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Que elementos conceituais, clínicos e metodológicos a psicanálise
inaugura no campo de estudos sobre a depressão? Como os conceitos que
organizam o referencial psicanalítico podem aqui ajudar?

Embora o conceito de depressão seja de origem médica e não exista na
nosologia freudiana uma categoria específica para abarcá-la, as descobertas
trazidas pela investigação psicanalítica desses transtornos e a leitura acurada
da obra de Freud fornecem um conjunto de distinções potencialmente
capazes de permitir situar em bases mais consistentes o que vim criticando.
Com essa finalidade examinarei a contribuição freudiana cotejando-a com
os estudos, de grande riqueza clínica, realizados por Karl Abraham e Melanie
Klein. O campo clínico e conceitual assim demarcado servirá como a base a
partir da qual indagarei através de alguns conceitos introduzidos por Jacques
Lacan as problemáticas questões em exame. A fecundidade das noções desde
aí incluídas fará com que sirvam de balizas para um outro entendimento,
mais consistente, do tema.

FREUD

Que lugar Freud atribui à depressão em sua obra? H á alguma
continuidade entre o estudo que faz e o que define a psiquiatria de sua
época? Os grupos categoriais que Freud estabelece para pensar a clínica são
os mesmos que a psiquiatria do fim do século XIX, começo do XX utiliza,
o que pode permitir um interessante contraponto. Neste sentido, a psicanálise
é tributária da clínica clássica. Mas como Freud é um inovador até mesmo
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dentro do campo propriamente psiquiátrico, traz para este diversas
contribuições, por exemplo, estabelecendo novos elementos conceituais e
novas maneiras de formular e entender em que consistem as categorias
nosológicas da psiquiatria, incluindo novos jogos de linguagem.

Assim, rompendo com a tradição e com o que a aparelhagem mental da
época pensava acerca dos fenômenos psicopatológicos, Freud encara a histeria
como produto não de uma degeneração (figura explicativa introduzida na
psicopatologia por Morel entre 1839 e 1857),81 mas de um conflito psíquico,
concepção que permite ver os jogos de linguagem inaugurando novos jogos
de verdade. Desde então, a subjetividade é colocada em questão na histeria.
Diversos outros exemplos existem. Freud interveio diretamente em boa parte
dos debates que definiram os rumos que a discussão psicopatológica tomaria
na primeira metade do século XX, seja circunscrevendo e delimitando
algumas das categorias que fundam nossa percepção do campo clínico, seja
subsidiando-nos acerca de como traduzir teoricamente o que na clínica se
manifesta empiricamente. No primeiro caso, estão duas categorias
diagnósticas, a neurose de angústia e a neurose obsessiva, fruto da pena
freudiana. No segundo, inscrevem-se o conhecimento minucioso da neurose,
sobretudo a histérica, a qual era concebida como o reino da simulação ou da
hereditariedade degenerada, e também uma teoria sobre a psicose, que antes
de Freud era um oco teórico. Não seria preciso acrescentar o estudo que
faz das perversões, que não só modifica nossa apreensão deste segmento
da psicopatologia, mas também altera a concepção que se veio a ter da
sexualidade humana (e, por extensão, da sociedade, sublinhando a perversão
e o masoquismo como característica radical do social, dimensão que a
atualidade torna reluzente).

Na primeira década do século XX, a psicanálise trava com a psiquiatria
um debate que coloca Freud de um lado e Bleuler e Kraepelin, de outro.
Que nome, discutia-se, deveria suceder à demência precoce, termo cunhado
por Kraepelin. Bleuler inventou para este fim um neologismo: esquizofrenia.
Freud propunha parafrenia.82 Mas apenas aparentemente a disputa se
centrava na escolha de um novo nome para a síndrome inicialmente estudada
por Kraepelin. Os nomes escondiam conceitos, estes apontavam para

81 A definição de degeneração em MOREL (1857): “São desvios mórbidos do tipo humano
normal, hereditariamente transmissíveis e sujeitos a evolução progressiva para a decadência”.

82 Sobre esta questão, vide FREUD (1911), em particular o capítulo III, p.69 e seguintes.
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diferentes visões da clínica e do funcionamento do psiquismo. Não é o caso
aqui de reconstituir esse debate; apenas o menciono para afirmar que, no
que se discute atualmente sob o rótulo depressão, a mesma questão se
apresenta no subterrâneo da polêmica. Reduzi-la a um problema
terminológico seria não ver o que se passa.

Freud, assim, participa ativamente de todos os debates que contribuíram
para definir o perfil da clínica contemporânea. É, portanto, chamativo que
não exista na nosologia freudiana a categoria depressão. A utilização freudiana
desse termo se prende a duas acepções: uma referida à noção mecanicista da
depressão como uma queda, um decréscimo numa função psíquica qualquer,
queda atribuída a uma insuficiência da libidinização, uma baixa no fator
quantitativo, o “fator Qn” do Projeto (Freud, 1895), e outra, quando
relacionada a um estado de sofrimento psíquico, uso que se aproxima do
que hoje coloquialmente se faz. Poucas são, no entanto, as ocasiões em que
Freud o utiliza; em ‘Luto e melancolia’, por exemplo, apenas duas (Freud,
1917:251). Já a psicanálise pós-freudiana utiliza-o farta e generosamente,
nem sempre com o rigor necessário.

No entanto, Freud fala em melancolia, e, o que é importante, na
melancolia tal qual Kraepelin circunscreveu. O uso que faz do termo, no
entanto, por vezes abarca aspectos clínicos que estão além da melancolia
kraepeliniana, incluindo-a, mas incluindo também um campo de
padecimentos maior, mais vasto. O editor da Standard Edition, James
Strachey, diz que Freud usa o termo melancolia quando quer se referir ao
que “agora [quando o texto foi escrito] em geral se descreve como estados de
depressão” (Strachey, 1957:238), afirmação rápida demais, que contribui
para homogeneizar a questão, desconsiderando diferenças que poderiam
mostrar-se importantes, e para favorecer uma leitura produtora de equívocos
(onde está melancolia, leia-se depressão, por exemplo).

Freud estuda a melancolia, esclarece o processo do luto, investiga os
padecimentos depressivos apresentados por inúmeros de seus pacientes, chega
a se reconhecer em dado momento como deprimido,83 mas não funda o que

83 Em diversas ocasiões ao longo de sua vida, Freud relata vivências depressivas. Após ler as provas
tipográficas de O Ego e o Id, por exemplo, desalentado, considerando o resultado obscuro e
desagradável, declara a Ferenczi (segundo GAY, 1988:376) ter mergulhado em sua “conhecida
depressão”. É curioso, portanto, e ajuda a ilustrar a complexidade que quero destacar, verificar
que ao enfrentar uma perda mais intensa, quando da morte de seu neto, escreve ao mesmo
Ferenczi dizendo: “Nunca tive uma depressão antes; agora deve ser uma” (GAY, 1988:386).
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propriamente falando se poderia denominar de ‘estrutura depressiva’. Do mesmo
modo, não se registra em sua obra a presença de algo que nomeie ‘neurose
depressiva’. Conclusão: a depressão não é uma das estruturas freudianas. Mas a
sintomatologia depressiva que atualmente leva psiquiatras e psicanalistas a
diagnosticar assim um caso específico era de aparição freqüente na clientela que
atendia. Basta ler com cuidado suas observações clínicas para se ter desse fato a
mais flagrante evidência. E o importante é que essa sintomatologia, por mais
intensa que fosse, não o levava a esse diagnóstico, e, muitas vezes, nem ao de
melancolia, contrariamente ao que afirma Strachey. Veja-se o caso do Homem
dos Lobos, que, antes de chegar a Freud, consultou diversos psiquiatras, Kraepelin
inclusive, que parece tê-lo considerado um caso de insanidade maníaco-
depressiva.84 Ou este fragmento de sua ‘Interpretação dos sonhos’, onde faz a
seguinte observação após comentar um sonho da paciente: “Seus sintomas
histéricos acompanhantes eram amenorréia e grande depressão (que era o
principal sintoma dessa paciente)” (Freud, 1900:336).

O raciocínio clínico-diagnóstico que Freud faz talvez não fosse possível
a boa parte dos analistas e psiquiatras contemporâneos. Ele pode, no entanto,
e no que diz respeito estritamente à leitura clínico-nosológica, ser pensado
a partir das categorias da clínica clássica, o que permite uma dupla
conclusão. A primeira, relacionada ao fato de não mais vigorar, tanto na
psiquiatria quanto numa parcela dos seguidores da obra freudiana, um
raciocínio como o dele, o que decorre de um certo automatismo mental que
a homogeneização das categorias diagnósticas da psiquiatria em torno de
grupos de fármacos produz. Nela impera a assimilação do que é designado
depressão ao campo da melancolia, como se aí houvesse um campo único.
Mostrei que, no horizonte dessa assimilação, está a suposta eficácia de um
grupo de fármacos sobre esses transtornos, com o efeito, na discussão clínica
e no meio social, de direcionar clínicos e pacientes a um modus operandi
inteiramente guiado pelo fármaco. A segunda conclusão é que, dada a falência
da psiquiatria moderna em sustentar um discurso coerente e extrair
conseqüências do saber da clínica clássica, a psicanálise aparece então como
legítima herdeira desse saber e da tarefa clínica que ele permite operar.

É, portanto, tomando-se por base a definição kraepeliniana de
melancolia que Freud (1917:241) faz seus comentários, e o referencial
psiquiátrico, embora considerado vacilante, é usado como ponto de partida

84 Vide FREUD (1918:10) e JONES (1953), para detalhes acerca do início do tratamento.
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para suas teorizações nesse campo, o que é muito diferente do que acontece
em outros capítulos da psicopatologia, o das perversões sexuais, por exemplo,
onde sua leitura põe abaixo o trabalho de seus predecessores.85 Abordada
como tema de investigação em diversos momentos de sua obra, a melancolia
é, no entanto, encarada com humildade por Freud, que, próximo ao fim de
sua vida, dizia conhecer “quase nada” de sua causa e de seu mecanismo
(Freud, 1932:56). Essa afirmação deve servir como alerta da complexidade
que ela representa, complexidade que terei que perguntar em que medida é
partilhada com os outros tipos de padecimento depressivos.

O ENTENDIMENTO FREUDIANO SOBRE A MELANCOLIA

É em contraponto com o luto que Freud aborda a melancolia. Em ‘Luto
e melancolia’, texto escrito imediatamente após a Primeira Guerra Mundial e
publicado em 1917 na coletânea reunida sob o título geral de Metapsicologia,
destinada a servir como o supra-sumo da coerência teórica do sistema conceitual
por ele produzido,86 Freud estabelece a definição que iria se tornar clássica na
circunscrição do lugar ocupado por este distúrbio no campo psicanalítico,
bem como de seu estatuto clínico. Recordemos o que Freud ensina: o luto
é uma exigência da realidade, na medida em que esta aponta para o fato
de que o objeto de amor não mais existe como tal. Essa constatação instala
a necessidade do luto. O Eu do sujeito tem que se defrontar com o que a
realidade impõe, que o outro já não mais existe, seja como objeto de amor,
seja como vivente. Ignorá-lo implicaria uma quebra no sentido da realidade,
e a conseqüente entrada na psicose; aceitá-lo parece quase impossível. É o que
coloca a necessidade de uma mediação, uma metabolização psíquica desta
perda, o que faz o trabalho do luto (Freud, 1917:242). Esse conceito inaugura
no campo dos estudos sobre o luto uma observação até então não destacada,
que o aborda não como algo que se dá à revelia do sujeito, mas como um
processo que ele tem que levar adiante, um trabalho por fazer.

A depressão que se verifica existir no enlutado não é para Freud um
sintoma, uma formação de compromisso no sentido clássico conferido a
esta expressão (efeito de um recalque, representa uma satisfação substitutiva,
implica um trabalho de metaforização etc.), mas um efeito egóico do

85 Ver neste sentido o primeiro dos ‘Tres Ensayos de teoría sexual’ (FREUD, 1905).
86 Dos 12 ensaios escritos para compor essa coletânea, apenas cinco são publicados; os outros se

extraviam. Um sexto, ‘Visão de conjunto sobre as neuroses de transferência’, é encontrado em
1985 e em seguida publicado (FREUD, 1915c). Acerca deste escrito, de complexa e difícil
leitura, vide BIRMAN (1993), onde a dificuldade é cuidadosamente depurada e esclarecida.
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processo de luto. O que a caracteriza é o desinvestimento da realidade que
acompanha o sujeito enlutado, expressando “uma exclusiva devoção ao luto,
devoção que nada deixa a outros propósitos ou a outros interesses”. É com
base na categoria de inibição que Freud a estuda. “A inibição e a falta de
interesse se esclarecem totalmente pelo trabalho do luto que absorvia o ego”
(Freud, 1917:243).

A idéia freudiana de que o luto envolve um trabalho aponta para alguns
aspectos fundamentais: em primeiro lugar, a ‘atividade’ que envolve, por mais
que o enlutado possa parecer passivo e retraído.87 Em conseqüência, e por
razões de economia libidinal, o investimento do mundo externo que é capaz
de fazer diminui sensivelmente, surgindo o empobrecimento egóico, que
parece ainda maior na medida do sobreinvestimento que o enlutado faz do
objeto perdido. Esta fase de idealização do objeto perdido precede seu
desinvestimento. O luto é então um trabalho, doloroso trabalho de reconhecer
que o objeto não mais está disponível como objeto de amor.88 Mas não basta
reconhecer que o objeto falta. Para que se concretize o trabalho do luto, Freud
agrega, será necessário desfazer todos, e um por um, os laços libidinais que o
prendiam ao objeto perdido. Essa é a razão do tempo que demanda para ser
efetivado. Trata-se, portanto, para o sujeito enlutado de uma dupla tarefa, a
de reconhecer ter perdido alguém que amava, primeiro, e que nesta perda ele
perde também algo que estava neste alguém (Freud, 1917:243).

O conceito do luto implicando um trabalho permite ainda a Freud
apontar para uma importante possibilidade: a desse trabalho fracassar. Em
um primeiro momento, o luto é uma forma de não perder o objeto perdido,
incorporando-o. A manutenção desse estado redunda num estado patológico
– luto patológico – que, admite Freud, poderia ser considerado a base do
padecimento melancólico. Fenomenologicamente, no luto patológico, o
indivíduo se considera culpado da morte, nega-a, julga-se influenciado pelo
defunto ou possesso dele, atingido pela doença que lhe causou a morte etc.,
conflito que passa para o primeiro plano – o enlutado colocando-se no
lugar do objeto perdido e voltando contra si as hostilidades a ele dirigidas.
Por que isso acontece? Aqui é preciso fazer uma distinção clínica. Os estados
obsessivos de depressão que se seguem à morte de uma pessoa amada
evidenciam para Freud a força que pode alcançar o conflito devido à

87 A este respeito, e para o que segue, ver LAPLANCHE &  PONTALIS (1970:662, verbete ‘Trabalho
do luto’), PONTALIS (1991), LAGACHE (1938a) e LAGACHE (1938b).

88 FREUD (1917:243) sublinha a dor, “a imensa dor do sujeito enlutado”.
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ambivalência. Mas a melancolia apresenta, com relação a essas auto-
recriminações obsessivas, algumas diferenças. Em primeiro lugar, nela, a
ambivalência relativa ao objeto é de natureza inconsciente; em segundo, o
melancólico assume a culpa de que se acusa. Um obsessivo também se sente
culpado, mas não aceita a culpa como sua; no melancólico, esta atinge o
núcleo do seu ser. Baseando-se nessa ocorrência Freud lança a idéia de uma
instância crítica, que observa, julga e recrimina o ego, ousado passo teórico
que, de um fenômeno psicológico e afetivo – a censura, a culpa –, avança para
a formulação de um conceito que irá ganhar a dignidade de uma instância
psíquica, o superego.

A argumentação freudiana acerca do superego desenvolve-se a partir de
1914, quando a noção prenunciada no texto sobre o narcisismo (Freud, 1914)
é sucessivamente retrabalhada em 1917, em ‘Luto e melancolia’, e em
1921, no ensaio sobre ‘A psicologia das massas’ (Freud, 1921), e,
particularmente, em 1923, em ‘O ego e o id’, onde é formalmente
estabelecida e confrontada com a segunda teoria pulsional (Freud, 1923)
e no texto fundamental sobre tudo isso, ‘O mal-estar na cultura’ (Freud,
1930). Trata-se de um conceito que encontra eco em noções diversas (a de
censura, a primeira delas), presentes na obra de Freud desde o começo. As
particularidades da tematização freudiana sobre o superego, no entanto,
fazem com que somente após o que foi introduzido por Melanie Klein e
Lacan, tenhamos condições de extrair dela a riqueza explicativa que possui.
Por essa razão, examinarei aqui as questões que trouxeram para Freud a
necessidade de inseri-la, deixando seu detalhamento para depois da
abordagem das contribuições desses seus seguidores.

O que até aqui fica claro é que a melancolia representaria um trabalho
do luto que não avança, um luto patológico no seu mais alto grau. As razões
para que isso aconteça, ou seja, o que se poderia considerar a ‘causa’ da
melancolia foi o que sempre representou um enigma para Freud. Em resposta
a essa questão, ele produz a idéia de que o que marca distintivamente a
melancolia é a perturbação do sentimento de si, que falta no luto (Freud,
1930). O rebaixamento geral do sentimento de si mesmo que Freud vê no
melancólico manifesta-se através das reprovações as mais variadas e absurdas
que ele direciona para si. Esse rebaixamento o leva a concluir que a melancolia
refere-se a uma perda concernente ao Eu, que passa a não mais ser objeto de
amor e estima. Desse modo, a melancolia está relacionada ao narcisismo.
Aqui é preciso distinguir os diversos registros, presentes tanto no que diz
respeito ao conceito de narcisismo quanto no que se refere à tematização
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freudiana do ego. Freud entende que na melancolia é o ego que se vê
ameaçado pela perda, o que não ocorre no luto. Esse aspecto leva-o a supor
que os laços que prendiam o sujeito ao objeto seriam um vínculo objetal,
mas um vínculo objetal peculiar e contraditório, que, ao mesmo tempo em
que mostra uma forte fixação ao objeto libidinal, revela uma fraca ligação ao
objeto enquanto oposto ao sujeito. Essa contradição indica para Freud o
caminho que a solucionará: o laço que prende o sujeito ao objeto é de natureza
narcísica. E não apenas isso, o que o sujeito perde não é um objeto qualquer,
mas sim um objeto cuja função era a de completar o ego, torná-lo inteiro, e,
desse modo, um objeto que agia como caução contra a castração.89

O que o melancólico ama no objeto é o seu próprio ego, engrandecido
com a incorporação do objeto, o que permite entender a força, e a fraqueza,
desse amor. De um lado, ele implica uma tentativa de trazer o objeto de
amor (parte do mundo) para o domínio do ego, complementando-o,
transformando-o em uma totalidade; de outro, ante a ruptura desse vínculo
objetal, o melancólico se identifica ao objeto perdido, substituindo a libido
objetal pela identificação – mas uma identificação muito peculiar, que faz
com que o melancólico seja abatido pela imagem totalizada do outro que se
foi. Aqui reside a especificidade da melancolia, seu traço distintivo para
com a neurose. A libido que investia o objeto passa a ser dirigida ao Eu,
processo que tem por efeito produzir uma divisão, e posterior subjugação,
do Eu. O problema reside em saber por que alguém se identificaria no real,
e não apenas imaginariamente como faz por exemplo um paciente histérico,
com o objeto perdido. Esse é o enigma que resta descobrir. Tentando levá-
lo adiante, Freud formula três condições como determinantes: além da ‘perda
do objeto’ e da ‘ambivalência’, encontra-se na ‘regressão libidinal’ da escolha
objetal para o narcisismo original o fator responsável pelo resultado que se
produz na melancolia, hipótese que tem uma importante decorrência
nosológica. A partir dela, a melancolia é enquadrada numa categoria especial,
a meio caminho entre neurose e psicose. Impossibilitado de situar a
melancolia dentro do esquema geral que regia seu entendimento da neurose,
uma vez que o que encontra nesses casos não é um conflito entre ego e id, e
ao mesmo tempo relutando considerá-la uma psicose, visto que nesta o
conflito se passa entre ego e realidade externa, Freud é levado a designá-la
como ‘neurose narcísica’, diferenciando-a assim da psicose, e localizando-a
num lugar intermediário entre neurose e psicose, ponto que discutirei adiante.

89 Questão bem trabalhada por Lacan no seu seminário sobre a angústia (LACAN, 1963).
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ABRAHAM

Sobre essas questões, a investigação de Abraham foi, além de pioneira,
minuciosa. Ela enfatiza a teoria psicopatológica dos pontos de fixação e da
regressão temporal da libido, sempre procurando encontrar nos ditos estágios
do desenvolvimento psicossexual a explicação para a clínica.

Já dissemos [afirma ele em 1924] que a tendência a abandonar o objeto amoroso
tem sua fonte na fixação da libido na primeira fase da etapa anal-sádica. Mas se
descobrimos que o melancólico tende a abandonar essa posição em favor de outra mais
primitiva, a saber o nível oral, então devemos supor que também há certos pontos de
fixação em seu desenvolvimento libidinal que datam da época em que a vida instintiva
estava todavia centrada principalmente na zona oral. E as observações psicanalíticas
apóiam plenamente esta suposição. (Abraham, 1924, grifo meu)90

A melancolia encontra, assim, suas raízes nas fases orais e anais precoces,
nas quais o sujeito teria se fixado.

O modelo abrahamniano segue uma série na qual a partir de uma frustração
inicial o sujeito responde expulsando o objeto e destruindo-o, realizando o
modelo sádico-anal precoce no qual se fixou. A esse dano sádico segue-se a
introjeção do objeto, através da qual ele é recuperado por devoração, o que
constitui para Abraham (e também para Ferenczi)91 a forma específica de
identificação narcísica do melancólico. O passo seguinte, a vingança sádica contra
o objeto incorporado ao ego, representa o período mais doloroso da melancolia.
Devido à ambivalência, essa vingança se acompanha da conservação do objeto
pelo sujeito melancólico, o conflito se estabelecendo entre as necessidades
contraditórias de manter vivo o objeto e, ao mesmo tempo, destruí-lo.

Esse esquema explicativo serve para Abraham refletir sobre a ocorrência
de depressão na neurose obsessiva e sua similaridade com a melancolia. O
‘caráter anal’ é o ponto comum entre ambas, mas as diferenças clínicas
existentes exigem que Abraham opere uma subdivisão na fase sádico-anal, o
que lhe possibilita pensar que na fase sádico-anal precoce, opera a oposição
expulsão/destruição, enquanto na fase sádico-anal tardia vigora a oposição
apropriação-retenção/dominação-controle. Esse esquema permite a Abraham
explicar a ocorrência de um quadro melancólico ou neurótico obsessivo de

90 O trecho citado foi traduzido a partir da edição em espanhol, Psicoanalisis Clínico (ABRAHAM,
1959:341).

91 Sobre a elucidação ferencziana desse assunto podem ser consultados, além de FERENCZI

(1909), a apresentação, enormemente esclarecedora, que Joel Birman escreveu para essa
edição (Birman, 1984:7-28). Vide também TOROK &  ABRAHAM (1994).
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acordo com o padrão anal precoce ou tardio no qual o sujeito se haveria
fixado. Mas o melancólico regride além da fase anal precoce, podendo chegar
à fase oral tardia, em que a incorporação total do objeto é visada.

Abraham descreve um quadro clínico que não se deve menosprezar por
não encontrar lugar nas classificações contemporâneas. A “melancolia
abrahamniana” (Godino Cabas, 1988) apresenta a mesma oscilação entre
euforia e depressão, que desde os primórdios é tomada como clássica neste
campo; mas essa oscilação não é por ele entendida como cíclica, como um
ciclo da doença que se alternaria com outro, mas sim como uma ocorrência
clínica que obedece às (e se modula por elas) contingências que afetam o
sujeito em sua vida: “Não se pode duvidar de que um ataque de depressão
melancólica é introduzido por uma decepção amorosa”, diz ele.

Em seguida, enfatiza que

ao analisar pacientes que atravessaram vários períodos de depressão, descobrimos que
cada novo ataque foi imediatamente precedido por uma experiência dessa natureza.
Apenas necessito dizer que não uso a expressão decepção amorosa no sentido corrente
de um amor desfeito, unicamente. Os acontecimentos que culminam na perda do
objeto são freqüentemente muito mais obscuros. Só uma análise conscienciosa pode
descobrir as conexões causais entre o acontecimento e a enfermidade. Tal análise
demonstra invariavelmente que esse acontecimento teve um efeito patogênico porque
o paciente podia considerá-lo em seu inconsciente uma repetição de uma experiência
traumática infantil, e tratá-la como tal. (Godino Cabas, 1988)

Os seguintes fatores participariam, no julgamento de Abraham, na
etiologia da melancolia:

· um fator constitucional e hereditário que consiste em uma acentuação do
erotismo oral e anal;

· uma especial fixação da libido no nível oral (considerado como um dos mais
importantes para a aparição de uma depressão melancólica), e que se deve à
inevitável frustração pulsional que o erotismo oral acentuado acarreta;

· um narcisismo infantil seriamente ferido, ocasionado por sucessivas decepções
afetivas;

· que a primeira dessas decepções tenha ocorrido antes que o sujeito haja superado os
desejos edípicos, e, portanto, num período em que as pulsões sádico-orais ainda
dominam, o que determinará que a introjeção dos objetos materno e paterno
primários, base da constituição do superego, se estabeleça em moldes sádicos e
canibalísticos, como que plantando a semente da autodestruição que o sujeito
carrega indomada, por não ter podido viver nesta ocasião a dor que ela acarretou;

· a repetição na vida adulta do mesmo trauma, fator considerado a causa
desencadeante da melancolia.
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Talvez tenha sido a partir do estabelecimento desses fatores, os quais
tomados numa dimensão psicológica indicariam constantes explicativas de
uma patologia específica, que se poderia evidenciar uma certa contribuição
do campo psicanalítico à confusão que reina no que se estuda sobre este
transtorno. Os trabalhos desenvolvidos por Melanie Klein também vieram
a participar desta confusão. Vejamos como isso se deu.

KLEIN

É guiada pelas mãos de Ferenczi e Abraham que Melanie Klein ingressa
na psicanálise, e, em um primeiro momento, sua produção teórica segue
muito de perto seus ensinamentos. A partir de 1934, no entanto, ela não
falará tão intensamente quanto antes nos famosos estágios, passando a se
servir da noção de ‘posição’ (‘esquizo-paranóide’ e ‘depressiva’) por ela
introduzida. O entendimento kleiniano da depressão segue uma série onde
o sadismo leva à angústia paranóide que gera culpa que culmina na depressão,
esta última concebida como tentativa de reparação do dano sádico inicial.
Embora existam pontos frágeis nessa concepção (o inatismo talvez seja o
maior deles), isso não deve servir para obscurecer a enorme contribuição
que Melanie Klein inaugurou neste campo. Não apenas a depressão foi um
problema clínico ao qual dedicou muito do seu estudo (e a transferência
para com Abraham certamente moveu boa parte desse interesse), mas, sem
exagero, poder-se-ia dizer que a doutrina kleiniana faz, a seu modo, um
elogio da depressão.

Buscando marcar as diferenças entre o luto normal por um lado, e o
luto patológico e estados maníaco-depressivos por outro, Melanie Klein
afirma que

os enfermos maníaco-depressivos e os sujeitos que fracassam no trabalho do luto, ainda
que as defesas possam diferir amplamente umas das outras, têm em comum o não
haver sido capazes, em sua infância precoce, de estabelecer objetos internos bons e de
sentir segurança em seu mundo interno. Realmente não vencem nunca a posição
depressiva infantil. No luto normal, no entanto, a posição depressiva precoce que foi
revivida com a perda do objeto amado se modifica mais uma vez e se vence por
métodos similares aos que usou o ego em sua infância. O indivíduo reinstala dentro
dele seus reais objetos de amor perdidos e ao mesmo tempo seus primeiros objetos
amados, em última instância seus pais bons, a quem, quando ocorreu a perda real,
sentiu também o perigo de perdê-los. (Klein, 1940)

Essa citação condensa o essencial da concepção kleiniana, destacando o
estabelecimento da posição depressiva como momento estruturante que o
sujeito teria alcançado e a necessidade de reparação a ela vinculada. A posição
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depressiva é uma posição subjetiva caracterizada pela elaboração depressiva.
Neste ponto, Melanie Klein é clara, sua posição depressiva não é correlativa
do conceito de melancolia ou de uma depressão clínica. Apesar dessa clareza,
no entanto, e independentemente do que dizia e pensava Klein, nos anos
50 e 60 se produz uma combinação entre estes termos (luto / posição
depressiva / depressão /  melancolia), cujo resultado favorece uma
homogeneização que funciona como um enorme estímulo à desordem
clínico-nosológica que veio a se manifestar neste campo.92 Esse esquema
permite a Melanie Klein delimitar o desenvolvimento normal, no qual se
alcança a integração entre objeto bom e objeto mau, do desenvolvimento
patológico, onde tal integração não se completa. Os que não alcançaram a
posição depressiva exemplificam o desenvolvimento patológico.

Em contraponto com essa noção marcadamente desenvolvimentista,
contudo, a concepção kleiniana de ‘posição’ aponta para uma estrutura que
transcende uma determinada etapa do desenvolvimento. Do mesmo modo,
a descontinuidade entre luto normal e luto patológico é matizada com a
suposição de que elementos do luto primitivo são encontrados também no
luto normal, abrindo caminho para o surgimento de um grande ódio ao
objeto perdido, e para as defesas maníacas, obsessivas e a angústia paranóide
de retaliação que podem vir a obstaculizar o processo de reparação, que seria
seu desdobramento normal. A agressão ao objeto pelos perseguidores internos
provoca uma angústia diante da qual o sujeito se defende, com vistas a
conservar o objeto amado, inibindo os impulsos hostis, o que se traduz
clinicamente como depressão. A depressão, assim, se ancora na culpabilidade
em relação ao objeto, e se engrandece e adquire sentido ético ao ser concebida
como o passo necessário que permitirá a reparação dos danos que teriam
sido infligidos ao objeto.

92 Não é preciso procurar muito para que se a encontre. A própria Hanna Segal contribui para
isto no pequeno livro que serviu de guia para muitas gerações de estudantes da doutrina
kleiniana. No glossário de sua obra, o verbete depressão diz, textualmente: “É um estado da
mente em que, parcial ou totalmente, se experimentam sentimentos penosos da posição
depressiva. Pode ser reação normal a experiência de perda ou reação patológica de caráter
neurótico ou psicótico”. O tempo todo se assinala que o conceito de posição depressiva não
se refere a uma figura clínica, e a todo momento se parte da depressão clinicamente
experimentada para se ver realizado o atracamento do sujeito ao que se imagina ser o porto
seguro da posição depressiva. Não é, portanto, à toa que se estabeleça uma grande confusão
entre o nível metapsicológico dessa leitura e o contexto clínico ao qual ela remeteria. Vide
SEGAL (1975:140).



117

O amor dos kleinianos à depressão pode, então, ser entendido a partir
da suposição que desta eles fazem como denotando um processo de reparação
em curso. Esse elogio está também ligado ao fato de Melanie Klein ter
estatuído a posição depressiva não só como momento normal e necessário
para a estruturação do psiquismo, mas como um momento que se repetiria
a cada cura psicanalítica. Quando Melanie Klein afirma que a posição
depressiva é o que se alcança num final de análise está inscrevendo dita
posição num ideal de felicidade.93 Num sentido diferente, Pierre Fédida
situa o papel positivo de paraexcitação dos elementos destrutivos do indivíduo
que a ‘capacidade depressiva’ pode ter, funcionando assim como proteção
contra a ruína da melancolia, da vergonha e da culpa e como criadora de
potencialidades da vida psíquica (Fédida, 2002).

AS REFERÊNCIAS LACANIANAS

Embora reconhecendo a importância clínica da noção de posição
depressiva e o avanço teórico que representa, Lacan entende a depressão de
forma muito diferente, não tendo nenhuma atração, no sentido do elogio
kleiniano, pelo fenômeno depressivo. Sobre essas questões, no entanto, faz
alguns comentários de importância crucial para seu esclarecimento.

A contribuição de Lacan surge lentamente ao longo dos anos em que
elabora sua obra. Desde seus primeiros passos – sua tese (Lacan, 1932),
onde discute as referências jasperianas, e o texto sobre A Família (Lacan,
1938), onde comenta acerca da melancolia em inteira concordância com a
formulação clássica – até os conceitos introduzidos no período final de sua
obra, há um longo e fértil percurso. Mais do que acompanhar essa evolução,
vai me interessar sublinhar alguns tópicos, colhidos aqui e ali nesse ensino.
Três pontos se destacam como possibilitadores de referências clínicas seguras
para minha abordagem. O primeiro, referido à oposição freudiana entre
luto e melancolia e estabelecido no estudo sobre Hamlet, relaciona o luto a
um furo no real, a melancolia a um furo no simbólico (Lacan, 1959), sendo
afinado com a afirmação freudiana de que, no luto, o mundo, ocupado pela
falta do objeto, é vazio, enquanto na melancolia é o ego que está vazio.
Levanta, porém, um problema, que em seguida examinarei, ao referir a
melancolia ao campo da psicose. Um segundo ponto importante surge na

93 É abundante a bibliografia existente no corpus kleiniano. Para o que me interessa especificamente,
consultei: KLEIN (1934) e KLEIN (1940). Para uma exposição da ortodoxia kleiniana sobre depressão,
vide GRINBERG (1978) e REINOSO [s.d.]. Para uma visada crítica, consultar LEGUIL (1984).
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posição particular conferida à tristeza. Por fim, destaca-se a abordagem que
faz acerca do que está em questão na depressão, não a partir de uma leitura
da emoção, mas desde uma perspectiva ética. Examinemos esses pontos.

Na sexta aula, intitulada ‘O desejo e o luto’, de um seminário realizado
em março e abril de 1959 dedicado ao exame do Hamlet de Shakespeare,
ensina Lacan que o trabalho do luto “é primeiramente uma satisfação dada
ao que se produz de desordem por causa da insuficiência dos elementos
significantes para fazer frente ao buraco criado na existência. Pois é o sistema
significante no seu conjunto que é posto em questão pelo menor luto” (Lacan,
1959:75). O trabalho do luto corresponde à operação de significantização
da perda, sendo uma tentativa de ligar, pela via do significante, a dimensão
intolerável que ela acarreta, tarefa na qual os ritos funerários adquirem crucial
importância. “O rito introduz uma mediação em relação ao que o luto abre
como hiância. Mais exatamente, sua operação consiste em fazer coincidir
com a hiância aberta pelo luto principal, o ponto x, a falta simbólica” (Lacan,
1959:77). É interessante notar a dimensão social presente nesse fenômeno,
assinalada pelos mais diversos autores; o luto é tanto a exigência social imposta
aos parentes do morto quanto o estado de dor psíquica que costumam
apresentar os sujeitos nestas ocasiões. Ver, por exemplo, este comentário de
Lagache (1938b:244):

Não há ‘psicologia individual’ que não seja ciência da vida do homem em um
mundo social. Reação psicológica e conformismo social, mais que realidades opostas
aparecem como dois pólos de uma mesma realidade. Nós não saberíamos, por outro
lado, fazer do luto-dor um processo exclusivamente privado. O luto não é vivido como
sendo uma aflição que a morte rompeu de uma relação social particularmente intensa.
Essa relação mesma, é difícil de encerrá-la na existência individual; nós reencontramos
esse critério do social, que o indivíduo é ‘alterado’ por suas relações com um outro, que
os fenômenos psíquicos que então sobrevêm são irredutíveis àqueles hipotéticos de uma
existência psíquica isolada.

“O buraco desta perda, onde ele está?”, pergunta então Lacan. No real, é
sua resposta. Essa afirmação põe o luto numa relação inversa ao que formula
sobre a foraclusão. “Do mesmo modo que o que é rejeitado do simbólico
reaparece no real, o buraco da perda no real mobiliza o significante. Esse
buraco oferece o lugar onde se projeta o significante faltante, essencial à estrutura
do Outro. Trata-se deste significante cuja ausência torna o Outro impotente
para dar-lhe a resposta, (...)” (Lacan, 1959). Essa falha corresponderia à
melancolia, entendida como o abandono total do sujeito ao Outro que se foi,
identificação maciça ao objeto, o que na clínica aparece tanto como mortificação,



119

quanto através da metabolização delirante dessa falha. Nesse comentário, no
entanto, tal raciocínio não fica claramente formulado, certamente porque
apoiado numa obra literária e não num caso clínico. De qualquer modo, tais
considerações restabelecem os parâmetros clínicos que orientavam a Freud,
abordando o luto por um lado, a melancolia por outro, e alocando a tristeza
e a depressão numa posição particular, diferenciada.

No que concerne ao segundo ponto, correspondente ao estatuto da tristeza,
desde 1956, Lacan tem uma posição discordante do entendimento que vigorava
nos campos psiquiátrico e psicanalítico, fundados numa leitura psicológica
da questão – que considera ser a tristeza a resposta afetiva esperada em alguém
que perdeu algo, e faz parte do senso comum psicológico. Como raciocina
Polonius, pai de Ofélia, acerca do estado no qual vê Hamlet mergulhado: se
ele está triste, é porque não está feliz; se não está feliz, é porque perdeu algo
(Lacan, 1959:62). A tristeza estaria, nessa concepção, em conexão compreensiva
com a perda sofrida, o que se ajusta perfeitamente com o referencial jasperiano,
estando na base de uma práxis que se disseminou, tanto no meio psiquiátrico
quanto psicanalítico entre os anos 20 e 50, que tomava o psiquismo como o
conjunto formado pelo ideacional e o afetivo, admitindo que ambos seriam
marcados por essa compreensibilidade.

Esse desvio levou a que se desconsiderassem o olhar e a escuta clínicas,
voltando-se então o foco do interesse para a pesquisa de significações afetivas
e subjetivas, o que talvez tenha sido o maior estímulo a uma operação tripla
que então se estabelece. Primeiro, assimila-se a figura nosológica da neurose
depressiva com a de uma depressão reativa, ponto já comentado; segundo,
encara-se a dita depressão, compreendida no sentido jasperiano, como referida
ao sentimento de tristeza. Terceiro, toma-se a insatisfação, a impotência,
inapetência, inércia etc., traços distintivos do neurótico, como elementos
para o diagnóstico de depressão, o que explica a elevada prevalência que este
adquire.94 Ocorre que impotência não é tristeza, e esta, como diz Lacan
num comentário primoroso acerca das relações de compreensão de Jaspers

94 Calcula-se que o número de pessoas deprimidas tenha sido multiplicado por sete entre 1970
e 2000, razão suficiente para se concluir que o problema da depressão tornou-se epidêmico
(PIGNARRE, 2001). Seria preciso, não obstante, depurando tais mensurações epidemiológicas
freqüentemente calcadas num instrumental de objetivação clínica (entrevistas estruturadas,
escalas, questionários) que não consegue discriminar a diferença existente entre a atribuição
do diagnóstico de depressão a um determinado paciente e a efetiva presença de um estado
depressivo, reconhecer que freqüentemente o primeiro existe na ausência do segundo.
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na primeira lição de seu seminário sobre as psicoses, não é o que sente
aquele que não tem o que seu coração deseja (Lacan, 1955-1956). Observe-
se que, para questionar esse desvio triplo que passa a vigorar na clínica, é
fundamental descentrar tanto as relações de compreensão como método de
investigação sobre o psiquismo, quanto a tristeza como operador diagnóstico,
situando-a em outro registro. É o que nesta ocasião empreende:

A noção de compreensão tem uma significação muito nítida. É um móbil do qual
Jaspers fez, com o nome de relação de compreensão, o pivô de toda a sua psicopatologia
dita geral. Isso consiste em pensar que há coisas que são evidentes, que, por exemplo,
quando alguém está triste é porque não tem tudo o que o seu coração deseja. Nada mais
falso – há pessoas que têm tudo o que os seus corações desejam e que ainda assim são tristes.
A tristeza é uma paixão de natureza inteiramente outra. (Lacan, 1955-1956)

Esta natureza outra, que leva ao terceiro ponto que abordarei, como
deveria ser encarada? Como uma paixão, ele assinala, e não um estado da
alma. Em 1973, reforçando o que afirmava em 1956, Lacan admite que a
tristeza deva ser examinada a partir do registro da ética, e não na sua dimensão
afetiva (Lacan, 1974a). Enuncia, então, que o depressivo carece de
autenticidade, seu sofrimento repousando no que chama de ‘covardia moral’,
designação utilizada para se referir à depressão não melancólica. “A tristeza,
por exemplo, se a qualifica de depressão, a lhe dar a alma como suporte, ou
a tensão psicológica do filósofo Pierre Janet, mas ela não é um estado da
alma, é simplesmente uma falta moral, como se exprimia Dante, e mesmo
Spinoza: um pecado ...” (Lacan, 1974a:39).

Problematizarei essa noção para não incorrer em avaliações precipitadas
e moralizantes. Seria essa afirmação de índole moral? Essa pergunta se impõe.
Que cabimento teria se qualificar, a partir da psicanálise, de covarde a um
estado afetivo qualquer, e ainda anexar a esta avaliação o epíteto ‘moral’? É,
por acaso, a psicanálise uma doutrina moral? Não, Freud expressamente
desautoriza essa possibilidade em numerosas ocasiões.95 Qual, portanto, a
escala de valores éticos que apóia Lacan em sua afirmação?

A idéia de uma covardia moral está relacionada ao princípio que, em
sua concepção, deveria reger o processo analítico, nomeado princípio ético
do bem-dizer (Lacan, 1974b). Confrontado à tarefa de bem-dizer seu desejo,
o sujeito foge à luta, é como eu o traduziria: a tristeza cancela, obstaculiza,
a possibilidade de associação livre, o sujeito se recusa a fazer deslizar a cadeia

95 Vide, por exemplo, a última conferência Sobre a Weltanschauung, em FREUD (1932).
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do significante. Essas afirmações estão apoiadas num entendimento sobre a
clínica que enfatiza a estrutura do significante, situando a questão do afeto
em outra perspectiva, o que acarretou desdobramentos importantíssimos
na discussão psicanalítica.

Acerca do lugar a ser concedido ao significante e do estatuto do afeto, o
movimento psicanalítico pôde assistir a numerosas disputas e incontáveis
desentendimentos, a maior parte dos quais, amparada num questionamento
da primazia atribuída por Lacan ao significante, engrandecia, em reação a
esta, o que seria a importância a ser concedida ao afeto. Boa parte do debate
então suscitado encontra sua razão de ser numa disputa de posições, que a
entrada mais ousada de Lacan no cenário psicanalítico parisiense provocou,
o que logo foi absorvido, expandindo-se o mercado96 e as fronteiras97 do
movimento psicanalítico, e numa afronta narcísica, que não se supera assim
tão facilmente. Não retomarei aqui esse debate, acerca do qual dispomos
cada vez mais de melhores relatos históricos, biográficos, e, o que é
fundamental, da neutralização do pathos que a distância no tempo e o trabalho
de elaboração permitem operar. Embora eles ainda inflamem o coração,
pode-se olhar para, e falar sobre estas questões de modo mais isento do que
era possível em pleno calor da batalha, 20 ou 30 anos atrás. Dito isso,
remeto o leitor interessado à vasta bibliografia disponível, para dela pinçar
apenas o que pontualmente me interessar.

Lacan dirige suas baterias contra certas noções explicativas e algumas
figuras conceituais que no começo dos anos 50 ocupavam posição de destaque
no campo analítico – a obsessionalização do enquadre, a redução do tratamento
analítico a uma ‘experiência emocional corretiva’, a importância atribuída ao
‘vivido afetivo’,98 que considera um descaminho do método freudiano. A crítica
que faz pode ser vista como calcada, em parte, na necessidade ética de retomar
o rumo da indagação freudiana, e, em parte, na prioridade conferida ao
significante, pilar central do seu sistema teórico na ocasião.

96 Toda a querela acerca da admissão de psicólogos nas sociedades filiadas à IPA deve ser
considerada a partir desse aspecto.

97 A isto se deve a importância que ganharam, no cenário psicanalítico internacional, a América
Latina e a América do Sul.

98 Que captado com as lentes da psicologia do ego, que então dominavam a cena psicanalítica,
se reduziam ao que Lacan debochadamente chama de “um esfrega-esfrega afetivo”. E contra
o qual, evidentemente, disparava sua metralhadora conceitual. Vide, por exemplo, LACAN

(1953-1954:70).
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Resta apenas que o movimento de construção de um aparato conceitual
complexo como o que a psicanálise maneja demanda tempo, e 1953 não é
1963, menos ainda 1973. Alguns críticos de Lacan gostam de absolutizá-lo
numa posição idealizadora do significante e desconhecedora do afeto, o que
os leva a atropelar referências metodológicas, históricas, cronológicas, éticas
etc., para poderem demonstrar suas teses.99 Mas toda essa discussão centra-
se, na realidade, mais no encanto a partir do qual se encarava aquilo que se
supunha ser o afeto, do que no privilégio concedido ao significante. A
imaginarização do vivido afetivo é a responsável por esse encantamento.
Ela, no entanto, não permite ir além de uma prática de adaptação.

Superando o incômodo que essas noções podem ocasionar, quero extrair
as conseqüências que elas exigem, o que trará alguns esclarecimentos. Duas
conseqüências são imediatas: primeira, a depressão não pode ser tomada
como um sintoma. Considerada fonte de sofrimento, ela é, sim, um sintoma,
mas no sentido freudiano, não. O sintoma, para Freud, implica um trabalho
frente ao qual o deprimido recua. Segunda conseqüência, em não sendo um
sintoma seria, então, um afeto? Aqui é preciso cuidado, na medida em que
existem deprimidos e deprimidos, bem como afetos e afetos, o que examinarei
em detalhe no próximo capítulo, juntamente com uma análise das
peculiaridades próprias ao tratamento desses pacientes.

 99 André Green, em 1973, critica o que diz Lacan em 1953, esquecendo-se de que houve o 54,
o 56, o 64, o 68, ... Em 1973, o grande argumento de Green contra Lacan é que ele
desconhecia o afeto (GREEN, 1975). E o que faz Lacan em 1973? Estuda, durante o ano
inteiro, a questão do amor (LACAN, 1972-1973). E dez anos antes? Estuda a angústia, considerada
o afeto por excelência para a psicanálise.


