. Iniciarei problematizando a questão
nosológica, delineando com ela o caminho a seguir. Partindo dos gregos –
com os quais, de resto, tudo se inicia –, situarei o sentido por eles atribuído
ao problema representado pela melancolia. Evidentemente não pretenderei
pesquisar a noção de melancolia da Antiga Grécia e aplicá-la aos nossos
dias, não somente porque isso seria infindável, mas, o que é muito mais
importante, porque representaria estabelecer a suposição de existência de
uma homologia e continuidade entre as concepções então existentes e as
que viemos a conhecer, desconsiderando suas diferenças.

Por essa razão, não é com tal finalidade que buscarei apoio no pensamento
grego. Antes, ele servirá de exemplo ilustrativo de como, numa época em
que o campo da clínica não se fragmentava ainda em tantas direções, o
sofrimento psíquico que hoje tenderíamos a chamar de depressivo era
enfrentado. Tem o intuito, também, de possibilitar um retrato inicial que
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permita acompanhar o caminho seguido por essa categoria nosológica no
saber psiquiátrico. O quadro aí delineado servirá como o contraponto clássico
que permitirá delimitar o surgimento de um novo elemento na nosologia: a
depressão. Com base nele examinarei a tradição da psiquiatria clínica, de
Pinel e Esquirol a Falret, Kraepelin, Bleuler e outros autores que permitam
entender a posição conferida à melancolia e à depressão pela clínica clássica.
Este exame indagará o conhecimento clínico então existente no campo do
padecimento melancólico-depressivo, com vistas a discernir os elementos
teóricos e semiológicos que norteavam a abordagem do que se denominava
os problemas do humor. Esse assentamento é fundamental para nos
posicionarmos criticamente perante o que veio a se desenvolver no fim dos
anos 60. Esses desenvolvimentos, ou melhor, o que se pensa serem
desenvolvimentos, surgirão a partir de um exame dos modos com os quais o
campo médico-psiquiátrico passou a classificar desde então a problemática
depressiva. Para que a compreensão da questão fique facilitada iniciarei minha
abordagem por esse último item, e a partir de problemas atuais caracterizarei
sua importância no contexto da clínica contemporânea. Daí, então, os outros
capítulos seguirão na ordem mencionada.

Na seqüência do texto examinarei a contribuição que se pode obter na
obra de Freud ao esclarecimento da depressão. O referencial freudiano, base
para minha argumentação, será cotejado com o que Abraham, Melanie Klein
e Lacan introduzem, permitindo precisar, aprimorar e ampliar o ponto de
apoio conceitual da minha abordagem. Por fim, chegarei às questões que
dizem respeito ao tratamento psicanalítico desses pacientes.

É preciso salientar um detalhe presente no horizonte de todo este exame:
que os padecimentos anímicos são um objeto muito mais da prática social
do que da ciência. Nessa perspectiva, o que vem a ser dita prática social? Os
elementos para responder a essa questão encontram-se na indagação filosófica,
psiquiátrica, psicanalítica e também na sociologia e etnologia. No entanto,
contemporaneamente, as neurociências empreendem uma dissolução deste
horizonte social (simbólico, histórico, ético … ) no metabolismo neuronal,
fazendo com que para sua leitura crítica seja preciso um discurso analítico e
filosófico vigoroso, ao mesmo tempo que sensível. Enunciá-lo é o meu
compromisso com este livro.
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