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Há uma certa tendência a resolver a questão nosológica da depressão
colocando em campos opostos a melancolia e o que seriam as depressões em
estruturas neuróticas. Uma outra forma, não menos rápida e cômoda de
resolver esse problema, seria deixar de lado essa oposição e considerar a
diferença entre os diversos padecimentos depressivos uma questão de graus
de sofrimento ao longo de um continuum. Tanto uma quanto outra são
largamente utilizadas, mas acredito que essas soluções fáceis, antes, criam
problemas ao invés de resolvê-los. Pois, de fato, os meandros da questão
clínica e nosológica do padecimento depressivo não estão resolvidos, e
posicionarmo-nos como se o estivessem seria leviano. Assim, antes de qualquer
escolha de ordem nosológica, devem-se reconhecer os problemas existentes
na categorização clínica desses padecimentos, identi ficar os eixos
organizadores da problemática, analisar os pontos de impasse em torno dos
quais o clínico comumente se enreda, os dilemas que se busca não revelar.
Por essa razão, não se pode resolvê-la tão rapidamente, até mesmo para
verificar se é nela que reside o fundamental. Para avançar compassadamente,
farei uma recapitulação histórica acerca do lugar e do estatuto clínico desta
categoria diagnóstica na clínica psiquiátrica e psicanalítica, tarefa
fundamental na medida em que um verdadeiro esclarecimento da questão
da depressão não é factível se esquecermos que o que hoje assim se denomina
seja apenas um momento de uma história que começa muito antes.

2
MELANCOLIA E DEPRESSÃO NA

PSICOPATOLOGIA CLÁSSICA
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O PROBLEMA DA CLASSIFICAÇÃO DO PADECIMENTO DEPRESSIVO

Examinarei este tópico com base em dois ângulos distintos, tomando
para minha abordagem os parâmetros semiológicos e clínicos tradicionalmente
utilizados para este fim e os que podem ser obtidos nas classificações ditas
oficiais,19 confrontando-os com os problemas que a clínica levanta.

O que é a depressão? Quando empregado na sua forma adjetiva
(deprimido, depressivo), o termo designa um estado afetivo por todos um
dia experimentado. Quando, por outro lado, se diz que o paciente ‘tem
uma depressão’ (substantivada), entificamos, damos entidade a esse fato –
com o que A Depressão passa a vir grafada em maiúscula (embora nada
impeça que ainda nos estejamos referindo ao estado anteriormente
mencionado). Surgem, portanto, uma dificuldade e uma ambigüidade no
uso do termo.

A clínica psiquiátrica as resolve postulando que a existência da depressão
se dá seja sob a forma de ‘sintoma’ ou ‘síndrome’, seja sob a forma de ‘doença’,
distinção apoiada num raciocínio clássico na medicina clínica. Na primeira,
o afeto depressivo nada mais é do que um dos elementos sintomáticos
manifestos pela doença ou estado subjacente, a qual pode ser qualquer uma,
não necessariamente uma doença psiquiátrica. Sabe-se, por exemplo, como é
comum no período inicial de uma patologia cancerosa, a ocorrência, como
que anunciando o câncer, de um estado depressivo. Outras vezes, a depressão
ocorre seguindo infecções graves ou outras doenças espoliativas (pneumonia,
viroses), retardando e complicando a convalescença.

Considere-se ainda que não é incomum a ocorrência de estados viróticos
subclínicos (diagnosticados laboratorialmente, por exemplo, através de
acompanhamento do hemograma) que cursam com uma sintomatologia
que se limita a um abatimento que os pacientes muitas vezes definem como
de índole depressiva. Outras doenças, como hipotireoidismo, com
regularidade apresentam mani festações depressivas no seu cortejo
sintomático. O uso continuado de algumas drogas (o haloperidol, por
exemplo) pode igualmente provocar irrupções depressivas. Numerosas
doenças do sistema nervoso central são acompanhadas de sintomatologia

19 Serão consideradas oficiais as tábuas classificatórias da ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE

(1993), atualmente na sua décima revisão, abreviadamente CID 10, e aquela elaborada pela
iniciativa da AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION (1990), atualmente na sua quarta edição,
abreviadamente DSM-IV.
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depressiva de variadas intensidades e que são dificilmente diferenciáveis20 em
sua feição sintomatológica dos quadros de depressão que ocorrem sem que
para isto exista razão de ordem orgânica. A depressão é freqüentemente o sinal
inicial de uma psicose esquizofrênica ou de uma psicose orgânica (paralisia
geral, tumor cerebral, aterosclerose), podendo também suceder a elas.

Concluindo, nessas ocorrências, a depressão vivenciada pelo paciente é
tomada pela psiquiatria clínica clássica como um dos sintomas que a doença
subjacente impõe no seu próprio cortejo sintomatológico (caso do
hipotireoidismo), ou um efeito da toxemia ou da espoliação orgânica ou
psíquica por ela produzida. Essas são, portanto, ocorrências depressivas
‘secundárias’. Excetuados esses casos, tem-se o grupo das depressões
‘primárias’, cuja ocorrência, autóctone, é concebida como uma entidade
patológica autônoma, que independeria de causas externas.

Essas distinções remetem a um debate clássico, que pode ajudar a
esclarecê-las. Desde os seus primeiros momentos, na sua diferenciação com
o que viria a ser o campo da neurologia, com Pinel e seguidores, a psiquiatria
nascente tem que formular seu campo, e as primeiras tentativas empreendidas
neste sentido abarcam o universo da loucura (na linguagem que hoje
utilizamos, compreenderia o vasto campo das psicoses). Dentro deste, a
psiquiatria emergente busca definir quais dentre os distúrbios aí incluídos
são legitimamente psiquiátricos, e quais outros estariam mais bem situados
em outras disciplinas. Esse esforço de delimitação induziu a que fossem
excluídas do campo especificamente psiquiátrico todos aqueles problemas
psíquicos observáveis no curso de certas doenças orgânicas, no qual o
comprometimento das funções psíquicas não seria mais que sintomático. É
exatamente o que Georget, discípulo de Pinel e Esquirol, estabelece em seu
livro De la Folie, publicado pela primeira vez em 1820. Diz ele: “Este é
precisamente um dos principais caracteres que distinguem os dois modos
de afecção, que um seja direto e essencial, e o outro indireto e sintomático”
(Georget, 1820). Excluídos os quadros sintomáticos, as patologias mentais
restantes, quer dizer, aquelas ‘idiopáticas’ seriam, então, definidas como
propriamente psiquiátricas.

Com base nesse tipo de consideração, levou-se ainda a diferenciar a
depressão que ocorre como pura eventualidade subjetiva de resposta afetiva,
da depressão doença, entidade patológica. Para a psiquiatria, a depressão

20 No entendimento de autores de peso da melhor tradição psiquiátrica, Aubrey Lewis por
exemplo. Vide LEWIS (1934).
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doença é uma essência, como afirma Georget, ela existe em si, sendo por
esta razão considerada uma entidade mórbida (ens = ente), idéia que aproxima
a psiquiatria na época do seu nascimento, de Paracelso (1599), que julgava a
entidade como “a causa ou coisa que tem o poder de dirigir o corpo”. O
afeto depressivo experimentado pelo paciente deprimido é atribuído à
depressão que ele apresenta. Embora os termos sejam os mesmos, e isso
possa confundir o leitor, numa situação como esta, o termo depressão costuma
vir grafado com o ‘D’ em maiúscula nos livros de textos da psiquiatria,
talvez porque se pense que A Depressão, assim grafada, seja um nome próprio.
Há um movimento na psiquiatria bioquímica de fazer deste nome próprio
uma marca registrada, propriedade da indústria farmacêutica. A reviravolta
produzida na clínica psiquiátrica a partir da introdução dos psicotrópicos
na década de 50 é a fonte dessa pretensão.

Para englobar o conjunto dos padecimentos depressivos tal como
visualizado pela psiquiatria clínica, considerem-se ainda as depressões que
surgem não decorrentes de uma doença física que a traria como um dos
elementos do seu quadro clínico, mas das contingências da vida, das quais a
mais comum é uma perda do objeto de amor; ou a perda de uma posição
ideal, por exemplo, a perda da saúde e a experiência da dor física, como ilustra
o típico quadro retratado pela citação do poema de Busch feita por Freud no
começo do segundo capítulo de seu Para Introduzir o Narcisismo. Aí, ele ensina
a levar em conta que o simples fato de adoecer provoca no sujeito um
retraimento libidinal que, em sua expressão fenomenológica, pode ser assimilado
à depressão. A alma do poeta, consumida que está no enfrentamento da dor
de dente, concentra-se no estreito orifício do molar; nessa hora, além de não
poder criar, ele ainda aparece amuado, retraído, tristonho. Essa noção permite
uma dupla vertente para abordar tais casos, considerando a depressão como
um afeto (próximo à angústia) ou como uma síndrome (para a qual o campo
psiquiátrico aplica a noção de ‘reação’), e participa das ocorrências que temos
que estudar, sendo um dos aspectos clínicos que emolduram sua complexidade.
Para poder abrangê-la, recapitularei a inserção histórica que ele tem no campo
do conhecimento psiquiátrico.

SURGIMENTO DO CONCEITO DE DEPRESSÃO EM PSICOPATOLOGIA

A depressão é incluída como categoria clínica a partir da primeira
metade do século XIX, ao que tudo indica, por Falret (1864). Antes dessa
data, o padecimento que se chama de depressivo era tematizado de outra
forma e recebia outro nome. Elevar esse padecimento a uma categoria clínica
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implica promover uma mudança radical no campo do entendimento clínico,
o que pode ser feito, e, de tempos em tempos, algo desta ordem acontece.
Sempre que isso ocorre, observa-se uma grande discussão teórica, doutrinária,
que denota uma disputa de posições no campo científico; neste sentido,
pode ser esclarecedor verificar que reconfigurações a introdução desse termo
operou no campo psiquiátrico. Constataremos, então, que a categoria
depressão, que a princípio nada tem a ver com a melancolia, vem se sobrepor
à mais velha das doenças (e depois ocupar o lugar dela), primeiro degrau da
escada que levará, cem anos depois, à construção de um paradigma ordenador
do campo psiquiátrico que encontra nesta categoria seu eixo central.

O conceito de depressão, inicialmente, nada mais indica que uma queda
de pressão ou deformidade de terreno, sentido que esta categoria oriunda
da física, da geologia e no campo médico da neurologia, originalmente
expressava, e que nestes contextos ainda expressa.21 Na psiquiatria, esse
conceito começa a ser usado nessa acepção mecanicista, energética, passando
em seguida a expressar um estado de espírito ou um sentimento,
caracterizado exatamente pela baixa, pela diminuição. Mas diminuição de
quê? Digamos, provisoriamente, da vivacidade afetiva de quem o vivencia.
Todo o problema reside em saber o que é que alimenta a vivacidade afetiva;
de que fatores dependeria sua regulação.

A MELANCOLIA NA TRADIÇÃO GREGA

O quadro clínico ao qual o diagnóstico de melancolia faz alusão variou
enormemente da época clássica até a nossa, particularmente a partir do fim
do século XIX, depois da introdução do conceito de depressão, com a qual
começou a ser confundido. A complexidade dessa questão leva a que a
classificação nosológica desses fenômenos esteja sempre suscetível a
modificações e revisões periódicas e parece inerente ao próprio campo que
estudamos, podendo ser entrevista já nas mais antigas formulações sobre a
melancolia, no Corpus Hippocraticum, por exemplo.22

21 Fala-se de depressões num terreno, depressões no capitalismo, depressão das excitações
nervosas etc. Há uma depressão na Etiópia que mantém uma grande região – o deserto de
Danakil – a 130 metros abaixo do nível do mar.

22 O acervo disponível na Internet acerca destas questões é fabuloso, e uma visita à página da
Divisão de História da Medicina da National Library of Medicine pode propiciar todas as
referências necessárias (http://www.nlm.nih.gov/hmd/greek/index.html), inclusive uma exibição
sobre medicina grega.
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O entendimento clássico aborda a melancolia como dependente dos humores
circulantes, que são quatro: o sangue, a pituíta, a bile amarela e a bile negra.
Quando eles estão em equilíbrio, misturados na justa proporção, o corpo porta-
se bem; quando desequilibrados, o corpo adoece. É a doutrina do Humorismo,
exposta em A Natureza do Homem, livro atribuído a Polibo, genro de Hipócrates.
A preponderância de bile negra circulante, ou melhor, a ação da bile negra
sobre as faculdades racionais ocasionaria, de acordo com Galeno, a melancolia,
o que, de forma direta e interessante, faz a etimologia encontrar profundas
raízes na discussão filosófica sobre as bases corporais das afecções da alma. Aliás,
só a partir de Descartes é que esse raciocínio pode ser estabelecido, uma vez que,
para os antigos gregos, não há entre corpo e alma uma separação como estabelecida
na filosofia cartesiana. A melancolia é então considerada um problema da bile
negra, tal como a histeria é do útero, a hipocondria, dos vasos hepáticos, e assim
por diante, não sendo nem mesmo correto dizer-se que desde o fígado ela afetaria
a psique. Na Antigüidade grega não existe essa separação. As faculdades racionais
do ser são afetadas pelo desequilíbrio humoral, o que se traduz clinicamente
como melancolia, hipocondria, histeria e diversas outras afecções.

Em suma, a melancolia não é o resultado linear e direto da presença de
bile negra no sangue, mas do seu excesso e do seu desequilíbrio frente aos
outros humores. Reduzida à sua exata medida, é um dos ingredientes que
constituem o estado de saúde, ensina Starobinski (1960): “A palavra melancolia
designa um humor natural que pode ser patógeno. E a mesma palavra designa
uma enfermidade mental causada pelo excesso ou desnaturalização deste humor,
quando afeta principalmente a inteligência”.23 De qualquer modo, e para
além da dificuldade semiológica que isso introduz, a Antigüidade foi capaz
de traçar com linhas nítidas o quadro clínico do padecimento melancólico,
que se revela, por exemplo, nas descrições feitas particularmente por Areteu e
Galeno, que Pinel (1813:24) considera reveladoras do “profundo
conhecimento” que os antigos puderam obter dessa doença. “A melancolia,
diz Areteu, é uma afecção sem febre, na qual o espírito abatido está sempre
com uma idéia fixa, insistentemente amarrado a ela” (Areteu da Capadócia,
1828 apud Starobinski, 1960:51).

23 Atenção para o fato de que o humor de que aí se fala é a atrabílis, não um afeto ou uma
disposição sentimental. Atenção também para o fato de que dois parágrafos adiante no meu
texto o mesmo termo designará exatamente o inverso. Omito deliberadamente os
desdobramentos que no campo da demonologia do século XVI dizem respeito ao tema.
Existe enorme discussão a esse respeito, mas ela nos levaria para longe do campo clínico,
ponto central do meu interesse. Uma abordagem clara e elegante acerca da questão pode ser
encontrada em TRILLAT (1991).
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O QUADRO CLÍNICO DO MELANCÓLICO

Quais são os pontos básicos do quadro clínico aí traçado enquanto
característico da síndrome melancólica? Abatimento do espírito e idéias fixas. O
abatimento do espírito, ao mesmo tempo em que inflige ao sujeito um grande
sofrimento moral, se traduz também numa série de ocorrências corpóreas, o
que torna algumas funções corporais dificultadas. Já o conteúdo das idéias nas
quais o doente se fixa revela que ele tece julgamentos sobre sua vida, seu corpo,
sua saúde, sua família, sua honra, os mais improváveis, por vezes francamente
absurdos, sempre com uma conotação de culpa, abandono, ruína.

Observe-se que esses são exatamente os mesmos pontos de que se serve
a psiquiatria pós-kraepeliniana para compor o quadro do deprimido que
será dito endógeno. No entanto, embora tenha sido uma tendência
circunscrever nesse quadro a categoria nosológica da depressão endógena, a
descrição da insanidade maníaco-depressiva feita por Kraepelin tem limites
mais vastos, incluindo outros quadros clínicos, o que um anseio de
categorização mais rigoroso (ou melhor, com fronteiras mais rigidamente
estabelecidas, o que não necessariamente se acompanhará de rigor) certamente
inseriria em outras referências diagnósticas. Para delimitar a feição que o
problema posteriormente adquiriu, examinarei o que se produziu acerca do
assunto nos decisivos anos que separam Pinel de Kraepelin.

TRANSFORMAÇÕES DA MELANCOLIA NA PRIMEIRA METADE DO SÉCULO XIX

Na classificação nosológica que Pinel estabelece, distinguem-se quatro
tipos de alienação mental. O primeiro, chamado ‘mania’, se caracteriza por
um delírio geral sobre todos os objetos, sendo esta sua característica definidora:
o fato de ser geral. O humor pode ser alegre ou triste. O segundo tipo,
denominado ‘delírio melancólico’, consiste em um pequeno número de idéias
fixas, dominantes, além das quais não parece haver outros comprometimentos.
O que caracteriza a melancolia é este delírio parcial, não o humor, que, aliás,
não é necessariamente triste.24 A ‘demência’ e o ‘idiotismo’ correspondem ao
terceiro e quarto grupos, respectivamente (Pinel, 1809). Esquirol, que sucede
a Pinel, adota essa divisão nosológica com algumas modificações que incidem,

24 “O caráter próprio da melancolia consiste em geral em uma lesão das funções intelectuais e
afetivas; quer dizer que o melancólico é como possuído por uma idéia exclusiva ou uma série
particular de idéias com uma paixão dominante e mais ou menos extrema, como um estado
habitual de espanto, de profundos remorsos, uma aversão das mais fortes, ou bem o entusiasmo
religioso, um amor dos mais apaixonados, uma alegria extravagante e radiante” (PINEL, 1813:97).
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complicando e aperfeiçoando as distinções clínicas, exatamente neste ponto.
É assim que o delírio melancólico, pela razão de nem sempre vir acompanhado
de tristeza, passa a ser designado ‘monomania’, designação que privilegia as
idéias fixas. Para os ‘delírios tristes’, Esquirol reserva o termo ‘lipemania’ (do
grego lype = tristeza + mania), buscando afastar os resquícios da teoria humoral
(Esquirol, 1838).25 Embora esse termo não tenha alcançado sucesso na
nomenclatura psiquiátrica, reveste-se de uma grande importância histórica
por oferecer um campo teórico-clínico que legitima a ocorrência de paixões
tristes, abrindo caminho para a concepção de depressão tal como o século XX
irá conhecer. Excetuados esses aspectos, as concepções de Pinel referentes à
distinção delírio parcial, delírio geral são mantidas por Esquirol.

Não se deve pensar que a mania e a melancolia de que falam Pinel e
Esquirol sejam as mesmas que aparecem modernamente, o que, no entanto, é
comum na psiquiatria norte-americana (Jackson, 1986). Na classificação de
Pinel, o que está em jogo não são entidades mórbidas, mas grupamentos
sintomáticos formando síndromes clínicas reconhecíveis e diferenciáveis umas
das outras, e, portanto, classificáveis. A contraposição melancolia/mania como
entidades mórbidas ligadas entre si, embora já tivesse sido explicitamente
referida por Thomas Willis (1622-1670),26 teve que aguardar Baillarger, Falret
e Kraepelin para ser estabelecida, o que parece ter sido feito de forma
independente por esses autores, embora se admita que Falret tenha certa
precedência. Aqui não interessa discutir a paternidade dessa idéia; apenas
tornar claro o sentido que tinha nesse momento inaugural o que nos preocupa.
Observe-se que reconhecer a alternância existente entre a síndrome maníaca
e a melancólica não é o mesmo que fazer disso uma entidade clínica. Essa

25 STAROBINSKI (1960:51) afirma ser a introdução do termo lipemania uma tentativa por parte de
Esquirol “de desterrar a mais mínima reminiscência” da teoria humoral.

26 Apud TUKE (1892) A perspicácia desta observação justifica, considerada a época em que foi
realizada, sua citação por extenso: “Esta alternância entre mania e melancolia tem sido
observada em certos pacientes por um longo tempo, mas temos que admitir que antes de
Baillarger e Falret (pai) nenhum médico viu neste fato um tipo mórbido distinto e claramente
definido. Nos trabalhos do celebrado médico inglês Thomas Willis descobrimos a seguinte
passagem sobre as relações da melancolia com a mania: ‘após a melancolia temos que tratar da
mania, que tem tantas relações com a primeira, que as duas desordens freqüentemente
seguem uma à outra, a primeira transformando-se na segunda, e inversamente. A diátese
melancólica, sem dúvida, levada ao seu mais alto grau causa furor, excitação, e estas mudanças
freqüentemente transformando-se na melancolia (diátese atrabiliar). Estas duas desordens,
como fogo e fumaça, freqüentemente mascaram e substituem uma à outra. E se podemos
dizer que na melancolia o cérebro e o espírito animal são obscurecidos pela negra escuridão,
a mania pode ser comparada a um grande fogo destinado a dispersá-lo e a iluminá-lo’”.
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alternância é reconhecida desde a Antiga Grécia,27 mas antes de Baillarger e
Falret não se via nesse fato “um tipo mórbido distinto e claramente definido”,
como diz Ritti,28 mas apenas uma transformação da mania em melancolia e
vice-versa. O importante é demarcar essas diferenças e evidenciar que somente
a partir daí o termo melancolia passa a designar o aspecto depressivo da
loucura circular. Do mesmo modo, é importante assinalar o momento
histórico e epistemológico ao qual cada uma dessas concepções se refere,
mais do que destacar sua pura e simples localização cronológica ou
historiográfica. Quando, na época clássica, se fala de doenças mentais, o
que assim se designa não é um domínio das perturbações psicológicas tal
como no começo do século XX se as entenderá, como campo oposto ao da
patologia orgânica. Daí que a melancolia seja um problema humoral, biliar,
e, se nela há algum acometimento do campo psíquico, este é secundário a
essa perturbação e determinado por ela. Mas essa não é uma via de mão
única, onde essa instância deteria o poder de causalidade sobre o campo
psicológico, mas é concebida como uma causalidade recíproca, as paixões
despertando humores que, por sua vez, agitam as paixões.29 A seguinte
observação, feita por Paul Bercherie num livro fundamental, situa
adequadamente o problema:

Assinalemos desde já o profundo erro que constituiria qualquer tentativa de identificar
essas categorias, puramente sintomáticas, com nossas entidades atuais. Os termos, que
sobreviveram, poderiam facilmente induzir ao erro, e ainda vemos relatos segundo os
quais Pinel teria descrito a melancolia ou a mania, mas não teria isolado a paranóia
ou teria confundido a esquizofrenia com a idiotia. Pinel naturalmente viu tudo,
mas não com o nosso olhar; sua nosologia visou a criar grandes classes fenomenais e
comportamentais, convencido que ele estava de que essas grandes divisões abarcavam
algo da essência do real. Pensamos com categorias muito diferentes (...). (Bercherie,
1980:37, grifos do original)

O olhar de Pinel está informado por categorias que antecedem o nascimento
da anatomoclínica; o dos que lhe sucederam depende quase que inteiramente

27 Diz FERÉ (1892:352): “Que a mania e a melancolia tenham uma essência comum, que a
melancolia seja o começo ou uma simples modificação da mania, que os dois problemas
possam se suceder e se substituir, se interromper mutuamente, é um fato reconhecido depois
de Areteu por um grande número de autores”.

28 No seu comentário sobre a Insanidade Circular no Dicionário de TUKE (1892:227), verbete
Circular Insanity.

29 Michel Foucault é a referência básica, obrigatória, para tudo o que diz respeito a esta questão.
Sua História da Loucura continua imbatível. Para uma citação precisa a esse respeito, vide
FOUCAULT (1978:226 nota 40, e também 1978).
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dela. Para o que me interessa discutir, de qualquer maneira, privilegiarei a
elucidação que Kraepelin estabeleceu, porque é a partir dela que Freud fala.30

O Deprimido Kraepeliniano e o Melancólico Grego

A estrita coincidência entre o quadro delimitado na descrição da melancolia
feita na Antigüidade e o que é formulado por Kraepelin a partir de 1896 (e de
maneira definitiva em 1921) como típico da depressão que aparece na sua
‘insanidade maníaco-depressiva’ é chamativa e convida ao raciocínio a seguir.

Suponhamos – temos elementos históricos, clínicos e semiológicos
suficientes para isso – que este quadro, o dito deprimido endógeno na sua
mais pura forma, corresponda ao que se poderia definir como uma verdadeira
melancolia. Essa seria uma psicose afetiva pura, que se deve ter em mente para
fins de raciocínio, mesmo que não seja comumente encontrada como tal na
clínica. Devemos considerar que não se esperou Kraepelin para circunscrever-
se essa forma clínica, perfeitamente delimitada já na metade do século XIX. A
melancolia é aí caracterizada como um distúrbio que encontra no sentimento
de miséria psíquica seu argumento axial, e na síndrome composta por inibição
e lentificação geral de diversos processos orgânicos (nutrição, digestão,
circulação), bem como do comportamento do paciente (retardo psicomotor),
sua caracterização básica. Como define o verbete que a ele corresponde no
Dicionário de Tuke, “é um distúrbio caracterizado por um sentimento de
miséria o qual está em excesso do que é justificado pelas circunstâncias nas
quais o indivíduo está colocado”. Em seguida, indireta e involuntariamente
corroborando o raciocínio que estou sugerindo, seu autor diz: “Na verdadeira
melancolia – isto é, nos casos em que não há meramente uma expressão, mas
uma real experiência de miséria...” (Tuke,  1892).

A idéia de uma ‘verdadeira melancolia’ mereceu atenção de Graebner,
que, no século XVIII, ao tema dedicou um opúsculo (Graebner, 1743 apud
Starobinski, 1960),31 e já aparece nesta citação de Areteu, perfeitamente
adaptável ao nosso tempo e aos problemas que o enfrentamento clínico
desses distúrbios apresenta:

Conta-se que um indivíduo, que parecia acometido por uma enfermidade incurável,
havendo se enamorado de uma jovem, foi curado pelo amor, o que não haviam podido
fazer os médicos. Tenho para mim que esse enfermo, antes, havia estado muito enamorado

30 Sobre a passagem da protoclínica à anatomoclínica, vide FOUCAULT (1977).
31 Observe-se que esse mesmo problema ocorre em diversos outros campos da discussão clínica,

por exemplo, no da psicose esquizofrênica, onde se é confrontado com a tarefa de distinguir
uma verdadeira esquizofrenia de uma psicose dita esquizofreniforme. Trata-se de uma questão
que concerne à base metodológica e conceitual que informa o diagnóstico psiquiátrico.
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dessa mocinha, mas, não logrando seu amor, se havia tornado taciturno, triste, sombrio,
e seus concidadãos, que desconheciam a causa do mal, o acreditaram enfermo de
melancolia; mas logo, ao ter mais êxito e poder gozar do objeto amado, tornou-se menos
sombrio e menos atrabiliário, a felicidade dissipou como por ensalmo essa aparência de
melancolia; e, somente desde este ponto de vista, o amor havia curado a enfermidade e
vencido a melancolia. (Areteu da Capadócia, 1828 apud Starobinski, 1960:24)32

Excetuadas as desditas amorosas e restringindo o raciocínio aos casos
de melancolia verdadeira, temos que perguntar: o que produz esta doença?
Kraepelin julgava que sua essência residiria num dano orgânico, o termo
endógeno buscava, também, apontar para este fator interno não precisamente
definido, que Kraepelin radicava no corpo. Essa idéia fez sucesso, de tal
modo que, regularmente, presume-se existir no deprimido endógeno uma
etiologia biológica, e a partir do fim dos anos 50 do século XX, essa suposição
torna-se largamente disseminada. A psiquiatria atual toma-a como evidência,
em geral a isso se autorizando na interferência produzida por um fármaco
sobre o quadro clínico de um determinado paciente. Freqüentemente se
invoca a autoridade de Kraepelin para legitimar a determinação orgânica do
padecimento depressivo, mas o mesmo raciocínio poderia permitir uma
conclusão inversa, e muitos pesquisadores a empreendem.33

 Uma hipótese é tão legítima quanto a outra, pelo menos a princípio,
dado que se apóiam sobre as mesmas bases. Suposição por suposição, o
direito de ambos é igual.

Que razões são invocadas para sustentar tais suposições quando está em
questão um caso específico? Elas se escoram em dois pilares: o método clínico,
que verifica existir em diferenças perceptíveis entre uma vera melancolia e outros
padecimentos eventualmente similares em sua feição fenomênica, e o método
químico, seja pela verificação do efeito de medicamentos sobre esses quadros,
seja pela tentativa de detecção, no sangue ou na urina, de alterações bioquímicas
que serviriam para caracterizar esses pacientes.34

32 Esta mesma questão aparece numa observação publicada na Gazette Salutaire de 17 de março de
1763: “Um soldado tornou-se melancólico em virtude da recusa manifestada pelos pais da moça
de quem gostava muito. Conduzia-se como um sonhador, queixava-se de uma forte dor de
cabeça e de um peso contínuo nessa parte. Emagreceu a olhos vistos; seu rosto empalideceu ....”.
Apud FOUCAULT (1978:268, nota 38). Mas a melhor referência clássica sobre a melancolia
produzida a partir das vicissitudes da vida amorosa é, sem dúvida, FERRAND (1623).

33 Por exemplo, FÉDIDA (1990:599) no verbete Depressão.
34 São também utilizados testes psicológicos (Rorschach, TAT, MMPI) ou entrevistas estruturadas

e rating-scales para definir-se como depressivo um determinado paciente, mas dado que esses
métodos não possuem especificidade nem confiabilidade para se sustentarem por si sós, considerarei
que eles ficam incluídos dentro do campo clínico (ou químico) que lhes dá suporte.
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DA CLÍNICA À QUÍMICA

O método clínico é claramente insuficiente. Basta ver que os casos que
Freud descreve em Luto e Melancolia também parecem compatíveis com
uma melancolia verdadeira, e ele sublinha que são psicogênicos. O próprio
Kraepelin, ciente dessas dificuldades, as encara de forma sensata:

(...) um estado de depressão pode ... ser também de origem psicogênica ou aterosclerótica,
e pode além disso representar a introdução a uma das psicoses paranóicas ou ansiosas
dos anos de involução, tão pouco entendidas até o momento. Embora tenhamos bases
para assumir que a composição do quadro clínico em todos estes casos mostrará certas
diferenças é até agora todavia freqüente que raramente seja possível chegar a uma
conclusão confiável a partir do estado psíquico apenas. (Kraepelin, 1921:94)

Por um lado, foi o encontro com esse tipo de dificuldade, cotidiana na
tarefa clínica, que obrigou a psiquiatria a caminhar no sentido da dissolução
da noção de entidades mórbidas, forçando ao descenso da psiquiatria da
observação que vigorou até essa época.

Por outro, dizer que a eficácia de um determinado tratamento permitiria
esse esclarecimento também não é seguro. Há tantos casos tratados com
sucesso pela psicanálise quanto por fármacos. A existência de remissão
espontânea não deve fascinar (Kaplan &  Sadock, 1999). As provas
bioquímicas, por sua vez, são incertas. Algumas parecem apontar para uma
direção que pode se mostrar fecunda; outras se destinam a satisfazer um
anseio de que se chegue a comprovar um dano orgânico para o problema,
mais do que a uma efetiva comprovação. Uma noção clínica que ganhou
prestígio e caminhou a passos largos na direção de uma constatação
fortalecedora do paradigma biológico foi a distinção proposta por Leonhard
(1959) entre depressões ‘unipolares’ – pacientes que apresentam apenas
episódios depressivos – e ‘bipolares’ – que apresentam episódios de depressão
e de mania, ou apenas mania. Nos últimos 30 anos coletaram argumentos
favoráveis a essa distinção, muito importantes na medida em que apontariam
para uma resposta diferencial à terapêutica existente entre essas diferentes
classes de pacientes. Tais argumentos, no entanto, vêm sendo questionados
de modo firme e consistente.35

Independentemente desses questionamentos, o fato é que o campo da
indagação psiquiátrica tem aparentemente conseguido circunscrever a
melancolia kraepeliniana – sucessivamente redefinida como psicose maníaco-

25 Vide BLACKER &  TSUANG (1992).
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depressiva, depressão endógena, depressão maior, depressão unipolar ou bipolar
– num espaço de investigação que praticamente se restringe à biologia. E que
não inclui apenas a verdadeira melancolia, aqui está o pulo do gato. Parte-se
dela, da doença afetiva endógena recorrente, para evidenciar sua suposta base
orgânica, sua origem genética… , e em seguida universalizam-se as conclusões
obtidas – uma conclusão de conjunto a partir de resultados parciais, como
dizia Gladys Swain no texto antes mencionado. É assim que, partindo-se da
clássica definição de insanidade maníaco-depressiva, se chega a desconsiderar
qualquer diferença entre depressão endógena e neurótica, e mesmo entre
depressões de qualquer espécie, a partir de então englobadas sob a designação
abrangente de um “espectro das doenças afetivas”,36 tudo na busca da “base
neurológica” da doença e em prol da felicidade. Há aí um movimento que
pode ser delineado como indo da clínica à química, movimento que não é
naturalmente decorrente do avanço na elucidação da verdade dessas ocorrências
clínicas, como uma leitura ideológica ou apressada seria levada a formular,
mas produzido com base em certas reversões conceituais em que a
transformação da figura nosológica da depressão ocupa lugar de destaque.
Desse modo, partindo-se da figura clássica da melancolia, pode-se ver a
introdução do diagnóstico de depressão operando essa reversão e permitindo
a construção da ‘razão depressiva’, princípio explicativo que passa a vigorar
desde meados da década de 60 no campo psicopatológico, tornando-se a base
metodológica para a pesquisa psiquiátrica dos últimos 30 anos. Nada poderia
exemplificar mais claramente o que tento dizer do que este trecho:

Nenhum destes sintomas parece ser depressivo, superficialmente, mas, uma vez que
ocorrem em circunstâncias psicológicas capazes de induzir depressão (como a perda de
alguém querido) e, às vezes, respondem ao tratamento com medicação antidepressiva,
ou à terapia eletroconvulsiva, são considerados equivalentes depressivos. Devido ao fato
de as evidências de pesquisa indicarem que a medicação antidepressiva não melhora o
humor de pessoas normais que não estão clinicamente deprimidas, os psiquiatras inferem
que pessoas doentes, sem sintomas depressivos, mas que ainda assim reagem ao
medicamento antidepressivo, sofrem de alguma anormalidade fisiológica, como acontece
com os mais tipicamente deprimidos. (Klein & Wender, 1987:66)

Examinarei agora como a noção da depressão endógena é gradativamente
turvada por uma discussão que neutraliza a fronteira entre o que seria uma
diferença neurótico-psicótico no campo do padecimento depressivo, discussão

36 Ver KENDELL (1969). Ver, ainda, WINOKUR et al. (1975), que propõe a oposição DSD versus
PDD como uma tipologia que, baseada em diferenças na incidência familiar e no tipo clínico,
como uma tipologia alternativa à oposição endógeno-reativo e à dicotomia neurótica-psicótica
(HUDSON &  POPE, 1990).
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na qual o fármaco tem papel primordial. Não há como esclarecer esse
processo sem observar a ligação existente entre a idéia de síndrome depressiva
que então é erigida, com o fármaco, ele próprio atuando como determinante
no estabelecimento das síndromes. Graças às modificações conceituais a
partir daí empreendidas, a indústria farmacêutica consegue universalizar o
uso desses medicamentos. Vejamos como isso se estabelece.

O estudo do fenômeno depressivo encontra, na primeira metade do século
XX, os mesmos problemas metodológicos com os quais se debate a psiquiatria
no fim do século XIX: a insuficiência do método clínico, a falta de parâmetros
seguros para se definir um tratamento, a indefinição dos critérios acerca da
evolução. É diante desse horizonte que se pode entender a importância que
adquiriu o fato novo surgido a partir dos anos 50, o advento dos medicamentos
psicotrópicos, em particular da classe agrupada sob a denominação geral de
‘antidepressivos’. Admite-se que eles contribuíram enormemente para esse
estudo. Pouco é dito, no entanto, acerca das modificações que sua introdução
produziu no campo clínico, e de sua influência decisiva para a mudança operada
na classificação do padecimento depressivo (e, portanto, no modo de operar
médico-psiquiátrico sobre a questão), com resultados que não são isentos de
crítica. Há todo um complexo problema metodológico e epistemológico
envolvido na avaliação que pode ser feita a partir destes estudos, o que
freqüentemente não é considerado.

O fármaco passa a ser o eixo diretor dos argumentos, estando a clínica
submissa a sua ação. É interessante constatar que conclusões diametralmente
opostas coexistem. De um lado, autores que, priorizando as distinções clínicas,
afirmam haver, entre os diversos estados depressivos, ‘diferenças notáveis
em suas respostas aos tratamentos’. É o caso de Ey, por exemplo, que encontra
no fármaco um aliado para seu raciocínio clínico, o que o leva a citar
Hipócrates: “O tratamento é em definitivo o que revela a natureza da
enfermidade”, e a declarar serem as terapêuticas antidepressivas as que mais
contribuem para a revisão nosográfica das depressões (Brisset,  Bernard &
Ey, 1969:39). A partir do efeito produzido pelo fármaco, faz-se no tratado
de Ey um raciocínio diferencial. Na base deste está a idéia de que o tratamento
incidiria sobre o que seria a essência da doença. Trata-se de uma suposição
que se alastrou nos anos 60 e 70, fomentada tanto pelos pesquisadores da
psiquiatria biológica quanto pela indústria farmacêutica: o fármaco atua
sobre a base do processo sendo esta a razão de sua eficácia.
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Essa suposição opera como motor do raciocínio que então se estabelece,
sendo, portanto, definidora das conclusões que a partir dele se obtém.
Vejam-na operando nesta citação (que curiosamente extrai dos mesmos
pressupostos conclusões que caminham na direção inversa ao que afirmava
Ey no texto antes citado): “As depressões neuróticas, de suma importância
na prática clínica de nossos dias, são muito mais comuns que as formas
atenuadas da psicose maníaco-depressiva. A resposta rápida desses estados
aos antidepressivos modernos é semelhante à observada na depressão
endógena” (Mayer-Gross, Slater &  Roth, 1972:199). O que diz o raciocínio
aí empreendido? Em primeiro lugar, ele se ampara na distinção entre dois
tipos de depressões, que seriam as depressões neuróticas e as formas atenuadas
da psicose maníaco-depressiva. Impõe-se, portanto, perguntar: o que esses
autores consideram ser ‘as depressões neuróticas’? Adiante examinarei
especificamente essa noção, mas desde já alerto o leitor de que não se
surpreenda ao constatar que, em sua grande maioria, são enquadrados nesta
categoria exatamente os pacientes queixosos de depressão, tal e qual estudamos
anteriormente. Esses quadros seriam mais comuns que as formas leves de
psicose maníaco-depressiva, afirma-se em seguida. Evidentemente, existe
mais queixa de depressão do que depressão propriamente dita, o que não é
difíci l de entender. Esses pacientes responderiam aos medicamentos
antidepressivos como os verdadeiros melancólicos.

Tal posicionamento culmina por desconsiderar a distinção entre luto, luto
patológico e melancolia, base das considerações freudianas, primeiro momento
da estratégia que termina prescrevendo tratamento químico para todos. Com
base na homogeneização que daí resulta, seus autores não hesitam em “inferir
deste fato a existência de um substrato metabólico ou endógeno inerente, o que
nos leva a classificá-los no grupo das psicoses maníaco-depressivas” (Mayer-
Gross, Slater &  Roth, 1972:199). Essa inferência, até aqui pura suposição, foi
elevada à categoria de evidência, traduzindo-se no campo não acadêmico da
discussão psiquiátrica no refrão ‘a depressão é uma doença!’, a partir do que se
universaliza a medicamentação desses pacientes. Mas como os autores citados
não desconhecem as peculiaridades da prática clínica, acrescentam que “no
tratamento a longo prazo a resposta difere nitidamente da das depressões
endógenas, o mesmo acontecendo com seu quadro clínico” (Mayer-Gross, Slater
&  Roth, 1972:199), embora não extraiam conseqüências desta afirmação.
Limitam-se a advogar pela reformulação do conceito de psicose maníaco-
depressiva “com a ajuda de técnicas clínicas sistemáticas e da estatística moderna”
(Mayer-Gross, Slater &  Roth, 1972:199). De minha parte, acredito que, na
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medida em que o medicamento responde apenas de forma colateral e não
específica à demanda que veicula a queixa do paciente, não é de espantar que
seu potencial terapêutico se esgote num curto tempo, o que joga por terra o
argumento acerca da especificidade do fármaco nesta ação (e a experiência
clínica abundantemente comprova). Em contrapartida, quem estiver
interessado em obter ilustrações de abruptas eficácias terapêuticas pode se
remeter à história dos tratamentos da neurose nos séculos XVIII e XIX, onde
numerosos exemplos serão encontrados.

Agora, considerando que o texto aqui comentado foi escrito no começo
dos anos 60 e que nestes quase quarenta anos o que os autores advogavam
foi realizado com grande afinco pela psiquiatria, talvez tenhamos hoje
condições de olhar criticamente para esse processo de biologização da
depressão. Tal estudo me levará a destacar os diferentes universos conceituais
que orientam o uso (e, conseqüentemente, o sentido) dos termos em questão,
o que permitirá avançar em direção ao seu esclarecimento clínico e nosológico.

Observe-se que as afirmações de Mayer-Gross vão ao mesmo tempo na
mesma direção e na direção oposta às de Henri Ey no texto antes citado.37

Este não encontra a mesma resposta positiva que Mayer-Gross. Ou seja, há
uma diferença no que cada um obtém dos mesmos fármacos. Para um, a
eficácia do medicamento é verificável tanto no deprimido endógeno quanto
nos casos de depressão neurótica. Para o outro, a resposta de um desses quadros
é evidente (ele se refere ao deprimido kraepeliniano verdadeiro), e ‘notavelmente
diferente’ da encontrada no neurótico deprimido.38 No entanto, ambos
admitem que o tratamento incidiria sobre a essência natural da enfermidade,
e, em coerência com o efeito divergente que obtiveram, um supõe a existência
de um fundamento único para ambos os quadros, enquanto que o outro
acredita que são quadros clínicos que têm bases distintas.

A citação de Henri Ey é datada de 1967. Depois disso, também a ejaculação
precoce, a enurese noturna, a síndrome pré-menstrual, as fobias sociais, os
distúrbios obsessivo-compulsivos, a síndrome do pânico, a bulimia e outros

27 Centenas de referências poderiam ser aqui citadas para conferir consistência acadêmica a este
argumento. Se optei por me limitar a dois tratados de psiquiatria clínica, um inglês e outro
francês, não foi por medida de economia, mas como homenagem ao papel formativo dessas
obras no contexto psiquiátrico dos anos 70-80, a sua tradição e consistência.

28 “Mas é a reação às terapêuticas antidepressivas o que está geralmente considerado como o teste
determinante que permite afirmar a independência da depressão neurótica e da depressão melancólica
endógena. Em suma, as depressões neuróticas reagem menos bem – e às vezes não de todo – aos
tratamentos de choque e aos antidepressivos, (...)” (BRISSET, BERNARD &  EY, 1969:252).
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problemas clínicos (neuropatias diversas, por exemplo) passaram a ser ‘curados’
com antidepressivos. Com a estratégia assim definida, formulou-se a noção
de ‘depressão mascarada’, e toda a sistemática classificatória dos distúrbios
psiquiátricos foi remodelada. Esse processo dá origem a uma classificação para
fins de pesquisa, e que, portanto, tinha seu alcance limitado a um universo
restrito (Feighner et al., 1972),39 a qual encontra considerável apoio,
particularmente na psiquiatria norte-americana, que, por nunca ter tido uma
tradição clínica consistente, fica sem ter como fazer uma contenção frente a
essas transformações, ganhando, no fim dos anos 70, respaldo oficial e passando
a abarcar todo o campo clínico ao subsidiar a logística desde a qual foi elaborada
uma nova sistemática de classificação dos transtornos psiquiátricos,40 o que
inaugura no campo nosográfico um fenômeno cujas conseqüências, tanto
benéficas quanto nocivas, devem ser examinadas minuciosamente.

O argumento teórico produzido com base em experiências com drogas é
metodológica e epistemologicamente muito complexo. Isso pode ser verificado
recordando que o haloperidol e a clorpromazina apenas acidentalmente foram
definidos como neurolépticos. Até então, nada mais eram que derivados de
uma planta, a Rauwolfia serpentina, que se descobriu possuir propriedades
anti-hipertensivas, e de um medicamento anti-histamínico, a prometazina.
Essa eventualidade, que não representa um problema, revelando apenas a
interferência do acaso na ciência, permitiu que se descobrisse a ação
neuroplégica, posteriormente chamada neuroléptica (Poldinger, 1968:22).
Mas a partir dela poderemos discernir um equívoco existente nesta discussão,
que, por não ser claramente formulado, produz importantes desdobramentos.
Por se tratar de um neuroléptico, o haloperidol começou a ser usado no campo
psiquiátrico, e pôde-se verificar a competência de seu efeito neutralizador
sobre as alucinações e alguns delírios, e no controle da agitação psicomotora.
A problemática tem início nos anos 70, quando ganham nova definição,
passando a ser designados antipsicóticos. Diante disso, impõe-se a pergunta:
esse efeito é suficiente para que tal designação seja atribuída? Não seria preciso
mais? O que esse efeito ensina sobre a psicose? O mesmo argumento pode ser
transposto ipsis litteris para os antidepressivos.

O fato de uma determinada síndrome clínica melhorar com o uso de
drogas atualmente rotuladas antidepressivas não revela que sua natureza

29 Vide também SPITZER, ENDICOTT &  ROBINS (1978).
40 Vide o DSM-III – Diagnostic and Statistical Manual, Third Edition, produzido pela Associação

Psiquiátrica Americana (1990).
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seja da ordem do que psicopatologicamente se define como depressão. Para
a psiquiatria bioquímica, na medida em que se subordina ao experimento
medicamentoso, oportunisticamente homologado como retrato fiel do
fenômeno biológico suposto ser sua base, isso poderia ter legitimidade, mas
visto que a ação do medicamento é, ela própria, uma incógnita, não se deve
ser muito afoito em reconhecê-lo. Melhor seria não ter que lembrar a
talidomida, a metaqualona e tantas outras substâncias consideradas eficazes
e específicas, além de seguras, até os danos por elas provocados tornarem-se
conhecidos. No horizonte dessa discussão, existe uma marca lingüística que
não se pode desconhecer: a de que hoje o significante depressão, em parceria
com o significante antidepressivo, faz sucesso. Sublinhe-se o termo ‘hoje’.
Ele pode ajudar a que se abra uma possibilidade de entender que, mais do
que a qualquer variável bioquímica, o sucesso dessa dupla se deve à
peculiaridade que assumiu na nossa época o mal-estar na cultura, e a uma
marca significante que caiu no gosto de certa parcela do público.

A psicanálise, por sua vez, estando livre desse atrelamento, pode considerar
tais fenômenos desde outras perspectivas, que adiante examinarei. O
importante agora é perceber essa subordinação atuando. Pois é ela que age no
subterrâneo de numerosas formulações encontradas em textos psiquiátricos, e
inclusive em textos psicanalíticos, da atualidade. Evidentemente, isso que
estou considerando – a subordinação de um discurso a uma posição ideológica
– aparece nesta discussão em sua forma invertida, como se fosse uma posição
de soberania científica. Mas não apenas isso. Os valores de objetividade, isenção
e neutralidade que a ciência carreia são dinamizados e elevados a uma grandeza
extraordinária com a suposição da especificidade do fármaco na produção de
seu efeito. É o que almeja este autor:

A questão é: por que todos esses agentes extremamente potentes não fazem praticamente
nada em seres humanos normais? Se você dá lítio, inibidores da MAO, tricíclicos,
para um humano normal, praticamente nada acontece, exceto sedação. Você pode
estar afetando todos estes mecanismos bioquímicos e fisiológicos exatamente do mesmo
modo que nas pessoas deprimidas, mas eles produzem muito poucas mudanças. 41

Ou seja, o medicamento viria em resposta ao que exatamente falta ao
paciente. E o que lhe falta? Essa questão delimita o lugar onde se situa a
discussão sobre a causa da depressão, a qual se vale de alguns conceitos que
agora poderão ser mais bem examinados, por exemplo a noção de

41 KLEIN. Comentário feito durante a discussão do trabalho apresentado por MENDELS, STERN &
FRAZER (1976:63).
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endogenicidade anteriormente mencionada. Seu exame permitirá obter
elementos para entender momentos diversos na formulação psiquiátrica dos
transtornos depressivos, e preparará o terreno para a crítica de sua utilização
na atualidade da discussão psicofarmacológica. Desde já, antecipo que no
horizonte desta discussão se inscreve a noção de uma lesão bioquímica: se
algo falta no paciente, quer dizer que disso ele estaria lesado. Em suplência
a essa lesão, o fármaco agiria. Não é mais o excedente de atrabílis que deve
ser removido, princípio terapêutico que vigorou durante alguns séculos.
Agora, cabe repor o que falta. E o que é que falta? O que o fármaco oferece!
É o princípio da razão depressiva em ação.

Observe-se que essa questão converge para o que antes foi falado em
termos do estabelecimento de um continuum do padecimento depressivo.
Esse continuum, que se resumia a uma noção clínica, um continuum de formas
clínicas, encontra ancoragem etiológica ao ser pensado como tendo um
fundamento causal comum. Desse modo, uma noção clínica adquire dimensão
etiológica, sendo elevada à dignidade de um princípio metodológico.
Conseqüentemente, explica-se o continuum a partir desse fundamento. Isso
autoriza a que se faça do conhecimento clínico do campo da depressão uma
leitura espectral supostamente capaz de apreender os diversos momentos dessas
ocorrências, reduzindo-as ao seu fundamento (e tratamento) comum.
Juntando-se a uma e outra, pode-se concluir que o continuum é construído
tendo a suposição de uma natureza biológica desses distúrbios na sua base, e
a constatação de eficácia de uma determinada droga como avalista da veracidade
da suposição erigida, alçada desde então à condição de paradigma da psiquiatria
biológica, aqui designado ‘princípio da razão depressiva’.

Esse sonho triunfante e magnânimo – de responder com especificidade
científica e precisão laboratorial ao que faltaria aos pacientes – alimenta um
mundo de pesquisas, mas a dita lesão bioquímica não mostra sua face, senão
na ficção farmacológica. Considerarei que essa figura conceitual, mais do
que relacionada a uma lesão do paciente, é uma metáfora por cuja autoria
quem poderia responder é seu autor, o farmacologista ou o bioquímico. Na
clínica, não é essa a questão. Sem dúvida, ao deprimido falta algo; se tivermos
como pensar esta falta de modo outro, poderemos entender que a droga
supre o sujeito independentemente e para além da ação fisiológica da
substância que veicula, por exemplo, ocupando o lugar do objeto que lhe
falta. O fármaco é uma metáfora dessa falta. Com apoio nesse esclarecimento,
é impressionante constatar quão justo e apropriado se mostra o comentário
que Starobinski endereça aos remanescentes da teoria atrabiliária: “A atrabílis
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é uma metáfora que se desconhece a si mesma e que quer impor-se como um
fruto da experiência” (1960:45). Esse é o ponto ao qual chegarei na seqüência
deste raciocínio. Antes, porém, estudarei como a tradição psiquiátrica se
enfrentou com esse enigma e com os problemas que seu estudo levanta.

Recapitulando o caminho até aqui. Mais que fazer um rastreamento
histórico das idéias psiquiátricas acerca da depressão, o que me interessou
foi, em primeiro lugar, destacar a circunscrição de uma síndrome clínica
que desde a Antigüidade irá caracterizar a melancolia. Isso introduziu um
marco de referência clínico necessário para alcançar as diferenças conceituais
que interferiram na utilização que se passou a fazer desse termo, alterando
seu sentido, passo intermediário necessário a preparar o terreno para a crítica
da concepção da depressão na atualidade, quando essa categoria diagnóstica
substitui a de melancolia, passando em seguida a ser aplicada a quadros que
em nada se assemelham à síndrome clínica estabelecida desde a Antigüidade.

Esse esclarecimento permitirá situar a complexidade e as diversas facetas
existentes no problema, poupando-me do risco de tentar resolvê-lo anulando-o
enquanto tal. Através do exame das questões problemáticas na classificação desses
distúrbios, analisarei os aspectos conceituais que são relevantes a eles, tanto em
termos de sua caracterização clínica quanto na sua fundamentação etiológica.

Para ampliar o campo de abrangência dessa abordagem e, ao mesmo
tempo, facilitar minha tarefa, exporei no próximo capítulo as categorizações
que fazem autores diversos, no seu esforço de ordenar classificatoriamente o
problema, o que possibilitará uma visada panorâmica sobre o assunto,
respaldando um exame ao mesmo tempo epistemológico e histórico-
cronológico. Esse me parece mais fecundo do que um estudo apenas evolutivo
das classificações, não só por ser mais amplo, como também por permitir
visualizar as diferentes categorias com as quais se busca organizar a apreensão
dos fenômenos em questão, e a tensão entre elas existente. Isso permitirá
avançar na discussão sobre a causa, além de realçar um aspecto já evidenciado,
o de como a clínica psiquiátrica e psicopatológica cedeu seu lugar a uma
clínica ordenada pela farmacologia, desconsiderando as diferenciações clínicas,
bem como as distinções etiológicas, dos diversos padecimentos depressivos, e
nivelando através de um recurso farmacêutico a complexidade conceitual
e clínica da questão. O detalhado exame dessas categorias clínico-conceituais e
uma precisa delimitação da discussão etiológica se apresentam, portanto, como
preliminares necessárias para se avançar.
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Para além da crítica que fiz, que buscava desnudar a estratégia que
viabilizou a construção desse paradigma, cabe, considerando o que ela
esclarece, indagar como encontrar orientação dentro desse complexo campo.
Estaremos então em condições de examinar a contribuição que podemos
obter na obra de Freud ao seu esclarecimento.


