
facebook.com/lacanempdf



COLEÇÃO BACAMARTE 

PSICANÁLISE I PSIQUIATRIA 

1. Extravios do desejo: depressão e melancolia 
Antonio Quinet (org.) 

11. Autismo e esquizofrenia na clínica da esquize 
Sonia Alberti (org.) 

Ili. Psicanálise e psiquiatria: controvérsias e convergências 
Antonio Quinet (org.) 

IV. A psicanálise e a clínica da reforma psiquiátrica 
Fernando Tenório 

V. Na mira do Outro: a paranóia e seus fenômenos 
Antonio Quinet (org.) 



facebook.com/lacanpdf

Extravios do desejo 
depressão e melancolia 

Antonio Quinet 
ORGANIZADOR 

segunda edição 



Copyright © 1999, 2002, dos autores 

Copyright© da tradução "Um mais de melancolia"; "A obrigação de ser feliz"; 
"Notas sobre alguns termos alemães utilizados em 'Luto e melancolia'; "O eu triste 
e o eu forte"; "Inocência paranóica e indignidade melancólica"; "O dito 'maníaco
depressivo'; "De um arrimo ao outro"; "A melancolia entre renúncia e entusiasmo", 
Marca d'Água Livraria e Editora Ltda. 

Capa 

Alexander Mello 

Projeto gráfico e preparação 

214, casa 

-

Extravios do desejo: depressão e melancolia 

Antonio Quinet [org.J 

[Bacamarte n'. 1 J - 2'· ed. 

Rio de Janeiro: Rios Ambiciosos, 2002. 

320 p.; 16 x 23 cm 

ISBN: 85-87184-26-1 

Inclui bibliografia. 

Todos os direitos desta edição reservados à 
Marca d' Água Livraria e Editora Ltda. 
<ccapa@easynet.com.br> 
Rua Dias Ferreira, 214 

22431-050 - Rio de Janeiro/ RJ 

Tel. / Fax (55 21) 2511-4082 / 2511-4764 



Sumário 

Prefácio à segunda edição 7 

Apresentação 9 
, A tristeza:Jl1al-dizer 9 gesel!?_ 

Parte I 
• Melancolia no sentido mais estrito 17 

Wilhelm Griesinger 

Do delírio das negações 47 
Jules Cotard 

Introdução: melancolia 59 
Excitação maníaca 69 
Emil Kraepelin 

Fenômenos elementares e delírio na melancolia para Jules Séglas 79 
Antonio Quinet 

Parte li 
-füL1ªJ!d?-,de da depressão e a 9or de exi~.fu 89 

Antonio Quinet 

--Um mais de melancolia 97 
Colette Soler 

A obrigação de ser feliz 115 
Daniele Silvestre 

Depressão: doença do discurso 119 
Consuelo Pereira de Almeida 

Parte Ili 
- A clínica do sujeito na depressão 
- Freud e a melancolia 125 --·-54· . ..,-,·-= 

- "Luto e melancolia", revisitado 133 
_ As pulsões no complexo melancólico 143 

Antonio Quinet 

Os quadros nosológicos:depressão, melancolia e neurose obsessiva 155 
Sonia Alberti 

Uma dor de Medéia 163 
Maria Anita Carneiro Ribeiro 

Notas sobre alguns termos alemães utilizados em "Luto e melancolia" 173 
Françoise Gorog 



O eu triste e o eu forte 179 
Bernard Nominé 

-- Inocência paranóica e indignidade melancólica 187 ·-
Colette Soler 

Abjeto objeto 197 
Jairo Gerbase 

Parte IV 
- Tristeza e posição do sujeito 205 -

Antonio Quinet 

O dito "maníaco-depressivo" 211 
Jean-Jacques Gorog 

De um arrimo ao outro 217 
Colette Chouraqui-Sepel 

O trabalho da melancolia 221 
Graça Pamplona 

Paranoização: uma saída para a melancolia? 229 
Márcia Montezuma 

O caso Althusser: um suicídio altruísta? 237 
Vera Pollo 

Morrer de banzo 247 
Maria Sueli Peres 

As lágrimas de Maria 255 
Maria Vitoria Bittencourt 

Do impasse ao luto 263 
Luiza lnes Wisniewski 

Parte V 
Problema XXX,1 271 
Aristóteles 

A melancolia entre renúncia e entusiasmo 281 
Jacques Adam 

O fracasso das máscaras 287 
Elizabeth da Rocha Miranda 

A dor de existir em Florbela Espanca 291 
Maria Lúcia Dai Farra 

Zweig entre a obra de luto e o suicídio 305 
Eliane Schermann 

Referências bibliográficas 313 



Prefácio à segunda edição 

É com satisfação que lançamos a segunda edição de Extravias do desejo: 
depressão e melancolia. Publicado em 1999, este livro inaugurou a "Co
leção Bacamarte: Psicanálise e Psiquiatria", cujo objetivo é tornar possível 
o diálogo entre essas duas disciplinas, tendo como orientação a clínica 
do sujeito do inconsciente. Além disso, trouxe ao leitor brasileiro tra
duções de textos clássicos da psiquiatria, não disponíveis em português, 
dos quais a psicanálise é tributária, já que segue até hoje, com Freud e 
Lacan, a nosologia psiquiátrica relativa à psicose e fundamentada pela 
invenção freudiana: paranóia, esquizofrenia e melancolia. 

Diante da atual tendência da psiquiatria de reduzir a clínica à 
correlação "um transtorno, um fármaco", não foi sem surpresa que 
vimos a primeira edição deste livro, que aborda os estados depressivos 
pelo viés do desejo inconsciente, da ética e da pulsão, esgotar-se em 
menos de dois anos. No momento em que se busca cada vez mais medi
calizar a depressão supostamente localizada nos mais insuspeitos recôn
ditos da alma, a procura de um livro como este é sinal de que o sujeito 
e os profissionais a que ele recorrem clamam por outro tratamento. 

O tratamento dos extravias do desejo do deprimido pelo discurso 
permite a ele retomar o fio de suas aspirações. A dor de existir revelada 
na melancolia é demasiadamente humana para ser reduzida a um trans
torno orgânico, ao passo que o luto pelas perdas reais que a vida cons
tantemente impõe sempre se faz por intermédio da palavra. A falta 
presente no luto é a mesma que sustenta o desejo, e tanto um quanto o 
outro dão ao sujeito as coordenadas pelas quais ele se orienta ante as 
peripécias da vida. 

Esta nova edição revista vem a público ao mesmo tempo que o 
quinto volume da Coleção Bacamarte, cujo tema é a paranóia. Como 
os demais - Autismo e esquizofrenia na clínica da esquize, Psicanálise e 
psiquiatria: controvérsias e convergências e A psicanálise e a clínica da 
reforma psiquiátrica -, buscam conjugar o retorno aos clássicos da psi
quiatria com as elaborações atuais sobre a clínica psicanalítica. 

Antonio Quinet 



A tristeza: mal-dizer o desejo 

A tristeza é o afeto correlato à dor de existir em su..: diferentes gradações, 
qtie ;ão do luto à melancolia, passando pelos diversos matizes da depres
são neurótica. Para a teoria e a clínica psicanalíticas, essas formas da 
tristeza são extr~os do desej!'>. La~an situa esse afeto no âmbito qaJti_ç_a 
e o qualifica d-e "covardia--~oral", pois-o sujeitÓ recua -ante o de;~r ético 
de be111-dizer o desejo. t111 suas palavras, a tristeza "é simplesmente uma 
falta moral, como se expressa Dante, e até mesmo Espinosa: um pecado, 
o que quer dizer covardia moral que só se situa, em última instância, a 
partir do pensamento, ou seja, do dever de bem-dizer ou de orientar-se 
no inconsciente, na estrutura" (Lacan 1974b: 44). 

O tristonho, seja ele deprimido ou melancólico, é aquele que não 
se orienta no inconsciente e cujo desejo se encontra extraviado. Mais 
precisamente, aquele que permanece desorientado em relação ao desejo 
inconsciente. Ele maldiz o desejo; sobre ele, nada diz e nada quer saber. 
Sob um ponto de vista ético, o sujeito triste é um frouxo em dois senti
dos da palavra: ele não só recua diante do desejo, e então é um pusilâ
nime, como mantém uma relação não muito firme com a cadeia in
consciente do desejo. 

Lacan e Espinosa 

Para Lacan, a definição do desejo é vinculada à linguagem; trata-se da 
relação do sujeito com o significante. O desejo segue as trilhas das ca
deias significantes e, como tal, se expressa nas formações do inconsciente: 
o sonho, o chiste, o lapso e o sintoma. Propriamente falando, o incons
ciente é o lugar da circulação do desejo: o Outro do inconsciente é 
também o Outro do desejo. 

Çomo em Espinosa, o desejo em Lacan é a essência do homem. 
Vinculado ao pensamento, consciente para Espinosa, inconsciente para 
Lacan, ele se encontra no fundamento da ética da psicanálise. O dever 
ético de bem-dizer é tributário da orientação do sujeito em relação ao 
desejo inconsciente, e orientar-se no inconsciente significa saber quais 
são as cadeias significantes e os significantes primordiais que determi
nam suas ações, fantasias e sintomas. Nesse sentido, orientar-se corres
ponde ao ganho de saber adquirido e elaborado em uma análise a partir 
da decifração do próprio inconsciente e, em particular, ao acréscimo a 
esse saber sobre o inconsciente de um saber elaborado sobre o objeto 
~ausa de desejo, cujo tópos se encontra fora do inconsciente e é da ordem 
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de um real irrepresentável. Para o sujeito, portanto, estar orientado em 
relação à estrutura que o determina é condição para cumprir o dever 
ético de bem-dizer que pode ser alcançado a partir da experiência ana
lítica. 

Conatus: a força desejante de existir 

Ao formular uma ética como o que rege as ações do homem, Espinosa 
salienta a oposição entre atividade e passividade, ou entre ação e pai
xão. "Nosso espírito é em parte ativo e em parte passivo, ou seja, uma 
vez que tem idéias adequadas, ele é ativo, e uma vez que tem idéias 
inadequadas, necessariamente passivo" (1677: 182). A adequação das 
idéias é aqui adequação ao desejo. 

O desejo, por sua vez, é a manifestação na consciência da força de 
existir: conatus. "O conatus é a força interna de autoperseverança na 
existência, força que toda essência singular ou todo ser singular possui 
[ ... ] para permanecer na existência conservando seu estado" (Chaui 
1997). Ele se opõe, portanto, à desistência da vida, ao querer morrer 
próprio ao melancólico. Quando se refere apenas ao espírito, o conatus 
se chama vontade; quando se refere simultaneamente ao corpo e ao 
espírito, apetite; e quando se refere aos homens, desejo, posto que cons-

I cientes de seus apetites. "O desejo humano (cupiditas) é a própria essên
cia do homem, uma vez que ela é concebida como sendo determinada, 
por uma afecção de si mesma, a fazer algo" (Espinosa 1677: 242). 

Na explicação de sua definição, Espinosa -não diferencia o apetite 
do desejo, pois, como ele próprio diz, "seja ou não o homem consciente 
de seu apetite, esse apetite continuará o mesmo". O que lhe interessa 
em A ética é compreender "todos os esforços (conatus) da natureza 
humana que chamamos de apetite, vontade, desejo ou impulsão", acres
centando que estes "são variáveis segundo o estado variável de um mesmo 
homem e freqüentemente opostos uns aos outros a tal ponto que o 
homem é arrastado em várias direções e não sabe para onde se virar". 
Assim como Freud faria posteriormente, Espinosa nos mostra que o 
sujeito se encontra dividido em relação a seus desejos. Isso, todavia, 
não é motivo para recuar, mas antes para tentar bem pensá-los (Espi
nosa), bem decifrá-los (Freud), bem dizê-los (Lacan). 

A alma em Espinosa, ou o espírito, é uma força pensante. "Não 
temos uma faculdade racional ou intelectual, somos um intelecto porque 
somos pensantes. [ ... ] O que é o querer, ou a vontade? É a afirmação ou 
a negação de uma idéia ou de uma imagem, segundo as determinações 
do desejo. Não há uma faculdade de querer ou uma vontade, mas atos 

10 
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de querer ou não querer, que nada mais são do que afirmar ou negar 
alguma idéia ou alguma imagem, segundo o desejo. Somos desejantes 
porque somos pensantes" (Chaui 1997), ou seja, desejar é correlato ao 
pensar, e o pensar, ao agir. 

A força para existir varia de intensidade, como se encontra mani
festo nos três afetos fundamentais da ética de Espinosa: a alegria, a 
tristeza e o desejo. '~ alegria, ou o sentimento que temos do aumento 
de nossa força para existir e agir; a tristeza, ou o sentimento que temos 
da diminuição de nossa força para existir e agir; e o desejo, ou o senti
mento que nos determina a existir e agir de uma maneira determinada" 
(ibid.). 

Saudade e tédio do Um 

EJ1_quanto. o desejo, por ser ativo, leva à ação e se reporta ao espírito, a ! 

tristeza é algo passivo e indica uma perda de potência no agir. Assim, se 
o poeta, melancolicamente, diz que a tristeza não tem fim, a clínica 
psicanalítica mostra, a partir de Frel}d, que a tristeza tem uma história: ~ 
esta se inicia com uma perda, se constitui como covardia moral e rejei-
ção do saber e termina a partir de sua transmutação em gaio saber e 
desejo de existir. 

Sendo assim, a tristeza é correlata à confrontação com a falta quan
do há uma queda, abalo ou perda de significantes vinculados ao ideal do , 
eu. Como sublinhado por Freud (1915a), o sujeito entristece quando 
essa falta se articula com a nostalgia e a saudade do Pai. A saudade do 
ideal paterno, da pátria segura que tamponava a falta agora exposta, é 
ater-se àquilo que não era senão um semblante, um faz-de-conta de 
garantia, para não se confrontar com o real da falta. É uma atitude 
referida à covardia moral: 'l~() lidar com a falta estrutural própria a 

'1 todo ser falante é uma falta moral, pois a saudade é filha da alma 
entristecida, o que nos é pertinentemente expresso por Florbela Espan
ca em "Saudade": 

És filha dileta da noss'alma 
Da noss'alma de sonho e de tristeza, 
Andas de roxo sempre, sempre calma 
Doce filha da gente portuguesa! 
[ ... ] 
Também te trago n'alma dentro de mim, 
E trazendo-te sempre, sempre assim, 
É bem a pátria qu'rida que eu embalo! (1996: 80) 

11 
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Ao não querer abrir mão da expectativa de um retorno ao estado 
anterior em que acreditava na existência do Um como suplência à ausên
cia da relação sexual, o sujeito pode se fixar no tédio. Ao suspirar pelo 
Um que já não é mais, o suieito se agarra a sua imagem e a vida se 
descolore. O segredo do ennuí é o unien (Lacan 1974a); o tédio é o 
afeto correlato ao uniano, no qual tudo adquire a tonalidade cinza e a 
frieza do gozo. Longe de arder, a libido se esvai e o seu lugar é tomado 
pela anestesia sexual - Império do Mesmo que exclui o Outro. 

Em "Tédio", Florbela nos diz: 

Passo pálida e triste. Oiço dizer 
'Que branca que ela é! Parece morta!' 
E eu que vou sonhando, vaga, absorta, 
Não tenho um gesto, ou um olhar sequer ... 

Que diga o mundo e a gente o que quiser! 
- O que é que isso me faz? ... O que me importa? ... 
O frio que trago dentro gela e corta 
Tudo que é sonho e graça na mulher! 

O que é que isso me importa? Essa tristeza 
É menos dor intensa que frieza, 
É um tédio profundo de viver! 

E é tudo sempre o mesmo, eternamente ... 
O mesmo lago plácido, dormente ... 
E os dias sempre os mesmos, a correr ... " (1996: 156) 

Banimento do desejo 

Como vimos, ª_tristeza é uma falta moral que não cumpre o dever ético 
4e bem-dizer. O mal-dizer da tristeza corresponde ao calar-~e e ao 
refugiar-se no silêncio e no isolamento. Nesse estado, o sujeito se distancia 
do Outro do desejo, do Outro do amor e até mesmo do Outro do 
inconsciente. Dupla falta moral, pois, na tristeza, o sujeito, além de 
ferir a étiq1 dolJem.-dizer, !ambém cede de seu desejo (Lacan 1959-60). 
Como conseqüência, o sentimento de culpa mostra suas cores e o supereu 
assume o posto de comando, punindo sadicamente o sujeito. Ora, se o 
desejo __ está do lado do inconsciente, a tristeza está do lado do g;;,o, 
pàra'~ãlém do princípio do prazer, onde se abre a dimensão do inferno 
de Dante. 

I 

/· r·r. -: . .- .· / .· 

- .....-,}. ~ ,. ;"..... . . . ·~~ 
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----------, 
Na melancoli~ essa situação é desvelada pelos fenômenos da ay_19-

~rnsaçã~~totÕrtÜra e auto-abjeção, nos quais imp~;~-Õ-g;;-;;··maso
quista. Ao incqr.[ey_D?.f?JJ::i _moral _d<1._tr:i~te_z_a, o sujeito ab_re má,Q _de -~eµ 
desejo e cai nas mãos do goz9_111ª~°"-q_llisra. O extravio chega à_rejt::i_Ç_ãQ 
do inconsciente e eqüivale à "parada psíquica" descrita por Jules Séglas. 
Nela, q_suiei!_ü, nos termos freudianos, fica en~regu_eà "pura cultura dª 
pulsão de morte" e é levado à ruína de seus bens, à negação de seus 
órgãos e à cadaverização. 1 Já na~ sob o império do desvario me.to.
nímico da linguagem, o sujeito mostra-se !!!_01;,;ificado pelo significante 
e revela em sua fala-::_ marcadamente uma fala de associações por asso
nância - que ~~layg é de fat.9 o ass!3ssi~?:t_'2.__clª çoisa, ou melhor, o_ 
retQU}O no real do rechaço do inconsciente. No inferno de gozo da 
t~isteza desvelado pelo melancólico (deprimido ou maníaco), o d~sejo é 
màldito, bandido; mal-dito, banjQ~-

Tristeza versus gaio saber 

Como o homem deve agir? Segundo A ética, de Espinosa, ele deve ter as 
idéias adequadas para agir - bem pensar para bem agir; "ora, por triste
za, entendemos o que diminui ou contraria a potência de pensar do espí
fito e, por conseguinte, visto que o espírito está entristecido, sua potência 
de agir está diminuída ou contrariada" (Espinosa 1677: 238). 

Quem _e§__t~ triste não só deixa de agir, como também tem dificuldade 
em_pensar. _A tristeza é uma re_c:usa_ de saber, o avesso da virtude própria 
a A ética de Espinosa. "A virtude da alma, seu conatus próprio, é pensar 
e ,sua força interior dependerá, portanto, de sua capacidade para inter
pretar as imagens de seu corpo e dos corpos exteriores, passando delas 
às idéias propriamente ditas e das quais é a única causa possível. Em 
suma, passar da condição de causa inadequada à de causa adequada 
exige passarmos das idéias inadequadas às idéias adequadas, de sorte 
que, para nossa alma, conhecer é agir e agir é pensar" (Chaui 1997). 
Portanto, em Espinosa, a virtude é o bem pensar articulado ao desejo, 
pois a possibilidade da ética se encontra no fortalecimento do conatus 

I Corno diz Marilena Chaui (1997), a partir de Espinosa, a melancolia "condena o 
conatus à impotência e, portanto, à fraqueza completa. Nela estamos inteiramente 
habitados e possuídos pelas forças externas que se apropriaram do todo de nosso corpo 
e do todo de nossa alma, estamos perdidos de nós mesmos. Ora, Espinosa diz que a 
essência do ser humano é o desejo e que desepmos tanto quando somos passivos como 
quando somos ativos. Que desejo nos resta na melancolia quando não nos resta nenhuma 
força interna? O desejo de morte". 

13 
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"para que se torne causa adequada dos apetites e imagens do corpo e 
dos desejos e idéias da alma" (ibid.). 

Em que se baseia a ética da psicanálise? A que virtude se relaciona 
a possibilidade de sua existência? Como propõe Lacan, a _virtude_ étic:9-
do bem-dizer da psicanálise é o gaio saber. Além de uma referência a 
Nietzsche, o le gay sçavoir, maneira lacaniana de grafá-lo, é uma alusão 
aos trovadores, pois é a sua poesia a evocada por Lacan em O seminário, 
livr~:aitica da psicanálise (1959-60) para mostrar o lug<l:r vazio de 
dl!:§_Qing, ~ Coisa, como impossível de alcançar. Ou seja, trata-se· da 
poesia do amor cortês, que corresponde a um certo uso poético do 
significante no qual se l:xalta o objeto de desejo Dama, como tal, inati~
gível.: "Não há possibilidade de cantar a Dama em sua posição poética, 
se~ o pressuposto de uma barreira que a cerque e a isole" (Lacan 1959-

\ 60: 185). 
Com seu jogo de significantes, a poesi~.sigs trovadores, gai() saber, 

faz aparecer o vazio, <2_2_~s;.úolo em que se encontra o objeto causa de 
des.efo que .não.se pode nem atingir, nem representar com significantet 
Q_saberpoético cinge o vazio da falta constit.l;!tiva do desejo e aí_locali
za Q objeto, a Dama. Assim, o gaio saber como virtude é da ordem, por 
um lado,_ de um saber, e, por outro, da alegria, ou do aumento da força 
de. existir, como em Espi~Ôsa: Passàr da tristeza à alegria é passar da 
fraqueza para a força. -··-- -
· Com este livro, desejamos situar no âmbito da ética, com os psiquia-

tras que contribuíram para a construção do saber psiquiátrico e com os 
psicanalistas que recolhem em seus divãs as misérias do homem, as for
mas clínicas da tristeza - luto, depressão neurótica e melancolia -, a 
fim de entregar ao sujeito a escolha do destino que dará a seu desejo. 
Em outras palavras, possibilitar que este não se extravie ante seus im
passes. Longe de entristecer-se e acovardar-se, querer saber, decifrar, 
trovar. Do saber formalizado sobre seu desejo, fazer poesia; do materna, 
poema; ética do bem-dizer, desejo de existir. 

Antonio Quinet 



Parte I 



Melancolia no sentido mais estrito* 

Wilhelm Griesinger 

§116 Anomalias da autopercepção, das pulsões e da vontade. Em muitos 
casos, depois de ficar em um estado de mal-estar corporal e psíquico 
mais ou menos vago, e de tempo variável, freqüentemente acompanhado 
de mau humor hipocondríaco, de abatimento e de agitação, às vezes 
com sensação da eminência do perigo da loucura, o doente é progressiva
mente dominado por um estado de dor psíquica1 que persiste por si e é 
cada vez mais reforçado por impressões psíquicas exteriores. Essa é a 
perturbação psíquica essencial da melancolia, e essa dor se constitui para 
o próprio doente em um sentimento de profundo mal-estar psíquico, de 
incapacidade para a ação, repressão de todas as forças, de abatimento e 
tristeza, em uma queda total da auto-estima. Assim que esse estado 
sensorial atinge um certo grau, dele decorrem as conseqüências mais 
importantes e mais extensas para todo o comportamento do doente. 

O humor assume um caráter absolutamente negativo (repulsão). 
Uma vez que a menor impressão - anteriormente verificada pelos doentes 
como bem adequada a seus espíritos - agora provoca neles a dor, os 
doentes não podem mais se alegrar com nada, nem mesmo com os 
acontecimentos de grande felicidade; ao contrário, tudo os afeta de 
uma maneira desagradável e tudo que se passa em torno deles se trans
forma em uma nova causa de dor. Tudo os contraria; eles são amargos 
e irritáveis, um detalhe ínfimo provoca mau humor e, nesse caso, ou 
bem eles reagem manifestando constantemente sua insatisfação, ou então, 
mais freqüentemente, eles procuram subtrair-se de todas as impressões 
externas, fogem da sociedade, não se ocupam de nada e se concentram 
na solidão. Essa disposição da contrariedade g'eneralizada e do negati
vismo em geral traduz-se inicialmente por uma aversão às pessoas mais 

· Do original: "Die Melancholie im engeren Sinne (Zweites Capitel)". Em: Die Pathologie 
zmdTherapie derpsychischen Krankheiten. N. do T. Também utilizamos como referência 
para consulta a tradução francesa de Doumic: Griesingcr, \Y/. Traité des ma/adies 
meniales: pathologie et thérape11tiq11e. Paris: Adricn Delahaye Libraire-Éditeur, 1865. 
Tradução do alemão: Sonia Alberti. Tradução do francês: Consuelo Pereira de Almeida 
e Elizabeth da Rocha Miranda. 

''.'J. do T. O autor utiliza a palavra Seele [alma], tal como Freud. Baseamo-nos na 
tradução da obra de Freud cm que Seele significa "psíquico". 
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próximas, ao mundo externo, à família, aos amigos; aversão que 
freqüentemente chega a culminar no ódio, atestando uma desagradável 
e completa mudança do caráter. 

Tal estado de mau humor crônico com tendência à negação genera
lizada e ao ódio, não é raro encontrá-lo entre as pessoas saudáveis (parti
cularmente do sexo feminino), e poucas vezes é considerado como 
doentio. Ele se distingue das desagradáveis disposições de caráter do 
são por freqüentemente ter sua origem em doenças diagnosticáveis, por 
surgir de múltiplas remissões que não são psíquicamente fundamentadas 
e também por um sentimento que se impõe ao doente, contra seu melhor 
entendimento e contra sua vontade, levando-o a se portar de maneira 
negativa e aversiva e sem que lhe seja possível justificar esse mau humor 
constante. 

Na melancolia simples, freqüentemente encontramos um estado 
do sensório análogo ao que foi descrito na hipocondria2 e no qual os 
objetos do mundo exterior, apesar de serem coerentemente percebidos e 
diferenciados, à medida que se aproximam da consciência por intermédio 
das impressões sensoriais, determinam uma impressão diferente daquela 
que produziam outrora, diferença da qual se dão conta os doentes 
inteligentes e instruídos. Dizem Of melancólicos: "Parece-me, na verdade, 
que tudo que está ao meu redor, está ainda como outrora, contudo 
devem também ter ocorrido algumas mudanças; as coisas têm ainda 
suas antigas formas, eu as vejo bem e no entanto estão também muito 
mudadas etc.". Essa confusão que o doente faz entre a mudança subjetiva 
de suas relações com o mundo e sua mudança objetiva é o início de um 
estado de sonho. Quando esse estado chega a um nível mais elevado, 
parece ao doente que o mundo real está completamente esvaecido, 
desapareceu ou está morto, e que não lhe resta mais que um mundo das 
aparências e das sombras no qual ele é obrigado a seguir existindo para 
o próprio sofrimento. 

Inicialmente, o doente sente muito bem a mudança que se produziu 
em seu ser psíquico, em todas as suas tendências e em seus afetos; algumas 
vezes ele ainda procura dissimulá-la, e quando alguém lhe pergunta o 
motivo de sua conduta bizarra, isso o fadiga e o importuna. Ele sente 
que a participação que tinha outrora em tudo que era digno e estimável 
transforma-se progressivamente em indiferença e em profunda repug-

"N. do E. O autor se refere ao capítulo 1: "A melancolia". :S:as outras três passagens 
assinaladas, o autor também se refere a outros capítulos ou passagens que não estão 
trad uzídos no presente volume. 
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nânc1a; queixa-se de que suas sensações não são naturais, que são dis
torcidas, e quando seu pessimismo se esgotou na procura do lado de
sagradável das coisas do mundo exterior, isso se torna para ele um novo 
tema de dores e queixas: ele não pode mais gozar de nada e é obrigado 
a tudo negar. As impressões inusitadas que sobre ele causam as coisas 
do mundo exterior o surpreendem, magoam e decepcionam; ele se sente 
excluído da comunidade dos homens da qual fazia parte, e esse 
sentimento de isolamento, da posição excepcional em que se encontra, 
limita ainda mais todas as suas idéias sobre sua própria personalidade e 
faz com que ele relacione, mais ainda, tudo a ele mesmo. Enfim, esse 
mesmo sentimento nele engendra a desconfiança, o ódio, a angústia; 
ele teme rodos os acidentes possíveis; algumas vezes se torna hostil, 
agressi\·o; freqüentemente foge do mundo porque se sente indefeso e 
impotente, e fecha-se em si mesmo. 

No início, o que mais atormenta o doente é a sensação de mudança 
que se produziu em sua individualidade; a vaguidão e a obscuridade 
dessa modificação sobrevinda em seus sentimentos. Algumas vezes ele 
se mantém bem quando lhe demonstram que suas queixas são absurdas, 
que as representações que o atormentam e que se impõem são falsas, ou 
ainda quando interiormente tem consciência de seu estado. Porém logo 
que percebe que lhe é impossível sentir, pensar, agir diferentemente do 
que faz, que não pode resistir e que todo esforço de resistência é inútil, 
esse assujeitamento do eu lhe dá a sensação de que está dominado por 
uma influência estrangeira, que é obrigado a se abandonar sem 
resistência, o que mais tarde corresponde às representações de poderes 
obscuros, a uma influência misteriosa que dirige seus pensamentos, que 
o possui etc. . 

A inibição do impulso, que constitui uma das perturbações funda
mentais da melancolia, se traduz pela inatividade. O doente cessa toda 
ocupação; ele desconfia, hesita a todo momento, está indeciso, não 
tem vontade. Nos graus mais adiantados, esse estado se manifesta por 
um verdadeiro entorpecimento, pelo estupor, e nenhuma impressão pro
voca mais qualquer reação da vontade; em um grau menos elevado, ele 
se revela pela lentidão, uniformidade, hesitação dos movimentos e dos 
atos, pelo sentimento que tem o doente de sua incapacidade de se entregar 
a algum trabalho intelectual; ele fica de cama etc. 

Freqüentemente é um sentimento de angústia que parece partir do 
epigástrio e da região do coração, subindo e alastrando-se. "É aqui", 
d~zem muitos desses doentes, indicando a cavidade do estômago. 
"E aqui, como se tivesse uma pedra. Ah! Se isso pudesse ir embora!". 
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Essa angústia às vezes aumenta até se constituir em um estado insuportá
vel, até desesperar o doente e degenerar em um acesso de loucura. 
Ademais, esse estado toma uma quantidade de formas diferentes segundo 
o caráter anterior do doente, segundo a natureza das causas psíquicas 
que ocasionaram a doença, segundo as anomalias do corpo que o acom
panham etc. Ora os gestos e a conduta do melancólico exprimem pena, 
tristeza, uma dor muda - o doente está concentrado, fechado em si 
mesmo, lúgubre, passivo-, ora ele se comisera em voz alta, chora, torce 
as mãos, é vítima de uma agitação extrema; ou bem ele está em uma 
indocilidade e em uma teimosia que não pode domar, ou bem se depara 
com a pulsão de destruição voltada contra si mesmo.3 

Os melancólicos alternam um sentimento de insatisfação em relação 
a tudo - acham tudo ruim e defeituoso - com um sentimento de 
indiferença absoluta. Nesse caso, estão tão absorvidos pelos sentimentos 
de sua própria infelicidade e sofrimento que o mundo exterior não 
interessa mais. Podem ainda dizer que para eles "tudo é bom demais, e 
que criaturas como eles jamais seriam suficientemente desprezadas". 

Todas essas mudanças no humor dos melancólicos aparecem no 
período inicial sem nenhum motivo e não dependem de representações 
delirantes individuais. Nesse período, ele não sabe justificar a razão desse 
seu afeto. Eles dizem: "Eu tenho medo! Não sei do quê, mas tenho 
medo!" (Esquirol). E daí se pode esperar, como a observação o demonstra 
e confirma, que as exortações, a ternura, o raciocínio jamais terão alguma 
influência sobre o afeto depressivo engendrado pela doença cerebral, e 
que as representações que surgem desse afeto tenham uma fun
damentação interna subjetiva, portando uma característica de irrefu
tabilidade que as torna inacessíveis aos raciocínios, e que permite ao 
doente, quando muito, passar de uma representação triste a uma outra 
representação da mesma natureza. 

§117 Anomalias da representação. A concentração dolorosa do espírito 
suprime a vivacidade e a troca sadia da representação. Poucos 
pensamentos ocupam o doente de uma maneira permanente. Ele exprime 
apenas queixas monótonas sobre si mesmo, sobre as mudanças que se 
produziram nele, sobre alguns acontecimentos que apareceram no início 
da doença etc. A tendência às comunicações intelectuais está de modo 
geral consideravelmente diminuída; com freqüência, o doente fica 

'N. do T. No original: gegen sich gerichteter Zerstorzmgstrieb. Traduzimos Trieb por 
"pulsão" e Strebimg, como no início do parágrafo anterior, por "impulso". 
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complet2.mente mudo ou fala timidamente, com hesitação, em tom baixo, 
interrompendo muitas vezes seu discurso. Um melancólico que eu havia 
observado ficou durante muitos anos em um silêncio absoluto; ele só 
manifestava a disposição de espírito que o dominava por meio de sua 
fisionomia, que exprimia angústia e luto, chorando intermitentemente e 
torcendo as mãos. Em outros casos, o doente se queixa constantemente, 
emite gemidos, derrama-se sem cessar em demandas e súplicas, mas sempre 
sobre o mesmo assunto; não obstante a monotonia extraordinária de sua 
vida inteiecrual, o doente nunca experimenta o tédio. 

Além dessa mudança na forma de pensamento, são observados falsos 
pensamentos e julgamentos relacionados à disposição atual do paciente. 
Por exemplo, ele sente estar mergulhado em um estado de angústia 
psíquica semelhante ao que deve experimentar um criminoso após ter 
cometido um grave delito. Ele acredita ser o autor do crime e não consegue 
mais dominar seu pensamento. Mas, buscando em suas lembranças, ele 
não encontra crime algum. Ele se prende então a um acontecimento insig
nificante em que cometeu uma pequena falta, uma pequena leviandade 
(ou pode mesmo não ter cometido falta alguma), e desse acontecimento 
faz o tema de seu delírio, atribuindo-lhe o fundamento de seu estado 
atual e dos temores futuros. Ou então ele se sente constantemente sujeito 
a um tormento indefinido e se crê perseguido por inimigos; logo ele crê 
realmente ser perseguido, cercado de inimigos, de complôs misteriosos, 
de espiões; como reporta tudo a si mesmo, a coisa mais insignificante 
alimenta constantemente seu delírio. 

Ou ainda o doente que alimentava anteriormente representações 
religiosas sente, mesmo sob o ponto de vista desse círculo de representações, 
o quanto ele mudou de maneira profunda, o quanto esse estado de angústia 
e de agitação o torna incapaz de recolhimento, e que em conseqüência 
disso ele não pode mais orar ou, quando tenta fazê-lo, é imediatamente 
atacado pelo peso de representações lúgubres negativas; ele sente que a 
igreja e todos os objetos exteriores operam sobre ele como impressões 
penosas e então se vê em uma posição excepcional, como um condenado 
que Deus repele e abandona ao Diabo e à danação eterna; rapidamente, 
surgem representações de autoculpabilidade, pecados numerosos, e de ter 
negligenciado seus deveres etc. Vê-se então que freqüentemente o acaso 
faz o doente eleger uma ou outra idéia e repeti-la constantemente como 
uma idéia fixa ou meio fixa. 

Seja como for, todos esses delírios melancólicos têm o mesmo caráter 
essencial: a passividade, o padecimento, a dominação e a submissão a 
uma for 1;z. insuperável. Mas é fácil ver, todavia, como o tema sobre o 
qual ele~ gira-:n deve variar conforme o nível de cultura e o caráter de 
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cada doente, conforme os acontecimentos anteriores de sua vida e 
conforme as impressões que ele tenha tido acidentalmente. O mesmo 
sentimento que o doente experimenta da perda e de estar submetido a 
sensações e representações estranhas e bizarras, esse sentimento, digo 
eu, que acomete o homem rude nele despertando representações de estar 
enfeitiçado, pode despertar em um indivíduo mais culto a idéia, por 
exemplo, de que ele está sob a influência misteriosa de outros homens, 
de que alguém age sobre ele com a ajuda da eletricidade, do magnetismo, 
da química etc. Um crê ter perdido todos os seus bens mais caros, seus 
filhos, seus parentes, sua fortuna: ele o crê e teme que a miséria o 
conduza a morrer de fome com sua família. Um outro se imagina arrui
nado em seus negócios ou que perdeu seu emprego, que está envolvido 
em processos criminais os mais graves, e se lamenta de ter reduzido sua 
família à pobreza e à mendicância. De outras vezes, o doente, ao perceber 
a mudança que está se produzindo em toda sua maneira de sentir as 
coisas e a impossibilidade de seguir como antes nos negócios e nas ocupa
ções do mundo, imagina que não pode ser mais um homem, que deve 
ser transformado, ou mesmo que já está transformado, em um animal. 
Se a mudança na maneira de encarar a vida e os costumes em geral dá à 
loucura uma expressão e uma tintura diferentes, ao passo que as sensações 
naturais ficam sempre as mesmas, se as condições gerais de amor, dos 
bens de família, de amizade etc. constituem em todos os tempos os 
elementos que interessam sempre tão vivamente ao coração humano, 
do mesmo modo o delírio melancólico tem apresentado expressões 
diferentes em diferentes épocas. Contudo as perturbações fundamentais 
da autopercepção são sempre idênticas; quer o melancólico creia - como 
na Antigüidade - que Atlas, fatigado de seu fardo, poderia deixar cair 
sobre a terra a abóbada dos céus, quer creia - como na Idade Média - nos 
feiticeiros, nos fantasmas e nos lobisomens, ou então que - em nossa 
época - imagine que é procurado pela polícia ou faça um delírio de 
grandes especulações financeiras desastradas. 

No que diz respeito à maneira como se produz esse delírio, nós já 
o assinalamos muitas vezes. O doente se sente em um humor triste, mas 
estava habituado a só estar triste sob influência de causas deploráveis; 
agora, a regra da causalidade exige que essa tristeza tenha um motivo, 
uma causa e antes que ele se interrogue sobre isso, a resposta logo lhe 
advém: toda sorte de pensamentos lúgubres, sombras, pressentimentos, 
apreensões, que alimenta e que cava até que algumas dessas 
representações venham a ser bastante fortes e persistentes para se fixar, 
ao menos durante algum tempo. Assi,m esses delírios têm o caráter de 
tentativas que o doente faz para explicar seu estado. 
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No início - em certos casos, durante toda a duração da melancolia -
pode não haver o delírio propriamente dito; os doentes avaliam com 
muita exatidão seu estado e as coisas do mundo exterior; analisam 
suas sensações com muita perspicácia, desejam ardentemente se eximir, 
mas são incapazes.4 

Nos casos de franca melancolia, há uma distinção importante a 
ser feita, a saber: ou os doentes estão em um estado de sonho profundo, 
ou seus relacionamentos com o mundo exterior se dão em um estado 
bem desperto. Os casos da primeira categoria sobrevêm geralmente de 
uma maneira mais aguda; eles se aproximam da melancolia com estupor 
e são em geral de um prognóstico mais favorável que os da segunda 
categoria. Estes se desenvolvem, na maioria das vezes, lentamente e têm 
uma duração mais crônica. Os primeiros podem terminar prontamente, 
como se o doente acordasse subitamente; os últimos, jamais. 

§118 Anomalias da sensibilidade e do movimento. Essas anomalias são 
freqüentes na melancolia. Trata-se, por um lado, dessas sensações de 
vazio, de mortificação da cabeça, de um membro ou mesmo de todo o 
corpo; por outro, dessas sensações penosas de toda a superfície da pele 
que estimulam o delírio de ser eletrizado, ou ainda da hiperestesia do 
rosto e da audição (tremor, estremecimento ao menor ruído, que pode 
ser uma causa fundamental da panfobia). 

O N. do T. Na versão francesa, há uma nota de pé de página que não se encontra no 
original em alemão e que confunde a melancolia com a depressão, sem a fenomenologia 
que Griesingcr acaba de descrever. Essa nota diz: "A existência de uma forma de 
melancolia na qual não se pode constatar nenhum delírio não me parece duvidosa. 
A depressão intelectual e moral com seus sintomas apresenta-se, com efeito, sem que 
existam concepções delirantes, alucinações ou alguma desordem nos atos. Esses doentes 
estão abatidos e profundamente desanimados, mas, após a cura, afirmam que não 
tinham nenhuma idéia delirante. Muitos entre eles declaram somente que temiam não 
mais se curar e ficar para sempre na incapacidade em que se encontravam.[ ... ] Guislain 
insistiu, mais que qualquer autor, sobre a existência dessa forma de melancolia, da qual 
diz que pode existir 'sem o menor desvio de inteligência e algumas vezes com uma 
integridade completa do cu'. Então, o que se deve, na minha opinião, é admitir esses 
casos de melancolia sem delírio, os quais encontramos sobretudo no período de depressão 
da loucura de dupla forma; contudo é necessário desconfiar de certos hipocondríacos, 
que se assemelham com os melancólicos que aqui se discute e que, no entanto, deles 
diferem muito. O verdadeiro melancólico está cm um estado de depressão geral com 
enfraquecimento da voz, extremidades frias, cor da pele ligeiramente cianótica, lentidão 
da circulação etc. Nele, o emagrecimento é com freqüência muito rápido. Absolutamente 
nada disso tem lugar no hipocondríaco, o qual uma distração pode momentaneamente 
tirá-lo d= sua pretensa prostração, de sua nulidade, de sua impotência etc. Eu acredito 
que cs,e,; :as,:Js foram muito confundidos com o verdadeiro melancólico". 
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A loucura sensorial propriamente dita, as alucinações e as ilusões 
têm inteiramente o caráter e a marca da disposição dolorosa do espírito. 
O doente vê os preparativos de seu suplício, escuta os agentes da justiça 
que vêm prendê-lo; ele se vê cercado pelas chamas do inferno, os 
precipícios parecem se abrir sob seus passos, os fantasmas vêm lhe 
anunciar seu julgamento. Ele é perseguido por vozes que lhe dizem 
injúrias, zombarias etc. Uma jovem melancólica que eu tinha observado 
se via penetrada por um olhar que vinha de uma cabeça de porco de seu 
espelho; a partir desse momento, ela acreditou durante muito tempo 
que estava transformada em porco. As alucinações são mais freqüentes 
e mais variadas nessa forma grave de melancolia que está ligada a uma 
concentração completa do doente em si mesmo, e a um desaparecimento 
parcial da consciência do mundo exterior (d. abaixo, melancolia com 
estupor). Mesmo no olfato e no paladar são freqüentes as alucinações; 
as do paladar, em particular um sabor metálico, dão amiúde aos doentes 
a idéia de serem envenenados ou enfeitiçados por determinado alimento. 
Os odores desagradáveis subjetivos lhes fazem crer que estão cercados 
de cadáveres, ou então que eles mesmos estão apodrecidos etc. 

Quando as alucinações aparecem, à medida que aumentam, o 
doente não reage mais senão contra os objetos imaginários, e por conse
guinte torna-se mais e mais estranho ao mundo real. Freqüentemente, 
elas são para o doente objeto de novas explicações, e as idéias as mais 
sombrias e as mais absurdas de um mundo de fantasmas, de máquinas 
colocadas sobre a terra e agindo sobre os doentes etc. têm s~a origem 
nessas anomalias de sentido, que muitas vezes ou só se manifestam 
muito depois do início da doença, ou jamais se traduzem no exterior. 

Os movimentos dos melancólicos portam de maneira integral a 
marca do afeto doloroso dominante. Mais habitualmente, eles são 
pesados, lentos ou estão suprimidos; o doente fica de bom grado no 
leito ou permanece durante todo o dia sentado no canto, sem prestar 
atenção ao que o cerca. Com freqüência ele se mantém rijo, imóvel e 
fixo como uma estátua. Nesses casos, ou os membros estão rígidos e 
oferecem grande resistência às tentativas que se faz para lhes dar uma 
outra posição, ou estão flexíveis, móveis, e freqüentemente conservam 
a posição em que são colocados (estados catalépticos). Algumas vezes 
os músculos da face são o lugar de uma contratura permanente; os 
traços são fixos, tensos, a testa franzida, as comissuras da boca repuxa
das; tudo isso junto à tez geralmente pardacenta, lívida, faz os melan
cólicos parecerem quase sempre mais velhos do que são. O olhar é 
freqiien-temente fixado sobre a terra, ou então os olhos são largamente 
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J.::iertos e fixos, exprimindo dor, uma tensão penosa do espírito ou ainda 
.:, espanto. 

Observa-se um estado essencialmente diferente dos movimentos 
:ia forma da melancolia em que a angústia interna se traduz por uma 
.1gitação física (melancholia agitans). Nesta, existe, muitas vezes interior
:nente, um tumulto confuso de pensamentos, mas estes são monótonos 
e no fundo não mudam; é precisamente por essa falta de produtividade 
das idéias que esse estado difere da mania (cf. Richarz. Zeitschrift für 
Psychiatrie. X\~ 1858: 28). De outras vezes o doente vai e vem sem 
cessar, chorando amiúde e torcendo as mãos; muitas vezes, manifesta 
uma tendência a fazer longos percursos ao ar livre, indo para vilare1os 
distantes ou visitando seus parentes, seus amigos (Jnelancholia errabun
da). Ao passear, com freqüência torce as mãos, ou então agita violenta
mente seus braços em movimentos bizarros, jogando-os para lá e para 
cá. Temos razão de Yer, nesses dois modos diferentes em que a dor psíquica 
mórbida se manifesta, uma analogia com a fenomenologia de afetos 
penosos em pessoas sadias; de uma pane, na imobilidade que sucede o 
horror e a consternação; de outra, na agitação e na superexcitação física 
que amiúde se observa sob a influência dessa disposição de espírito. 

As perturbações da saúde física que existem fora disso que nós 
acabamos de enumerar não têm nenhum valor do ponto de vista do 
diagnóstico da loucura em geral ou de uma forma mental determinada, 
mas têm uma importância muito grande para a etiologia e o tratamento. 
Essas perturbações não são constantes e não têm todas a mesma relação 
com a loucura. Ora são sintomas de uma doença que existia anterior
mente, e que contribuíram de algum modo na produção da doença 
cerebral (por exemplo, afecções arteriais), ou são complicações acidentais, 
ora - e esses são os mais importantes - os sintomas da própria doença 
cerebral. 

A esses últimos se ligam particuiarmente: 

i) a diminuição ou a perda total do sono, de tal forma que o 
doente passa todas as noites sem dormir ou se sente tão pouco recupe
rado por seu sono que afirma não ter dormido - uma espécie de vigília 
interior prolongada, com entorpecimento das funções sensoriais. Ele 
tem constantemente sonhos penosos e horripilantes e com muita fre
qüência alucinações nos momentos de passagem do estado de sono 
para o de vigília. 

ii) sensações dolorosas na cabeça; calor, pressão, peso, vertigens, 
sensação de vazio, de água etc. no crânio; uma conduta análoga àquela 
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da embriaguez, zumbido nas orelhas, sensações típicas de aura, ligeiros 
sobressaltos nos músculos; dores irregulares nas diferentes partes do 
corpo, no peito, na coluna vertebral, no epigástrio etc.; insensibilidade 
de certos pontos na pele, sentimento de privação de um ou outro 
membro; enfim, diminuição import.ante nas sensações sexuais. Tais são 
os sintomas indicando uma mudança sobrevinda na ação dos aparelhos 
nervosos. Freqüentemente tais sensações estão na mais direta relação 
com a desordem psíquica. Por exemplo, uma moça melancólica de 32 
anos, que observei em 1857, tinha no lado direito da testa muitas dores 
nevrálgicas, e no nervo supra-orbital direito, uma sensibilidade muito 
grande. Todo dia ela tinha acessos que começavam por uma espécie de 
rodopio acima do olho direito, e que imediatamente tomava toda a 
cabeça; o humor melancólico aumentava muito e a doente devaneava 
completamente. 

iii) com freqüência há má digestão e, como na maioria das doenças 
do cérebro, constipação. Essa circunstância pode acarretar alguns erros 
relativos à etiologia, fazer crer a existência hipotética de obstruções, de 
enfartes, ainda que a observação diária nos mostre como as coisas 
realmente se passam: os afetos tristes, mesmo sobrevindo no estado de 
saúde, ocasionam com grande facilidade modificações secundárias nas 
funções do intestino. É verdade que algumas vezes, sobretudo no início, 
encontramos sinais manifestos de um catarro gastro-intestinal; 
freqüentemente a língua é saburrenta, o apetite irregular, seja nenhum, 
seja - e isso não é raro - aumentado, parecendo faltar a sensação de 
saciedade. O surpreendente aspecto glutão dos doentes forma algumas 
vezes um contraste singular, quase ridículo, com seu estado de tristeza 
profunda: nós os vemos, por exemplo, engolirem às pressas grandes 
pedaços de bolo e ao mesmo tempo se lamentarem de seus vários pecados, 
da perda de sua salvação ou de sua infelicidade mundana. A sensação de 
pressão na cavidade cardíaca, que se observa em grande número desses 
doentes, parece provir do diafragma ou dos músculos do abdome. De 
resto, àinda se ignora completamente o que significa essa sensação; isso 
é lastimável porque freqüentemente ela parece manter o sentimento de 
angústia dos doentes. Fazendo-a desaparecer, poderíamos esperar aliviar 
consideravelmente seu estado. Em uma jovem mulher que observei em 
1857 e que após um tratamento de Tartarus Emeticus dado em largas 
doses (em uma pneumonia) sofreu muito tempo de uma úlcera crônica 
do estômago, os acessos de melancolia aguda com sensação de angústia 
e de palpitações reapareciam com freqüência na ocasião da repleção 
do estômago, de um leve desvio de regime etc. 
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A recusa da alimentação, que observamos repetidas vezes nos 
melancólicos e que quando persiste muito tempo torna-se uma complicação 
desagradável - porque necessitam de alimentação forçada e apesar disso a 
nutrição é bastante defeituosa -, provém muitas vezes do fato de os doentes 
temerem ser envenenados, de que a sensação de apetite lhes falta 
completameme, ou ainda de sentirem no ventre diversas sensações anormais 
- eles crêem que seus intestinos estão fechados e que não há mais lugar 
para os alimentos. De outras vezes, eles recusam comer porque querem se 
deixar morrer de fome ou então porque, tendo fome, crêem expiar seus 
erros, porque imaginam pecar ao tomar os alimentos ou porque as 
alucinações, as yozes. lhes ordenaram jejuar etc. Algumas vezes essas idéias 
parecem ser provocadas e conservadas pelas doenças graves da mucosa 
intestinal, em particular pela constipação aguda irritando uma grande 
extensão do intestino. ~1as essa recusa de comer com freqüência não passa, 
como criteriosamente observa Guislain (cf. Leçons orales, tomo 1: 265), de 
uma maneira de fazer oposição, como ocorre na recusa de falar; enfim, ela 
pode ser ainda simplesmente o resultado da imitação. O resultado de toda 
essa abstinência implica um emagrecimento rápido; a pele fica seca, a 
respiração se enfraquece, as roupas não servem, a urina é rara. 

iv) ante a má alimentação, o corpo do melancólico passa por neces
sidades. Os doentes emagrecem, a pele perde seu brilho, seu frescor, 
empalidece, desbota e seca. No indivíduo sadio, observamos algumas 
vezes um estado análogo da pele como resultado de emoções tristes; no 
entanto, observou-se com razão nesse sentido que a mudança de humor 
nos melancólicos não conduz a um abalo do organismo tão profundo 
quanto aquele que se veria sobrevir na saúde após emoções fortes e 
prolongadas. Isso se deve particularmente à circunstância de que a 
maioria dos melancólicos come mais e digere muito melhor do que os 
indivíduos com boa saúde sob o golpe de uma emoção forte; mas quando 
os doentes se recusam a comer e se é obrigado a alimentá-los à força, 
eles caem rapidamente em um marasmo agudo e são com freqüência 
surpreendidos por doenças locais graves ou mortais (pneumonia lobular, 
gangrena pulmonar). 

v) freqüentemente a respiração é lenta, incompleta e difícil; o doen
te, oprimido, procura fazer penetrar o ar em seu peito dando profundos 
suspiros. As palpitações do coração são muito freqüentes e muitas vezes 
é também desse órgão que dependem as sensações de angústia que o 
doente suporta. Falamos acima dessas perturbações circulatórias e de 
sua importância do ponto de vista do desenvolvimento e do sustento 
da doença cerebral. O estado do pulso é extremamente variável; muitas 
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vezes ele é pequeno e raro; os pés e as mãos, em um grande número de 
casos; estão constantemente frios, aparentando cianose até à mudança 
de coloração para o tom de chumbo, sobretudo nos melancólicos que 
ficam totalmente imóveis. 

vi) as perturbações da menstruação são muito freqüentes: ame
norréias, dismenorréias etc.; em certos casos, com o restabelecimento 
das regras, desaparece a doença; em outros, ela não sofre nenhuma 
modificação; algumas vezes, enfim, agrava-se:' 

vii) as anomalias da secreção urinária podem ser bem mais freqüentes 
que normalmente se supõe. Infelizmente, não existem estudos sérios e 
importantes sobre esse tema. A secreção das lágrimas, apesar do afeto 
doloroso dominante, está aumentada. Muitas vezes durante a melancolia 
se desenvolvem afecções crônicas das vísceras, tuberculoses pulmonares, 
doenças da pele, constipações crônicas dos intestinos etc., afecções que 
por vezes ficam latentes durante um tempo bastante longo. Quando os 
melancólicos morrem, é comum terem sucumbido a uma dessas doenças; 
não é nada raro ver a melancolia terminar com a morte quando os 
doentes se recusam a comer, e geralmente na melancolia com estupor o 
término fatal ocorre em conseqüência de um agravamento do estupor e 
da paralisia cerebral (algumas vezes se tem encontrado na autópsia um 
edema cerebral considerável). 

§119 O avanço das formas simples da melancolia é freqüentemente 
muito agudo, como, por exemplo, nos casos em que um período curto 
de distúrbios do humor doloroso com angústia profunda precedeu o 
desenvolvimento da mania, em particular da mania intermitente. 
Geralmente o avanço da melancolia é crônico com remissões, de modo 
mais raro com intermissões completas de duração variável. Certa vez, 
vi uma mulher acometida de melancolia profunda - ela tinha 
representações de perda de sua fortuna e se acreditava ameaçada de morrer 
de fome - que apresentava um intervalo perfeitamente lúcido de cerca 
de um quarto de hora sem motivo apreciável, e desaparecia igualmente 
de modo brusco. Naturalmente, as remissões são sobretudo freqüentes 
no início da melancolia e também nas proximidades da convalescença. 

A transformação da melancolia em mania e o retorno desta à 
melancolia são fenômenos muito comuns; a doença na sua totalidade 
representa um círculo no qual essas duas formas mentais freqüentemente 
se alternam de uma maneira inteiramente regular - a loucura circular 

'Cf. nota 2. 
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(folie circulaire), sobre a qual os alienistas franceses discutiram. Para 
outros observadores - e eu sou um deles -, temos visto vários casos em que 
normalmente em uma estação, por exemplo no inverno, sobrevem uma 
profunda melancolia, depois na primavera esta dá lugar à mania, que 
por sua vez no outono transforma-se pouco a pouco em melancolia. 

O nome folie circulaíre foi empregado pela primeira vez por Falret 
(1851), que também pôs em relevo o péssimo prognóstico dessa forma 
mental. Baillarger (A.mt. med. psych., 1854, VI:369) se esforçou para 
mostrar que na loucura circular não há dois acessos diferentes - um de 
melancolia e outro de mania -, mas dois períodos de um só e mesmo 
acesso de loucura (e baseando-se principalmente nisto: não há entre a 
melancolia e a mania uma remissão completa). Esse autor dá à doença 
o nome de íoucura de dupla fonna (folie à double-fonne)6. Em alguns 
casos se teria observado, e isso durante muitos anos, uma alternância 
regular da melancolia e da mania, cada uma delas durando um dia, ou 
regularmente muitos dias. 

"N. do T. Há, na edição francesa, uma longa nota de pé de página do tradutor em que 
ele discute a folie à doztble forme: "Todos os manígrafos assinalaram a transformação 
freqüente da mania e da melancolia, mas eles consideram esses casos como constituindo 
dois acessos de doenças diferentes. O que eu tentei demonstrar no trabalho citado aqui 
por Griesinger é que os dois pretensos acessos não são senão dois períodos de um 
mesmo acesso. Na minha opini:io, o erro ocorreu por se ter reconhecido um retorno 
completo à razão entre o período de mania e o período da melancolia. Se isso fosse 
exaro, está claro que se deveria ver aqui, como o fez Falret, duas doenças que se 
alternam. Eis aqui, com efeito, qual seria a ordem de sucessão: mania - intermitência 
- melancolia - intermitência - mania etc. Tratar-se-ia então de uma loucura intermitente 
com formas alternadas ou, se quisermos, de uma loucura circular. Em vez disso, se a 
opinião que eu defendi é exata, ter-se-ia, ao contrário, a seguinte ordem: mania, 
melancolia (acesso) - intermitência - mania, melancolia (acesso) - intermitência -
mania, melancolia (acesso). Se vê, então, que no lugar de uma loucura intermitente de 
formas alternadas, temos uma loucura intermitente comum mas com características 
nm·as, e que não se pode ligar à nenhuma das espécies de loucura descritas até aqui. A 
intermitência não chega senão depois da evolução de dois períodos. Quer dizer, depois 
do acesso completo, tal como aparece em todas as doenças intermitentes. Além disso, 
só existe uma intermitência e não duas. Em resumo, isso que os autores têm considerado 
uma loucura intermitente de formas alternadas me parece ser uma loucura simplesmente 
intermitente; em vez de dois acessos, ter-se-ia somente um. Observamos doentes que 
em um mesmo acesso apresentam sucessivamente as características da histeria e da 
epilepsia, isto é, a hístero-epilepsia, constituindo uma neurose especial; acontece o 
mesmo para o modo de loucura, o qual imaginei poder nomear de loucura de dupla 
forma. Além disso, muitas vezes essa forma de doença mental se torna contínua e não 
há mais, nesse caso, intervalo lúcido entre os acessos. Nesse caso, a doença pode ser 
verdadeiramente comparada a um círculo, assim como o fez Griesinger. Eu terei, aliás, 
ocasião de ir mais longe sobre essa lournra de dupla fonna. (Ver o Bulletin de l 'Académie 
de méd1cine, 1854, t. XIX; osAmzales médico-psychologiques, 2ª série, t. VI, e a tese de 
Geoffroi, 1861)". 
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Um nível muito moderado de melancolia com remissões conside
ráveis pode persistir durante um certo número de anos; esses doentes só 
raramente aparecem nos asilos de alienados, ou então apenas durante 
os paroxismos, ou quando sobrevêm os acessos intermitentes de mania; 
a maior parte das vezes esses indivíduos podem ficar em seu meio habi
tual, onde fazem o tormento dos que os cercam e são objeto de julga
mentos distorcidos da parte dos médicos e dos leigos. 

A forma persistente da melancolia, com intensidade ainda 
moderada e que é tratada com certa eficiência, prolonga-se comumente 
de seis meses a um ano. Segundo um número considerável de observações, 
pode-se considerar como certo que as doenças agudas, intercorrentes, 
assim como as doenças crônicas aparecendo pela primeira vez no curso 
da melancolia, exercem sobre essa última uma influência favorável; 
quando essas doenças aparecem, a melancolia cessa. Para as doenças 
agudas intercorrentes, é a salivação, um exantema ou ainda uma febre 
intermitente; para as afecções crônicas, as tuberculoses pulmonares etc. 
No entanto as observações acima não correspondem aos conceitos do 
antigo Ensino das crises, pois não raro neuroses sem excreções palpáveis 
(afecções da medula, fortes dores de dente) fazem cessar com sua aparição 
a doença do cérebro.7 

Mas tão freqüente quanto a suspensão da melancolia quando da 
aparição de outras doenças é sua persistência ou mesmo sua exageração; 
ou ainda a melancolia desaparece mas a loucura toma uma outra forma. 
Nós vimos, por exemplo, um rapaz que esteve durante diversos anos 
preso a uma melancolia profunda com fracas remissões, e em quem, 
quando da aparição de um catarro intenso acompanhado de hemoptises 
- primeiros sintomas de uma tuberculização pulmonar que progrediu rapi
damente, acompanhada de vivas dores ao longo da coluna vertebral -, a 
melancolia cessou e deu lugar a uma exigência igualmente mórbida e a 
uma alegria agitada. Os casos desse gênero estão longe de ser raros. 

A cura se faz geralmente de maneira progressiva: por sucessiva 
diminuição do mau humor; sobrevém os intervalos mais e mais prolon
gados de calma e de lucidez; as antigas tendências e particularidades do 
caráter do indivíduo voltam pouco a pouco; muitas vezes, com o con
comitante ou precedente aumento da massa corporal. 

Nós já vimos que a melancolia passa freqüentemente a uma das 
formas de mania. Mas isso não é tudo. Quando se prolonga, a melan-

7 Conforme os casos citados de Brodie. 
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colia simples ou com estupor pode terminar também em um estado de 
enfraquecimento psíquico, por um nível mais ou menos elevado de 
verdadeira demência, e isso provavelmente por causa do desenvolvimen
to de alterações orgânicas no interior do crânio. Quando então se inicia 
uma melhora da alimentação, apesar de a fisionomia permanecer com 
uma expressão pesada e embrutecida, os afetos tristes se dissipam e verifica
se que Yárias atiYidades psíquicas perderam definitivamente sua energia. 
Não é raro aparecerem após a melancolia estados que se aproximam da 
loucura ou estados de loucura franca. Nessa última, aparecem em primeira 
mão as representações delirantes de tristeza que se fixaram, em particular 
as alucinações que causaram a construção do delírio de envenenamento, 
de complô, de ser eletrizado etc.; daí em diante, o doente é incurável. 
Esses doentes acometidos de loucura, de debilidade psíquica com resíduos 
de melancolia (e de mania) e de alucinações, que comumente apresentam 
múltiplas exacerbações sob a forma de um ou outro estado primário 
(apatia alternando-se com a turbulência, tristeza pouco profunda alter
nando-se com uma alegria igualmente ligeira etc.), constituem a maioria 
dos internados por afecções crônicas nas casas de alienados. Nós os 
estudaremos melhor no capítulo sobre loucura e demência.8 De início, o 
estado muitas vezes permanece estacionário sob a forma de melancolia, 
apresentando ligeiras aiternâncias de melhora e recaída. Aqui fica 
extrema~ente difícil prejulgar algo da curabilidade desses doentes; mas 
quando esse estado de apatia com o carimbo da melancolia se prolonga 
três ou quatro anos consecutivos sem remissão, a cura torna-se 
extremamente rara. Nós faremos aqui algumas observações sobre as formas 
mais simples da melancolia com tratamento. 

Observação I. Hipocondria, melancolia profunda; febre intermitente. 
Cura. N. >J., pastor protestante, 43 anos de idade, de forte constituição, 
foi admitido no asilo de Siegburg em agosto de 1825, após ter caído 
doente em março do mesmo ano. Os principais sintomas até ali 
consistiam em uma angústia e uma agitação consideráveis; seu olhar 
era fixo e desconfiado, o rosto pálido, a respiração curta, a pulsação 
pequena e rápida. Ele se acusava de ter vivido de uma maneira detestável 
e de ter cometido delitos terríveis, mas, em alguns instantes de lucidez, 
apreciava perfeitamente seu estado (sangrias, vesicatórios, sal de nitrato, 
vomitivos e aplicação de uma água ferruginosa). 

' Cf. not:i 2. 
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Quando entrou no asilo, seu olhar era temeroso e não se fixava 
sobre os objetos; seu aspecto exprimia a angústia profunda e o desespero; 
o ventre estava inchado, as fezes raras; o rosto lívido e cadavérico. O 
doente dizia que em seguida iriam dilacerá-lo, esmagá-lo, cortá-lo em 
pedaços (creme de tártaro e enxofre, ligeiras ocupações intelectuais). 

Em setembro, o doente já estava mais calmo e exprimia menos sua 
tristeza. Pouco depois, queixava-se de abatimento, de dores de cabeça, 
sobrevindo alguns acessos intermitentes de febre do terceiro tipo. Durante 
os dias de febre, o doente imaginava, até o momento em que o estado de 
suor começava, que morreria logo, e a cada instante o repetia com uma 
terrível expressão de angústia no olhar e nos gestos. A cada vez que lhe 
diziam que nos dias precedentes, durante sua febre, ele tinha dito e 
acreditado na mesma idéia, respondia: "Hoje, isso não é mais a mesma 
coisa, devo morrer hoje" (vomitivo de sal de cádmio com amoníaco). 
Mais tarde, os acessos de febre viriam todos os dias e o doente foi menos 
atormentado pelo medo de morrer. Enfim, cessaram completamente e 
com eles desapareceram também as acusações, que haviam enfraquecido 
há algum tempo e que retornavam toda vez que o doente lançava contra 
si crimes imperdoáveis por ele cometidos, dizendo que merecia os suplícios 
desse mundo e da eternidade. Permaneceram somente, por algum tempo 
ainda, os tormentos de tipo hipocondríaco, manifestados em uma 
angústia extrema acerca de sua saúde física. Também esse estado cessou; 
a pulsação voltou a ser regular, o edema das pernas, que tinha aparecido 
quando dos últimos acessos de febre, se dissipou e o doente recuperou 
uma cor mais adequada; logo pôde se ocupar de alguns trabalhos 
intelectuais em que sentia prazer; tornou-se alegre, e em janeiro de 1826 
estava completamente curado, deixando o asilo. 

Eis agora as informações que o próprio doente escreveu sobre o 
desenvolvimento de sua loucura após sua cura: 

Desde minha juventude, existia em mim um estado de hipocondria; 
já antes de freqüentar a universidade, acreditava-me tuberculoso, e 
todas as afirmações dos médicos em contrário não podiam me tirar 
essa idéia do espírito. Muitos acontecimentos ruins me inspiravam 
uma certa desconfiança das pessoas, e durante o ano de 1820, em 
que fui tomado por uma doença nos olhos que me condenava à inação, 
ocupava-me freqüentemente com pensamentos muito tristes e que 
necessariamente exerciam sobre mim uma impressão desagradável. 
Em 1822, enquanto convalescia de uma indisposição que tinha durado 
muitas semanas, houve um incêndio e um concomitante aguaceiro, 
que surtiram as piores impressões em mim. A partir desse momento, 
tive uma constipação e uma certa dificuldade de audição. Em 1824, 
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estava sobrecarregado de trabalho, meu esp1nto estava abatido, 
faltavam exercícios físicos, e ainda tive preocupações em casa: perdi 
uma criança recém-nascida. Perdi então o prazer para o trabalho e a 
disposição. Após a prédica, estava muito fatigado e abatido, a angústia 
e uma multidão de idéias tristes se apoderavam de mim; meu sono 
era de curta duração e atormentado por sonhos horríveis; ao me des
pertar, tinha um forte tremor em todos os membros. Entretanto eu 
me sentia mais bem disposto que nunca, pois não tinha mais a difi
culdade de audição nem as dores nos membros e as flatulências até 
então presentes, e não sentia nenhum incômodo após as refeições. 
Também não me ocorria mais a idéia de procurar em meu corpo o 
motivo desse estado de tristeza, mas antes em minha vida inteira, 
que se apresentava a mim como um crime enorme. Esse pensamento 
não me vinha progressivamente, mas, tanto quanto me lembre, surgia 
de repente em minha mente como um sonho. É assim que eu me 
explicava o meu estado. Então desfez-se a clareza de meus pensa
mentos e a minha confiança nos outros e em mim mesmo, a humani
dade inteira deveria se revoltar contra mim, rejeitar-me de seu seio, 
pois eu era para ela uma fonte de horríveis tormentos, e eu era meu 

. maior inimigo. Confessei a minha mulher que eu tinha cometido o 
mais horrível dos crimes até então vistos, e que meus paroquianos 
me fariam em pedaços logo que o soubessem. Tornou-se impossível 
entregar-me às ocupações de minha profissão, minha angústia não 
parava de crescer. Os membros da igreja me davam as melhores 
garantias, e faziam as mais excelentes propostas; apesar disso eu 
acreditava que tudo estava perdido, e no dia em que desmaiei em 
uma reunião, acreditei que o tinha feito voluntariamente. Tomei o 
barulho do aparelho de aquecimento pelo dos tambores, e pensava 
que os soldados vinham para me levar; mais tarde, acreditei ver um 
cadafalso que me despedaçaria se erguer diante de mim, e o receio 
desse suplício sempre me perseguia. Os objetos que estavam em torno 
de mim me pareciam mais belos e mais brilhantes que outrora, os 
homens me pareciam mais sábios e mais eruditos e, quanto a mim, 
acreditava-me abaixo de todo mundo e incapaz de fazer qualquer 
coisa. Em determinados momentos, ainda acreditava que poderia ser 
salvo, depois minha tristeza aumentava ... Quanto a meu estado ao 
fim da doença, não posso melhor descrevê-lo senão dizendo que estava 
como um homem que desperta após um sonho penoso, e que não 
pode se convencer imediatamente de que acabara de sonhar.9 

9 Resumo muito abreviado de Jacobi,Beobachtzmgen übe~ die Pathologie undTherapie 
der 111il__lzresein verbundenen Krankheiten, I. Elberfeld, 18 3 O: 141-ss. 
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Observação II. Melancolia. Cura por ocasião do retorno das regras. Uma 
moça de 19 anos, cuja mãe tinha se suicidado em um acesso de 
melancolia profunda, com aspecto saudável e de caráter alegre, 
regularmente menstruada desde os 15 anos, acometida de corrimento 
vaginal aos 16 anos, mais tarde dolorosamente afetada por uma ligação 
de amor que as circunstâncias não tinham favorecido, caiu bruscamente 
doente em agosto de 1825. Apresentava certo grau de parvoíce; ria 
freqüen-temente sem motivo, fazia toda sorte de besteiras e era incoerente 
em suas falas e em seus atos. A fisionomia e o olhar eram vivos, os 
movimentos precipitados; o ventre estava inchado, as fezes difíceis, as 
regras pouco abundantes. Ao fim de alguns meses, sobrevem uma 
intermissão completa da perturbação psíquica, mas seis semanas depois 
a loucura se mostra sob outra forma. 

A doente parecia fortemente angustiada; ficava sentada, perdida 
em seus pensamentos, imóvel e muda, ou então chorava e suspirava, 
interrompendo-se freqüentemente para gritar: "Que infelicidade! O que 
eu fiz?". Ela se recusava a comer; sua Gestalt abateu-se, sua cor vivaz 
tornou-se acinzentada, suas feições estavam desfiguradas e suas forças 
diminuíam. O ventre estava duro e inchado, as fezes difíceis e secas; as 
regras estavam completamente suprimidas e havia constantes 
corrimentos. Após algum tempo, voltou a ter um pouco de apetite; 
buscava comida nos gamelas das galinhas ou surrupiava alimentos crus, 
sem qualquer higiene, que comia escondida; recuperou então um pouco 
de sua força e massa, porém tinha uma aparência lívida e inchada. Oito 
meses depois do retorno das perturbações psíquicas, durante os quais 
ficou sem assistência médica, internou-se em agosto de 1826 no Asilo 
de Siegburg. Exceto um comportamento um pouco escrupuloso e os 
constantes corrimentos vaginais, não se observava qualquer sintoma de 
doença física. Seus movimentos eram sem energia, monótonos; sua 
postura, caída; soluçava o dia todo de tal modo e se lamentava tanto, 
que a cada instante se poderia crer que lhe aconteceria uma terrível 
desgraça. Durante a noite o sono era geralmente calmo; era-se obrigado 
a forçá-la um pouco para comer. Nessa moça, a perturbação psíquica se 
manifesta principalmente pela disposição do humor exclusivo de seu 
espírito, que domina todos os seus pensamentos e paralisa a sua vontade, 
sem maiores distúrbios do entendimento ou da direção de seus desejos. 
A perturbação da digestão, a distensão e a dureza do ventre, assim como 
a amenorréia e os corrimentos pareciam dar as indicações terapêuticas 
mais importantes (regime leve, regular, banhos, ocupação). Uma 
convalescente cuida maternalmente da doente, ganha sua confiança e 
chega a torná-la obediente. 
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Ao fim de setembro, as regras chegam em pequena quantidade, 
mas o ventre permanece duro e inchado (tartarato de bórax e flor de 
enxofre; cautérios nos dois braços). A doente se acalma pouco a pouco, 
chora menos e come espontaneamente. Três semanas depois, as regras 
retornam, o ventre desincha e retoma sua flexibilidade, as fezes estão 
regulares; os traços da face se distendem, a expressão do rosto é mais 
alegre. Enfim, em 10 de novembro, após uma nova aparição das regras, 
a tristeza e o choro desaparecem como por encantamento. Ela trabalhava 
com prazer; os corrimentos tinham desaparecido completamente, a saúde 
geral se consolidava dia após dia. Enfim, em abril de 1827, a doente, 
totalmente curada, pôde deixar o asilo.10 

Observação III. lvlelancolia com tendência ao suicídio e alucinações. 
Poluções diurnas prováveis. Cura por cauterização da uretra. Emile G., 
23 anos de idade, destacou-se por sua boa formação moral: aos 21 
anos recebeu o diploma de advogado. Sua postura é encurvada, seu 
corpo magro e seus músculos fracos; a pele descolorada, o rosto sem 
expressão; seus olhos negros são sem brilho e voltados para o chão e 
sua voz frágil; tudo nele declara uma excessiva timidez. Seus membros 
inferiores se mantêm perpetuamente em movimento. 

Com um discurso bastante pobre e desajeitado, o doente traz as 
seguintes observações escritas sobre seu estado:11 

Aos 12 anos, tive a desgraça de adquirir no colégio um mau hábito. 
Terminei meus estudos aos 17 anos. Aos 19 anos, enquanto estudava 
direito em Paris, já observei uma mudan~a em meu caráter: gradual
mente ocorreu um desgosto de todas as coisas, um tédio profundo e 
universal Até então, eu tinha percebido apenas o lado brilhante da 
vida. A partir dessa época, só vi o lado sombrio. Logo, as idéias de 
suicídio vieram pela primeira vez, perturbando e apavorando a minha 
imaginação. Esse estado moral perdurou um ano. 

10 Ibid.: 198-ss. 

11 Na tradução francesa, esse caso é referido a Esquirol, referência que não se encontra 
no texto original. Tanto o texto em francês quanto o texto em alemão fazem referência 
aos escritos originais do paciente, mas a tradução francesa publica o caso na primeira 
pessoa do singular, ao passo que o texto em alemão na terceira. Nesse ponto específico, 
optamos por traduzir a versão francesa por dois motivos: priineiro, o original em 
alemão refere esse texto à publicação de Lallemand (francês); segundo, o caso em 
alemão é resumido em relação à sua versão francesa. Mantivemos inclusive as 
considerações de Esquirol que aparecem no texto em francês. No texto em alemão, há 
uma referência à cauterização do ureter devida a sintomas inflamatórios, causando o 
restabelecimento do paciente e o retorno de sua potência. 
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Então, outras idéias substituíram aquelas de suicídio. Eu me acreditei 
ridículo; parecia-me que a expressão de minha fisionomia e meus 
modos provocavam uma insultante gaiatice. Essa idéia tomava todos 
os dias novas forças; várias vezes na rua, e mesmo em um apartamento, 
com parentes, com amigos, escutei injúrias que se endereçavam cer
tamente a mim; disso ainda tenho a convicção. Enfim, meu estado 
piorando, acreditei que todo mundo me insultava, e eu o creio ainda; 
se alguém cospe, assoa o nariz, se tosse, se ri, coloca um lenço ou a 
mão na frente do rosto, experimento a mais penosa sensação. Ou 
essa sensação provoca raiva ou um profundo abatimento que se ma
nifesta por lágrimas involuntárias. 

Não olho ninguém; meus olhos não se fixam sobre nenhum objeto. 
Concentrado em minhas idéias, sou indiferente a todo o resto. Esses 
são bem evidentemente os sinais de imbecilidade. 

Eu confesso que posso ter tido, que tive mesmo alucinações; mas estou 
persuadido de que essas idéias não são sem fundamento. Eu sempre 
me convencera de que a expressão de meu rosto, sobretudo de meu 
olhar, tem alguma coisa estranha; que se lê sobre minha fisionomia os 
medos que me agitam, as idéias que me atormentam, e que se abusa 
dessa dolorosa fraqueza de espírito, enquanto se deveria ter mais piedade. 
Também procuro a solidão, a sociedade me faz mal. 

Sinto um peso na cabeça, uma espécie de pressão no cérebro e ao 
mesmo tempo irritação: sou fraco, desanimado, sinto-me envelhecido, 
experimento um estado de sonolência e de torpor contínuo; o exer
cício me cansa e não consigo permanecer parado. Há alguns meses 
experimento mais o abatimento que a irritação. Eu não fico tentado 
a procurar brigas com os que me insultam: apenas uma vez aconteceu 
de ceder a essa tentação. Há cinco anos que o tédio não me deixa; 
tudo me incomoda, me pesa; sou desconfiado, tímido, embaraçado, 
incapaz de agir e de falar. O espírito da vida se retirou de mim. Há 
dois anos eu comecei a me observar mais e mais. Há sete meses 
renunciei completamente ao meu hábito funesto e no entanto meu 
estado piora todos os dias. 

Essa nota dá uma idéia bem clara da causa, do andamento e da natureza 
dos sintomas predominantes, mas o estilo de escrita do doente forma 
um contraste notável com a aridez de sua conversação e o desajeitamento 
de seu exterior. É porque ele estava sozinho quando escrevia e levava o 
tempo que precisava, ao passo que no mundo ele se sentia oprimido 
pelo pensamento esmagador que o seguia em todo lugar. Assinalo 
também que ele não disse nenhuma palavra sobre suas más digestões, 
sobre sua constipação obstinada, sobre a ausência completa de ereções e 
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de toda pulsão sexual, apesar de experimentar todos esses sintomas de 
urrfa maneira muito pronunciada. Tudo isso não era nada para ele, 
urría só idéia o absorvia: tinha a convicção de que era um sujeito 
desprezível e do deboche de todos que se aproximavam, e esse pensa
mento era alimentado pelo sentimento de sua impotência e pela vergonha 
da causa que o levou a isso. Eis o que contém de mais notável a consulta 
do Dr. Esquirol: "O médico que assina não pode desconhecer umahipo
condria que persiste há três anos. É evidente que essa afecção nervosa é 
produzida pelo mau hábito ao qual o doente se entregou desde a puber
dade, e ao qual renunciou completamente apenas há sete meses. Essa 
doença persiste com tanto mais obstinação quanto mais longamente 
tenha agido a causa que a produziu e quanto mais esta tenha afetado o 
sistema nervoso, enfraquecendo-o prodigiosamente" (Lallemand, Des 
pertes séminales, 1: 357). 

§120 A maneira pela qual a dor psíquica se exprime na melancolia 
varia de tantos modos que, fundando-se sobre as principais diferenças 
que oferece, formaram-se os gêneros e as variedades da melancolia. 

Enquanto a diferença se produz apenas sobre o gênero e o objeto 
do delírio, que freqüentemente coincide com as mais ressaltadas causas 
psíquicas da doença, o estabelecimento dessas variedades tem apenas 
;_im valor insuficiente; sob essa relação destacam-se as seguintes subfor
mas: 

1. Dá-se o nome de melancolia religiosa a essa forma de melancolia 
em que o delírio gira principalmente em torno das representações 
religiosas, da idéia de que se cometeu grandes pecados, do medo de 
suplícios do inferno, da idéia de que se é rejeitado por Deus etc. Amiúde 
o sentimento de angústia interna é expresso em angústia de pecado por 
:-azões absolutamente acidentais e exteriores. São também essas as razões 
que levam o doente a procurar em seu estado de tristeza dolorosa a 
consolação da religião, que muitas vezes, é verdade, em vez de aliviar o 
doente tem como resultado apenas exagerar sua angústia, e nesse caso 
:-ião se deve confundir o efeito com a causa. Se é certo que a energia 
psíquica paralisa quando o espírito está incessantemente preocupado 
com a contrição e com o medo dos suplícios do inferno e constantemente 
:rabalhado por representações sombrias e ascéticas sobre a vida desse 
:nundo; se é certo que as representações ti"istes dominam facilmente o 
;,ensamento nessas circunstâncias e que as cabeças fracas caem sob essa 
:nfluência em um estado de desunião interior e de tristeza dolorosa que 
;,ode assim contribuir essencialmente para o desenvolvimento da me-

37 



Extravias do deseJO: depressão e melancolia 

lancolia, na grande maioria dos casos, no entanto, as inquietações 
religiosas que manifestam os melancólicos devem ser olhadas como 
sintomas da doença que já existe e não como a causa dessa doença. 

Essa forma de melancolia religiosa deve ser cuidadosamente dis
tinguida daquela loucura que igualmente se desenrola sob idéias reli
giosas, mas que é alegre, audaciosa, exaltada, e na qual os doentes 
acreditam serem eles próprios Deus, ou crêem ter relações íntimas com 
Deus, com os anjos, com o céu. Esse estado difere totalmente do ponto 
de vista psicológico da melancolia; nós falaremos nisso estudando as 
formas de exaltação mental. 12 

A questão é a mesma nessa outra forma interessante da melancolia 
na qual o sentimento que o doente tem de ser dominado por uma força 
estranha se traduz pela idéia de possessão do demônio; trata-se da 
chamada demona-melancolia, que se observa em todos os países (na 
França particularmente ela não é rara)13 • Em nosso país, recentemente, 
essa forma ainda foi pessimamente explorada em vários sentidos, em 
parte por um humor barroco, em parte por uma grosseira crença na 
superstição. 

Nessa forma, a força estranha, inimiga, pela qual o doente se crê 
dominado, toma diferentes formas demoníacas, seguindo as crenças 
supersticiosas que reinam na época e no lugar onde ele vive (diabos, 
fantasmas etc.); e como o doente tem ao mesmo tempo sensações 
anormais provenientes de diversas partes do corpo, ele atribui às vezes a 
esses seres sobrenaturais um lugar determinado, seja em uma metade do 
corpo, seja na cabeça ou bem nas costas, no peito etc. Não é raro observar 
as convulsões de músculos voluntários, as contrações da laringe que 
alteram a voz de maneira surpreendente, as anestesias de partes estanques 
da pele, as alucinações visuais e da audição. Esse delírio intermite,nte às 
vezes acompanha os paroxismos de convulsões violentas (que evidente
mente são análogos aos ataques epilépticos ou aos ataques histéricos, 
ainda mais freqüentes), paroxismos que são separados por intervalos 
livres, de completa lucidez. 

A forma mais disseminada da possessão propriamente dita aparece 
apenas nas mulheres (quase sempre histéricas) e nas crianças. Os sinais 

12 Cf. nota 2. 

"Macario, Études cliniques sur Í,1 dé111011oma11ie. Em: Annales méd. psych. I. 1843: 
440-ss. Esquirol, traduzido por Bernhard, I:280-ss. Com relação à possessão, cf. 
Calmei!, De la folie, I. Paris, 1845 :85; Albers,Archiv f Physiol. Heilk. XIII, 1854:224; 
Portal, Mém. Surplusieurs ma/adies, II: 110; Moreau, Du hachich etc.:336-54; Baillarger, 
Annal. méd psych. VI: 15 2; Schützenberger, ibid. VIII:261. 
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:nais leves desse fenômeno psicológico são encontrados nos casos - que 
:ião são raros - em que as cadeias de idéias atualizadas são sempre 
.1companhadas por uma idéia contraditória interna, que se liga às 
;Jrimeiras de forma involuntária, o que tem por resultado uma divisão 
~atai, uma cisão da personalidade. Nos casos muito desenvolvidos em 
.:i_ue esse círculo - do atualmente pensado, acompanhado pelas repre
~entações que o contradizem - chega a ter uma existência absolutamente 
:ndependente, este coloca em marcha o mecanismo da fala, expressa-
5e, é incorporado nas falas que, portanto, não pertencem ao eu 
: ordinário) do indivíduo. Antes de exprimi-lo, o próprio indivíduo não 
:em consciência desse complexo de representações que age de forma 
autóctone sobre os órgãos da fala. O eu não o percebe. Esse complexo 
.:!e representações vem de uma região da alma que permanece obscura 
para o eu; ele parece estranho para o indivíduo: é um intruso que exerce 
'..lma opressão [Zwang] sobre ele. As pessoas incultas vêem nesse com
plexo de representações um ser estrangeiro. Em alguns casos, encontramos 
nos discursos insensatos dessas mulheres ou dessas crianças um poeta 
escondido ou uma ironia que se dirige contra as idéias que anteriormente 
esses indivíduos mais respeitavam; porém habitualmente o demônio 
:1ão é mais que um pobre companheiro bem trivial. 

Desde a publicação da primeira edição dessa obra, tive ocasião de 
observar vários casos de demonomania em diversos graus. Eis aqui duas 
observações interessantes: o primeiro relativamente simples esclarecerá 
o segundo, mais complexo. 

Observação IV. Crises de perturbação psíquica voltando de dois em dois 
.-fias, apresentando o fenômeno principal de um círculo de representações 
::ontraditórias . .rvt S., camponesa de 5 4 anos, teve acessos noturnos de 
,.-iolentos pesadelos e alucinações auditivas durante três meses aos 22 
anos. Ela pariu com trinta anos; após essa época as regras desapareceram 
para sempre e a doente teve uma afecção hemorroidal intensa. Seu as
;iecto é bom: o exame objetivo constata apenas um útero pequeno e 
,etrovertido. Entre trinta e quarenta anos nela se desenvolve paulatina
:nente uma doença que reaparece em crises e se fixa cada vez mais. As 
crises reincidem de dois em dois dias ou de três em três dias e nos inter
·.-alos a doente está perfeitamente bem. Esses acessos começam com dores 
:-:a cabeça, nos rins, no pescoço, taquicardia, angústia, grande abati
::1ento, às vezes referências ao globus e contrações histéricas. É obrigada 
_: permanecer na cama e cai em uma apatia completa; não pode mais 
:mtar suas idéias e a anomalia psíquica se apresenta sob a forma de 
.::ontradição interior em relação a seus próprios pensamentos e suas deter-
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minações, uma opos1çao imediata e constante contra tudo o que ela 
acaba de pensar ou de fazer. Uma "voz" interior, mas que não ouve com 
seu ouvido, revolta-se contra tudo o que ela quer (por exemplo, contra a 
sua simples permanência no leito, à qual seu estado a condena), em 
particular contra toda elevação dos sentimentos, a oração etc. A voz quer 
sempre o mal quando a doente quer o bem, e lhe gritou uma vez, ainda 
que não audível exteriormente: "Tome a faca e mate-se!". A doente, que 
é uma mulher racional, diz ter dificuldades de crer que em seu corpo 
esteja um ser estranho, um demônio, da mesma forma que sabe não ser 
"ela mesma" a causa do acima descrito. Eu recebi a doente na clínica 
Tübinger e tive muitas vezes ocasião de observar os acessos. Ela estava 
então muito excitada, congestionada; sua figura estava sombria, seus 
traços tensos; não tinha febre; o acesso durou de 24 a 48 horas. Certa 
vez, ainda no começo, tendo tido a doente uma forte congestão da 
cabeça, praticou-se nela uma pequena sangria, que lhe trouxe apenas 
um alívio passageiro; a afecção hemorroidal melhorou muito pelo 
emprego de um eletuário de pimenta, mas os acessos persistiam sem 
nenhuma modificação (observação do autor). 

Observação V. Possessão crônica. Uma camponesa, C. S., de 48 anos, 
solteira, veio sozinha me ver na clínica porque estava possuída pelos 
espíritos. Seu pai tinha sido um pouco louco em uma idade avançada; 
sua irmã e o filho desta são alienados. A doente teve u~ filho aos 19 
anos: amamentou-o durante três anos, e caiu então em um estado de 
anemia profunda com dores estendidas aos membros e algumas vezes 
câimbra; durante muito tempo teve um bocejo convulsivo na boca. Três 
anos após o início da doença (por conseguinte há aproximadamente 
13 anos) isso começou a "falar de dentro dela". Desde então lhe vieram 
palavras ou pensamentos: diz o que não tinha a intenção de dizer e 
logo se expressa com uma voz diferente de sua voz ordinária. Inicialmente 
pareciam ser observações não contrárias, mas indiferentes ou mesmo 
razoáveis que acompanhavam o pensamento e a fala da doente. Por 
exemplo, isso dizia: "Vá ao doutor! Vá ao padre!", ou então: "Você 
deve fazer isso assim!". Pouco a pouco a essas observações indiferentes 
se acrescentaram novas, de caráter negativo; atualmente, essa voz ou 
constata simplesmente o que a doente acaba de dizer, ou comenta suas 
palavras, as critica e as torna ridículas. Por exemplo, quando a doente 
diz alguma coisa justa, a voz lhe diz: "Você mente! Você não deve fazê
lo saber!". O tom dessa voz, quando o "espírito" fala, sempre difere um 
pouco, algumas vezes totalmente, da voz ordinária da doente. O que 

40 



Extravies do desejo: depressão e melancolia 

faz sobretudo com que a doente acredite na realidade desse "espírito" é 
que ele tem uma voz que não é a dela. Freqüentemente esse espírito 
começa a falar com uma voz baixa e grave; em seguida essa voz sobe ou 
desce, mais alto ou mais baixo que a voz ordinária da doente; de vez 
em quando ela dá um grito mais agudo, mais estridente, seguido de um 
riso seco e irônico. Eu mesmo observei esse fato diversas vezes. Além 
dessas palavras que o "espírito" nela pronuncia, a doente percebe 
interiormente e de uma maneira quase incessante um grande número 
de espíritos que falam; às vezes tem alucinações auditivas completas, 
porém jamais alucinações visuais. A oração piora esse estado que nós 
descrevemos e aumenta sua agitação; mas na Igreja, por timidez, ante 
as pessoas e os padres, consegue reter "a voz do espírito"; ela inclusive 
podia ler as preces em voz alta sem se confundir. 

De vez em quando suas falas adquirem um tom de ninfomania; 
ela diz que os espíritos lhe fazem nascer pensamentos obscenos e lhe 
fazem exprimi-los; a doente sofre de um prurido vulvar. Antes que o 
espírito fale, ela não sabe o que ele dirá. Algumas vezes a fala lhe falta 
subitamente por algum tempo. Em todos os fenômenos que nós 
enumeramos, reina uma uniformidade extrema, invariável, e esse estado 
que se tornou, desde há muito, fixo e estacionário permaneceu sempre 
o mesmo durante o curto tratamento (observação do autor). 

Observação VI. Ataques convulsivos, com idéias de possessão e de 
multiplicidade da personalidade de curta duração em uma criança. 14 

Marguerite B., 11 anos de idade, de temperamento um pouco violento, 
mas tendo sentimento cristão e piedoso, foi tomada em 19 de janeiro 
de 1829, sem ter tido nenhum mal-estar, de ataques convulsivos que se 
repetiram durante dois dias com raras e curtas interrupções. Durante as 
convulsões a criança estava sem consciência; rodava seus olhos, fazia 
caretas e executava com seus braços toda a sorte de movimentos bizarros. 
E, a partir de 21 de jal}eiro, uma segunda-feira, fazia-se ouvir uma voz 
bem grave com as palavras: "Reza-se com razão por você!". Imediata
mente, ao voltar a si, estava cansada, esgotada, mas não sabia de nada 
do que tinha se passado e dizia somente que sonhara. Em 22 de janeiro, 
à noite, uma outra voz baixa, que diferia manifestamente da primeira, 

14 Nós reproduzimos a história clínica ao pé da letra como prova da ingenuidade desse 
relato[ ... ]. N. do E. No original, o autor indica a comparação dessa com as observações 
que se seguem sobre o estado psíquico nas crises epilépticas, que não estão traduzidas 
no presente volume. 
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também começou a se fazer ouvir. Essa voz falava quase sem parar 
durante roda a crise, isto é, de meia hora a uma hora ou mais. Era 
interrompida somente pela primeira, que sempre repetia: "Reza-se com 
razão por você!". Evidentemente essa voz queria representar uma pessoa 
que não a doente, e dela precisamente se distinguia obJetivando-a e 
falando da doente na terceira pessoa. Não havia confusão no que essa 
voz dizia, nem incoerência; ela falava rigorosamente, respondendo de 
maneira lógica a todas as questões ou rejeitando-as com ar de zombaria. 
Mas o que fazia a principal diferença desses discursos era seu caráter 
moral, ou melhor, imoral; eles expressavam a pretensão, a arrogância, 
a zombaria ou o ódio contra a verdade, contra Deus e Cristo. "Eu sou 
o filho de Deus, o salvador do mundo, você deve me adorar". Eis o que 
inicialmente dizia essa voz; em seguida, repetia freqüentemente zombarias 
contra as coisas santas, blasfêmias contra Deus, o Cristo e a Bíblia; 
indignações violentas contra os que amavam o bem; maldições as mais 
abomináveis, um furor excessivo mil vezes repetido e uma raiva horrível 
dirigida a alguém ocupado em rezar ou mesmo com as mãos juntas. 
Poderíamos considerar tudo isso como sintoma de uma influência 
estranha, embora essa voz não tivesse ela própria traído o nome daquele 
que fazia todas esses discursos nomeando-se o diabo, como freqüente
mente acontece. Assim que esse demônio se fazia escutar, os traços da 
jovem imediatamente se alteravam de uma maneira surpreendente, e 
ela tinha então, a cada vez, um olhar diabólico, do qual pode-se fazer 
uma idéia a partir do Messiade - o quadro do diabo oferecendo uma 
pedra a Jesus. 

Em 26 de janeiro, às 11 horas da manhã, quer dizer à hora em 
que, segundo seu dizer, um anjo lhe tinha anunciado - vários dias antes -
que ela seria libertada, todos esses fenômenos cessaram. A última coisa 
que se escutou foi uma voz saindo da boca da doente que dizia: "Vá, 
espírito imundo, retire-se dessa criança! Não sabe você que ela é o que 
eu tenho de mais querido?". Após isso, ela voltou a si. 

Em 31 de janeiro, o mesmo estado se reproduziu com os mesmos 
sintomas. Mas pouco a pouco novas vozes se acrescentaram às primeiras, 
até que a doente contou seis vozes diferentes entre si, seja por seu timbre, 
seja pela linguagem, seja, enfim, por seus discursos. Cada uma represen
tava a voz de uma pessoa distinta, e era anunciada como tal à doente 
pela primeira voz que ela tão freqüentemente ouvia. A violência da 
raiva, das maldições, das blasfêmias e das críticas que lhe endereçavam 
essas vozes atingiu nesse período da doença o grau mais elevado; os 
intervalos de lucidez - nos quais, de resto, a menina não conservava 
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'l.enhuma lembrança do que tinha se passado durante o paroxismo, ela 
rezava e lia com fervor -, esses intervalos, digo, ficaram mais raros e 
mais curtos. 

Em 9 de fevereiro - que tinha sido anunciado à doente em 31 de 
janeiro como um dia de libertação - finda esse estado miserável e, como 
da primeira vez, às 11 horas da manhã ainda foram ouvidas as seguintes 
palavras saídas da boca da doente: "Vá, espírito imundo, retira-se dessa 
criança; seu reino é findo agora!". A jovem menina voltou a si e desde 
então ela não teve recaída (Kerner, Geschichten Besessener. Stuttgart, 
1834: 104). 

§121 2. Não é raro ver os melancólicos delirarem, terem perdido sua 
própria personalidade e terem sofrido uma metamorfose (melancolia 
metamorphosis). Nós já falamos acima das idéias que engendram as 
_rnestesias gerais ou parciais: o doente se crê morto, imagina que seus 
membros são de madeira etc., assim como as concepções delirantes 
provocadas pelas alucinações fazem crer ao doente que ele foi 
:ransformado em animal horroroso. Porém fatos ainda mais interessantes 
do ponto de vista psicológico e patológico são esses em que o doente 
crê ter o sexo mudado: homens em mulheres, mulheres em homens. 
Esse delírio, é verdade, não pertence de maneira específica à melancolia, 
mas pode desenvolver-se durante o curso dessa doença e em muitos 
casos parece estar referido a uma afecção dos órgãos genitais que suprime 
:odas as sensações sexuais. 

Assim, Lalleman fala de um doente que acreditava ser uma mulher 
.: que escrevia a um amante imaginário; na autópsia, encontra-se uma 
~umefação e um endurecimento da próstata, abcessos no órgão, uma 
obliteração dos canais ejaculadores com dilatação das vesículas seminais 
.: dos vasos deferentes (Despertes séminales, I: 64). 

Leuret (Fragmens: 114-ss) relata alguns casos de indivíduos que 
.1creditavam ter trocado de sexo. Em geral, esses casos são bastantes 
,aros; em vez disso, encontra-se com mais freqüência nos asilos franceses, 
:::,or exemplo em Salpetriere, o delírio de que as mulheres doentes são 
;omens. 

3. Uma outra variedade da melancolia é esta que é caracterizada 
?da saudade de casa e pela predominância de representações de retorno 
;o país, a nostalgia. Observa-se nos prisioneiros uma afecção análoga, 
;--roduzindo-se sob a influência da ociosidade e muitas vezes também da 
:-:iá alimentação, da umidade e do onanismo. A melancolia nostálgica 
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aparece freqüentemente com sintomas de congestão da cabeça e mesmo 
inflamação cerebral (Larrey); ela se acompanha de alucinações corres
pondentes (imagens de casa etc.). Não é raro que os indivíduos afetados 
por essa nostalgia cometam atos de violência (por exemplo, as domés
ticas que matam crianças pequenas, que provocam incêndios), atos que 
freqüentemente são determinados por motivos egoístas; particularmente, 
por uma intenção de sair de uma posição desagradável, mas também 
pela pressão não intencional dos melancólicos de buscar algum alívio 
por meio de um ato que chame muita atenção por seu caráter criminoso. 

Naturalmente, a nostalgia não é sempre loucura. Isso será notado 
sobretudo do ponto de vista médico-legal. Em si própria, a nostalgia é 
uma disposição triste do espírito, motivada exteriormente; ela se torna 
loucura quando essa disposição do espírito domina fortemente toda 
vida psíquica, de modo a não mais deixar surgir qualquer outro senti
mento, quando é acompanhada de concepções delirantes e alucinações, 
estado este que quase sempre acarreta distúrbios de saúde física, falta 
de apetite, emagrecimento etc. 

Em suma, no tribunal, só se deve considerar a nostalgia incendiária 
doença quando se insere em um quadro geral da loucura, apresentando 
os outros traços característicos desta. Não se deve sustentar a falta de 
capacidade de discernimento nos outros casos - como acontece quando 
o indivíduo está em estado de se ocupar de todos os seus afazeres e de 
preencher todos os seus deveres; por exemplo, nos jovens nostálgicos 
incendiários. 

É muito mais importante estabelecer diferentes gêneros de melan
colia segundo o estado da face motora da vida psíquica, da vontade e 
dos atos. Os estados até aqui observados podem sofrer importantes 
modificações conforme o desenvolvimento para um ou outro lado das 
seguintes características, parcialmente opostas: de um lado, podem 
implicar um aprofundamento ainda maior do autocentramento, acar
retando total ausência da vontade, ou melhor, a fixidez absoluta de 
uma tendência; de outro, surgem novas pulsões e excitações da vontade 
de cunho negativo - como é o estado geral do doente - que podem 
levar a atos violentos isolados ou até explodirem em uma grande agita
ção externa. Aqui, finalmente, vemos a melancolia passar à mania. 

Sob esse ponto de vista, nós podemos indicar como principais 
gêneros da melancolia as seguintes formas: 

a) Melancolia centrada sobre si mesmo ou melancolia com estupor 
- que os autores franceses em geral designam sob o nome de estupidez, 
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Georget, Etoc-Demazy etc., e cuja natureza Baillarger reconheceu per
~eitamente.15 

b) !vlelancolia com exteriorização de negativas pulsões de destruição, 
notadamenre com atos de violência individualizados contra si mesmo 
(monomania de suicídio), contra outras pessoas ou objetos inanimados 
(pulsão assassina, pulsão de destruição, enquanto esses dois estados se 
reatam à melancolia). 

c) Melancolia com superexcitação persistente da vontade e 
passando à mania. 

15 Baillarger. De l'état désigné chez les aliénés sous le nom de stupidité (Annales 
médico-psychologiques, tome I, 1843: 76-ss e 25 6-ss). Um outro trabalho ulterior do 
mesmo autor: De la mélancolie avec stupeur (Ann. méd- psyc. 1853: 251). Guislain 
observou esse estado em parte no êxtase. 
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Do delírio das negações· 

Jules Cotard 

A importante dissertação, na qual em 1852 o Sr. Lasegue destacou o 
delírio das perseguições das diversas formas de melancolia, foi o ponto 
de partida de trabalhos complementares, que fizeram dessa forma de 
vesânia uma das mais bem conhecidas em seus sintomas, em seu curso e 
em seus estádios terminais; basta recordar, junto ao nome do Sr. Lasegue, 
aqueles de J\forel, dos Srs. Foville e Legrand du Saulle e em particular o 
do Sr. J. Falrer, que expôs para a Socieré Médico-Psychologique o 
quadro tão completo quanto possível da evolução e das fases sucessivas 
dessa doença. 

No que concerne às outras variedades de delírio melancólico, nossos 
conhecimentos estão bem longe dessa relativa perfeição. Foram 
cuidadosamente descritas a melancolia simples, a melancolia com estupor 
e a melancolia ansiosa. É sabido que essas formas são freqüentemente 
intermitentes, que algumas vezes elas se tornam contínuas e passam à 
cronicidade, mas as características e as fases sucessivas do delírio que 
chegam a essa cronicidade não têm sido, que eu saiba, objeto de um 
trabalho equivalente àquele realizado para o delírio das perseguições. 

Neste relatório, proponho expor uma evolução delirante especial, 
•que parece pertencer a um grande número desses melancólicos não 
perseguidos, mais particularmente aos ansiosos, e deter-me sobretudo 
nas disposições negativas, bastante habituais nesses doentes. 

Geralmente os alienados são negadores; as demonstrações mais 
claras, as afirmações mais bem autorizadas, os testemunhos mais afetuo
sos, os deixam incrédulos ou irônicos. A realidade torna-se-lhes estranha 
ou hostil. Mas essa disposição negativa, como destacou Griesinger, é 
marcada principalmente em alguns melancólicos: 

Sob a influência do mal-estar moral profundo que constitui o distúrbio 
psíquico essencial da melancolia, o humor ganha um caráter absolu
tamente negativo. ( ... ] Essa confusão que o doente faz entre a modi
ficação subjeti,·a das coisas exteriores que nele se produz e sua mo
dificação objeti\'a ou real é o começo de um estado de sonho em que, 
atingido um grau demasiado alto, parece ao doente que o mundo real 

'Texto originalmente publicado emArchives de Neurologie. Paris, 1882. Tradução do 
francês:Graça Pampiona. 
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se esvaneceu completamente, desapareceu ou morreu, e que não resta 
mais que um mundo imaginário no qual ele está atormentado de se 
encontrar. 

Eu arrisco o nome de delíro de negações para designar o estado dos 
doentes aos quais Griesinger faz alusão nessas últimas linhas, e nos 
quais a disposição negativa é levada ao mais alto grau. Perguntamos a 
eles seus nomes? Eles não têm nome. A sua idade? Eles não têm idade. 
Onde nasceram? Eles não nasceram. Quem foram seu pai e sua mãe? 
Eles não têm nem pai nem mãe, nem mulher, nem filhos. Se têm dor de 
cabeça, dor de estômago, dor em algum ponto de seu corpo? Eles não 
têm cabeça, estômago, alguns nem mesmo têm corpo. Mostramos a 
eles um objeto qualquer, uma flor, uma rosa, e eles respondem: "Isto 
não é uma flor, isto não é uma rosa". Em alguns a negação é universal; 
nada existe mais, eles mesmos não são mais nada. 

Esses mesmos doentes que tudo negam, a tudo se opõem, resistem 
a tudo que se quer fazê-los fazer. Alguns loucos, diz Guislain, são de 
uma oposição da qual não se pode fazer uma idéia senão quando os 
vemos de perto. São enormes os esforços para convencê-los a mudar de 
roupa; eles se recusam a deitar em seus leitos. Eles não querem se levantar, 
opõem-se a tudo que se lhes pede para fazer. É a loucura de oposição. 

A essa loucura de oposição Guislain liga o mutismo, a recusa dos 
alimentos e essa singular inclinação de alguns alienados de se esforçarem 
em reter suas urinas e seus excrementos. Porém ele não assinala o delírio 
de negação, cuja loucura de oposição é apenas, por assim dizer, o lado 
moral. Isso se aplica à maior parte dos autores e parece estranho que 
uma lesão intelectual tão caracterizada não tenha atraído a atenção há 
mais tempo. Os próprios casos em que o fato é simplesmente assinalado 
são raros. Apenas a forma hipocondríaca do delírio das negações tornou
se de observação corriqueira a partir dos trabalhos do Sr. Baillarger. 

É nos Fragments Psychologiques de Leuret que encontro a observação 
mais característica. Resumo o inquérito: 

Como vai a senhora? A pessoa de mim mesma não é uma senhora, 
chame-me de senhorita, por favor. Eu não sei o seu nome, queira 
dizê-lo para mim. A pessoa de mim mesma não tem nome: ela deseja 
que o senhor não escreva. No entanto eu queria muito saber como 
lhe chamam, ou melhor, como lhe chamavam antigamente. Eu com
preendo o que o senhor quer dizer. Era Catherine X, não se deve mais 
falar de como era antes. A pessoa de mim mesma perdeu seu nome, 
ela o deu ao entrar na Salpêtriere. Qual é a sua idade? A pessoa de 
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mim mesma 11ão tem idade. Seus pais ainda viYem? A pessoa de mim 
mesma é só e bem só, ela não tem pais, jamais os teue. O que a 
senho,a iez e o q'..le lhe aconteceu desde que a senhora é a pessoa da 
sennora oesma~ .4. pessoa de mim mesma permaneceu na Casa de 
Saúde de ... Fi::.er.m1 sobre efr1, e ,únda fazem, experiências físicas e 
metalfsicas Esse tubaíl.10 11âo er., conhecido dei a antes de 182 7. Eis 
uma im·ish·el que desce, ela i·em nzisrnrar sua uoz à minha. 

:\ doente de Leuret apresentava, além do bem caracterizado delírio de 
negação, numerosas alucinações: ela era atormentada por invisíveis, 
pela física e a metafísica, em uma palaHa, observava-se nela sintomas 
de delírio de perseguição. Não são raros os casos complexos, como esse 
aqui, em que os dois delírios coexistem; deles citarei exemplos mais 
adiante. Porém mais freqüentemente essas duas formas de delírio são 
observadas isoladamente em diferentes doentes. 

O Yerdadeiro perseguido percorre todas as fases de seu delírio, desde 
a hipocondria inicial até a megalomania, sem que suas disposições 
negativas ultrapassem o que comumente se observa nos alienados; ele 
nega por desconfiança, por medo de ser tolo, ou bem porque está 
completamente dominado por suas concepções delirantes e suas 
alucinações, chegando a ponto de viver em um mundo imaginário; 
mas suas disposições negativas são bem diferentes da negação sistemática 
da qual eu gostaria de falar aqui. 

Em geral, os perseguidos não apresentam nem a profunda depres
são, nem a ansiedade queixosa dos verdadeiros melancólicos; não parece 
que neles haja esse distúrbio profundo da sensibilidade moral, conside
rado por Griesinger o elemento fundamental da melancolia. É sobre 
esse terreno, ao contrário, que parece desenvolver-se, mais ou menos 
,ardiamente e após uma evolução delirante especial, a negação sistema
tizada. Não é raro, todavia, que nos estados de cronicidade avançada o 
delírio de negação sobreviva de alguma forma aos distúrbios gerais do 
início, e que os doentes, como aquela de Leuret, não apresentem mais 
nem depressão nem agitação ansiosa manifestas. 

Acabo de assinalar, como dupla origem do delírio das negações, a 
melancolia com depressão ou estupor e a melancolia agitada ou ansiosa. 
Por diferentes que sejam as manifestações externas dessas duas formas 
.:le melancolia, não se pode deixar de reconhecer suas analogias 
.:lelirantes; analogias impressionantes sobretudo nos casos em que a 
.:lepressão e a agitação ansiosa se sucedem ou se alternam nos mesmos 
.:loentes, sem que o delírio seja sensivelmente modificado. 
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Nessas formas predominam a ansiedade - uma ansiedade interna 
assustadora constitui o estado fundamental da melancolia com estupor, 
diz Griesinger -, os temores, os terrores imaginários, as idéias de culpa, 
de perdição e de danação; os doentes acusam a si mesmos, eles são 
incapazes, indignos, fazem a infelicidade e a vergonha de suas famílias; 
irão prendê-los, condená-los à morte; irão queimá-los ou cortá-los em 
pedaços. Esses temores de encarceramento, de condenação e de suplícios 
não devem ser confundidos - como no-lo fez freqüentemente destacar 
o Sr. J. Falret - com o verdadeiro delírio de perseguição, relativamente 
raro nos doentes desse tipo. Bem diferentes dos perseguidos, eles acusam 
a si mesmos, se irão entregá-los ao último suplício, isto é somente justiça, 
eles tão-somente muito o mereceram por seus crimes. 

Quanto a esse ponto de vista, pode-se distinguir duas grandes classes 
de melancólicos: aqueles que responsabilizam a si próprios e aqueles 
que acusam o mundo exterior e sobretudo o meio social. Esses últimos 
são os perseguidos que Guislain já designara com o nome de alienados 
acusadores. 

Essa divisão dos melancólicos corresponde aproximadamente à 
divisão em melancolia com perturbação geral da inteligência e em mo
nomania triste (Baillarger), e à divisão em lipemania geral e lipemania 
parcial (Foville); pode-se dizer, de uma maneira bem geral, que os ver
dadeiros melancólicos acusam a si próprios, ao passo que os monoma
níacos tristes acusam outrem. Entretanto não é raro ver, de uma parte, 
os perseguidos tomarem, durante um paroxismo, as características da 
melancolia geral, deprimida ou ansiosa e, de outra, os melancólicos 
com idéia de culpabilidade, alcançado um período mais ou menos avan
çado de sua doença, tomarem a fisionomia dos monomaníacos tristes. 

Há sem dúvida, por trás dessas manifestações exteriores que variam 
do estupor até a agitação ansiosa, quase maníaca, disposições mórbidas 
mais profundas em que reside a diferença essencial entre os perseguidos 
e os outros melancólicos. Talvez seja nas tendências que indiquei há 
pouco, e que levam os doentes seja a se auto-acusarem, seja a acusarem 
os qutros, que precisaríamos procurar a manifestação mais imediata 
dessas disposições íntimas que constituem o verdadeiro fundo da doença. 

Essas tendências existem com freqüência durante muitos anos antes 
da aparição evidente do delírio; em um grau bastante atenuado, são 
encontradas em muitos homens sadios de espírito, entre os quais elas 
estabelecem duas categorias absolutamente distintas. 

Muito tempo antes de serem realmente alienados, os perseguidos 
são suspeitosos e desconfiados, mais severos com os outros que com 
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eles próprios; também durante longo tempo, alguns ansiosos, antes de 
serem atingidos por um acesso francamente vesânico, são escrupulosos, 
tímidos, sempre dispostos a se apagar, mais severos consigo próprios 
que com os outros. 

Insisto sobre essa divisão dos delírios melancólicos, confundida 
pela maioria dos autores. Marcé parece admiti-lo implicitamente; na 
verdadeira melancolia, ele assinala apenas as idéias de ruína, de culpa 
etc.; indica o delírio hipocondríaco consecutivo e desconsidera as idéias 
de perseguição na monornania; porém não insiste de outro modo sobre 
essa distinção que, de resto, parece demasiadamente absoluta, já que 
alguns perseguidos apresentam as características da melancolia verdadeira 
e outros doentes com idéias de ruína e de culpa assemelham-se aos 
monomaníacos. 

Examinemos agora por que evolução delirante os melancólicos 
que acusam a si mesmos chegam ao delírio das negações; resumamos em 
primeiro lugar as principais características de seu estado mental. Em 
sua forma mais atenuada, essas características são as do tipo de 
melancolia desig-nada sob os nomes de melancolia simples ou sem delírio 
e, mais exatamente, sob o nome de hipocondria moral, descrita pelo Sr. 
J. Falret com bastante exatidão. 

Com efeito, os melancólicos ditos sem delírio são atingidos por 
um delírio triste, tendo como objeto o estado de suas faculdades morais 
e intelectuais, e já apresentando uma forma negativa evidente. "Eles 
:êm vergonha ou mesmo horror de sua própria pessoa e se desesperam 
pensando que não poderão jamais reencontrar suas faculdades perdidas. 
Eles lamentam sua inteligência esvaecida, seus sentimentos apagados, 
sua energia desaparecida. [ ... ] Afirmam que não têm mais coração, afei
ção por seus parentes e seus amigos, nem mesmo por seus filhos". 

As idéias de ruína surgem freqüentemente e parecem ser um delírio 
negativo de mesma natureza: o doente acredita ter perdido ao mesmo 
:empo suas riquezas morais e intelectuais e sua fortuna material; ele 
:1ão tem mais nada daquilo que torna o homem orgulhoso; nem inte
:igência, nem energia, nem fortuna. 

Isso é o avesso dos delírios de grandeza em que os doentes se 
J.tribuem não só imensas riquezas, como também todos os talentos e 
:odas as capacidades. Essa hipocondria moral repousa sobre o fundo 
:omum da melancolia e sobre um estado de ansiedade vaga e indeter
r:1inada: "Os doentes sentem que tudo mudou dentro e fora deles e 
desolam-se por não mais perceberem as coisas através do prisma de 
)Utrora" (J. Falret). 
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Nesses casos leves, já existe uma espécie de véu por meio do qual o 
qoente não percebe mais a realidade senão de uma maneira confusa; 
tudo lhe parece transformado. A medida que o estado mórbido torna
se mais intenso, esse véu ganha espessura e, nos casos de estupor, acaba 
por mascarar inteiramente o mundo real. O doente está, então, em um 
estado vizinho ao do sonho, como o destaca com precisão o Sr. 
Baillarger. 

Não somente sob esse ponto de vista, mas sob todos os outros, 
parece haver apenas uma diferença de grau entre esses estados de hipo
condria moral e as afecções melancólicas com idéias de culpa, de ruína, 
de danação e negação sistematizada. A hipocondria moral é um esboço 
do qual basta acentuar os traços e forçar as sombras para completar o 
quadro dessas últimas formas de melancolia. 

O desgosto de si mesmo chega ao delírio de culpa e danação, os 
temores tornam-se terrores; a realidade exterior, transformada e confu
samente percebida, finda por ser negada. Algumas negações inclusive se 
manifestam de modo muito precoce nos hipocondríacos morais; eles 
negam a possibilidade de sua cura, de um alívio qualquer em seu estado 
de sofrimento; é uma das primeiras negações desses doentes, dentre os 
quais, mais adiante, alguns irão negar o mundo exterior e sua própria 
existência. 

Interessa distinguir bem esse estado de hipocondria moral da 
hipocondria ordinária. Diz o Sr. Baillarger: 

Ainda que se deva admitir os casos de melancolia sem delírio, convém 
no entanto desconfiar de alguns hipocondríacos que têm aparente
mente muita semelhança com os melancólicos dos quais aqui se trata. 
O verdadeiro melancólico está em um estado de depressão geral. [ ... ) 
Nada de semelhante ocorre com o hipocondríaco, no qual uma dis
tração pode, momentaneamente, fazê-lo sair de sua pretendida pros
tração, de sua nulidade, de sua impotência etc. 

A hipocondria ordinária, da qual nos fala Baillarger, aproxima-se em 
várias características do delírio das perseguições, do qual freqüentemente 
ela é apenas o primeiro período; é sobretudo a evolução diversa das 
duas hipocondrias que justifica a distinção do Sr. Baillarger. Pode-se 
dizer, de maneira geral, que a hipocondria moral é para o delírio de 
ruína, de culpa, de perdição e de negação aquilo que a hipocondria 
ordinária é para o delírio das perseguições. 

Quando o delírio de negação está constituído, ele tem como objeto 
ou a própria personalidade do doente, ou o mundo exterior. No primeiro 
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.::aso, e:e rn:na :.i:na forma hipocondríaca análoga ao delírio especial 
nos paralíticos assinalado pelo Sr. Baillarger: os doentes não têm mais 
estômago, nem cérebro, nem cabeça; eles não comem mais, não digerem 
mais, não trocam mais a roupa e, de fato, recusam energicamente os 
.1\imenros: freqüentemente retêm suas matérias fecais. Alguns, como eu 
o indiquei em uma nota apresentada à Societé Médico-Psychologique, 
1magmam que não morrerão jamais. 

Essa idéia de imortalidade encontra-se principalmente nos casos 
em que a agitação ansiosa predomina; no estupor, os doentes imaginam 
J.ntes de :udo que es:ão morros. Yê-se inclusi\'e os que apresentam 
J.lternadamenre a idéia de estarem mortos e a idéia de não poderem 
morrer, conforme os estados alternados de agitação ansiosa ou de 
depressão estúpida. O delírio hipocondríaco, sobretudo moral no início, 
:orna-se, em um período mais a\'ançado e principalmente quando a 
3.oença passa ao estado crônico, moral e físico ao mesmo tempo. Os 
.:ioentes que começam por não ter nem coração nem inteligência acabam 
;:-or não ter mais corpo .. -\lguns, como a doente de Leuret, só falam de 
,1 próprios na terceira pessoa. 

Nos perseguidos, o curso é inverso. A hipocondria do início é 
,obretudo física: mas em um período mais avançado os doentes se 
::-reocupam com suas faculdades intelectuais, as pessoas os tornam tolos, 
.:s impedem de pensar: as pessoas lhes dizem bobagens, lhes subtraem a 
: ·1 teligência etc. 

Esses dois tipos de hipocondria diferem não somente por seus 
:·-1rsos; a hipocondria dos ansiosos leva o selo da humildade; eles não 
:~m nada, eles não são nada que Yalha: eles estão podres, atingidos por 
_:oenças ignóbeis: alguns acreditam ter sífilis, e Foderé já havia destacado 
_, conexão dessa úbma idéia delirante com o que ele chama de mania 
,-:.;:; danação (d.mnzomanie). 

Os demais são os hipocondríacos perseguidos. Eles têm geralmente 
:,uito boa opinião sobre si próprios e sua organização é bastante robusta 
:: Jra suportar tantos males; eles responsabilizam as influências exteriores: 

ar, a umidade, o frio, o calor, os alimentos e principalmente os medi
:_,mentos. Se é um caso de sífilis, não é mais a sífilis, porém o mercúrio 
~ ·-1e se torna a causa de todos os seus sofrimentos. Acabam acusando o 
-~-~dica e chegam ao delírio de perseguição confirmado (Legrand du 
'.,ulle. Ga:;,ette des hôpitaux, dezembro de 1881). 

Essas influências nocins às quais o perseguido se crê exposto, e que 
: _invergem de fora para sua pessoa, o ansioso, contrariamente, imagina 
· ~r delas a fonte e propagá-las à sua \'Olta; ele se imagina o portador da 
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infelicidade para as pessoas que dele se aproximam, para o médico que 
dele cuida, para os domésticos que o servem; ele lhes vai transmitir doenças 
mortais, comprometê-los ou desonrá-los; a casa onde habita será uma 
casa maldita; passeando no jardim, faz fenecer as árvores e as flores. 

O delírio hipocondríaco de negação freqüentemente está ligado a 
alterações de sensibilidade. A anestesia é comum no estupor, tendo sido 
assinalada por todos os autores. Encontramo-la também em alguns 
melancólicos ansiosos; em outros, ao contrário, parece ter havido 
hiperestesia. Os doentes recusam a aproximação, gritam logo que 
tocados e repetem sem cessar: "Não me faça mal!". 

Em que medida essas alterações de sensibilidade concorrem ao 
desenvolvimento do delírio hipocondríaco de negação, eis aí uma questão 
de patogenia que não pretendo elucidar. Limito-me a assinalá-las como 
característica diferencial dos dois delítios hipocondríacos: freqüentes 
nos negadores, elas são absolutamente raras nos perseguidos. 

Quando o delírio tem como objeto o mundo exterior, os doentes 
imaginam não ter mais família, nem país; imaginam que Paris está 
destruída, que o mundo não existe mais etc. As crenças religiosas, e em 
particular a crença em Deus, desaparecem com freqüência, algumas vezes 
de maneira bastante precoce. Griesinger assinalou as idéias lúgubres, 
negativas, pelas quais se sentem invadidos os doentes cuja agitação 
inquieta os torna incapazes de recolhimento e de oração. 

Uma rápida descrição do delírio das negações e suas diversas formas 
não seria bastante para fazer desse delírio uma espécie particular de 
melancolia. Eu gostaria de mostrar que, junto a esse delírio, existem 
numerosos sintomas estreitamente associados entre si, de maneira a 
constituir uma verdadeira doença distinta por suas características e sua 
evolução. 

O delírio das perseguições pode servir-nos de tipo. É sobretudo 
procurando ressaltar as diferenças e os contrastes que apresenta em 
relação ao perseguido que procuro descrever o negador. 

Comecei esse paralelo marcando a diferença entre a hipocondria 
moral e a hipocondria ordinária, entre o melancólico ansioso que acusa 
a si próprio e o perseguido que responsabiliza o mundo externo. Quando 
a doença se torna mais intensa, ou aparenta desde o início uma forma 
mais grave, acrescentam-se aos sintomas esboçados na hipocondria e 
ao ordinário delírio de ruína e de culpa fenômenos novos que merecem 
fixar a atenção em razão de suas características especiais: as alucinações. 

Essas alucinações são freqüentes sobretudo nos estados de estupor, 
porém também são observadas na forma ansiosa. Os doentes crêem-se 
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envolvidos por chamas, vêem prec1píc1os a seus pés, imaginam que a 
terra vai engoli-los ou que a casa desmoronará, vêem as paredes balançar 
e acreditam que a casa está minada; escutam os preparativos de seu su
plício, prepara-se a guilhotina: escutam o rufar do tambor, detonações 
de armas de fogo \·ão fuzilá-los; vêem a corda destinada a enforcá-los, 
escutam vozes que lhes reprovam seus crimes; a eles lêem sua sentença de 
morte ou repetem que estão danados. Alguns têm alucinações do paladar 
e do odor e imaginam que estão podres, que seus alimentos são trans
formados, que lhes oferecem lixo, matérias fecais, carne humana etc. 

Em geral, as alucinações nos doentes com idéias de culpa pertencem 
a essa categoria de alucinações estabelecida pelo Sr. Baillarger, que 
reproduzem as preocupações atuais dos doentes. Uma melancólica, diz 
esse autor, que acusaYa-se de crimes imaginários era obsedada dia e 
noite por uma voz que lia sem parar sua sentença de morte e lhe descrevia 
os suplícios que lhe esrm·am resen·ados. 

Uma outra doente, cuja história é relatada por Michéa, acredita-se 
culpada, perseguida pela polícia e ameaçada de morte. Ela é internada 
em uma casa de saúde e, alguns dias depois, estando a lipemania em 
,eu auge, percebe quase a todo momento a seus pés a corda que deve 
,ervir para estrangulá-la, assim como o caixão preparado para receber 
,eu cadáver. 

Os doentes acreditam-se danados e vêem as chamas do inferno, 
.::scutam tiros de fuzil e crêem que irão fuzilá-los. Guislain fez notar a 
estreita conexão entre a demonofobia, o suicídio e esse gênero de 
alucinações em que os doentes vêem chamas por toda parte, incêndios. 

O estado alucinatório dos melancólicos ansiosos, estúpidos ou 
.1gitados é profundamente distinto daquele dos perseguidos. Em primeiro 
'. ugar, pelas alucinações. da visão que são raras nos perseguidos, e em 
,eguida pelo caráter das alucinações auditivas. Como as alucinações da 
·:isão, aquelas simplesmente confirmam as idéias delirantes, e algumas 
·. ezes é difícil distingui-las; nos ansiosos, o fenômeno alucinatório não 
.:.presenta essa independência, que ao mesmo tempo dá aos perseguidos 
~ma nitidez tão grande e uma evolução toda especial. 

Paulatinamente, o perseguido consegue dialogar; vemo-lo escutar, 
~.::sponder com impaciência ou cólera a seus interlocutores imaginários; 
:-.ada de semelhante no ansioso: se ele fala, é para repetir sem cessar as 
~esmas palavras, as mesmas frases, a mesma queixa; sua loquacidade 
~=m a característica de um monólogo, de uma litania, enquanto a do 
::-erseguido ocorre sob a forma de diálogo. Também no ansioso não se 
: ::iserva a repercussão do pensamento, o eco, nem esse vocabulário 
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especial que permite reconhecer, ao fim de um instante de conversa, os 
perseguidos crônicos. 

Indiquei no começo desse trabalho a oposição e a resistência siste
mática dos delirantes por negação; encontram-se neles, seguidamente, 
uma rigidez e uma tensão musculares que mostram que sua inércia é 
apenas aparente e que sua resistência não é simplesmente passiva. Desde 
que se queira mudar sua atitude, imprimir qualquer movimento a seus 
membros, eles contraem energicamente seus músculos para resistir e 
manter sua posição ordinária. 

Não quero me deter sobre os tremores assinalados em alguns 
ansiosos, sobre os acidentes cataleptiformes dos estúpidos, mas não posso 
permanecer silencioso a respeito dos impulsos suicidas e das mutilações 
tão freqüentes nos ansiosos, principalmente quando eles são dominados 
por idéias religiosas, e que estabelecem outra diferença em relação aos 
perseguidos, nos quais o suicídio é muito menos freqüente e as mutila
ções absolutamente raras. 

Os ansiosos com idéias de danação são os doentes mais dispostos 
ao suicídio; então, ainda que se acreditem mortos, ou na impossibilidade 
de jamais morrerem, eles não deixam de se destruir; uns querem queimar
se, sendo o fogo a única solução; outros querem ser cortados em pe_daços 
e buscam por todos os meios possíveis satisfazer essa necessidade mórbida 
de mutilações, de destruição, de aniquilamento total. Alguns se mostram 
violentos com as pessoas que os cercam; parece que querem demonstrar 
que são realmente os seres mais perversos e mais desprovidos de senti
mentos morais; com freqüência injuriam, blasfemam; os danados e os 
diabos não podem fazer de outro modo. 

A recusa dos alimentos, tão estreitamente ligada à loucura de 
oposição, apresenta também algumas características especiais nos 
negadores. Em geral ela é total e tem indistintamente por objeto todos 
os alimentos; os doentes se recusam a comer porque não têm estômago, 
"a carne e outro nutriente cai-lhes no couro da barriga", porque os 
danados não comem, porque não têm com o que pagar. Alguns, no 
entanto, dominados por um delírio de culpa ou de ruína menos intenso, 
escolhem seus alimentos: comem somente pão seco, por penitência, ou 
privam-se de sobremesa. 

O perseguido, ao contrário, examina cuidadosamente seus alimen
tos, procura o que lhe parece bom e rejeita o que lhe parece suspeito; 
quando, por acaso, encontra alimentos que supõe indenes de qualquer 
veneno, come com voracidade. No perseguido, em geral a recusa dos 
alimentos é parcial. 
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Chego, para terminar esse paralelo, ao estudo do curso da doença. 
O delírio das perseguições é essencialmente remitente ou, se quisermos, 
contínuo com paroxismos; a doença começa em geral de maneira 
precoce, desenvoh·e-se de modo lento e progressivo e dura toda a vida. 
Esse curso remitente já é manifesto na hipocondria inicial; ele o é 
também no caso em que o mal não parece evoluir além dessa forma 
esboçada. 

A se doença comporta de forma totalmente diferente nos negadores: 
ela eclode bruscamente, com freqüência na meia-idade, em pessoas cuja 
saúde moral parecera até aí correta; quando sara, a cura é brusca como 
o início; o véu se rasga e o doente desperta como de um sonho. 

As formas mais leves, é desnecessário dizê-lo, são também as mais 
curáveis. A melancolia dita sem delírio, a hipocondria moral, os estados 
ansiosos com idéias de ruína são habitualmente curados. Porém a doença 
está sujeita a retornos, a im:en'aios mais ou menos distantes e toma a 
característica das vesânias intermitentes. Essa característica intermitente 
se manifesta algumas \·ezes, mesmo nos casos incuráveis, por um des
pertar de curta duração, e no qual parece que o doente reencontrou 
inteiramen:e sua lucidez. 

Griesinger diz: 

Vi uma \·ez em uma doente acomerída de melancolia profunda - ela 
imagina\'a rer perdido comple,amenre sua fortuna e acreditava-se amea
çada de morrer de fome - um inten·alo perfeitamente lúcido, de 
aproximadamel1re um quarto de hora, sobre\'ir sem morivo apreciá
vel e desaparecer, do mesmo modo, bruscamente. 

Nas formas em que predomina de um só golpe o estupor, observa-se 
com freqüência a cura, malgrado a intensidade do delírio e de seu 
absurdo. Porém não é raro que, após uma agitação ansiosa intensa e 
prolongada, com alucinações, delírio panofóbico etc., os doentes caiam 
em uma espécie de estupidez, muito freqüentemente confundida com a 
demência e que se prolonga de modo indefinido. !vluitas vezes esses 
doentes apresentam a loucura de oposição no mais alto grau; eles são 
mudos, e alguns repetem somente a palavra não. 

O prognóstico também é deploránl quando se vê diminuir a 
intensidade do distúrbio melancólico geral, ao passo que as idéias 
delirantes e as negações persistem no mesmo grau. Os doentes chegam 
ao delírio negatiYo sistematizado que raramente tem cura; na maior 
parte dos casos, apresentam, também eles, a loucura de opos1ção, da 
qual Guislain assinalou um prognóstico lastimável. 
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Por seu curso, por seu início, por seu término brusco, a loucura das 
negações, quando se cura, incorpora-se ao grupo das vesânias de acesso 
ou intermitentes e à loucura circular. Mesmo se reservarmos o nome de 
delírio Úas negações aos casos em que esse delírio chegou ao grau que 
indiquei no começo deste trabalho, pode-se dizer que o delírio das 
negações é um estado de cronicidade especial em alguns melancólicos 
intermitentes, cuja doença tornou-se contínua. 

Quero apenas assinalar um ponto que me parece estabelecer uma 
diferença entre os negadores e outros intermitentes que se aproximam 
mais dos circulares. Quando nos interrogamos sobre os antecedentes, o 
caráter dos doentes, aprende-se com freqüência que eles sempre foram 
um pouco melancólicos, taciturnos, escrupulosos, devotados, caridosos, 
sempre prontos a servir; alguns dotados das mais distintas qualidades 
morais. Seu estado mórbido, seu delírio de humildade não contrastam 
de modo absoluto com sua maneira de ser anterior; são apenas seu 
exagero doentio. Em uma palavra, esses doentes não são francamente 
alternantes como os circulares e como alguns intermitentes, cujo estado 
considerado sadio contrasta de maneira absoluta com os acessos 
melancólicos. 

Essa característica dos negadores também permite separá-los 
nitidamente da maioria dos hereditários, dentre os quais eles constituem 
urra categoria especial; de fato, eles se distinguem por um desenvolvi
mento exagerado, se é permitido dizê-lo, dessas mesmas qual-idades mo
rais cujo abortamento nos outros hereditários explica a vida desordenada, 
o profundo egoísmo, o orgulho, o caráter indisciplinável, os delitos e 
os cnmes. 



Introdução: melancolia· 

i:mil Kraepelin 

Senhores! A ciência que nos ocupará nas próximas conferências é a 
ciência do tratamento psíquico1; em conseqüência, as doenças psíqui
cas são seu objeto. Aliás, mais cor:-:etamente, não se pode falar de um 
adoecer psíquico quando se toma o fato do psiquismo como um ente 
autônomo, ou como um simples conceito inserido em nossa experiên
cia interna. E do ponto de vista médico seria necessário dirigir os esfor
ços curativos sobre os distúrbios nos fundamentos corporais do nosso 
?Siguismo. As próprias manifestações fenomenológicas dessas doenças 
~e desenrolam em um campo com o qual a teoria da cura normalmente 
não se ocupa, aquele do funcionamento psíquico. Nesse campo, inicial
mente não estamos às voltas com modificações corporais, como tama
nho, Gestalt, espessura, composição química, mas sim com distúrbios 
da percepção, da memória, do juízo, com ilusões sensoriais, formações 
delirantes, mudanças de humor e modificações doentias da força de 
ação voluntária. Se os senhores têm certa facilidade de movimento 
perante as novas disciplinas médicas referidas aos conhecidos conceitos 
da patologia geral, nesse tão diferente campo da ciência do tratamento 
psíquico os senhores se encontram sem poder lançar mão dessas refe
rências fundamentais, e se sentirão como que perdidos até poderem aos 
poucos dominar sua sintomatologia especial. Em suas vidas ou em outras 
clínicas, os senhores já devem ter tido a oportunidade de observar indi
\'idualmente alguns dos estados da doença psíquica; por exemplo, a 
embriaguez, o delírio febril, o delirium tremens, e provavelmente a de
mência senil ou a idiotia, porém estas certamente lhes deixaram im
pressões incompreensíveis, como curiosidades a causar mais estranheza 
que raciocínio médico. 

A loucura modifica a personalidade psíquica, ou seja, a soma das 
características particulares que, para nós, em um sentido muito mais 

'Do original: "Einleitung- M.elancholie". Em: Einfiilmmg in die Psychiatrische Klinik. 
Leipzig, 1905. ,-\gradecemos a colaboração de Daniela Scheinkman na localização do 
texto. Tradução do alemão: Jorge Veschi. Revisão da tradução: Sonia Alberti 

1 N'. do T. Mantivemos para o termo See/e a tradução "psiquíco", utilizada tanto em 
Freud como em Griesinger (cf. nota 1: 15), apesar de sua tradução literal ser alma. 



Extravias do desejo: depressão e melancolia 

elevado que as características corporais, tornam presente o cerne [Kern] 
do homem. Também as relações do doente para com o mundo externo 
como um todo são influenciadas da maneira a mais incisiva. Por essa 
razão, o conhecimento desses distúrbios é uma fonte por demais preciosa 
para a pesquisa da vida psíquica em geral. Fonte que nos desvela muitas 
de suas leis gerais, além de nos propiciar uma profunda observação 
sobre a história do desenvolvimento do espírito humano não só indivi
dual como de toda espécie; ela nos dá, por fim, o parâmetro correto 
para a compreensão de várias correntes e manifestações espirituais, 
morais, religiosas e artísticas de nossa vida social. 

Essas relações de múltiplas ramificações com outros saberes nas mais 
importantes questões do ser-aí da humanidade não são, no entanto, o 
primeiro motivo que torna imprescindível ao médico o conhecimento 
das perturbações psíquicas; o primeiro motivo é a extraordinária 
importância prática desse conhecimento. A loucura pertence, mesmo 
em suas formas mais brandas, ao conjunto dos grandes sofrimentos que 
o médico é solicitado tratar, e somente uma pequena parte dos doentes 
psíquicos encontra uma cura completa e duradoura. Leve-se em conta 
que estimar em duzentas mil pessoas o cálculo do total de loucos hoje 
na Alemanha não é um exagero e, além disso, deve ser compreendido 
em uma sinistra ascendente. Na sua maior parte, esse aumento deve ser 
creditado ao maior conhecimento da loucura, à assistência mais 
desenvolvida ao doente, mas também à dificuldade crescente do trata
mento domiciliar; parte desse aumento, portanto, é apenas aparente. 
E levemos em conta que se deve referir de um quarto a um terço das 
internações em sanatórios de loucos ao mau uso do álcool e à contami
nação sifilítica, etiologias que certamente não estão decrescendo. Assim, 
não é possível abrir mão da suposição de que o número dos loucos na 
população está crescendo não somente em termos absolutos, mas 
também em termos relativos. Deixemos em aberto, por enquanto, a 
questão da crescente degeneração das novas gerações, degeneração que 
pode estar sendo bastante estimulada pelas duas etiologias acima refe
ridas. 

Cada doente psíquico representa um certo perigo para o seu meio 
e nomeadamente para si próprio. No mínimo um terço dos suicídios 
têm como causa a perturbação psíquica, porém essa caüsa também se 
encontra em crimes sexuais, nos incêndios criminosos; de modo mais 
raro, em assaltos perigosos, furtos e fraudes. Inúmeras famílias sucum
bem a seus doentes, seja porque os meios são dizimados de forma insen
sata, seja pelo longo sofrimento e pela incapacidade ao trabalho, esgo-
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:ando aos poucos a capacidade produtiYa. Só uma parte dos doentes 
não curados falece rapidamente; a grande massa continua vivendo de 
forma besta e desamparada por décadas, representando um peso cres
s::ente para a família e a comunidade, deixando marcas profundas na 
,·ida de nosso povo. 

Por todas essas razões, o médico tem a importante obrigação de 
:amiliarizar-se com a fenomenologia e o modo de ser da loucura, den
:ro de suas possibilidades. ~lesmo sabendo que é estreito o limite de seu 
poder ame adversário tão cruel, cada clínico tem franqueada a possibi
lidade de fazer s:1a parte para contribuir na prevenção e no alívio desse 
mal infindo que é amalmenre produzido pelas doenças psíquicas. Sem 
iúvida, a estratégia mais eficaz é a iuta contra o álcool e a sífilis; também 
.:ontra a morfina e a cocaína, que, aliás, devem sua função destrutiva 
=xclusi,·amenre ao ato médico .. \demais, os médicos de família podem 
.:ontribuir \·elando que casamemos entre doentes ou entre pessoas com 
.:omprometimemos psíquicos gra\·es sejam e\'Ítados, promovendo uma 
::'.ducação compreensiYa e uma escolha profissional correta junto a 
.:rianças com tendências doentias. :'.\'omeadamente, sua tarefa será a de 
:cientificar em tempo traços doentios e intervir rapidamente para evitar 
;uicídios e acidentes, modificando assim a atual miopia, cuja conse
-=i.üência é o encaminhamento ao médico alienista depois que o momento 
.:erto para uma imen-enção eficaz já passou há muito. 1.1as também 
:números doentes que não apresentam uma loucura no sentido estrito 
?oderão possibilitar ao psiquiatra um conhecimento para detectar e 
:ratar a perturbação psíquica, de forma que o psiquiatra verá que o 
::sforço de seus anos de estudo será altamente recompensado. Inúmeras 
··ezes já encontrei médicos mais velhos que se queixaram de sua formação 
:-siquiátrica falha, rendo verificado somente em sua prática cotidiana 
:-osterior a impor~ância de poder julgar corretamente o papel da feno
-:-ienoiogia psíquica parcial ou totalmente comprometida. ::--Jão preciso 
-.em mesmo dizer que esse julgamento ainda é solicitado o tempo todo 
::elos tribunais, sen:iços públicos, corporações profissionais, pelos moti
:os os mais \·ariados. 

É evidente que só se pode obter um saber mais profundo na psi
.::1iatria, assim como em qualquer uma das disciplinas especializadas 
.::a medicina, por meio de um longo trabalho com o objeto de estudo. 
T :)davia já no início do estudo é possível adquirir para si um olhar 
: J.norâmico sobre as formas mais generalizadas dos distúrbios psíqui
~ :Js. É impossível, e\'identemente, deixar de examinar o maior número 
:- :)SSÍvel de casos os mais variados e acompanhá-los por longo tempo 
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para a aquisição de um conhecimento. Também é verdade que, mesmo 
após um ou dois semestres de estudo clínico com afinco, o iniciante, 
baseado na transmissão e aquisição da experiência, ainda terá enorme 
dificuldade para encontrar a interpretação correta em grande número 
de casos. No entanto já pode ser considerado ganho importante a capa
cidade - que se adquire rapidamente - de identificar claramente as 
grandes dificuldades do campo, o afastamento do ainda hoje tão extenso 
desconhecimento ingênuo, segundo o qual qualquer um, mesmo aquele 
não entendido no assunto, pode julgar a doença psíquica. 

Voltemo-nos imediatamente, após essas palavras introdutórias, às 
observações de doentes. Apresento-lhes inicialmente um homem de 59 
anos, agricultor, internado há um ano na clínica. Ele parece ser muito 
mais velho do que é, sobretudo pela falta dos dentes na arcada superior. 
Ele não só compreende sem dificuldade as perguntas a ele dirigidas, 
como também as responde com sentido e correção, sabe onde se encon
tra, há quanto tempo está aqui, conhece os médicos e identifica corre
tamente a data e o dia da semana. Sua expressão facial é abatida; as 
comissuras labiais estão um pouco deprimidas, as sobrancelhas, franzi
das; na maioria das vezes tem o olhar fixo, mas olha para a pessoa 
quando esta lhe dirige a palavra. Ao ser perguntado sobre sua doença, 
começa a se lamentar; durante sua recepção não disse tudo, mas ocul
tou que na juventude pecara, masturbando-se despudoradament~. Tudo 
o que fizera não era correto. "Tenho tanto medo, tão forte; não posso 
ficar deitado de tanto medo; meu Deus, se eu ao menos não tivesse me 
comportado tão mal!". Ele está doente há um ano, teve dores de cabeça 
e tonteiras; começou com dores no estômago e sofrimento no coração; 
não pode mais trabalhar; "não tinha mais nenhuma pulsão". Não teve 
m;iis sossego, criou idéias bobas, como se alguém estivesse no quarto; 
uma vez lhe pareceu ver o Malvado; talvez o levem. Muitas coisas estra
nhas aconteceram; quando menino, apanhava maçãs e nozes. "A consciên
cia dizia: isto não está certo; agora é que a consciência acordou com a 
doença". Ele também brincou com uma vaca e consigo mesmo. ''Assim, 
me repreendo agora". Ele se sente como que abandonado pelo Senhor e 
como um fora-da-lei. O apetite está ruim; não consegue evacuar. Não 
pode dormir. "Quando a alma não dorme, surge todo tipo de pensa-

2 N. do R. Unzucht no original. Palavra não mais utilizada; referia-se ao sentimento de 
moralidade ferida ante uma ação sexual. No texto, o autor diz que o paciente agiu a 
Unzucht consigo mesmo. 
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mentas". Também fez trastes inúteis. Enrolou o lenço para estrangular
se, entretanto não estava certo de que queria fazê-lo. Tinha três irmãs e 
um irmão doentes, as irmãs, não tão graves, ficaram boas rapidamente; 
"um irmão se matou em angústias". • 

Todas essas informações são obtidas do doente por meio de frases 
arrancadas entre lamentações e gemidos. Fora isso, ele se comporta de 
maneira natural, atende a cada solicitação que lhe é feita, pedindo ape
nas que não o levem embora: "O coração tem muito medo". O exame 
físico exibiu um pequeno tremor dos dedos e uma leve arritmia cardía
ca, sem gravidade. Deve-se acrescentar que o doente é casado e tem 
quatro filhos saudáveis; três morreram. A doença começou lentamente, 
sem causas demonstráveis, sete a oito meses antes de ser internado; 
inicialmente surgiram falta de apetite e dores abdominais, depois as 
idéias de pecado. No início da internação, houve redução de peso, mas 
agora sete quilos foram recuperados. 

O traço mais evidente desse quadro clínico é a mudança de humor 
angustiante. Essa se assemelha, em um primeiro olhar, à angústia da 
pessoa saudável, e inclusive o próprio doente diz que sempre fora um 
pouco angustiado, só que piorou. Essa angústia não tem a menor cau
sa exterior, e mesmo assim dura por muitos meses com intensidade 
crescente. Aí estão as marcas da doença. Ademais, o próprio paciente 
indica os pecados de sua juventude como causa da angústia. Mas lhe 
está claro que esses fatos, mesmo verdadeiros, jamais o haviam inquie
:ado de forma tão estranha; sua consciência despertou somente agora. 
Desde então, focaliza suas ações anteriores de uma forma completa
:nente diferente: surge o traço identificatório da doença que chama
:nos de "delírio de imputação do pecado". Como uma saída da angús
:ia, há que se observar a representação do doente de que o Malvado 
:::steve no quarto, que queriam levá-lo, que caíra de Deus. Nessas pri
:neiras manifestações, não se observam propriamente ilusões sensoriais 
JU alucinatórias, o doente só teve "aquela sensação de que". Tem tam
:iém essa vívida sensação de que "ocorreu uma mudança em sua vida"; 
?ara ele, "não é como antes". Não é capaz de julgar corretamente o 
::stado doentio de suas idéias de pecado, nem de sua angústia. 

Esse quadro clínico é denominado melancolia. Observamos que 
::ssa evolução está relacionada com uma mudança de humor angustiante 
1 qual se associam representações delirantes desenvolvidas em maior ou 
::ienor grau. Na maioria das vez~s, são idéias de pecado que assumem 
_.:m caráter religioso, de ser caído/abandonado de Deus, estar possuído 
?elo Diabo; também não são raras as assim chamadas idéias hipocon-
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dríacas; o delírio de jamais restabelecer-se, de não mais ter fezes e outras 
idéias dessa ordem não são raras. Acrescentam-se freqüentemente o medo 
de empobrecer, de ter de passar fome, de ficar na cadeia, de ser levado a 
juízo e ser executado. Em conseqüência da inquietação interna e das 
representações importunas, desenvolve-se de forma bastante regular o 
desejo de não mais viver, de maneira que os doentes lançam mão do 
suicídio. Nosso doente só cometeu fracas tentativas de suicídio. 

Agora mostro-lhes uma viúva de aproximadamente 54 anos, que 
fez sérias tentativas de acabar com a vida. A doente não tem história de 
doenças hereditárias, casou-se com trinta anos de idade, tem quatro 
filhos saudáveis; seu marido morreu há dois anos, quando começou a 
apresentar distúrbios de sono. Quando sua casa precisou ser vendida 
devido à partilha dos bens, a doente se tornou angustiada e começou a 
pensar que passaria necessidades, o que não tinha nenhum fundamen
to, conforme ela própria confirmava nos momentos em que estava cal
ma. Tinha calores na cabeça, palpitações no coração, sentia-se cansada 
e agitada, sem vontade de viver, sobretudo pela manhã, e não conse
guia descansar à noite, nem mesmo com a ajuda de pó para dormir. De 
repente, surgiu a idéia: "O que você ainda está fazendo nesse mundo? 
Faz o que você tem de fazer para desaparecer, para que eles possam ficar 
em paz; isso não vai durar mais". Então foi para trás da casa pendurar
se em seu lenço, perdendo os sentidos; seu filho a pegou e a trouxe para 
a clínica. 

Aqui ela estava bastante centrada, com os pensamentos e compor
tamentos ordenados e consciente de sua doença, mas tinha medo de 
nunca mais ficar saudável; ela não podia agüentar mais, não podia 
ficar mais lá, estava desesperada. Tinha uma necessidade premente de 
falar sobre seu estado de saúde, gemia alto, tinha muita angústia; soli
citava a vinda de um padre para expulsar o Malvado. Nesse momento, 
começava a apresentar tremores por todo o corpo. Não tinha tranqüi
lidade, não podia mais deitar, a cabeça doía, o coração se partia. Não 
podia mais viver, queria morrer em sua casa, tinha pensamentos cons
tantes de suicídio, perdeu o sono e o apetite; de resto, não apresentava 
nenhuma alteração corporal visível. No decorrer dos primeiros meses o 
humor melhorou de forma bastante rápida, de forma que foi concedi
da uma licença para ficar com a família da filha em resposta a um 
desejo de seus parentes. Chegando lá, as idéias de suicídio e os senti
mentos de angústia foram tão fortes que, já 14 dias depois, foi necessá
rio interná-la outra vez. Até o momento seu estado apresenta melhoras, 
com oscilações. A convalescência ainda foi dificultada por causa do apa-
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recimento de uma doença óssea do crânio direito e do carpo esquerdo, 
que exigiu repetidas inten·enções, mas cujo prognóstico é agora bastante 
animador. 

Também essa paciente tem total clareza a respeito de sua situação, 
descrevendo seu estado de forma coerente. Formações delirantes pro
priamente ditas não aparecem em seu caso, com exceção do temor de 
não mais recuperar a saúde. l\-1ais precisamente, verificamos uma mu
dança de humor angustiado, que podemos isolar como o conteúdo 
principal de seu quadro clínico geral. Essa mudança de humor é acom
panhada por uma fenomenologia que conhecemos a partir dos movi
mentos dos sentimentos de pessoas sadias com distúrbios do sono, per
da de apetite e distúrbios da alimentação em geral. A semelhança com 
os estados de angústia nas pessoas normais ainda é reforçada pelo fato 
de que a mudança de humor ficou associada a uma causa dolorosa 
externa . .i\1esmo assim é facilmente reconhecível que a força e a dura
ção das mudanças de humor ultrapassaram os limites que separam a 
normalidade e a doença. A doente reconhece que seu medo e as angús
tias que surgem não se justificam e que, na realidade, ela não tem mo
tivos para querer a morte. 

Essa compreensão da natureza doentia da angústia, o "reconheci
mento da doença", certamente não é comum na melancolia. Particu
larmente nos casos em que as formações delirantes ficam em primeiro 
plano, tal característica pode estar ausente por muito tempo. Como 
exemplo, mostro-lhes uma viúva de 46 anos, que tratava de seu filho, 
com tifo há dois anos e três meses. Ela própria apresentou uma doença 
febril, provavelmente também se tratava de tifo, e alguns meses depois 
subitamente perdeu seu marido. Pouco depois tornou-se angustiada e 
passou a repreender-se por não ter cuidado bem de seu marido. Rapi
damente desenvolveu delírios de pecado. Que nunca teria feito nada 
direito, que se deixava dominar pelo inimigo maligno. Suas orações 
não tiveram valor, mas antes ela não sabia disso. Seu marido havia 
casado com o Diabo, e agora não iria para o céu; a vida dela e a de seus 
filhos estava amaldiçoada em decorrência de sua vida pregressa pagã. 
Rapidamente tornou-se inquieta e perdeu o sono; gemia, gritava e cho
rava, não queria mais nada e precisou ser trazida à clínica. 

Aqui apresentava-se orientada, consciente do ambiente, mas aos 
poucos entrava em uma grande excitação angustiante, que se externava 
por meio de monótonos gritos quase insuportáveis. Apenas algumas 
vezes era possível interrompê-la por meio de perguntas, às quais sempre 
fornecia respostas. Nestas, no entanto, desenvolvia um punhado de 
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representações as mais excêntricas. Fora a serpente no paraíso, desenca
minhara seu marido que, aliás, chamava-se Adão, havia injuriado a si 
própria e a seus filhos, trouxera desgraça para todo mundo. Por isso ela 
foi queimada, já esteve no inferno, onde vira, no precipício, seus terrí
veis pecados. O firmamento ruiu; já não há mais água, dinheiro, ali
mento; ela matou tudo, provocando o fim do mundo: "O mundo in
teiro pesa sobre minha alma". Em um texto escrito ao tribunal, acusa
se por todos esses atentados e pede para ser presa; em um bilhete escreve 
como seu nome o do "Diabo". 

Os senhores podem verificar facilmente que a doente sabe perfeita
mente onde está, conhece bem os médicos, é capaz de informar correta
mente sobre a situação em sua casa e sobre quaisquer cálculos, ao mesmo 
tempo em que grita coisas sem sentido e exprime aquelas representações 
delirantes. Atualmente, já surge uma certa consciência da doença. "Às 
vezes pensa-se assim, às vezes assado. Às vezes me passam pensamentos 
bem diferentes, como se não fosse assim, às vezes como se estivesse 
sonhando, e às vezes como se fosse verdade". Fisicamente a doente 
enfraqueceu muito em conseqüência da má alimentação e dos problemas 
do sono. Tem três filhos saudáveis\ e perdeu três, quando eram muito 
pequenos. Provavelmente seu pai apresentava doença mental. 

À primeira vista parece que esse quadro patológico difere dos ou
tros quanto à intensidade. As diferenças são, no entanto, apenas degra
dação. Tanto a formação de quadros delirantes quanto a intensidade 
da angústia e suas expressões são encontráveis nos primeiros casos e 
descritos, normalmente, como "melancolia simples". Freqüentemente 
encontramos no mesmo caso, em diferentes momentos, as formas mais 
leves e as mais intensas. Donde não é possível estabelecer fronteiras 
clínicas exatas para isso. 

Todos os nossos três doentes são de uma faixa etária elevada; isso 
não se dá por acaso. Parece que a melancolia, como aqui descrita, co
meça com mais freqüência - talvez exclusivamente - em idades mais 
avançadas, em mulheres no período da menopausa. Poderíamos com
preendê-la como a expressão do sentimento ante a crescente insuficiên
cia, como pode ser observado de forma mais leve ou mais forte em 
pessoas saudáveis que envelhecem. Aqueles que mais facilmente se 
tornam melancólicos são as pessoas que têm predisposição à doença; 
parece que as mulheres tendem mais à doença que os homens. Sob o 

' Um deles adoeceu mais tarde com catatonia e clemenciou. 
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ponto de vista externo, podemos destacar como causa de desencadea
mento os colapsos do humor, sobretudo ante a morte de pessoas 
próximas; mas sabemos que essa causa não deve ser tida como a 
verdadeira causa da doença. Sabemo-lo, pois ela falta em outros casos. O 
prognóstico da doença é normalmente bastante favorável.4 Cerca de 
um terço dos doentes se recuperam completamente; nos casos mais di
fíceis e duradouros, pode ocorrer um embotamento mais severo do humor, 
associado às marcas atenuadas do desânimo angustiado; também o juízo 
e a memória podem ter sofrido importantes embotamentos. A evolu
ção é sempre mais longa, cursando com várias intercorrências durante 
um a dois anos, ou às vezes mais. 

Via de regra, o tratamento da doença ocorre em instituições em 
razão das ideações suicidas. Os doentes então devem ser observados dia 
e noite. Deve-se colocá-los no leito, velar por uma alimentação ade
quada, que no entanto encontra a resistência do próprio doente, levan
do a sérias dificuldades; cuidar de seus distúrbios digestivos e, na medi
da do possível, administrar banhos e remédios para promover o sono. 
:-.Ja maioria das vezes, recomenda-se o paraldeído, em algumas circuns
tâncias o álcool ou ocasionalmente Trianal. Contra a angústia utiliza
mos o ópio, em doses crescentes e decrescentes de dez a quarenta gotas, 
três vezes ao dia. Com nossos primeiros dois doentes obtivemos bons 
resultados por esses meios, ao passo que a terceira obteve uma resposta 
mais positiva com pequenas doses de paraldeído. Deve-se ter bastante 
atenção ao se dar alta a esses doentes. Se a alta for dada muito cedo, 
como aconteceu com a segunda doente, pode-se provocar graves recaí
das, com tentativas de suicídio. As visitas de parentes próximos tam
bém têm mostrado uma influência desfavorável até bem próximo ao 
desfecho do quadro clínico. 

4 Dos nossos casos, o primeiro está curado há nove anos e meio; o segundo, há cinco. 
A terceira paciente faleceu com tuberculose, quatro anos e meio depois do início da 
doença psíquica. 
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::mil Kraepelin 

Senhores! Até agora observamos as formas as mais diferentes dos esta
..ios depressivos. ?\rleu objetivo tem sido o de lhes mostrar que uma 
:iissonância do humor triste ou angustiado não é por si própria suficiente 
:-ara permitir alguma conclusão sobre a doença; é nossa tarefa identificar, 
em cada um desses casos, uma significação clínica do traço característico 
-:a doença. Sob determinadas circunstâncias, podemos mostrar o tipo 
ia mudança de humor, sua duração, suas recidivas mais ou menos 
:reqüentes, sua pouca profundidade etc., de forma a podermos concluir 
rnbre a natureza da doença que se encontra na base; mas na maior 
?arte das vezes somente os outros traços da doença nos levam à pista 
.:erta. Quadros fenomenológicos muito parecidos em um primeiro exame 
::-odem, com o decorrer do tempo, mostrar-se como pertencentes a 
.:ioenças muito diferentes. Assim também, fazemos a experiência de que 
:enomenologias muito diferentes no início podem ser a expressão do 
::iesmo mal, aparecendo paulatinamente. Que aqui não se trata de uma 
::1terligação de diferentes doenças independentes uma da outra, como 
J.S vezes se acreditava antigamente, fica claro quando verificamos nessa 
-=:oença a freqüência da fenomenologia, da passagem rápida de um 
-1uadro para outro, eventual mistura de seus traços individuais, final-
::1ente, desenvolvimento e término que sempre se assemelham muito 
-1:.1anto à forma. 

Uma pessoa de cinqüenta anos, comerciante, bem constituída e 
.:Jm um estado geral bom, é nossa preleção de hoje. Entra com passos 
~ .ipidos na sala, cumprimenta-nos com yoz alta, assume seu lugar com 
~;::verência cortês e olha em volta com interesse e curiosidade. Assim que 
.ie dirigimos a palavra, nos dá respostas rápidas e seguras, informan
.:.o-nos pontualmente sobre o estado de suas relações pessoais e sobre 
~:.ia condição atual. Mas logo não apenas responde, como também cu
:-:.ha ele mesmo as palavras, e diz chistosamente que não narrará tudo 
1ssim tão simplesmente, pois dificultará um pouco a prova, a fim de 
·:erificar se nós compreendemos bem. Ele esclarece que sofre de parali-

"Do original: "Manische Erregung". Em: Einfiihnmg in die Psychiatrische Klinik. 
Op. cit. Tradução do alemão: Jorge Veschi. Revisão da tradução: Sonia Alberti. 
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sia, dá informações completamente sem sentido, calcula incorretamente 
e adora quando entramos no jogo. Se íhe deixamos a direção da con
versa, então fala muito e animadamente, não permitindo interrupções; 
mas perde facilmente o fio da meada introduzindo em sua fala detalhes 
que não correspondem ao assunto que acometia seus cálculos voluntá
rios, que possui propósitos incoerentes sempre quando seguidamente se 
tenta aprofundar. É com custo que se consegue obter uma respostq 
concisa e breve; sempre tem algo mais a acrescentar e a enfeitar o dis
curso. Também durante minhas explicações, pede freqüentemente -fa .· 
palavra", mas acaba sempre por resignar-se novamente, com uma reve
rência cortês. Muitas vezes dirige sua fala aos senhores, faz alusões à 
vida de estudante, intermedeia suas falas com versos de canções estu
dantis, e certa vez conseguiu compor ele próprio uma rima em versos 
ropálicos retratando as circunstâncias. 

Seu humor é alegre, excitado, faz todo tipo de brincadeiras, até 
bem ousadas, ri de si mesmo e dos outros, imita personalidades conhe
cidas, sorri de suas próprias tolices, as quais sabe apresentar de maneira 
totalmente inofensiva. Nas noites que antecederam sua internação, 
perambulara por todo tipo de tabernas e casas de má fama, bebendo e 
procurando de todas as maneiras voltar a atenção para si. Na praça do 
mercado, regou-se de água de cima a baixo, perambulando de coche 
pelas tabernas das cidades vizinhas. Finalmente, quebrou em sua casa o 
espelho, a louça e a mobília, de tal forma que chegou na clínica sob 
uma grande escolta policial. Tudo isso, diz ele com uma resposta pron
ta, é por culpa de sua mulher, que não lidara direito com ele, nem 
cozinhara nada de bom para ele. Portanto tinha sido obrigado ·a ir até a 
taberna; além do mais, ele tinha de ajudar o pessoal das tabernas a 
ganhar seu dinheiro. Apesar de não considerar-se de forma alguma doen
te, consente em passar um tempo conosco para nos agradar, o que é 
acrescentado com um aspecto cheio de malícia. Do ponto de vista 
somático, nada a declarar a não ser algumas feridas, visto ter sido ele 
trazido para a clínica à força. 

O quadro aqui observado nos aparece em franca oposição aos 
estados depressivos que examinamos anteriormente. Sua percepção é 
rápida, as representações surgem sem inibição, para serem logo recalca
das por novas. O humor é alegre, a ação é desenvolta e sem inibições, 
mesmo aquelas que existem na vida. Designamos esse conjunto de traços 
doentios, que se apresentam normalmente dessa forma, com o nome de 
mania, ou, já que a perturbação de cada um dos traços se encontra aqui 
só levemente desenvolvida, de hipomania. Nosso doente, entretanto, 
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não é sempre tão perspicaz e tão jovialmente gentil como dessa vez. No 
início, e em alguns momentos, ele apresentou total confusão e perda da 
conexão em sua falação precipitada; irritadiço contra seu ambiente, 
destruía mesas, cadeiras, ,·idraças, espalhava seus excrementos, derrubava 
a sopa sobre sua cabeça, colocava o urinol usado em cima da mesa de 
jantar. Em outros momentos, tornava-se insuportável no contato com 
outros pacientes, por suas ironias com o pessoal, seu espírito de porco, 
suas críticas e incitações. 

Na mania não se trata somente de um retorno leal aos estados 
circulares da depressão; ela não é senão um episódio da loucura maníaco
depressiva. Ali onde realmente se pode encontrar a excitação maníaca, 
podemos concluir com a possibilidade de essas excitações se mostrarem 
algumas vezes durante a vida, além de prognosticar a incursão de esta
dos depressivos entremeados, tais como os descritos anteriormente.; 
Retracemos a história de nosso sujeito: é a sétima vez que acode ao 
manicômio. Filho natural, perdeu sua mãe em razão de uma apoplexia 
nervosa; uma irmã dele também era alienada. O doente sempre foi con
siderado um tanto bizarro, mas sensato e diligente. Aos 3 7 anos, teve 
,ua primeira crise, muito parecida com a atual. Na ocasião, o paciente 
convidou por um anúncio no jornal toda "nobreza local" para uma 
Haute-voiée-Soirée em um lugar aprazível. Colocou a polícia em pé de 
guerra; supunha ter encontrado em um policial um anarquista procu
rado desde longo tempo e fazia todo tipo de brincadeira com os funcio
nários. Foi diagnosticado com paralisia. As crises subseqüentes ocorrem 
roda vez com inclinação profusa para despesas, alcoolismo e desvario 
sexual. Certa vez foi internado com o bolso cheio de anéis sem valor, 
moedas estrangeiras, jóias baratas, comprados em vários locais, além de 
inúmeras promissórias. 

Inicialmente, suas crises duravam entre dois e três meses; depois, 
de seis em seis meses. Ainda que geralmente o doente logo se acalmasse 
na clínica, não apresentando praticamente mais nenhuma perturbação, 
Yárias tentativas de alta fracassaram, pois logo voltava a beber, tornan
do-se novamente muito excitado. Uma vez restabelecido, tornou-se um 
nomem sóbrio entre os tempos de crises, vivendo reservadamente e rela
cionando-se bem com a mulher, a qual injuriava e atormentava duran
:e seu período de excitação. Após sua penúltima alta, ficou com o hu
mor profundamente deprimido por três meses; após a última, perma-

':'.'J. do E. O autor se refere a outras conferências não traduzidas no presente volume. 
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neceu nove meses transtornado, desgostoso, taciturno, deprimido sobre 
a cama, com pensamentos suicidas, mas aos poucos o equilíbrio do 
humor foi sendo recuperado. 

O prognóstico que havíamos feito anteriormente não se mostrou 
falho. Ao mesmo tempo em que o doente mostrou numerosos ataques 
maníacos, vimos também evoluírem vários períodos depressivos. Assim, 
estamos certo de poder prever o retorno mais ou menos regular de um 
estado da manifestação a partir do outro.2 A duração e a intensidade 
das crises aumentaram com o decorrer do tempo, o que corresponde às 
nossas experiências anteriores. O desenvolvimento futuro, com algu
mas vacilações, trará provavelmente uma piora quanto à crise. 

Os senhores poderão entender logo de início a perturbação de nossa 
segunda doente pela forma como adentrou de assalto na sala. Faz 
questão de abraçar e examinar rapidamente aquilo que lhe chega aos 
olhos, mistura-se sem constrangimento com os ouvintes, e faz de conta 
de com eles se entender. Assim que conseguimos finalmente fazê-la sen
tar-se, logo levanta-se bruscamente, joga seus sapatos, desata seu aven
tal jogando-o longe, e põe-se a cantar e dançar. No instante seguinte, 
pára, bate as palmas das mãos, vai até o quadro-negro, pega o giz, 
começa a escrever seu nome mas termina com um enorme arabesco que 
ocupa praticamente todo o quadro. Superficialmente apaga-o com a 
esponja, volta a escrever algumas letras, mas joga o giz nos ouvintes, 
pega a cadeira fazendo um círculo ao seu redor, senta-se pesadamente 
na cadeira, levantando-se em seguida e recomeçando os movimentos 
em novas formas. Durante todo esse tempo, a doente tagarela sem ces
sar, porém o conteúdo de sua fala sôfrega é quase incompreensível e 
totalmente incoerente. Com perguntas insistentes, obtêm-se algumas 
repostas sensatas e curtas, às quais no entanto associam-se imediata
mente frases cortadas. Até então ainda é possível acompanhar os saltos 
de pensamento que faz: lembranças que voltam de repente, fragmentos 
de formas de falar e de versos, palavras e locuções que acabara de ouvir 
e que agora se infiltram em sua corrente de fala. A doente diz seu nome, 
idade, sabe que está em uma "casa de loucos", refere-se às pessoas com 
diversos epítetos que lhe passam pela cabeça. É impossível ter com ela 
um diálogo coerente. Sai da cadeira, dirige-se a uma pessoa da assistên-

2 O doente, após um período calmo, ficou deprimido por um período razoaYelmentc 
longo de tempo. Um ano depois, foi le\·ado a um noYo período de mania, ao longo do 
qual foram observados acessos epilépticos relati\·amente graves, sobrevindo a paralisia. 
Um deles terminou na morte. '.\'a autópsia, foi encontrada arteriosclerose no cérebro. 
Esse tipo de término não parece raro na loucura maníaco-depressiva. 
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eia, corre à janela, canta meia canção, dança. Seu humor é extrema
mente alegre, ri com exagero, mesmo no meio do discurso. Ao mesmo 
tempo, pode facilmente cambar para a ira quando a provocamos um 
pouco; explode então em uma enchente de injúrias as mais grosseir;:is 
para, no momento seguinte, acalmar-se em uma alegre risada. Sua agi
tação imoderada não impede que seja conduzida facilmente, desde que 
se lhe fale amigavelmente. Ela faz o que se lhe pede; é verdade que logo 
em seguida fará o contrário. Embora possua um corpo frágil, com certa 
anemia, essa mulher não possui nenhuma doença somática; no máxi
:no, uma certa conjuntivite no olho esquerdo que, no entanto, não 
suporta tratar. 

O traço fundamental do presente estado é formado pela extraordi
nária liqüidez3 de cada um dos processos psíquicos. São rápida e facilmente 
c:xcitáveis, e com a mesma facilidade, no\'amente recalcados4 por outros. 
Qualquer estímulo ao acaso chama logo a atenção, mas somente por 
J.m breve momento: cada representação ou humor emergente, cada 
impulso da vontade, é imediatamente substituído por um outro, antes 
mesmo que tenha chegado a seu completo desenvolvimento. É evidente 
que essa doente não possui a capacidade de não se deixar dominar 
pelas influências que se alternam a cada momento no que tange aos 
pensamentos, ao humor e à ação, de forma que não pode elaborá-los 
para seus próprios fins. Dessa forma, constitui-se o importante sinal da 
doença: a labilidade em função do aumento da suscetibilidade à 
influência, de estímulos tanto externos quanto internos. Isso é observável 
no contexto da apreensão, uma vez que o doente não dirige a atenção 
para impressões que sejam as mais importantes, mas, ao contrário, 
1quelas que se oferecem de modo contingente à percepção, sendo logo 
substituídas por outras, tão acidentais quanto as primeiras. No campo 
do processo representativo, surge a fenomenologia que designamos com 
) nome de fuga de idéias. Já que faltam as representações finais, aquelas 
-:iue dão ao pensamento sadio a sua direção segura, e já que as represen
:ações laterais são reprimidas', verifica-se que o fio condutor do pensa
:nento sofre uma constante pressão para perder a direção, à medida 
~ue as representações acidentais e laterais são infiltradas. Essas repre
sentações acidentais e laterais são despertadas, na maioria das vezes, 

3 N. do R. No original: Fliibigkeit; sua tradução exata é liqüidez, implicitamente do 
capital, o que no contexto da psicanálise faz referência à libido. 
4 No originai: verdrangt. 

s No original: wzterdriickt. 
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por simples uso da língua ou por homofonia. É observado - e isso pode 
ser facilmente verificado por meio de experiências adequadas - que, ao 
contrário do que normalmente se pensa, essa fenomenologia não apressa 
a seqüência dos pensamentos; na realidade, observa-se que a criação de 
novas representações se dá de forma muito lenta e ansiosa. Em face 
disso, a denominação de fuga das idéias é bastante certeira, já que a 
duração de cada representação parece ser deveras curta: as idéias são 
"fugazes" e logo em seguida empalidecem, antes mesmo de terem ad
quirido clareza, razão pela qual se constitui no ápice desse tipo de per
turbações uma regular turgescência da consciência, em menor ou maior 
grau. 

Podemos reconhecer a labilidade pela troca contínua da coloração 
do humor, que pode mudar da exaltação alegre para uma irritação 
colérica ou ainda para um desespero choroso. Finalmente, no que tan
ge à formação das expressões da vontade, a perturbação se expressa 
pela inquietação motora como necessidade de uma ocupação. Desen
volvem-se no doente de forma contínua as mais variadas impulsões da 
vontade, jamais inibidas a passarem à ação, porém sempre atravessadas 
por novas impulsões. 

Senhores! Comparem agora essa caracterização do quadro apresen
tado com o caso do doente que discutimos anteriormente, e então verão 
sem dificuldade que naquele aparecem os mesmos traços que aqui, só 
que de forma bem mais leve. Também naquele caso observáramos a 
labilidade do processo do pensamento, a mudança de humor e a falta 
de freios no que tange à vontade, à tendência a ceder sem resistir a 
todos os impulsos que possam surgir. Com efeito, em ambos os casos 
estamos às voltas com o mesmo quadro clínico, aquele da excitação 
maníaca. As diferenças dos casos que inicialmente chamam tanto nossa 
atenção se verificam, na realidade, como diferenças somente de gra
dação, pois observamos que, com o aumento da excitação, o doente 
acaba por desenvolver o mesmo estado que o aqui descrito. Além disso, 
nossa doente apresentou em alguns momentos um quadro "hipoma
níaco". Aliás, isso não está ocorrendo no surto atual, que começou de 
forma repentina há aproximadamente dois meses; pode, no máximo, 
ter aparecido nos primeiros dias. Mas a doente já passou por uma longa 
série de surtos maníacos que em parte transcorreram de forma bastante 
tênue, o que supúnhamos logo no começo, a partir de nossos esclareci
mentos iniciais. 

Tem atualmente 32 anos, seu pai e seu tio paterno eram bastante 
irritadiços, sendo que o último cometeu suicídio. O pai tinha um pri-
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mo alienado; uma irmã da doenre apresenta retardo mental. Sua doen
ça começou aos 14 anos com um surto depressivo, ao qual se seguiu, 
dois anos depois, um estado de excitação. Após dois anos houve reapa
recimento do surto de depressão melancólica com auto-acusações e forte 
inibição. Adveio nova excitação, depois uma depressão, após a qual 
manifestou uma excitação maníaca. A partir de então, observaram-se 
as oscilações reiteradas de um humor deprimido e hipomaníaco, reco
nhecidas como patológicas somente por sua mãe. A doente levou então 
uma vida agitada; enviava anúncios de casamento, entrava nas relações 
amorosas sem se preservar, relações sempre transitórias e que lhe deixa
\·am conseqüências. Para os estranhos, estava se divertindo. Uma vez 
casou-se realmente, mas só para divorciar-se em seguida. Apresentou 
por três Yezes uma excitação tão violenta que foi necessário interná-la 
em uma instituição. Nos estados de depressão, apresentava sempre um 
?rofundo arrependimento do que havia feito durante a excitação. Entre
:nentes, também havia intervalos longos nos quais não apresentava nem 
:nudança de humor triste, nem alegre. 

Todo esse quadro de evolução é característico de uma loucura 
:naníaco-depressiva. O início na adolescência com uma mudança de humor 
:riste, a alternância posterior entre mania e depressão, a incidência de 
5urtos mais sérios entremeados por acessos mais brandos que passam quase 
despercebidos para o leigo; todo esse quadro, encontramo-lo da mesma 
forma inúmeras vezes. Também obtemos da experiência a noção de que 
esses doentes pertencem em geral a famílias com distúrbios psíquicos. 
Devemos poder esperar que nossa doente ainda tenha de suplantar uma 
série de acessos mais sérios e mais brandos, e de várias colorações. 

O último de nossos doentes é um marinheiro de 49 anos. Assim 
que entra, põe-se a falar, posicionando-se como "acusado sob o Co
:nando Supremo do Senhor Professor General Kr". No entanto respon
de prontamente às perguntas a ele dirigidas, mostrando-se bem orien
:ado no tempo, na localização e no ambiente. Porém logo se perde em 
::elatos sem fim, os quais interrompe de repente com conclusões surpre
endentes: "Ficarei bom ou doente, ou a cabeça fora" .6 Quando foi pro
nunciado perante ele o nome de Katharine, disse: "Kathreiner-Kneipps
_\'1alzkaffee - Frohlich Pfalz, Gott erhalt's - Alies sol! gerostet werden". -

'' ?\"o original: entu:eder werde ich geszmd oder krank oder den Kopf ab, frase com falha 
na construção sintática. 

- N. do R. "Café de malte kathreiner Kneipps-Albergue feliz, Deus o quis - Tudo deve 
ser assado". 

75 



Extravias do desejo: depressão e melancolia 

Sua apercepção e sua memória são excelentes: fornece informações com 
uma exatidão quase irônica; teria chegado à clínica em 1º de julho, 
sexta-feira, às 17:SOh. Considera-se saudável; não havia necessidade 
de trazê-lo para cá. Faz observações chistosas sobre os médicos e a clíni
ca, mas também sobre si mesmo; diz tagarelar com ironia mas ser inte
ligente, mais inteligente que os médicos, que não aprendiam nada em 
Heidelberg. Quando começa a tratar-me por "você" e eu lhe digo do 
meu espanto diante disso, explode com uma torrente de palavreado 
chulo, com crescente ênfase, para finalmente terminar com um riso 
estridente. Seu humor está aumentado, arrogante, seu comportamento 
é desembaraçado, acirrado; ao responder às questões, leva a mão à têm
pora como no cumprimento militar, fala alto e rapidamente como em 
um anúncio, mas logo cai para um tom de longo relato. 

Os senhores já devem ter reconhecido o estado desse doente como 
aquele que traz todas as características da excitação maníaca. São 
claros a labilidade no processo de pensamento, o humor mutável e a 
inquietação motora, sobretudo a falação maníaca. Sua necessidade 
de ocupação também pode ser apreciada em outras direções, se os 
senhores o vissem no pavilhão: como está sempre mudando a 
disposição de suas roupas, como fabrica com seus lençóis ou a figura 
de um cavalo no qual monta, ou uma âncora - formação simbólica 
de sua profissão -, como grita, canta e dança, como quebra, enfim, 
tudo o que lhe cai nas mãos. Nossa hipótese, advinda de larga expe
riência, segundo a qual o surto atual não é o primeiro, também aqui 
pode ser verificada. O doente veio pela primeira vez há oito anos, e 
desde então já veio oito vezes. Cada uma das crises começou abrup
tamente. As duas primeiras após uma queda na água; a terceira, 
durante o enterro de sua filha; para as demais, a causa de desen
cadeamento é desconhecida. O início das crises sempre ocorre com 
muita excitação, geralmente acompanhada por idéias delirantes sem 
sentido; seria Deus, José no Egito, dava nomes de nobres e reis às 
pessoas de seu ambiente e foi necessário usar a camisa-de-força para 
interná-lo por causa de uma violenta resistência. Normalmente, após 
uma ou duas semanas internado, advém um apaziguamento de seu 
estado de forma a poder receber alta. 

As cinco últimas internações ocorreram este ano, razão pela qual 
decidimos conservar o doente conosco após o desaparecimento da ex
citação, de forma que pudemos acompanhar duas novas crises que apa
receram quatro a cinco semanas depois. Procuramos encurtar a última 
com a prescrição imediata, após o aparecimento dos primeiros sinais 
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da crise, de inicialmente 12g, depois 15 g diárias de brometo de sódio. 
Com efeito, a crise transcorreu de forma muito mais rápida e branda; 
talvez possamos esperar que a próxima leve mais tempo para aparecer.8 

De resto, lançamos mão do tratamento de rotina para a agitação maní
aca: repouso no leito ou, quando impossível, banhos quentes contínu
os durante meio-dia ou por um dia inteiro; sob determinadas circuns
tâncias, por meses, tratamentos que têm, em geral, grande eficácia. Às 
vezes é necessário, para acostumar o doente ao banho, empregar peque
nas doses de hioscina ou sulfona. Eles não tardam a apresentar pouca 
resistência, sentindo-se bem na temperatura moderada da água, na qual 
fazem suas refeições e ocupam-se de várias formas. Em alguns pacientes, 
como nesse caso, o simples isolamento é um calmante bastante eficaz, 
porém esse isolamento deve ser imediatamente interrompido quando são 
doentes com tendência à falta de asseio ou à destruição. Aliás, mesmo os 
doentes que apresentam uma loucura furiosa se tornam bem menos 
violentos quando tratados com simpatia e tranqüilidade. 

Nesse nosso doente, observamos somente os períodos de excita
ção. Já que são eles os que mais saltam aos olhos, costumamos designá
los como "mania periódica". 1'1as aqui, como nos outros, existiram 
claramente mudanças de humor triste, particularmente após o desapa
recimento da excitação, quando o doente às vezes passava dias abati
do, fechado sobre si mesmo, quieto, dizendo não ter mais alegria no 
mundo, ser uma desgraça ser como ele. 1,1esmo em meio à excitação 
maníaca se imiscuíam momentos em que chorava vigorosamente, quei
xando-se de seu triste destino; mas essa manifestação era curta, logo 
retomando seu atrevimento anterior. Nessas oscilações, que quase nun
ca faltaram nem mesmo em estados francamente maníacos, observam
se não somente o parentesco interno e profundo de estados aparente
mente tão distintos, como, a meu ver, a unidade da entidade clínica de 
:odas esses quadros da doença que normalmente são separados nosolo
gicamente pelas formas simples e periódicas da mania e da loucura 
circular. A elas é comum a tendência à repetição durante toda a vida, 
..1ssim como geralmente o bom prognóstico para cada crise em sua indi
\·idualidade, mesmo quando a fenomenologia se mostra pesada e dura
.:ioura. 

"Após uma excitação dpida, qU3tro semanas depois, igualmente tratada com brometo, 
o doente passou cinco meses sem crises até advir uma nova, também branda. Dois anos 
depois, com um pequeno intervalo, teve mais duas crises, a última em associação à 
morre de sua esposa. Há dois anos o doente está saudável. 
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Fenômenos elementares e delírio 
na melancolia para Jules Séglas 

Antonio Quinet 

A psiquiatria clássica relaciona a melancolia à ética e insere o sujeito no 
pathos de sua existência, que Yaria da Justificação de sua miséria à 
negação de sua humanidade. No fim do século XIX e início do XX, 
Jules Séglas, um dos mais brilhantes representantes do grupo de La 
Salpêtriere, contribuiu imensamente para a conceitualização da 
melancolia como uma entidade clínica localizada no âmbito das psicoses. 
A descrição do quadro melancólico encontrada nas lições clínicas de 
Séglas (18 94) permite-nos depreender a estrutura da psicose, em que o 
sujeito se encontra na posição de objeto, ou seja, como rebatalho do 
simbólico. Como sabemos, a definição freudiana da melancolia é 
tributária dessa clínica psiquiátrica. Em suas palavras, a melancolia é 
caracterizada por uma "depressão profundamente dolorosa1, uma 
suspensão do interesse pelo mundo externo, a perda da capacidade de 
amar, a inibição de toda atividade e a diminuição do sentimento de 
auto-estima que se manifesta em auto-acusação e auto-injúria indo até 
a espera delirante de punição" (Freud 1917b). 

Os fenômenos elementares da melancolia 

Em suas conferências clínicas, Séglas descreve a melancolia a partir do 
<ij_Ue ele denomina seus fenômenos elementares. Esses fenômenos 
constituem o quadro da melancolia simples sem delírio, também 
designada melancolia com consciência ou hipocondria moral. São eles: 
a dor moral, os distúrbios cenestésicos e os distúrbios intelectivos, esses 
últimos englobados pela designação "parada psíquica". As idéias 
delirantes, se sobrevindas, são secundárias. 

; . .\ dor como principal elemento da melancolia Já se encontra presente na definição de 
. .\reteu da Capadócia er:i S 1 d.C.: A.11imi ,mgor in una cogitatione defixus absque febre 
[Dor d'alma com uma idéia fixa na ausência de febre) (apud J\fasselon 1906). A dor 
d'alma será descrita como dor moral pela psiquiatria clássica e retomada posteriormente 
por Lacan como a dor de existir desvelada pelos melancólicos, ainda que própria a todo 
ser humano. 
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Os distúrbios físicos são de toda ordem: dores vagas e generalizadas, 
fadiga intensa, zumbidos, palpitações, perda de apetite, constipação, 
insônia e sonolência, e constituem um novo e penoso estado cenestésico. 
Ao lado da depressão física, há uma depressão psíquica, que se traduz 
por um estado de abulia com apatia, falta de resolução, lentidão dos 
movimentos, monotonia da fala, negligência da toilette e clinofilia. Há 
ainda os distúrbios formais da ideação manifestados pela "dificuldade 
de fixar a atenção, de agrupar as idéias, de seguir um raciocínio, [ ... ] 
lentidão em compreender as perguntas (Guislain) ou a elas responder, 
que ao se acentuar pode chegar ao mutismo vesânico, à dificuldade de 
evocar e de conservar as lembranças e a uma certa tendência ao auto
matismo do pensamento" (Séglas 1894a). 

A partir dessa descrição, é possível compreender por que Freud, em 
"Luto e melancolia" (1917b), aproxima a melancolia da esquizofrenia. 
Ele as situa como afecções narcísicas, pois nelas também se verificam 
fenômenos de acometimento corporal do tipo hipocondríaco e distúrbios 
na cadeia significante. Em termos lacanianos, esses distúrbios podem ser 
considerados manifestações a mínima da foraclusão do Nome-do-Pai. 
Assim, enquanto a retirada do investimento libidinal da cadeia significante 
torna o pensamento dificultado, lento ou até mesmo abolido, a parada 
psíquica do melancólico corresponde a um distúrbio das associações que 
resultam no afastamento do sujeito da cadeia significante. 

Para Séglas, essas duas ordens de distúrbio (do corpo e do 
pensamento) estão na origem da dor moral, traduzida "em toda a gama 
de paixões tristes, desde o abatimento e o tédio até a angústia, o terror 
ou o estupor". Vale lembrar que esta já havia sido proposta por Griesinger 
em 1865 para caracterizar a melancolia: "o doente [diz ele] é cada vez 
mais dominado por um estado de dor moral, que persiste por ela mesma 
e é reforçada por cada impressão moral exterior". Tal dor, na forma 
mais simples da melancolia, consiste em um vago sentimento de 
opressão, ansiedade e tristeza, e freqüentemente logo se transforma em 
idéias concretas e isoladas girando em torno de um tema penoso e 
constituindo um verdadeiro delírio. Em suma, para Griesinger, a dor 
moral consiste "em um profundo sentimento de mal-estar moral: o 
doente sente-se incapaz de agir, suas forças desvanecem, e ele se ene:ontra 
triste e abatido; o humor se torna negativo e eles passam a reclamar de 
tudo, manifestar sua insatisfação e sentir aversão pelas pessoas próximas, 
fechando-se em si mesmos". 

A dor moral provoca no sujeito um estado de anestesfa, de desestesia 
psíquica, e faz com que ele se isole cada vez mais do mundo exterior, 
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fechando-se sobre si mesmo: ele vê tudo negro e torna-se negativo, o 
que termina por amplificar seu penar. Nesse sentido, os distúrbios de 
conteúdo se ligam aos distúrbios formais de ideação, ou seja, o delírio 
não é senão "uma tentativa de interpretação do estado de aniquilamento 
profundo, de dor moral ou das causas que a produziram e para as quais 
o paciente procura a razão ou prevê as conseqüências", e o conteúdo da 
idéia delirante será tão penoso quanto a dor sofrida pelo sujeito. 

O processo melancólico 

A compreensão de Séglas de que os melancólicos sentem que toda essa 
disposição negativa expressa pela dor moral não é justificada se alinha 
à perspectiva inaugurada por Griesinger. Segundo esse último, "a regra 
da causalidade exige que essa tristeza (à qual se sente preso) tenha uma 
causa e antes que o sujeito a interrogue, a resposta logo lhe advém: 
toda a sorte de pensamentos lúgubres, sonhos, pressentimentos e 
apreensões", concluindo que "o delírio é também uma tentativa de 
explicação desse estado". Portanto Griesinger introduz o conceito de 
causalidade, que na psicanálise receberá grande relevância. 

É a questão da causa que se encontra no fundamento da fórmula 
freudiana do advento do sujeito: Wo es wai; sol! Ich werden (cf. Lacan 
1965: 865). Em outras pala,Tas, na melancolia, por tratar-se de uma 
psicose, a resposta, lúgubre e funesta, antecede a questão da causa e o 
delírio tem justamente essa função de explicação. No caso Schreber 
(1911), Freud insistirá bastante sobre essa função. Lá onde Griesinger 
distingue uma causa incógnita que estaria na origem da dor moral do 
melancólico, Freud situa uma perda que, à diferença da perda conhecida 
do enlutado, é desconhecida. 

Delineemos então o processo melancólico a partir de Griesinger e 
Séglas. O delírio localiza uma falta moral no lugar da causa incógnita x. 
Essa falta moral justifica os distúrbios que acometem o sujeito, fazendo
º, por exemplo, buscar no delírio retrospectivo a causa da punição, isto 
é, o delírio retrospectivoapres-coup constitui a causa incógnita em crime 
e fornece uma explicação para seu pathos atual. 
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A causa incógnita do processo melancólico se assemelha ao que ocorre 
com o personagem de O Processo de Kafka (1914): o sujeito foi indiciado 
e não sabe por quê. A causa incógnita, ou perda desconhecida, corres
ponde estruturalmente ao "furo no psiquismo" descrito por Freud e, 
em Lacan, à foraclusão do Nome-do-Pai. Para que este "se desvele", 
devemos identificar a estrutura de desencadeamento da melancolia, 
resumida por Freud com a expressão "perda de um ideal". Essa perda 
do que supria a foraclusão do Nome-do-Pai provoca os distúrbios do 
corpo e do pensamento que culminam na dor moral.2 

Todavia o melancólico tem certeza de que é culpado, mesmo antes 
de saber qual é o objeto da acusação e da culpa, cabendo ao delírio a 
incumbência de descobri-lo. Dito de outro modo, o sujeito busca uma 
justificativa para essa dor nas idéias delirantes por meio da interpretação 
a posteriori de eventos (antes insignificantes) passíveis de uma crítica. 
A causa incógnita se torna causa conhecida: "Eis o crime que você cometeu 
e pelo qual está pagando com todo esse sofrimento corporal e mental. 
Você é um criminoso e merece punição". 

2 Cf., no presente volume, "A clínica do sujeito na depressão", p. 125-53. 
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Portamo é a dor correlativa ao existir, ao simples fato de ser vivente, 
que motiva a busca do crime, pois "o sentimento de dor moral, análogo 
ao que de,·e experimemar um criminoso após a realização de um delito, 
traz ao doente a idéia de que ele é culpado, que cometeu um crime". 
Essa característica transparece de forma evidenciada, por exemplo, em 
uma paciente de Séglas. 

Ela se acha miserá,·eL ladra, culpada de todos os crimes. Só fala, com 
pavor, dos suplícios que lhe farão padecer. Quais são eles? Ela não sabe, 
mas de qualquer maneira serão terríveis. Não obstante ela os espera. Por 
que não acabar imediatamente com isso, uma vez que ela já está con
denada? Se dela nos aproximamos, pede que isso termine logo, caso não 
a degolemos. É apenas com essa expiação, aguardada incessantemente, 
que ela espera obter finalmente o repouso (Séglas 1894). 

O delírio do indigno 

O delírio da melancolia é tributário de seus fenômenos elementares: 
sua natureza penosa é a expressão em idéias do estado de dor subjetiva 
profunda e sua fixidez se relaciona com a parada psíquica. As idéias 
delirantes na melancolia têm sua origem primária em um "certo grau 
de automatismo psicológico", sendo em seguida retomadas como 
tentativa de justificação da dor moral. A humildade e a auto-acusação, 
que constituem parte integrante da justificação delirante, são fenômenos 
necessários mas não suficientes para o diagnóstico da melancolia, pois 
não são elementares. A auto-acusação não é patognomônico da 
melancolia; ela pode estar presente em outras formas de psicose e também 
na neurose. A humildade engloba o sentimento de incapacidade, de 
não ser digno de estima e de merecer o mal de que sofre. Por sua vez, a 
tentativa de suicídio tem o sentido de suprimir um ser tão incapaz, 
inútil e inclusive perigoso para os demais, o que parece ilustrar outra 
das descrições clínicas de Séglas: "Ele se acredita culpado, indigno de 
comunicar-se com seus semelhantes; ele não passa de um animal, uma 
besta; em suma, uma porcaria. Ele não serve para nada na terra; melhor 
seria se estivesse morto. Tal outro se dirá decaído do resto da humanidade; 
ele não tem mais sentimentos, nem vontade; ele não é mais como todo 
mundo, está arruinado, não tem mais órgãos, não existe mais". 

Em "Luto e melancolia", Freud diz que tudo isso é tudo verdadeiro, 
ou seja, que é verdadeira a afirmação "sou mesquinho, egoísta, 
mentiroso e incapaz de independência" (cf. Freud 1917b). A questão 
freudiana é saber por que o sujeito precisa adoecer para reconhecer tais 
verdades. Podemos pensar, com Lacan, que a verdade do sujeito desve-
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!ada na melancolia é sua posição de objeto a - indicada por Freud com 
a expressão "a sombra do objeto caiu sobre o eu" (ibid.: 281) - em sua 
vertente de rebatalho do simbólico. 

O delírio dá uma forma imaginária ao que se opera na estrutura: 

As concepções delirantes do melancólico podem vestir-se de fórmulas 
muito variáveis, à primeira vista, como idéias de ruína, de humildade, 
de incapacidade, de auto-acusação, de culpa para com a sociedade e 
para com Deus; idéias de danação, de perseguição, temor de castigos, 
de suplícios, do inferno e, às vezes, idéias mais especiais de negação 
e de imortalidade que estudaremos à parte. Essas idéias tão diversas 
na aparência têm, no fundo, muitos pontos em comum (ibid.). 

Tentativa de justificação para Séglas, o delírio do melancólico se refere 
a esse lugar do sujeito de dejeto do simbólico, de negação de si e do 
mundo, e tem como ponto de causação a nocividade que ele representa 
para os outros, ou seja, o delírio do melancólico monotemático e 
empobrecido justifica e desvela seu status abjeto: 

O doente apresenta-se, muitas vezes, com postura tímida, embaraçada. 
Ele responde com a voz baixa, recusa-se a dar a mão ou a falar 
"porque não é digno dos sinais de estima que lhe testemunhamos; 
não vale a pena ocuparmo-nos dele". Recusa-se a sentar quando lhe 
falamos ou, se o deixarmos livre, ele escolhe o assento que lhe pareça 
o menos confortável, sobre o qual simplesmente senta-se. Se recusa 
alimentos é ora "porque não poderá pagá-los", ora porque são sabo
rosos demais para ele". Se trabalha, submete-se às tarefas mais repug
nantes etc. Se tenta suicidar-se, é freqüentemente com o objetivo de 
supnmir assim um ser incapaz, inútil ou mesmo perigoso para os 
outros. 

Tentativa de reconstrução como todo delírio (Freud), o delírio do 
melancólico reconstitui o Outro que se encontra excluído do circuito 
da acusação. Se na acusação encontramos só o processo Selbst, relativo 
a si mesmo - o sujeito se acusa como um objeto porque a sombra deste 
cai sobre ele -, com o delírio ele tenta sair do circuito da auto-acusação 
reconstituindo um Outro em sua espera de punição. A vertente delirante 
de reconstrução aparece no delírio de expectativa. Para Séglas, as idéias 
delirantes dos melancólicos são acompanhadas de passividade, podendo 
chegar ao delírio de possessão e danação e ao de resignação: "se eles 
sofrem é porque mereceram devido a suas faltas, é apenas justiça". A re
signação pode ir até a espera delirante de punição; uma paciente sua 
dizia "estar diante do tribunal e pronta para andar para o cadafalso". 

84 



Extravias do dese10. depressã.o e melancolia 

Ctilizando a metáfora do tribunal, Lasegue (apud Séglas 1894 ), 
.:iue descrevera o delírio de perseguição, já dizia que "o melancólico é 
:..rm indiciado (préuenu), e o perseguido, um condenado". Se a auto
.1cusação do melancólico situa todo o processo no próprio sujeito, o 
J.elírio de espera de punição reconstrói a dimensão do Outro do tribunal. 
Eles são submetidos, como exemplifica Séglas, "a uma potência inven
.:ível, estado bastante especial que muitas vezes se revela em seu ponto 
::1áximo por meio de idéias de danação e de possessão. É preciso aguardar 
JS acontecimentos, não sei quais, dizia-nos em um desses dias uma de 
:1ossas doentes, não posso me defender, farão o que quiserem de mim. 
~reciso me resignar, embora eu não o queira. Uma vez decidido, é como 
:ogo". A não-localização no Outro, sua posição de ':decaído do resto 
ia humanidade", lhe subtrai a existência. É a essa posição estrutural 
_:iue o delírio das negações trará sua forma (d., no presente volume, 
Cotard: 47-58). Distinta da negação neurótica, que dialeticamente nega 
1firmando e afirma negando e cujo mecanismo é um índice do recalque, 
.::. negação na melancolia é um índice da foraclusão do Nome-do-Pai, 
:;.i seja, uma negação da própria existência do que é negado. Dito de 
:urro modo, trata-se de uma negação que abole, zerifica. No delírio 
.:as negações, os sujeitos não têm nome, não têm idade, não nasceram, 
:-:ão têm nem pai nem mãe. Em alguns, a negação é universaJ, nada 
::xiste mais, eles mesmos não são mais nada. 

Lacan insiste no caráter de imortalidade desses sujeitos: eles estão 
:-:1ortos e não podem mais morrer. Tais sujeitos se sentem tão imortais 
.:i_-..ianto o desejo e estão identificados a "uma imagem à qual falta toda 
: qualquer hiância, toda e qualquer aspiração, todo o vazio do desejo" 
Lacan 1954-5: 299-300). No registro simbólico, o delírio de negação 

~evela a mortificação do significante agindo sobre os órgãos - como as 
::strelas, eles não falam porque não têm boca -, mas também sobre toda 
1 existência. E no registro do real, os melancólicos-estrelas são como os 
.;.stros que retornam sempre ao mesmo lugar, denotando sua posição 
.:orrelativa ao objeto real da pulsão à sombra do mundo dos mortais. 

No delírio de ruína, eles pensam ter perdido sua riqueza moral, 
:itelectual e material. É o avesso do delírio de grandeza em que os 
.:oentes se atribuem imensas riquezas e múltiplos talentos e capacidades. 
A. deflação de um está para a inflação do outro, assim como, nas duas 
:alências do objeto a, o dejeto com o qual se identifica o melancólico 
::stá para o mais-de-gozar com o qual se identifica o megalomaníaco. 
Comparando os dois, Séglas caracteriza o delírio melancólico de 
.:entrífugo (inicia na própria pessoa e passa a envolver parentes,. amigos 
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e até toda a humanidade), no qual o sujeito, marcado pela humildade, 
é nocivo ao Outro. Já o delírio de perseguição é centrípeto e o sujeito, 
orgulhoso, afirma que é o Outro que é nocivo. Enquanto o melancólico 
tende ao delírio de petitesse, o perseguido se aproxima do delírio de 
grandeza. Em termos psicanalíticos, podemos dizer que ambos estão 
situados como objetos do Outro: o melancólico como rebotalho e o 
paranóico como objeto mais-de-gozar. 



Parte li 



Atualidade da depressão e a dor de existir 

Antonio Quinet 

Sou o tenebroso, o viúvo, o inconsolado 
O príncipe na torre abolida de Aquitânia; 
:\lorta minha única estrela, meu alaúde constelado 
Traz o sol negro da melancolia. 

El desdichado, Gérard de Nerval 

. ..\ depressão se encontra hoje em dia generalizada e quanto mais sobre 
ela se fala, se escreve e se pesquisa, tanto mais ela é encontrada nos mais 
insuspeitos recônditos de nossa civilização. O significante é realmente 
(:riacionista e o significante depressão parece ter engendrado o batalhão 
de sujeitos que assim qualificam seu estado d'alma quando se encontram 
:ristes, desanimados, frustrados, enlutados, anoréxicos, apáticos, 
desiludidos, entediados, impotentes, angustiados etc. Antes nós não os 
::-ercebíamos? Onde se escondiam? 

Não há dúvida de que sempre existiram os estados depressivos -
:)5 constatamos desde Aristóteles, em seu Problema )00(,1 1 - mas A de
-:,ressão como patologia com entidade própria e independente da 
~:ibjetividade, que emerge na mídia como o mal quase epidêmico desse 
~im de século, parece ser um subproduto contemporâneo do casamento 
ia neoliberalismo globalizante do capital com os avanços das ciências 
:-:eurobiológicas. Na clínica, A depressão não existe; o que encontramos 
;ão estados depressivos que ocorrem em algum momento na vida de 
..1m indivíduo e apresentam uma história subjetiva precisa. 

Por um lado, parece haver uma generalização - Todos deprimidos! -, 
~ma vez que a doença é "mais encontrada". A nova versão do Simão 
Bacamarte localiza essa nova forma de alienação mental mesmo lá onde 
::la não ousa mostrar sua cara, lá onde ela está "mascarada". Por outro, 
::á um combate ferrenho à depressão -Abaixo os deprimidos!-, por ela ir 
.:ontra os ideais da produtividade e contra o imperativo da saúde e do 

1 Cf. as páginas 271-79 da presente coletânea. 
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bom humor que caracterizam nossa sociedade utilitarista e de consumo. 
Como resultado, o número crescente de pessoas que tomam antide
pressivos, e de médicos e paramédicos que os receitam, sustentados pelo 
discurso da ciência que divulga os resultados das pesquisas sobre os 
neuro-hormônios. Porém até hoje não se descobriu o substrato anatômico 
cerebral das paixões do homem e do mal-estar do sujeito. A novos males, 
novos remédios? Ou a novos remédios, novos males? A quantidade e 
variedade de antidepressivos que deságuam no mercado e a facilidade 
do consumidor a seu acesso fazem da hetero e da automedicação um 
solo propício para uma nova toxicomania que foraclui a implicação 
do sujeito no estado depressivo. 

A multiplicação dos deprimidos do fim do século XX não poderia 
ser encarada como um sinal dos tempos? A falta de uma perspectiva mais 
igualitária, a queda dos ideais revolucionários, o crescente desemprego, a 
competitividade em um mercado cada vez mais feroz associando-se aos 
imperativos de gozo de uma sociedade cada vez mais produtora degadgets, 
que acenam com a promessa de satisfazer o desejo, tudo isso pode 
efetivamente contribuir para o estado depressivo de um sujeito 
desorientado em relação a seu desejo, perdido de seus ideais. Como afirma 
Baudrillard em Sociedade de consumo (1974), vivemos em uma espécie 
de evidência do consumo e da abundância, criada pela multiplicação de 
objetos. Nesta, os homens da opulência não se cercam mais de outros 
homens e sim de objetos - carros, televisões, computadores, fax e telefones; 
suas relações sociais não estão centradas nos laços com outros homens, 
mas na recepção e manipulação de bens e mensagens. Essa deterioração 
dos laços sociais e o empuxo ao prazer solitário realizando a economia 
do desejo do Outro estimulam a ilusão da completude não mais com um 
par, porém com um parceiro conectável e desconectável ao alcance das 
mãos. O resultado não pode ser senão a decepção, a tristeza, o tédio e a 
nostalgia do Um, em vão prometido. 

Sob todas essas causas, essas máscaras, jaz a tristeza em que se 
irradiam o sol negro da melancolia, as trevas da apatia, a mortificação 

\ 
da vida e o túmulo da abulia. A tristeza, sobre a qual nos fala o 
melancól.ico, é situada por Lacan como dor de existir; no âmbito da 

\ ética, ela é considerada covardia moraF-. A tristeza, como sentimento 

ê Em "Kant com Sade" (1963: 777), ele nos chama a atenção para a dor de existir de 
que fala o budismo, desvelada pelos melancólicos em seus "tormentos infernais"'; em 
Televisão (1974a: 39), ele chama a depressão por seu nome mais apropriado de tristeza, 
definindo-a, a partir de Dante e de Espinosa, como cm·ardia moral. 
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humano, demasiadamente humano, é a expressão da dor própria à 
existência e se refere a uma posição do sujeito que faz parte da estrutura 
psíquica. Se essa posição não deixa de ser estrutural, a ela o sujeito 
não deve ceder, posto ser uma posição relativa ao gozo que se opõe ao 
desejo. 

No âmbito da ética, portanto, a dor de existir é covardia moral, 
cujos adeptos são enviados ao inferno por Dante, cuja fraqueza de seus 
arautos é condenada por Espinosa e cujos "pregadores da morte" são 
desprezados por Nietzsche. ''Abstenhamo-nos de despertar esses mortos 
ou de ferir esses vivos caixões", assim falou Zaratustra (Nietzsche 1884). 
Oferecendo um tratamento pela via do desejo, a psicanálise torna possível 
para o sujeito o caminho que parte da dor de existir e segue em direção 
à alegria de viver. Para isso, todavia, é necessário que o sujeito queira 
saber, tendo a coragem de se confrontar com a dor que morde a vida e 
sopra a ferida da existência, a fim de fazer da falta que dói a falta 
constitutiva do desejo. 

li 

O que p~ovoca a dor psíquica? A primeira resposta de Freud, em sua \ 
Zorr~spondê~~ia com F11ess,-é que a dor é_ produzida pela dissolução 
das associações na cadeia qe pensam~~t~-s incons.óente, assim como, !1ª 
melancolia, há um "furo no psiquismo". , 

Essa quebra da cadeia de significantes é concomitante a uma "he- l 3 
morragia" de libido. Além disso, "a dor corresponde a um fracasso do 
aparelho psíquico" quando este deixa de ser eficiente e grandes quanti
dades de energia irrompem. 'Quando a dor entra, não há nada mais que 
possa detê-la. O aparelho psíq~ico deve, portanto, fazer tudo para evitar 
sua enrracla. Dito de outro modo, a dor é uma manifestação do fracasso 
do aparelho psíquico. - · · · ·· ·· · - -· 

Em "A interpretação de sonhos" (1900), Freud indica que o 
recalcado é ao mesmo tempo doloroso e sexual. Em "Luto e melancolia" 
(1917), compara o luto à dor, chamando de dolorosa a disposicão 
para o luto, e acrescenta: "É bem possível que vejamos a justifica;iva 
disso quando estivermos em condições de apresentar uma caracterização 
d:i étonomia da dor". É só na oegunda tópica, com a exploração do que 
ocorre para além do par prazer-desprazer e, propriamente falando, com 
os conceitos de pulsão de morte e de masoquismo primordial, que Freud 
caracterizou a economia da dor. Em "Além do princípio do prazer" 
(1920b) ele introduz a questão do prazer na dor a partir do gozo [Ge
nuss] do espectador das tragédias gregas. A dor corresponde à satisfação 
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da pulsão de morte, desvelada na perversão masoquista, no gozo do 
sintoma, na melancolia. Em "Inibição, sintoma e angústia" (1926), 
Freud articula a dor à entrada de uma grande soma de excitação, mas 
deixa entender que é a perda que promove a chegada de uma intensa 
excitação dolorosa e que em cada momento da vida há algo que o 
sujeito pode perder, provocando a dor. Há um gozo que paradoxalmente 
provoca dores e prazer, que emerge com a p~rd~ _d~_iAeal, da qual o 
sujeito não dá conta. ----

Parece perfeitamente normal que aos quatro anos de idade uma 
menina chore penosamente se sua boneca se quebrar, ou aos seis se a 
governanta reprová-la, ou aos 16 se ela for desprezada pelo namorado, 
ou aos 25, talvez, se um filho dela morrer. Cada um desses deter
minantes da dor tem sua própria época e cada um desaparece quando 
essa época termina. Somente os determinantes finais e definitivos per
manecem por toda a vida. Devemos julgar estranho se essa mesma 
menina, depois de ter crescido e se tornado esposa e mãe, fosse chorar 
por algum objeto sem valor que tivesse sido danificado. Contudo é 
exatamente assim que se comporta o neurótico (Freud 1926b: 171). 

Isso porque todas essas perdas têm um significado: castração, o que 
resume os "determinantes finais e definitivos". Eis por que são dolorosas, 
e o suj~_ito, pan1 sair da dor, deve fazer o luto do que perdeu. 

Apreendemos, portanto, duas v~~!~A!~?.A_a do_r. .Por _um lado, ª-çlp_r 
corresponde à emergência de um gozo inadequado para o sujeito, ou 
séía, a dor é o excesso de gozo que rompe a barreira do simbóli~~
ti"itrapassando o limite do funcionamento do aparelho (simbólico) QQ 
sujeito. Por outro, tal dor é vinculada à castração, à. qual o sujeito ~ 
remetido a cada perda. Encontramos aqui o f.~ndamento freudiano d_çi 
que desencadeia o luto, a depressão e a melancolia: a perda daquilo 
que escamoteava a case.ração. No caso do neurótico, a castração q~e se 
inscréve como a falta de um significante que complete o Outro [S(j\)] 
evocando a negativação do falo no imaginário(-!{)); no caso do psicótico, 
a falta da inscrição simbólica da castração, que se manifesta como furo 
real correlativo à elisão do falo (<Do). 1l_9_9r da depressão ( a_dor 
constit':!!.ÍY~ d_~ castração, que, _em vez de aparecer como angústia, dei:i.;_4 
triste o sujeito com a nostalgia do ideal, saudade do Um que encobria a 
falta. A depressão nos mostra que a falta dói e que a castração evoc·; 
para o sujeito a inadequação do gozo. Trata-se da dor que Lacan, a 
partir do budismo, chamará de dor de existir (Lacan 1963: 777). 
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Q_bu~isITI<J_ considera a dor de existir primordial, pois originalmente 
·'t!:199 é. 9or: o nascimento, o envelhecimento, a doença, a morte, a 
tristeza, os tormentos, a união com o que se detesta, a separação daquilo 
que se ama, a não-obtenção do que se deseja etc." (Bareau 1988: 851). 
~enhum ser escapa à dor, pois tudo o que existe compõe-se de elementos 
de duração limitada e é \·azio de qualquer princípio pessoal. Assim, 
;:iara o budismo, não existe um em si, algo que seja próprio a alguém. 
O que existe é a dor estritamente vinculada à ausência de um si mesmo. 
Podemos dizer que é a dor associada ao vazio de ser do sujeito, à falta
.1~s~.r - dor_ relativa à sua própria existência como vazio: 

A dor tem por origem a "sede", isto é, o desejo que se vincula ao 
prazer e acompanha roda existência; ela leva a renascer para experi
mentar ainda as volúpias enganadoras. Essa sede é, ela própria, pro
duzida por um encadeamento de causas em que a primeira é a igno
rância, mais precisamente a ignorância dessa realidade que o Buda 
descobriu e que ele revela a seus discípulos (iibid.). 

?ara o bu~is}n_o, são a sede e a ignorância que engendram as três "raízes 
.:lo mal": a cobiça, o ódio e o erro, que, por sua vez, se encontram na 
)[igem dos vícios e das paixões. A cessação da dor só ocorrerá com a 
.:essação da sede e suas raízes do mal, ou seja, com sua extinção total, 
.:hamada de Nirvana. Parn.apsicanálise, a via de saída da dor, longe de 
,cr a abolição do desejo, que .corresponde ao culto à pulsão de morte, 
;.o princípio de Nirvana como um retorno ao inanimado, é precisamente 
:, seu oposto, ou seja, a saída por meio da conjunção da "sede" com a 
··ignorância", cujo produto é o desejo de saber. 

A dor de existir detectada pelo budismo é a que se encontra no 
·-?ara-além do Édipo", outro nome do para-além do princípio do prazer. 
:::' ara-além que se desvela como aquém da própria vida, como nos mostra 
;.. peça de Sófocles Édipo em Colona. Nessa tragédia, Édipo já cumpriu 
-=·.1 destino: matou o pai, casou com a mãe, teve com ela seus quatro 
<h6s, causou a peste, descobriu seu duplo crime, furou seus olhos, foi 
:-xpulso de Tebas e, desde então, vive na errância, exilado, sem pouso 
-:-:m repouso, guiado por sua filha Amígona. A peça se passa em uma 
: ::dina da qual se vê Atenas, onde Édipo e sua filha se encontram, sem 
-..::.oer, no umbral de um lugar sagrado e interditado: o templo das Erínias, 
· .::o olhar inevitável", "do olhar terrível". É um lugar em que não se 
:: )de falar, representação do silêncio da pulsão de morte, em que se 
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encontram essas deusas temidas até pelos deuses e que nasceram das gotas 
de sangue da castração de Uranos. Chamadas de Eumênides [Benevo
lentes] para aplacar sua ferocidade, de Fúrias pelos romanos, elas têm 
como função a punição dos crimes; elas instigam ao crime para vingar 
outros crimes, como o fizeram com Clitemnestra, assassina de seu marido 
Agamenon, que por sua vez sacrificara a filha Efigênia. Figuras do gozo, 
elas representam o imperativo do supereu com sua lei sangrenta e para
doxal, na qual nenhuma fala é possível, só o olhar punitivo. É nesse 
âmbito, aquém da linguagem, para-além de seu destino de rei, exilado 
do Outro da civilização, expulso do simbólico da Pólis, que se encontra 
Édipo e de onde ecoa seu grito: M17 cppvat (Antes não ter nascido!). 

Édipo se define, para o Coro, como "banido", "desafortunado", 
"amaldiçoado pela sorte", dizendo-se "não sou mais nada", fazendo 
aparecer sua posição de rebatalho do simbólico, de objeto rejeitado, de 
dejeto execrável, fora da Lei do Outro, desprotegido de todos. Tal como 
Gérard de Nerval em seu poema "El desdichado", que significa o infeliz 
deserdado, o banido da alegria, o tenebroso (das trevas), o inconsolado 
(cf. Kristeva 1987: 135-6), Édipo está fora da herança do Pai simbólico 
que une o desejo com a Lei. Ele ainda espera um acolhimento por parte 
de Atenas, mas nada obterá e nesse mesmo lugar, domínio das Erínias, 
demasiadamente desumano, falecerá. "Édipo em Colona, cujo ser se acha 
todo inteiro na fala formulada por seu destino, presentifica a conjunção 
da morte e da vida. Ele vive uma vida que é morte, que está aí, exatamente 
embaixo da vida"(Lacan 1954-5: 291). Segundo Lacan, quando a vida 
é desapossada de sua fala, o sujeito se depara com o masoquismo 
primordial, aquilo que na vida não quer sarar, o que na vida só quer 
morrer, silenciar, calar. Lugar fora do simbólico, para-além do princípio 
do prazer, onde só há o gozo impossível de ser suportado - lugar da dor 
de existir sobre a qual nos fala o melancólico. A morte é o que melhor 
figura para nós esse lugar topológico de ausência da fala, do para-além 
do Édipo que equivale ao aquém da linguagem, e onde reina o silêncio 
da pulsão de morte, princípio de Nirvana. A morte é o tema freqüente 
da tristeza e da melancolia - o submundo das trevas, do apagamento 
do desejo. "Mais vale, no fim das contas, nunca ter nascido, e se 
nascemos, morrermos o mais depressa possível" - diz o coro. O afeto 
depressivo da dor de existir remete ao furo de gozo próprio à estrutura 
de linguagem. 
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IV 

:\1a_§_se_r_á que a falta estrutural precisa sempre doer? É evidente que o 
sujeito será sempre confrontado com perdas em toda a sua vida e aí 
aparecerá a dor da falta. Qual é a arma que o sujeito tem para dar 
c911ta ge~~p. falta? O desejo, que _é_a manifestação da falta em outra 
\-_~.rtrDte . .:V1~~-guando o sujeito cede de seu desejo a falta se transforma 
em falta moral, e o que advém para ele é a culpa. 

· · Afinal de contas, de quem é a culpa d~ inadeq~_ação do gcnq? O gozo, 
:ia verdade, é inadequado; é excessivo ou deficiente, e o sujeito jamais 
consegue se adequar a ele. De quem é a culpa? ~}ll"ecem_tr~p}hl?~ 
:"Lacan 1960). Em primeir9 lugar, o sujei_to culpa a. socieclade, que não 
coloca à sua disposição objetos adequados para seu gozo. Em segundo, ~le 
dtz_que ·ª-~1Jl.2a (.si.2_0llt_r_o, ou seja, o Outro não dá o qu~ ele qu-e~.-Mas o 
Outro como tal é inconsistente, porque a ele também o gozo falta. A "culpa 
seria do Outro, se ele existisse", indica Lacan. O sujeito pode até pensar que 
o Outro é inteiro por causa do ideal do eu [I(A)J que o representa, mas 
.:i_uando o ideal cai e o sujeito se depara com a falta no/do Outro, ele não 
?Ode mais culpá-lo, .!:_ª':..ª9ª tomando para si a culpa da castração como 
íq~dequação do gozo. O que era falta vinculada ao desejo se transforma 
em falta moral, e o sujeito se sente triste e culpado. Eros se retrai e Tanatos 
.l\"ança. O sentimento de culpa é o índice do supereu que vigia, critica e 
?@e o si.i}~ito. O _resultado é a auto depreciação e a auto-acusação. O sujeito. 
~e sente culpado de sua impotência, pois ele sent~ o. impossível como_ 
:mpotê-;cia, corno se ele pudesse fazer alguma coisa, e não desse conta. o não 
.:lar conta é sempre a queixa do impotente, o que na verdade é um prestar 
:antas. O sujeito está sempre aquém das contas que ele tem de prestar aos 
)lhos do ideal, e seu credor é o supereu. ~-ªs st1as contas, ou a.cerrar as 
:ont_as, é realiza~_ que. o que ele se julgava impotente pàra · resolver é im
~l''.'el. 11_p::i_ss.1gem da impotência (que corresponde à falência do desejo) 
:w impossível marca a saída da depressão. Trata-se da passagem do "eu 
:1ão dou conta" do deprimido a "o que não tem remédio, remediado está" 
.:ia castração assumida pelo sujeito. 

Freud situa o sentimento de culpa na trama edipiana entre os dois 
:rimes: entre o gozo da mãe e o parricídio. Para ele, o sentimento de 
~~,~~_l!Jigadoà transgressão de um limite de gozo. o e~~~~s-~--de 
;oz_~ - qu_9-_ndo o sujeito ultrapassa seu limite - ou sua deficiência -
-1Uando não encontra o gozo prometido - provocam a tristeza e a culpa, 
_:iue se s;tÚàm, portanto, entre o simbólico da lei e o real do gozo. É jus
:.1mente quando há perda do ideal e o sujeito cede ao imperativo do 
i:.ipereu que a inadequação do gozo se desvela para o sujeito. . . 

' ~; ' 
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Em os Arruinados pelo êxito, Freud situa ~ ruÍ!1?_do sujeito e ~eu 
estadÕdepressivo não quando ele perde, mas quando atinge o _id.~ª-1: 
en~ontro com o impossível de um gozo prometido. cf SUJeito, ao atmgir 
um ideal, se depara com o impossível porque aquilo que o ideal prometia 
não se cumpriu; o sujeito, que lutou a vida inteira por ele, chega no 
momento e vê que foi tudo em vão porque o ideal não lhe proporcionou, 
no fim, o gozo acenado: "Tudo perdemos - diz Lady Macbeth - quando 
o que queríamos, obtemos sem nenhum contentamento. Mais vale ser a 
vítima destruída do que, por destruí-la, destruir com ela o gosto de viver". 

Lady Macbeth tornou-se melancólica ao ver realizado seu desejo 
de ser rainha às custas do assassinato de Duncan, que Freud faz equivaler 
à realização do incesto, pois o rei assassinado representa seu pai. A re
taliação é conseqüência do sentimento de culpa, o sujeitq_e.mão se depara 
co_rl}_ ~_ss~ __ irnpos_sív!L~<: sup@rtar do go~o., e: ~Ja!ta estruturaJ.QQ--9!:,~Q 
se toma falta moral. A .. depressão é um índice do sujeito em plena 
realização de desejo incestuoso. A falta moraJ é a falta da faTiã-cg~~rr 
tutiva do desejo; é um indício de que o sujeito se encontra para além do 
princípio do prazer, pois ultrapassou os limites do Édipo, estn~rurii~. 
que a lei funda o desejo. 

A de:fi)'lição de Lacan da tristeza como falta moral reúne o_afr_t<? 
triste com a culpa. ~~_e:_pt_i111ento d~_Cl!.!ml_marca o retrocesso do ?~jei!S,_ 
di_c1nt:e do desejo, recuo equivalente ªsonfrontação com o impQ?~fvel 
do real do gozo. A trist~z_a como covardia moral, segundo __ a_qefinicáo 
d_e. Lacan, sirn<:1 esse afeto como UP.)~- r.elação. frouxa do sujeito Ç_O_IJl.-ª

c1deia de seu desej_o. Essa relação frouxa, nos dois sentidos do termo, 
faz o sujeito abrir as portas para a autodepreciação e para a auto
acusação. O sentir-se frouxo, sinal de impotência, tem como correlato 
o sentimenwdecüTpa, -que é o índice-de qÜe ; sujeito c~deÚde~ 
desejo. A g?Jn? de ateto que faz o suieito triste, covarde, sentir-se fr.o.ÜXÕ 
e daí culpado permite-nos inserir o afeto depressivo no âmbito da éü@ 

fun_çQ11ti;aposição ao deprimido culpado, encontra-se o in~1.1.~) 
que "tem por lei unicamente o seu desejo". Ele não recuará diante da 
"destituição subjetiva inscrita no bilhete de entrada da experiência 
analítica" (Lacan 1967). Essa oposição entre o culpado deprimido e o_ 
inocente desejante pode nosoÍ-ientar na clípica, que evidencia como Q 

sintoma analítico, com sua transferência de libido, arranca o sujeito da 
covardia moral, levando-o ao trabalho sobre o desejo. Contra o 
imperativo de gozo do supereu presente na tristeza, com seu cortejo dL 
auto-acusações, a psicanálise propõe o dever de bem-dizer, para que q 
sujeito passe da dor de existir à alegria de viver sustentada na falta 
estrutural que se chama desejo: fundamento do gaio saber. 

96 



Um mais de melancolia· 

Colette Soler 

A querela da depressão 

Existe uma querela da depressão. Ela envolve, aliás. uma querela mais 
ampla entre a psicanálise e uma psiquiatria que, em nome de uma abor
dagem pretensamente científica, procede cada vez mais à foraclusão do 
sujeito. Esse debate já data de alguns anos, e nele não partimos do zero. 
Contra uma psiquiatria que se crê tão moderna quanto sua farmacopéia 
porque jura apenas pelo empirismo mais desusado, e que curto-circuita 
a dimensão do su1eito ali mesmo onde é dele que se trata, denuncia
mos, com justiça, ao mesmo tempo a "impropriedade conceituai" do 
termo e a inconsistência dos fenômenos que ele supostamente subsume. 
Essa conclusão é unânime nos trabalhos que, em nosso campo, foram 
consagrados ao tema durante os últimos dez anos. Considero a conclu
são adqmrida. A depressão no singular simplesmente não existe. Existem 
certamente estados depressivos que podem ser descritos, recenseados, mas 
seus graus e variações desafiam a unificação do conceito. Podemos di
zer: a psicose, a obsessão, a histeria etc. Não podemos dizer: a depressão. 
E nem mesmo as depressões, como diríamos as perversões, uma vez que é 
1mpossível descrewr tipos que tenham alguma consistência. No máximo, 
podemos isolar, na variedade dos fenômenos, a consistência da psicose 
melancólica, mas sob a condição de não reduzi-la ao humor triste. 

Alguns dados novos devem no entanto ser levados em considera
ção. Só há fato por ser dito, afirmava Jacques Lacan. Por isso, não se 
pode duvidar que os fatos de depressão venham se multiplicando na 
civilização do mal-estar. Deplora-se, denuncia-se, mas ele aí está. O "se" 
que eu aqui menciono é o da onitude, sempre animada pela nostalgia e 
que sonha com outras épocas, mais heróicas ou mais estóicas, em todo 
caso mais palpitantes. J\las o fato está aí. Duplamente: como queixa 
dos sujeitos e como diagnóstico que serve para tudo da parte dos médi
cos e dos psiquiatras. A crítica dessa nova voga já está feita, mas não 
tem, infelizmente, nenhuma chance de deter o fenômeno. O próprio 

· Do original: "Un plus de mélancolie". La Cmse freudienne, 35, 1997: 88-98. Tradução 
de :\farcclo j;Kqucs de :.loracs. 
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psicanalista está implicado, pois a queixa que lhe é dirigida formula-se 
cada vez mais freqüentemente no vocabulário da depressão, que ao 
mesmo tempo motiva a demanda e, também com freqüência, faz objeção 
à regra do bem-dizer. Insiste-se de bom grado no caráter induzido dessa 
nova língua. O argumento é pertinente - quanto mais forem diagnosti
cados deprimidos em nome do saber suposto do médico, mais haverá 
sujeitos que se dirão deprimidos -, porém oco e não discriminativo. 
Não é, de fato, o caso geral? A não ser pela invenção, não se fala sempre 
em uma língua do Outro, que, aliás, também é induzida, uma vez que 
é desse Outro que se recebe "sua própria mensagem sob uma forma 
invertida"? 

A verdade é que nós, psicanalistas, não podemos mais falar a lín
gua dos psiquiatras de hoje, ainda que nossas categorias de diagnóstico 
venham dos psiquiatras clássicos. 

Os tipos de sintomas dos quais continuamos a falar, a exemplo de 
Freud e Lacan, histeria, obsessão, fobia, perversões, paranóia, esquizo
frenia, melancolia, mania etc., foram descritos pela psiquiatria do início 
do século. Nem Freud nem Lacan recusaram a sua pertinência; ambos 
reconheceram a consistência desses tipos. Quanto a Freud, o fim do 
capítulo 17 de Introdução à psicanálise, intitulado "O sentido dos 
sintomas", é claramente instrutivo a esse respeito. Para além da inter
pretação pelo sentido histórico e singular, ele se interroga sobre a inter
pretação que deve ser dada ao fato de que há tipos de sintomas. Ele só 
vê então o recurso às experiências-tipo da humanidade, a filogénese, 
para explicá-los. Essa referência obscura tornou-se supérflua com o apa
recimento da estrutura, evocado por uma outra introdução, a da edição 
alemã dos Escritos, na qual Lacan afirma que os tipos clínicos, por 
serem anteriores ao discurso psicanalítico, não dependem menos da 
estrutura. Apenas essa referência à estrutura permite, de fato, conceber 
ao mesmo tempo a consistência dos fenômenos descritos pela psiquia
tria clássica e aquilo que se constata por outro lado, a saber, que os 
sintomas mudam, mudaram, que eles são, como diz Lacan em um neo
logismo calculado, "hystóricos". Históricos em suas manifestações por
que são função da língua e do discurso do tempo, mas erans-históricos 
em sua estrutura; e esse fato, por si só, dispensa-nos de refazer o voca
bulário a cada virada da história, ao mesmo tempo em que nos impõe 
reconhecer a mesma estrutura sob quadros que estão mudando. 

Essa inconsistência da noção de depressão não é, evidentemente, 
uma razão para que os fenômenos depressivos desencorajem o pensa
mento. Eles devem ser incluídos no conjunto compósito dos sofrimen-
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tos que são endereçados ao psicanalista. Eles são também reencontra
dos sob transferência, no decurso da análise e até sua fase final. Freud, 
com o tropeço nas graYes depressões de certos sujeitos femininos em 
fim de tratamento, e Lacan, assimilando o momento do passe a uma 
posição depressiva, são testemunhas disso, e não recuaram diante do 
fenômeno; o problema é saber, em cada ocorrência, a que estrutura ou 
a que causa ele se refere.' 

Sinal do tempo 

Está colocada a questão de saber o que o fenômeno deve à época. Esta 
com certeza registra a emergência de um no\'o discurso sobre a depressão. 
A multiplicação dos deprimidos é seu tema maior, diagnosticada como 
um sinal dos tempos, um sintoma custoso que cria obstáculos ao funcio
namento e, para retomar o termo freudiano, uma hemorragia de energia e 
dinheiro que onera a sociedade e desafia as políticas de saúde. 

Esses novos doentes não procedem de nenhuma geração espontâ
nea. É bastante evidente, e até banal hoje em dia, referir-se, como causa 
primeira, ao destino próprio do sujeito moderno em uma civilização 
condicionada pelo discurso da ciência e pela globalização do capitalismo 
liberal que a ele se seguiu. A realidade de fato mudou: padronização e 
anonimato supereuóico dos modos de vida, deterioração dos laços so
ciais, catástrofes mundiais etc. Quanto aos sujeitos, a experiência feita 
da morte do Outro, cuja derrelição e angústia foram postas a descober
to, deixa-os na falta tanto das antigas crenças no universal quanto das 
grandes causas do passado. Assim vimos a ascensão na cena literária, de 
Kafka a Beckett, passando por Pessoa e muitos outros, das novas figu
ras do não-senso, de todos esses heróis derrisórios tateando em situa
ções de desvario, e sob os quais revela-se a face oculta do que foi a 
vitalidade expansiva, inspirada e conquistadora do poeta americano 
Walt \Vhitman no século anterior. 

Nenhuma ética supostamente contratual conseguirá estancar o cla
mor desse desamparo, Hilflosigkeit, dizia Freud. Bom lógico, o século 
seguramente não escreverá "Gõdel ,e Heidegger com Habermas", como 
Lacan pôde escrever "Kant com Sade". Pois nessa crise dos semblantes, 
em cuja primeira fila certamente está o do pai, o sujeito fica perdido em 
busca de um novo desejo a abraçar, que o libertaria das solitárias satis
fações taciturnas da pulsão. Deus não resolve mais, os mestres do saber, 

' Sobre a questão dos fenômenos depressivos sob transferência, cf. Cottet (1985). 

99 



Extravias do deseJo: depressão e melancolia 

também não. Pode-se sem dúvida apostar no retorno dos pequenos 
deuses e de suas seitas, por menos que a histeria faça sua parte, ela que 
não passa sem Outro; mas enquanto isso há uma lógica no fato de que, 
em um mundo em que os olhos estão tão abertos que todos os valores 
caem sob o golpe da suspeita de impostura, em que o velho utilitarismo 
de Bentham, tal como relido por Lacan, encontra um vigor renovado e 
em que, com efeito, o cinismo generalizado do gozo reina como se
nhor, há uma lógica, eu dizia, no fato de que em um tal mundo os 
neuróticos, sempre um pouco "bela alma", se ... deprimam, eles que 
uma longa análise nem sempre consegue fazer olhar de frente o que 
Lacan designou como o "saldo cínico" de toda elaboração linguajeira. 

Esses deprimidos de quem não gostamos 

É evidente que, na mesma proporção dessas novas provas, novos recur
sos apareceram, a título, ao que parece, de contrapartida. Com o direito 
à saúde estendido ao psiquismo, uma legitimação crescente das queixas 
subjetivas se fez reconhecer. A psicanálise contribuiu amplamente para 
essa legitimação, ainda que não seja a única a recolher os suspiros. Po
deríamos acreditar que isso equivale a um ganho sobre a foraclusão da 
dimensão própria do sujeito na civilização da ciência. Porém, como por 
uma armadilha de uma razão pseudocientífica, com a categoria da de
pressão, o aviso de recebimento passou a ser recusado em nome da 
queixa, e por não saber ler na deploração dos sujeitos em desgraça o 
que ela carrega de uma experiência íntima do fim ou da perda2, põem-na 
na conta das supostas disfunções da doença. 

Um traço marcante, aos meus olhos, é que nada no discurso atual 
permite atribuir-lhe um valor humanamente positivado. Não nos es
queçamos de que outras épocas souberam dar sentido, ainda que ao 
preço do que nos aparece como uma ilusão, às diversas formas de questio
namento da vida. O tema da fé e do apelo a Deus abrigou muitas aspi
rações mortíferas, e a piedade sublimou mais de um desgosto do mundo 
(cf. o Biathanatos de Donne). A idealização romântica, por sua vez, 
soube absolver as complacências do homem partido, bem como os deses
peros do amor, e até mesmo fazer deles uma pose sedutora. Quanto ao 
gosto mórbido pelo spleen, será que ele não se autorizou a partir de um 
suposto protesto contra a burrice, não é, caro Baudelaire? etc. São apenas 
exemplos dispersos, tomados de empréstimo do campo da sublimação 

2 Ver a esse respeito os desenvolvimentos de Laurent (1996). 
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religiosa ou literária, mas que permitem por si sós medir o quanto, 
curiosamente, o discurso contemporâneo não gosta da depressão, ele que 
dela tanto fala. 

Incapaz de elaborá-la em formas sublimadas, ele a pensa como um 
déficit, jamais como um \·alor. Um defeito em relação à saúde quando 
é o médico que fala, mas também como uma falta, pois não é apenas o 
psicanalista que a considera assim: certamente uma falta moderna con
tra o obscuro imperativo de otimismo que nossa civilização sustenta, 
contra o comando de "ir em freme", de "enfrentar" etc. Os próprios 
sujeitos a percebem em sua dimensão de demissão e freqüentemente a 
evocam como uma renúncia à luta. Basta ver o "eu abaixo os braços" 
evocado há pouco. É claro que sempre há, especialmente graças à histe
ria, uma empatia especial pelo sujeito fracassado. O homem alegre e 
dinâmico, seja ele admirado ou invejado, raramente suscita verdadeira 
simpatia. Ao contrário, cede-se mais facilmente ao contágio da tristeza 
do homem abatido, e a compaixão está sempre pronta para se devotar 
e dar uma força. Entretanto, entre nós, hoje em dia, o blues não é 
coletivizante, e uma civilização que valoriza a competitividade e a con
quista, mesmo que em última análise não seja senão a do mercado, 
uma civilização assim não pode gostar de seus deprimidos, ainda que 
cada vez mais ela os engendre a título de doença do discurso capitalista 
(Cottet 1985). Aliás, a empatia que eu evocava é ela própria mitigada, 
pois o sujeito que não cede sobre sua depressão irrita e às vezes afugenta 
(Winnicott nos diria que é sob o efeito de uma defesa maníaca!). Não é 
apenas porque ele coloca em xeque os esforços mais devotados. É porque 
faz experimentar outra coisa: para além da impotência dos argumentos 
como também da inadequação das tentativas de persuasão, que isso agrade 
ou não ao cognitivista, ele desvela lateralmente o sem-razão da ligação 
com o mundo - que, entretanto, não é sem causa [S(A.)] e, dando teste
munho da contingência radical do que se acredita ser "o sentido" da 
vida, solicita ao interlocutor o que Lacan chamou a "junção mais íntima 
com o sentimento da vida" (1956: 558). O deprimido inquieta porque, 
unicamente com sua existência, ameaça o laço social. Daí a reprovação. 
Ela não é nova, mas hoje é unânime, ainda que bastante diversamente 
motivada. As épocas de fervor religioso leram na depressão um insulto 
feito à fé, um atentado contra o laço com o Outro divino, e dela fizeram 
um pecado. Nela a época moderna vê ao mesmo tempo uma doença e 
uma demissão. Notemos que a psicanálise não se isenta dessa reprovação. 
Quando Lacan situa a tristeza como uma covardia moral, apoiando-se 
em referências do tempo de antes da ciência, São Tomás, Dante e ... 
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Espinosa, certamente está em ruptura com tudo o que disso se diz alhures, 
mas nem por isso é menos juiz. Daí a necessidade de apreender o que 
distingue o veredicto da psicanálise daquele do discurso comum. 

Os ditos da depressão 
Como tudo o que chega ao seu alcance, os psicanalistas só podem co
nhecer a depressão pelos ditos do sujeito. Portanto o analista em exer
cício dela só saberá o que lhe for confiado no modo atual ou retrospec
tivo. É uma via da qual não se pode ignorar e que deixa em suas margens 
todo um espaço clínico, pois ela não encontra aqueles que passaram 
pelo outro lado do muro da linguagem e que são recolhidos pelo psi
quiatra. Penso nesses estados melancólicos em que o sujeito se paralisa 
no silêncio e na dor petrificada, desde então inacessível a todo apelo do 
semelhante. A exemplo do próprio Freud, e não menos de Lacan, o 
psicanalista deve sem dúvida instruir-se com esses casos extremos, e até 
mesmo esclarecê-los com seu saber, mas eles permanecem fora do alcan
ce do procedimento analítico, que não poderia acolher aqueles que, 
murados em uma dor e em uma petrificação sem palavras, recusam-se 
ao exercício da fala. A tal ponto que poderíamos nos perguntar se, 
entre a psicanálise e a consistência dos estados depressivos, ali onde elá 
existe - e supondo que a expressão tenha um sentido -, não há uma 
relação de exclusão. Ali onde ela se fala, entretanto, confiemos no que 
dela se diz, na psicanálise e fora dela. 

Parece-me que o estado depressivo é reduzido de muito bom gra
do ao afeto de tristeza. Sem dúvida porque abordamos essa última com 
a sentença estigmatizante de Lacan: a tristeza, covardia moral. Mas o 
estado depressivo não se reduz ao afeto como sentimento. Aquele que 
diz "estou deprimido" nisso implica certamente dor e tristeza, a ponto 
de um deprimido ... alegre ser quase uma contradição, embora a recí
proca não seja verdadeira. O sujeito desesperado nem sempre está 
deprimido, mas o deprimido pode estar em uma indiferença em relação 
aos sentimentos. Como prova: pode-se falar de um sujeito que nunca 
esteve deprimido, mas não se imagina um homem para quem a palavra 
tristeza não teria nenhum sentido e que não pudesse referi-la a nenhu
ma experiência própria. Há, de fato, uma tristeza genérica, o que quer 
dizer virtualmente inevitável, universal, por que não?, uma vez que está 
ligada ao estatuto do ser falante. É assim que Freud a situa, como o 
resultado normal de certos avatares da libido - ainda que ele tenha suas 
formas patológicas (913a: 258). Como efeito de linguagem, o sujeito é 
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::ssencialmente saturniano>. A tese de Lacan que inclui a dimensão ética 
:ia abordagem da tristeza não o contradiz. Ele faz desse afeto o quinhão 
::specífico daquele que se demite de seu dever de "se orientar no 
:nconsciente", portanto uma falta, um pecado "que só se situa a partir 
Jo pensamento" (1974a: 39); mas como, por outro lado, fica excluído 
_:iue qualquer um se oriente no inconsciente por inteiro, faz-se um lugar 
;iara aquilo que do pecado de tristeza permanece para cada um estrutu
:-almente irredutível. 

Na afirmação da depressão, há de fato sempre mais do que apenas 
.1 dimensão de afeto: o sujeito a evoca como uma perda de interesse ou 
.:ie capacidade, em fórmulas do tipo: "Não tenho mais ... forças, cora
;em, elã etc.", a menos que seja a vida que lhe pareça não ter mais 
,entido, gosto, valor. É mais do que a tristeza, cujas palavras são ou
:ras. É algo que toca à própria animação do sujeito e que se repercute 
::1falivelmente, no nível de seus empreendimentos, em efeitos de inércia 
-:i.ue, para além da coloração do sentimento, tocam ao próprio princí
;iio do interesse e da ação. Poderíamos ser tentados a concluir que se 
~ala de depressão quando a tristeza passou ao ato, ao ato de inibir o 
3inamismo da vontade, mas seria ignorar que a própria tristeza é ape
:ias um efeito, e que é preciso buscar em outro lugar a causa dessa 
3eflação libidinal que deixa o sujeito não somente triste, mas como 
_:iue ... "sem mola". Com essa expressão, alíngua não registra uma refe
:-ência implícita à causa? A mesma que reencontro em tal sujeito que, à 
,.1ída de uma depressão qualificada com justiça de melancólica, teste
:nunhava com notável precisão: "Eu não sofria, mas tinha perdido 
meu comando", e insistia que não podia dizê-lo de outra maneira que 
:1ão fosse com essa expressão por ele cunhada. Vê-se que ela é espanto
samente consonante com a de Lacan, quando este diz que o sujeito 
:nelancólico tenta reunir-se a esse objeto a "cujo comando lhe escapa" 
1962-3a, aula de 3 de julho de 1963). De fato, na alíngua mais co

:num, o estado depressivo se diz essencialmente com metáforas corpo
:-ais. Declina-se com imagens de corpo parado, imobilizado, que não 
·'anda mais", "não vai adiante", que "não encara mais", que "abaixa os 
:)raças" etc. E não se chega a dizer "eu me retiro" para dizer: "eu renun
.:io", enquanto a dor é evocada com imagens de petrificação e de movi
mento impedido, como Lacan havia notado em seu "O seminário, livro 
1 O: a angústia"? Todas essas expressões que se depositam na língua cer-

·' Para a história da noção, ver Klibansky et ai. (1989). 
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tamenre não passam de refugos de experiências subjetivas, mas por mais 
degradado que seja seu poder metafórico, não deixam menos rastro. Últi
mo recurso da preguiça de bem-dizer, elas são geralmente suplantadas pe
las palavras singulares que cada sujeito tira do fundo de si para dizer ao 
mesmo tempo a vacuidade e a inércia, pois os ditos da depressão sempre 
designam uma interseção em que se conjugam a tristeza e a inibição. 

A causa do desejo tomada ao avesso 
A psiquiatria de hoje dá enorme importância a essa dimensão de inibi
ção, pois ela lhe serve para ignorar a tecla subjetiva em proveito de um 
suposto déficit do eu (cf. Laurent 1996). Não é assim que a entende
mos, mas nem por isso devemos minimizar sua dimensão. O próprio 
Freud via na inibição um efeito da divisão do sujeito e a imputava seja 
à defesa paralisante contra o retorno do recalcado, seja aos interditos 
punitivos do supereu e às repartições dos investimentos que uma e ou
tro comandam (1926b: 4-5). Ele já a havia claramente reconhecido como 
fenômeno do sujeito e a conectava explicitamente à depressão. É verdade 
que em sua célebre tríade, inibição, sintoma, angústia, tanto quanto na 
retomada que Lacan dela fez ao longo de "O seminário, livro 10: a 
angústia", o termo depressão brilha por sua ausência e ... por súa 
diferença, se tentamos ali alojá-lo. Com efeito, a tristeza depressiva não 
é a angústia, o afeto-tipo da relação com um real inassimilável, ela é, 
ao contrário ... "senti-mente", que engana sobre a causa; ela também 
não é um sintoma -, dele não tem nem a estrutura nem a consistência -
mas antes um estado do sujeito, submetido à flutuação e compatível 
com as diferentes estruturas clínicas. Sem ser nem estrutura nem afeto 
do real, a depressão participa entretanto das figuras da inibição. É as
sim, aliás, que a entendia Freud quando, falando da inibição no fim de 
seu primeiro capítulo, precisa que "nos estados depressivos" ela é "global" 
(ibid.: 5), cristalizando o conjunto das funções libidinais. 

A partir daí verifica-se que os estados depressivos, por mais varia
dos e flutuantes que sejam, caem sob o golpe de uma fórmula unitária. 
Digo: suspensão da causa do desejo, uma vez que a inapetência apática 
e dolorosa que chamamos depressão encontra sua condição estrutural 
maior na queda de sua eficácia. Assim, falar de depressão não é nada 
mais que tomar essa causa do dese10 pelo aYesso, por suas falhas ou 
suas vacilações. Noto, aliás, que essa tese explica imediatamente aquilo 
que chamo de efeito antidepressivo da psicanálise. Por mais limitado 
que seja, este nem por isso é menos patente, e se liga ao fato de que, do 
começo ao fim, a psicanálise opera pela causa do desejo. Primeiramente 
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na entrada, quando introduz o sujeito em uma temporalidade de espera 
que sustenta ou restaura o vetor do desejo; e também na saída, pois a 
conclusão, por menos que ocorra, marca um mais além da posição 
depressiva (cf. Soler 1992: 181). 

Essa fórmula vale rransestruturalmente, quer se trate das vacila
ções da causa nas neuroses ou de sua saída de cena na psicose melancó
lica. De um lado, é a foraclusão própria da psicose e seu correlato de 
um gozo como excedente que explicam sua saída de cena. Suas formas 
são múltipías e nem sempre espetaculares ou patéticas: desde a indife
rença, a apatia e o apragmatismo mais discretos - e às vezes ao ponto 
de confundir-se com o "normal" - até os mais impressionantes paro
xismos da dor e da inércia melancólicas. Do lado das neuroses, também 
são numerosas as ocasiões em que se enfraquece, por um tempo, o que 
Lacan chamava de "a potência da pura perda" (1958b: 691). Essa 
-::xpressão, que com·oca a eficácia vital daquilo que Freud referia ao 
objeto perdido, é bem talhada para indicar que a morte "atualizada na 
seqüência significante" (1958a: 629) preside tanto o sentimento da 
,.-ida e de seu dinamismo quanto suas recaídas depressivas, e que, no 
mesmo golpe, estas dependem de conjunturas mais contingentes, a serem 
situadas na junção da relação com o objeto. 

Eficácia da castração 

Se perguntarmos: o que deprime, seria o intolerável da castraçao~, a 
resposta só pode ser negativa. Se a castração é o nome que damos à 
perda da coisa engendrada pela linguagem, certamente ela está sempre 
implicada no afeto depressivo; mas se ela é uma condição desse afeto, 
está longe de ser a causa. Podemos até enfatizar a tese contrária, ou seja, 
a de que a causa do desejo só toma sua função a partir da eficácia da 
;::astração. "Potência da pura perda", dizia Lacan. E que potência é 
essa, senão a que impulsiona e mantém todo o tipo de dinamismo, as 
:onquistas e os empreendimentos, e que dá assim ao sujeito já morto 
.:lo significante a vitalidade anômala e paradoxal de um desejo decidido? 
Se há um afeto próprio da castração, não é, de fato, a depressão, mas a 
mgúsna, e até mesmo o horror, que são coisas completamente diferen
:es. Trata-se então aí de uma triste verdade, como sugere alíngua? 
_.\ verdade não é triste, ela é horrível, inumana, e o horror não deprime, 
1ntes desperta. Assim concebe-se que uma análise, longe de resolver 
-.ima castração, a reproduza ("assunção da castração", dizia Lacan em 
ama certa época, no vocabulário da transformação do sujeito, e, mais 
:arde, em termos de lógica, instauração da função proposicional <l>x), 
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assim concebe-se, como eu dizia, que uma análise resolva completamente 
o que chamarei de tentações depressivas e que consiga às vezes revertê
las em efeito de entusiasmo, sem que haja necessidade de exortações ou 
de outras sugestões. 

A depressão não é diretamente produzida pela castração, talvez 
nosso único universal, mas pelas soluções singulares trazidas por cada 
sujeito, que variam em função das contingências, mas que sempre im
plicam a dimensão ética. Nesse sentido, a expressão que evoca o sujeito 
como "estruturalmente deprimido", e que subentende que ele o seja em 
razão da castração, carece de precisão. Seria mais correto dizer "estru
turalmente deprimível", uma vez que a depressão sempre surge em fun
ção dos avatares da junção com o objeto. 

A clínica da causa, à medida que ela articula a falta da castração 
com o objeto mais-de-gozar que a ela responde, desenvolve-se entre dois 
limites. Em um extremo, a castração funda a potência desejante, eri
gindo o objeto em sua potência agalmática. É então o caso, ilustrado por 
Lacan, mas bem longe de nós, de Alcebíades, "o desejante por excelên
cia" (1960: 826), para quem a castração está incluída no objeto: a Í-<p. 

No outro extremo, a supressão dos fogos, a perda da relação com o 
mundo, a estase do ser petrificado do melancólico transformado ele 
próprio em objeto rejeitado, encarnando um gozo fora da referência 
fálica: a /<Po. Entre os dois, todos os fenômenos ambíguos da neurose. 
Digo-os ambíguos porque os estados depressivos do sujeito neurótico 
são também figuras do desejo: o que dele resta quando, desintricando
se da pulsão, do que Lacan chama sua alma pesada, ele se separa dos 
"brotos vivazes da tendência ferida" (1958a) e tende a reduzir-se a sua 
instância negativa. Então, recusando todos os mais-de-gozar 
atualizados, mesmo quando, como se diz, "ele tem tudo para ser feliz", 
o sujeito, por meio de sua inapetência morosa, o denuncia. Não é o 
grau zero do desejo, mas sua redução mais ou menos realizada ao fun
damento do (-<p) da castração. O sujeito nesse estado bem goza de 
alguma coisa, pois sua rejeição das ofertas da vida fomenta a utopia 
vazia desse nada que é a outra coisa que não existe, e do qual Paul 
Claudel, em O sapatinho de cetim, disse maravilhosamente: "E não há 
então nada além desse nada que libera de tudo?". E, de fato, ele não 
deixa o sujeito gozar da consistência por assim dizer a-corporal da cas
tração, a ser escrita: (-<p=a). Da histeria à obsessão, as formas sem dú
vida diferem, não excluindo, além disso, todas as espécies de conjuga
ção com os prazeres tristes do auto-erotismo, ou até os gozos tacitur
nos da pulsão, mas o que importa aqui é a curva do conjunto em que se 

106 



Extravias do dese10: depressão e melancolia 

repartem os fenômenos. Do desejo conquistador ao desejo abolido do 
melancólico, passando pelo desejo problemático ou duvidoso da neu
rose, o amor pelo objeto, o ódio de si e o investimento narcísico de si 
ordenam-se nesse registro. A articulação com o gozo evidentemente se 
impõe: desde gue o desejo é ele próprio uma defesa, ali onde ele cai, 
erige-se gozo. E, portanto, exato dizer também que o estado depressivo 
é um modo de gozo, mas a fórmula só será operatória se conseguirmos 
fornecer suas coordenadas particulares em cada caso. 

Clínica diferencial 

Corre uma tese que diz que as mulheres ficariam mais freqüentemente 
deprimidas. As estatísticas mais recentes pretendem constatá-lo, amda 
que para a psicose maníaco-depressiva elas não registrem nenhuma va
riação significativa do homem para a mulher. Esse último ponto não 
surpreenderá se considerarmos que o império da foraclusão não conhe
ce a fronteira dos sexos. Quanto ao primeiro, os psicanalistas, que não 
confiam muito em estatísticas, poderiam negligenciá-lo e nele não ver 
senão um artefato: com efeito, o que hoje se põe na conta da depressão 
é a queixa. Ora, a propensão à queixa, assim como a tolerância que a 
acolhe, variam em função dos sexos. Se as mulheres se queixam mais 
facilmente, é porque a confissão das fraquezas do ser, de sua tristeza, de 
sua dor, de seu desânimo, em suma, de tudo o que pode abater seu elã 
e sua combatividade, é mais compatível com as identificações-padrão da 
feminilidade que com os ideais da virilidade. Há ainda mais: a própria 
queixa feminiza, a ponto de que se aprende, do lado homem, a contê-la, 
ao passo que do lado mulher nada objeta a que seja usada, chegando-se 
mesmo a colocá-la às vezes a serviço da vontade de agradar. 

"Um arzinho de dúvida e de melancolia, / Você sabe disso, Ninon, 
a torna bem mais bonita", já dizia Musset em uma provocação. 

Não poderíamos esquecer que o próprio Freud, conectando a de
pressão feminina à sua posição em relação à castração, faz da inveja do 
pênis um fator de predisposição. Sabe-se o itinerário impressionante 
que ele nos descreve à luz de sua experiência da transferência: iniciado 
com a inveja e a reivindicação, ele prosseguiria com a espera do substi
tuto, para encerrar-se pela depressão grave, pelo desespero diante do 
impossível. Além disso, essas três fases têm uma homologia com os três 
tempos da erotomania, que uma determinada psiquiatria descreveria 
logo depois. A constatação empírica, fora da transferência, não parece 
contr~dizer isso claramente. Parece até que se admite de bom grado que 
os sentimentos de inferioridade, de menos-valia, o déficit de auto-esti-
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ma como se diz hoje em dia, tão propícios ao estado depressivo, sejam 
mais freqüentes nas mulheres, estando, aliás, bem de acordo com a 
inveja, pois esta faz com que as experiências de impotência próprias a 
todo sujeito sejam vividas no registro da comparação desvalorizante, 
que imagina que outros estejam menos expostos a isso. A questão não 
é, evidentemente, estatística. Trata-se antes de saber o que poderia fun
dar essa dissimetria. Por que os "sustentáculos do desejo", os homens, 
seriam menos sujeitos ao estado depressivo que os "apelantes do sexo" 
(Lacan 1958d: 736), as mulheres? 

E uma vez que se trata da causa do desejo, busquemos a resposta 
do lado dos infortúnios do amor, que bem poderiam programar para 
as mulheres lutos sem equivalente no homem. Refiro-me aqui ao amor 
sexuado, deixando de lado aquele que se dirige à criança. Este também 
comporta, evidentemente, seu quinhão de inquietações, de sofrimentos 
e de renúncias, mas creio, para dizer a verdade, que ele atormenta mais 
do que deprime. 

O amor, sabe-se disso desde sempre, é o tratamento espontâneo, 
quase natural, da tristeza e do abatimento; os afetos de plenitude e 
alegria que suscita opõem-se termo a termo aos sentimentos de tristeza 
e de vacuidade que marcam a posição depressiva. Para esta, há curiosa
mente uma dissimetria de um sexo ao outro, homóloga àquela obser
vada na homossexualidade: a do homem diz mais respeito aos impasses 
do desejo, ao passo que a da mulher se engendra a partir da falta do 
amor. Tomarei a questão sob esse aspecto. 

Tormento feminino 

Freud reconheceu o valor fálico do amor ao estabelecer a equivalência 
entre a angústia de castração própria do homem e a angústia de perder 
o amor própria da mulher. Mas são as fórmulas de Lacan distinguindo 
o ser e o ter fálicos que permitem que nos orientemos quanto à ques
tão. Formulemos a dissimetria: o ser fálico, única identificação a su
portar o ser-mulher, sustenta-se com o amor. Não é o caso para o ho
mem, cuja virilidade se afirma do lado do ter, por meio da potência 
sexual e de suas múltiplas metonímias. O ser-mulher se sustenta dupla
mente com o amor: enquanto o "ser amada" vale por "ser o falo", 
acabo de lembrá-lo, mas também à medida que só se ama a partir da 
própria falta. Pode-se, portanto, dizer: amor, feminino. É, aliás, o que 
levou Lacan a afirmar, em uma fórmula tanto mais provocante quanto 
perfeitamente rigorosa, que quando um homem ama - o que também 
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J.contece, é claro-, ele o faz como mulher. Ele ama, em outras palavras, 
J. medida que ele próprio está sujeito à falta, pois, quanto ao que diz 
:-espeito ao seu ser-homem, ele, ao contrário, não entende nada do amor 
- o que, de faw, rudo indica -, porque "se basta com seu gozo" (1973-4, 
.mia de 12 de fevereiro de 1974). Portanto as mulheres amam porque 
.::hamam o amor. E o amor é chamado porque é dom, ao passo que o 
desejo é "conquista". Compreende-se a partir daí o efeito antidepressivo 
3o encontro amoroso que, se comporta o corpo-a-corpo, a ele não se 
~eduz. Pois o amor dirige-se ao dizer, operando o enigmático reconheci
::iento de dois inconscientes\ Infelizmente o amor é fortuito e, além 
3isso, efêmero, como sempre se soube. É a razão pela qual, aliás, ele 
.1~pira a não cessar de se escrever, a elevar-se ao necessário. Excitante 
.:;uando se ganha com o encontro, o amor é também deprimente quan
,:o se perde e, situando a causa do desejo no Outro, ele deixa o sujeito 
1 mercê dos caprichos de sua resposta, como que ameaçado de ausên
~:a. Essa alienação vale também para o homem, é claro, a não ser pelo 
;.1to de que, para ele, seu ser se sustenta com uma coisa diferente do 
.1mor, digamos com seu desejo - Lacan diz isso muito mais cruamente . 
. -\s mulheres fazem mais freqüentemente do amor uma causa e quando 
:::ie falta, por contingência ou por fato de civilização, pois ele está hoje 
:::~ crise, elas ficam sem causa. Pior: quando o amor não se furta, ele 
;ode, com sua própria presença, arrasar o sujeito sob o peso de um 
Outro tanto mais esmagador quanto mais lhe for atribuída a causa do 
.:esejo. Freud o reconhece, ressaltando que o amor e a melancolia são 
iois casos "de esmagamento pelo objeto". Quanto a Lacan, em seu 
) seminário, livro 1: os escritos técnicos de Freud (1953-4), ele não 
--.esita em dizer que o amor é uma espécie de suicídio! A elação amoro-
0.1, a plenitude e a alegria de fato cobrem aqui uma remissão ao Outro 
~'...!]OS graus são variados, mas que pode chegar ao extremo da abolição 
. oluntária, como, por exemplo, em certos misticismos. Assim, quer se 
:-,este ou se esquive, o amor sempre programa algum desencanto e, ao 
:::ntregar-se a ele, toda mulher sempre será um pouco ... viúva! As conse
~jências são variadas, quer se trate do luto agudo tão freqüente, da 
idlação a mínima da alegria de viver, ou por vezes de metamorfoses 
.:-:1previsíveis, tais como esse típico rebatimento sobre o ter que, às vezes, 
.:.:J longo do tempo, transforma a jovem amante decepcionada em áspera 
~egera! Ah! Quem nos falará dos motivos de certas avarezas femininas, 
.:. de Eugénie Grandet de Balzac ou de Tristana de Bufiuel, por exemplo? 

4 Podemos reconhecer aí a tese de O seminário, liuro 20: mais, ainda (1972-3). 
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Um nada de tristeza 

Até aqui, só evoqu~i os efeitos do amor e suas conseqüências no nível 
da identificação fálica do ser. É preciso, entretanto, referi-los também 
ao campo do gozo. Lacan marcou aí uma articulação precisa, que 
conecta o insaciável do amor à não-relação sexual, e a exigência pro
priamente feminina a seu estatuto de Outro absoluto, não-toda na fun
cão fálica. 
~ É notável que, em relação às mulheres, Lacan jamais tenha avan
çado no sentido freudiano, ele que, quanto à sexuação e suas conseqüên
cias, tanto trouxe de novo. Sem dúvida ele mantém a ênfase posta por 
Freud na falta feminina quando formula que todo sujeito como tal 
está inscrito na função fálica da castração; mas quando se trata de 
situar a diferença, ele a reconhece do lado de um gozo não fálico, "não
todo". Um gozo foracluído da linguagem que o inconsciente não co
nhece, inassimilável, como que rejeitado até o limite da série fálica -
segregação - em excesso quanto à cifração possível. Pode-se ver o pro
blema: se o remédio para a tristeza é "se reconhecer no inconsciente", 
em seus signos e suas ficções, qual será o afeto do gozo que nele não se 
inscreve e que a mulher, como Outro para ela mesma, tem a seu encar
go?s 

Podemos aqui retornar ao problema da culpa. Freud, como se sabe, 
a refere ao pai, aquele da Lei, o pai morto de Totem e tabu que o 
assassinato eterniza, o pai do monoteísmo. Trata-se apenas de um mito, 
evidentemente, mas amarra de maneira irredutível a culpa e o amor por 
esse pai morto, que se tornou Nome-do-Pai e a respeito do qual a dívi
da é impagável. Ora, sobre essa questão, a distância de Freud a Lacan é 
sensível. Lacan não refere a culpa ao pai, mas ao gozo: ao gozo en
quanto existe no simbólico (cuja falha torna o gozo culpado, existên
cia e sexo aí incluídos)6, e ao gozo corno marcado pelo simbólico. Con
seqüentemente, o gozo é duplamente culpado: pelo fato de sua ex
sistência, mas também por sua laceração pelo significante "culpa", diz 
Lacan. Pecado original e duplicado, portanto: pelo gozo que há e pelo 
que não há mais. A esse respeito, o Nome-do-Pai, cuja "verdadeira 
função" é "unir [e não opor] um desejo à lei" (1960: 824), longe de 

' É a expressão que Lacan emprega em "Subversão do desejo e dialética do desejo no 
inconsciente freudiano" (1960) para o gozo "cuja falta torna o Outro inconsistente". 

6 As referências a esse ponto são múltiplas. Ver especialmente Lacan (195 Se: 666-7; 
1960: 824). 
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engendrar a culpa, a tampona. É a única tese que verdadeiramente explica 
o fato de que a culpa só se eleva à certeza delirante nos casos de psicose, 
nos quais falta precisamente a mediação paterna. Aliás, a tese freudiana 
que termina atribuindo a culpa melancólica à identificação com o pai 
primitivo não o contradiz, contanto que se reconheça nesse pai não o 
)Jome-do-Pai, mas o pai que gozava antes de seu assassinato (Laurent 
1996). Além disso, gostaria de chamar a atenção para as últimas obser
\·ações de Freud de que dispomos, em número de nove, datadas de 
1unho de 1938, pois elas assinalam uma abordagem que não passa pelo 
;-ai (Freud 1985: 288). A própria série dessas observações é indicativa 
da gravitação do pensamento de Freud, uma vez que quatro delas recaem 
sobre a inferioridade feminina, a culpa ligada ao amor insatisfeito, a 
:nibição e a ... mística. Retenho a inibição porque, como eu já disse, ela 
-§ correlata da depressão. Freud situa sua causa primeira na masturbação 
infantil, uma vez que seu gozo é "insuficiente em si". Modo de dizer, 
parece-me, que o gozo fálico, pouco amável, de fato não satisfaz. É o 
gozo que "não se deveria ter", culpado por definição e cujo não-senso 
d inibição deprimida denuncia e rejeita. 

Quanto ao ser de gozo que nenhum significante, nem mesmo o 
significante fálico, identifica, ele só é visado no discurso pelo insulto: 
·'primeira palavra como a última de todo diálogo" (Lacan 1972: 44) 
~eirando o inefável. Isso me leva à mulher lfemme], que se ... difama 
:diffame ], dizia Lacan. Entretanto, mais que um efeito da maldade, 
:rata-se da impossibilidade de dizê-la com as palavras do gozo fálico. 
O importante aqui é que essa impossibilidade também é da mulher, e 
que a experiência mostra, de fato, que ela mesma se autodifama mais 
freqüentemente do que seria esperado. Reconheçamos nesse traço de 
melancolia que lhe é próprio uma tentativa de falar de si como Outro. 
Ora, no gozo não cifrado que é o seu, e que a ultrapassa porque não 
passa para o inconsciente, não há meio para uma mulher "se reconhe
~er" (Lacan 1974a). Daí um mais de tristeza sempre possível e como 
que imotivado, se quisermos admitir aqui o termo que Guirault aplica 
a certos assassinatos nos quais o sujeito visa diretamente ao kakon do 
ser. Nada a ver com os sentimentos de insuficiência que evoquei anterior
mente: esse traço e esse afeto certamente não excluem a "inferioridade" 
do que foi vivido, mas em si mesmos não se referem nem à falta nem ao 
gozo fálicos, os quais geram sobretudo angústia e inibição. O delírio de 
indignidade melancólica - que, evidentemente, é outra coisa - é aqui 
~evelador: passando aos extremos, ele mostra que a rejeição no auto
insulto do gozo foracluído é a última fortificação verbal antes da ex-
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pulsão desse mesmo gozo pela passagem ao ato suicida. Mais comumente 
- quero dizer fora da psicose -, a rejeição na injúria é como que o 
primeiro grau de uma sublimação paradoxal que vem para esse lugar 
do gozo "onde se vocifera que o universo é uma falha na pureza do 
não-ser" (Lacan 1960: 819). 

Esse estatuto do gozo dá seu sentido ao apelo propriamente femi
nino de um amor eletivo. Essa exigência não poderia resolver o desa
cordo dos gozos; ela antes repetirá a desunião que, na aproximação 
dos sexos, dá existência ao Outro absoluto, tornando a mulher sempre 
Outro, Outro para ela mesma. O amor a deixará então só com sua 
outridade, mas ao menos esse Outro que ele erige poderá indexá-la 
com o nome do amante, tal como Julieta eternizada por Romeu, Isolda 
por Tristão ... ou Beatriz por Dante. Deduz-se daí que, para uma mu
lher, a perda do amor excede a dimensão fálica a que Freud a reduzia; 
pois o que ela perde ao perder o amor é ela mesma, mas como Outro. 
Se, para Freud, o trabalho do luto deixa sempre subsistir um núcleo 
irredutível de fixação "inconsolável" no ser perdido, e tanto mais ines
quecível quanto este for mais radicalmente estranho, inassimiláveF, 
Lacan faz perceber uma outra face do fenômeno, na qual o inesquecível 
para uma mulher é o que o amor fez dela: o Outro que, no mesmo 
movimento, ele institui e ... reabilita. Pois é isso que é imposto pela 
lição dos amores místicos. 

Benefícios do bem-dizer 

E então, será que a psicanálise deprime as mulheres, como Freud pen
sou poder constatar? A questão equivale, de fato, a perguntar como e 
até onde a ética do bem-dizer, própria da psicanálise, é suscetível de 
aliviar a carga de gozo dos sujeitos e especialmente daqueles que são 
não-todos no gozo fálico. 

A psicanálise, que opera precisamente pelo amor de transferência, 
não trabalha para o amor. Ela antes faz perder a esperança em relação à 
solução espontânea que ele propõe. É, aliás, curioso constatar que Freud 
se fez essa pergunta nos textos dedicados à transferência por volta de 
1914, hesitando sobre o que conviria conceder ao amor. Sua resposta, 
sabe-se disso, é rude, categoricamente. Contrariamente ao que, de bom 
grado, esperaríamos, uma psicanálise nada assegura quanto ao amor. 
Ela faz, entretanto, melhor: longe de resolver a contingência do amor, 

e Estou aqui fazendo alusão à belíssima exposição de Turnhcim (1997). 
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ela a confirma, revelando, sob seu efeito de ser, o des-ser irredutível do 
desejo (-<p) e, sob a aspiração uni tiva, a objeção do gozo fálico e da 
causa fantasmática. O bem-dizer não poupará, portanto, ninguém de 
ser afetado pelos paradoxos do gozo, na dupla vertente da limitação 
fálica e de seus suplementos que, por vezes, retornam às mulheres. Mas 
a psicanálise é hoje o único discurso a oferecer uma causa ... outra, e, 
por menos que o sujeito seja esse "analisante lógico" que evoquei anterior
mente, haverá ganho ... de saber. Ora, este sempre tem efeitos, terapêu
ticos e subjetivos, pois, elevando as impotências vividas às coerções da 
estrutura que as transcendem, ele toca no próprio princípio do horror 
da castração, chegando às vezes a produzir até mesmo algum efeito de 
entusiasmo. Daí concluímos que a tristeza que está aquém do bem
dizer pode legitimamente ser estigmatizada como uma falta. Quanto 
ao amor, embora não haja nenhuma vitória sobre sua contingência, ele 
nada perderá com isso, podendo até mesmo tornar-se "mais digno do 
que a profusão de fal3:tório que ele constitui atualmente" (1973b: 10), 
se acreditarmos em Jacques Lacan. 



A. obrigação de ser feliz* 

Daniele Silvestre 

Um novo credo \'indo do Oeste e da ciência prega o dever de ser feliz. 
Qualquer fraqueza em relação a essa obrigação moral será chamada a 
partir de agora de depressão e verá serem-lhe impostas primeiro a 
medicalização, depois a psicologização. Tentarei examinar a questão 
um pouco mais de perto. 

Apresentarei algumas reflexões, vindas de uma prática em meio 
hospitalar não psiquiátrico, sobre o uso cada vez mais difundido do 
termo depressão e também sobre suas largas conseqüências de prescri
ção medicamentosa. Observem que digo o termo, e não o diagnóstico 
de depressão; vocês verão por quê. Aliás, a partir do momento em que 
se associa a esse termo uma prescrição, é preciso investigar a questão do 
proveito que lhe está necessariamente associado: quem lucra com isso? 
Lembremos do Prozac, a pílula da felicidade. Essa não é uma questão 
secundária: observem a resistência selvagem desses laboratórios farma
cêuticos aos medicamentos genéricos. 

Em alguns serviços hospitalares, aqueles que tratam dos doentes 
atingidos por doenças muito graves, de prognóstico freqüentemente 
reservado, apela-se, ao que parece cada vez mais, para os psicólogos, 
psicoterapeutas etc. Tive essa experiência, nos anos 1970, em um servi
ço de nefrologia pediátrica em que apenas o transplante renal tornava 
o horizonte um pouco menos sombrio, e já há dez anos, em um serviço 
de patologia infecciosa em que são tratados doentes de AIDS e no qual 
até muito recentemente o prognóstico ainda era fatal a curto prazo. 

Primeira constatação: o recurso aos psis não me parece ter limita
do de modo evidente o uso dos medicamentos antidepressivos, nem 
afinado de maneira substancial o diagnóstico de depressão, uma vez 
que esse rótulo é tão-somente função da impressão produzida pelo 
humor do doente sobre os profissionais ou ainda do efeito produzido 
sobre os profissionais pelo comportamento dos doentes hospitalizados. 
Ele fala da morte, diz-se que é suicida. Ela chorou essa manhã, cha
mam o psi para administrar-lhe antidepressivos, às vezes mesmo depois 
de já tê-lo feito! 

'Do original: 'Tobligation au bonheur". La Cause freudienne, 35, 1997: 26-8. Tra
dução de Marcelo Jacques de Moraes. 
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Dizendo de outra maneira, é a reatividade do doente ao processo 
de medicalização em que ele é inserido que é sumariamente avaliada a 
partir de alguns elementos psicológicos não específicos, de certo modo 
por feeling. Podemos nos perguntar de passagem o que ocorrerá quan
do a isso acrescentar-se o recentissimamente-chegado "diagnóstico de 
enfermaria". 

O processo em que entra o doente hospitalizado é, por definição, 
infantilizante, já que, acamado, assistido em suas necessidades funda
mentais, essencialmente dependente dos profissionais, ele está despoja
do dos atributos que são normalmente os seus na vida cotidiana: de pé, 
em suas funções profissionais, familiares, relacionais etc., ali, está 
deitado, dependente e à espera da melhora de seu estado ou dos cuida
dos médicos que lhe são prodigalizados e que ele recebe por definição 
passivamente, uma vez que não é ele, mas o saber médico na pessoa de 
seu próprio médico, quem decide. 

Ele é capturado em uma situação paradoxal: ter de aceitar o que 
lhe fazem - exames, cuidados, tratamentos -, de preferência sem dis
cussão, isto é, em uma atitude passiva designada pelo termo americano: 
compliance1, que designa a faculdade de dobrar-se2 ao tratamento mé
dico (entendido em sentido amplo). Ao mesmo tempo, porém, pede-se 
a ele, implicitamente, para cooperar e até mesmo aderir sem reservas ao 
tratamento, com toda a confiança, isto é, não passiva, mas ativamente. 
Pede-se a ele, em suma, que seja uma criança obediente e também um 
adulto que consinta e participe. 

A experiência com esse tipo de situação leva-me a pensar que qual
quer atitude indicando a grande dificuldade de aceitar essa situação 
paradoxal é chamada de "depressão", e que o paciente está tendendo 
para um lado ou para o outro: passividade demais ou seu inverso. O doente 
que participa, que se comporta como adulto, não deve, de todo modo, 
chegar a ponto de discutir o tratamento que lhe é administrado. O saber 
médico não é compartilhável, ele marca um limite para além do qual 
tratar-se-ia de transgressão. A compliance do doente implica obediência. 
Se uma compliance demasiado grande converte-se em passividade, 
levanta-se o diagnóstico de depressão. Isso não é forçosamente falso: a 
indiferença deve nos alertar. Mas uma aptidão demasiado grande à 
discussão, ao questionamento sobre o que está sendo feito, traz uma 

1 N. do T. Em português: complacência, condescendência, submissão. 

2 N. do T. No original, se plier, equivalente ao verbo inglês to ply, presente em compliance. 
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,:.ispeita de não-compliance, a qual supostamente mascara uma secreta 
iepressão subjacente. Donde se vê que ela serve para tudo: é o "pulmão" 
ie Moliere, em seu Doente imaginário. 

O bom doente é um colaborador, que não transgride as regras de 
_-ompliance às quais é prescrito que se submeta. Aquele que resiste, por 
::i.enos que o faça, e cuja compliance não é perfeita, é um mau doente: 
::>s antidepressivos estão aí para remediar esse problema. Faz parte do 
.:iuadro o fato de não se aceitar o sofrimento da doença, outra indica
;ão de um mau doente; tanto é, que ainda se pensa que é preciso sofrer 
?ara curar-se, isto é, ser feliz. Há um preço a pagar: aquele que custa a 
i.::eitá-lo é um depressivo. 

Dizendo de outra maneira, tudo se passa como se a regra fosse não 
sofrer moralmente pelo sofrimento físico e pelas coerções da doença . 
. \ imagem que reina senhora é a do bem-estar para aquele que sabe 
'"positivar" os acontecimentos que sobreYêm em sua vida, e até mesmo 
::10 mundo que o cerca. Aquele que não o consegue e deplora sua impo
~ência atesta uma incapacidade ou uma fraqueza dignas de culpa. Essa 
:magem se alastrou de tal maneira, por meio da interiorização de um 
inico ideal do eu socialmente admitido (para escrever como Lacan: 1 (A), 
:deal do Outro), que toda tristeza é vergonhosa, injustificada e, daqui 
?Or diante, patológica. Curiosamente, patologizar a tristeza, sob o ter
mo depressão, é a maneira encontrada pelos médicos para sair do registro 
moral. Os próprios pacientes integraram essa idéia e pedem a seus médicos 
?Sicotrópicos porque se dizem deprimidos. É o cúmulo da alienação 
.1derir a esse ponto à norma imposta! 

Perder seu trabalho, seu pai, sua companheira merecem um anti
Jepressivo, uma vez que a tristeza ou o sentimento de luto é assimilado 
i um estado depressivo. Ser feliz, positivo, contente com sua sorte é o 
::1ovo credo, e o sutil distintivo entre o sofrimento psíquico normal que 
.1companha uma perda e o abandono ao desespero de um ser entregue 
.1 sua angústia ou deixado à solta pelo Outro não está mais na ordem 
io dia de uma normatividade alçada à onipotência de uma regra. E no 
::ntanto começa-se a admitir que um doente tem o direito de queixar-se 
Jas dores pós-operatórias, de não considerá-las normais, aceitáveis, so
;:,retudo desde que se sabe que é possível aliviá-las. Mas não é assim 
.:om o direito de ficar triste com a idéia de não mais poder viver e 
respirar no mundo como se fazia antes de estar doente, ou com aquele 
de se dar o tempo x de que cada pessoa precisa para fabricar novas 
referências e até mesmo suas próprias normas, se as do Outro não são 
mais compatíveis com aquilo que ela se tornou, em função da doença e 
de suas conseqüências. 
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Do direito à saúde, passamos ao direito de ser feliz. Ficar triste é 
uma anormalidade, uma falta moral cuja redução química é confiada 
ao médico ou ao psi. Psicologizam-se de bom grado as perturbações do 
humor manifestamente reportáveis a um problema médico que tenha 
vindo abalar a relação de um sujeito com seu corpo até então silencioso. 
Em compensação, em vez de a ela ser assegurado um endereço, um 
lugar de questionamento, a tristeza sem objeto, isto é, aquela que não 
se pode reportar a uma situação de perda ou de falta real, será medi
calizada. Ela é sem objeto no sentido de "sem causa" objetivável, embora 
esteja ligada ao que chamamos de objeto, o objeto lacaniano; quando a 
não é mais causa do desejo do Outro, a falta-a-ser do sujeito torna-se 
"ser demais" (cf. Miller 1993 ). De fato, trata-se, no deprimido, de um 
golpe desferido no desejo via a causa: em termos freudianos, suspensão 
da libido. 

Entretanto é preciso distinguir os dois casos, pois seu tratamento é 
radicalmente diferente, em todas as suas dimensões: o tratamento teó
rico que lhes é aplicado, e o tratamento prático pelo qual se deve fazê-los 
passar. Esse é o termo adequado quando há um tratamento químico 
cujo único objetivo é fazer desaparecer as manifestações e as conseqüên
cias dessa afecção. Mas é também um termo que tem seu valor quan
do há um tratamento psicológico: um tratamento por meio da pala
vra. A dita depressão deve poder retornar a uma rede significante que a 
faça significar algo para o sujeito, caso não possa desvelar sua causa até 
o momento enigmática. 

O atual tratamento da depressão pelos médicos é apenas uma ta
peação humanista; o médico compensa o recorte realizado pela medi
cina, do corpo em órgãos, acreditando reencontrar um suplemento de 
alma com a preocupação que tem em relação à depressão, a qual, en
tretanto, revela um furo que ele não pára de querer tapar. Como o 
doente praticamente não tem escolha ou os meios de decidir de outra 
maneira, ele na maioria das vezes não perceberá aí a oportunidade nem 
de falar mais, nem de ver um abuso da medicina; uma vez ou outra, 
entretanto, ele aceitará a entrevista que lhe é proposta com o psi e, 
deixando os comprimidos em sua gaveta, abordará com ele as numerosas 
questões que sua situação lhe inspira. Talvez não seja o melhor momento 
de começar uma análise, mas pode oferecer a ocasião de vislumbrar sua 
possibilidade. 

118 



Depressão: doença do discurso 

Consuelo Pereira de Almeida 

A banalização do significante depressão parece hoje abarcar todas as 
tonalidades de mal-estar do sujeito. Assim como a "querela do falo", 
que animou o debate da psicanálise na década de 1930, podemos falar 
hoje em dia de uma "querela da depressão". Na psiquiatria dita moder
na, ou seja, a "científica", verifica-se uma preocupação cada vez maior 
com os fenômenos em detrimento do sujeito. De fato, nós nos depara
mos com isso todos os dias, em quase todos os meios de comunicação. 
Em suas pesquisas, os cientistas parecem ter chegado à conclusão de 
que a raiz do problema se localiza no nível biológico, ou seja, de que 
tudo se encontra relacionado com a química do cérebro. Na depressão, 
a falta de serotonina é associada às sensações de fraqueza; por sua vez, 
a ausência de dopamina, cuja função é transmitir sensações de prazer, 
associada a uma predisposição ao vício, por exemplo, às drogas. 

De acordo com esse raciocínio da ciência, o que faríamos com a 
causalidade psíquica? E o sujeito, deveríamos foracluí-lo? Ora, a de
pressão não é um sintoma, nem uma estrutura clínica; por si só, ela 
nada significa. Todavia é um estado que vem se multiplicando em nos
sa civilização e que aparece não só na queixa dos sujeitos - "Estou 
deprimido" -, como também no diagnóstico da medicina que a tudo 
responde, em particular na psiquiatria. 

Mesmo nós, psicanalistas, comumente ouvimos de quem nos de
manda uma análise esse significante, que muitas vezes aparece ao mes
mo tempo como causa da motivação e também como obstáculo à regra 
do bem-dizer. Na clínica, verificamos que há sujeitos para os quais esse 
significante aparece como tampão e, apesar da fragilidade do termo, 
não podemos deixar de fazer uma reflexão sobre tal fenômeno. 

Será tudo isso um efeito de época? Nãb podemos negar a presença 
de um novo discurso em relação à depressão. Em uma sociedade que 
valoriza a competitividade e que é condicionada pelo discurso da ciên
cia, seria a depressão uma doença do discurso capitalista? São muitas 
as perguntas e, com Lacan, podemos esboçar algumas respostas. 

Na lição de 6 de janeiro de 1972 de seu seminário sobre o saber do 
psicanalista, Lacan apresenta o discurso do capitalismo como "aquele 
que eu pinço do discurso do mestre", em outras palavras, como um 
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"deslizamento" do discurso do mestre. Como ele afirma, uma pequena 
inversão entre o 51 e o sujeito S "é o suficiente para que isso ande como 
se estivesse sobre patins" (ibid.). Essa inversão faz com que o sujeito, 
estando no lugar de agente, não faça laço social com 52; situado no 
lugar do outro, este produz a mais-valia, o mais-de-gozar. Portanto o 
discurso capitalista, em que não há a flecha que vai do agente (S) ao 
outro (5,), é aquele que rejeita a castração. Não há laço social, ou seja, 
existe u~a foraclusão da castração. 

Termos: 

S - sujeito 

_ _a_g~nte 
verdade 

51 - significante mestre 

\- saber 
a - mais-de-gozar 

\ 
a 

outro 

produção 

Nesse sentido, uma civilização que apresenta como imperativo um ideal 
de conquista, de competitividade, revela que não há lugar para os per
dedores, os deprimidos ou o que quer que não esteja de acordo com os 
valores estabelecidos. Todavia o discurso do capitalismo indica, apesar 
da inerência de tal competitividade no parlêtre, que há um objeto que 
pode tamponar a falta do sujeito. Como nos diz Lacan, com a oferta a 
demanda se estabelece. Excessiva em relação a um ter, a oferta promovida 
pelo discurso do capitalista estabelece a crença de que há tal objeto. 
Observamos então sujeitos movidos pela mais-valia - aparentemente 
em uma posição de comandar o mais-de-gozar - tornarem-se coman
dados e invadidos por este, em uma situação tal que eles tanto conso
mem como são consumidos. Nessa série, podemos colocar não só os 
objetos materiais, mas também as drogas ditas não ilícitas, que acabam 
por entupir o sujeito, abafando qualquer sentimento de perda. Com a 
proliferação dos antidepressivos, a droga como objeto, em nome da 
promessa de uma pseudofelicidade, vem tentar tamponar, como se isso 
fosse possível, aquilo que toca o ser do sujeito, sua dor de existir, e 
promete tratar a tristeza foracluindo o sujeito. 
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Ao longo de toda a construção de sua teoria sobre a psicose, Freud 
elaborava paralelamente o seu conceito de melancolia. Em "Luto e 
melancolia" (1917), ele se pergunta por que um homem precisa adoe
cer para ter acesso à sua verdade, indicando o lugar de rebatalho que 
concerne ao sujeito em algum momento de sua existência. O melancó
:ico é aquele que sabe disso por excelência: ele sabe a verdade sobre a 
posição de objeto do sujeito. Na melancolia, a dor de existir aparece em 
.:stado bruto, pois é uma dor não significantizada, que ex-siste ao sim
':::,ólico. Um revestimento simbólico e imaginário é necessário diante do 
•zon-sens da vida e a isso o sujeito neurótico responde com seus ideais, 
seus objetivos, enfim, com um sentido que é regido pelo vetor do desejo. 

No fenômeno da depressão, encontramos uma renúncia do sujeito 
J. si mesmo, que só pode ser verificada por meio de sua fala; para isso, 
t necessário que alguém a escute. Nessa querela, portanto, o significante 
·'depressão" aparece como tentativa de significar "tudo" que se deveria 
escutar em relação à dor de existir da falta-a-ser, e certamente não de
\-emos foracluir o singular de cada sujeito e a estrutura de linguagem 
em que ele se inscreve. 



Parte Ili 



A clínica do sujeito na depressão* 

Antonio Quinet 

1. Freud e a melancolia 

Um tipo de psicose 

Nossa pesquisa sobre a clínica do sujeito na depressão começará por um 
retorno à questão da melancolia em Freud, uma vez que - ele próprio 
nos diz em outros contextos - os psicóticos têm a particularidade de 
nos desvelar o que os neuróticos conservam em segredo. E ~c~_os me
lancólicos que_ dão voz ao que o sujeito pa~sa a vi_~a a evitar: a dor de 
existir. 
---Inicialmente, gostaria de situar a melancolia no campo das psico
ses, o que será feito aqui a partir da clínica e dos textos de Freud. Nesse 
sentido, tomarei alguns de seus textos para mostrar que se a melancolia 
foi em determinado momento trabalhada como algo da ordem de um 
estado depressivo aparecendo em qualquer estrutura clínica, podemos, 
a partir das próprias indicações freudianas, verificar que, na verdade, 
ela é um tipo de psicose. A melancolia, a esquizofrenia e a paranóia 
situam-se no âmbito da foraclusão do Nome-do-Pai. Isso significa que 
devemos abordar a questão da melancolia a partir dos fenômenos da 
ordem da linguagem e dos fenômenos do gozo. Partindo do postulado 
da foraclusão do Nome-do-Pai, perguntarmo-nos de que modo se pode 
distribuir os fenômenos encontrados na melancolia. 

O que é a melancolia? Apenas essa pergunta já é um grande problema, 
pois o próprio Freud, em "Luto e melancolia" (1917), diz o seguinte: 
"A melancolia, cuja definição varia inclusive na psiquiatria descritiva, 
assume várias formas clínicas, cujo agrupamento em uma única unidade 
não parece ter sido estabelecido com certeza". Se Freud parte de uma 
indefinição, no entanto, descreve, nesse mesmo texto, suas característi
cas principais. Ele caracteriza a melancolia como uma depressão pro
fundamente dolorosa - a primeira coisa circunscrita é a questão da 

· Três primeiras aulas do Seminário A clínica do sujeito na depressão, proferido no 
primeiro semestre de 1997. Transcrição de Elisa Monteiro, preparação de Vera 
Avellar Ribeiro. Texto revisado pelo autor. 
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dor - em que há uma suspensão do interesse pelo mundo externo, a 
perda da capacidade de amar, a inibição de toda atividade e a diminui
ção do sentimento de auto-estima, manifestadas em auto-acusações e 
auto-injúrias e podendo chegar à espera delirante de punição. 

Na verdade, Freud se baseia no que é descrito pela psiquiatria clás
sica, mas o considera como sabido, pois faz uma descrição tão parca, 
que nos foi necessário recorrer à psiquiatria para saber a que ele estaria 
se referindo. Para a psiquiatria, principalmente a de Kraepelin, à qual 
ele se refere, não há a menor dúvida de que se trata de um tipo de 
psicose. Todavia isso não é o bastante para afirmarmos a presença de 
uma estrutura psicótica na melancolia. 

O "furo no psiquismo" 

Gostaria de tomar como primeira indicação de Freud o "Rascunho G", 
todo dedicado à melancolia. Isso não quer dizer que ele não tenha se 
referido à melancolia em outros manuscritos e em outras cartas de sua 
correspondência com Fliess. 

Freud ~Ete de g_uatro constatacões: a) a relaç~o ent~~-ª _!!lelancolia 
e a "anestesia~§exual". Na melancolia, o que lhe chama mais atenção é a 
apatia: a indiferença, a falta de vontade de tudo e especialmente a falta 
de vontade sexual. Há, portanto, uma abolição do desejo na melanco
lia, ou seja: deseio = zero; b) ~ª-º ~ntre m_<:_!~ncCJlia en_eu~a_stenia, o 
que poderíamos resumir como uma perda da \'Ít:ilidade, um cansaço, 
uma tristeza. Freud faz uma analogia da melancoli.1 ..:um a neurastenia, 
que, como vocês sabem, não é chamada por ele d(! neurose de transfe
rência, mas sim de neurose atual; c) a g@Ç?O entre a melancolia e a 
angús~_i_~· A melancolia, diferentemente das neuroses de trâ11sferência, 
não faz economia da angústia; d) ~_igroc~rrência da forma cídica. 
Isso provavelmente é uma referência a Kraepelin, que já definira à lou
cura circular. Portanto a quarta constatação é essa forma cíclica em que 
a melancolia pode se transformar em mania. Freud não propõe uma 
bipolaridade, mas sim que há a melancolia e que ela pode ser transfor
mada em mania, sem que deixe de ser melancolia. 

Em seguida, encontramos o que será o leitmotif de "Luto e melan
colia", ou seja, a relaxão da melancolia com o luto. "O afeto que c.9r_r_es
p_onde à melancolia é o afeto do luto, ~sto é, o lamento amargo d~ _havq 

), rercii_d() algo". Dito de outro modo, o que inicialmente chama a atenção 
de Freud é esse lamento amargo da perda que, em "Luto e melancolia", 
ele dirá ser um lamento contra alguém. ~e, diz ele, d_e uma _perd<1 
puls_iQ!:1-iiiL u!11a perd-ª_ c:le libiciç>. Guardemos esse ponto, pois ele pode 
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nos esclarecer por quê, em "Luto e melancolia", Freud diz que "a perda 
do melancólico_J_i_ndefinida. Ele sabe que perdeu alguma coisa, mas nã9 
saj?e o quê". . . . . . . . ;2 

Em "Rascunho G", portanto, temos a seguinte definição: "A me
lancolia é um J_m,o, provocad<? pela perda de Ji~ido". Sua explicaçãÕ 
será feita a partir do esquema sexual, oü seja; por meio das ligações dos 
neurônios entre si. Se eqüivalermos estruturalmente a articulação neu
ronal do aparelho psíquico aí proposta por Freud à articulação signifi
cante tal como Lacan nos ensina nos Seminários, livro 2: o eu na teoria 
de Freud e na técnica da psicanálise (1954-5), e livro 7: a ética da psica
nálise (1959-60), então a transmissão através dos neurônios constitui a 
cadeia de pensamentos inconsciente. Como se sabe, Freud chega a fazer 
equivaler os neurônios a representações inconscientes, o que nos per
:nite fazer uma leitura estrutural do aparelho psíquico como uma rede 
Je significantes. 

No caso da melancolia, diz de, hjuma dissolução das associações, ·!J 
e ess~_sfü;.s.oh1çãa é se~pre dofo_rosa. ;,Ela corresponde a um ~~põh;~~i
~o da excitação que percorre os neurônios e as reservas livres de 
:ibido". Esse empobrecimento parece com "~_h~!_ngrragia int~E!1~l.-~ 
s~_gl,~I}ifesg IJO âmago de outras pulsões e de outras funções". A dis
sol1c1s.t<?.Q.<l.S_f1.S~.Qçiações corresponde a um "[U..E~ no psiquismo" por onde ,J. 

se esvai a libido, tal. como ,se fosse uma hemorragia de libido. Daí o sujeito 
se- torna~;- c;;m_o 110 delírio de ruína, corn"pletame~te empéibrecido, 
.1rruinado, ·pois tudo, todos os seus bens se esvaem nessa hemorragia. 

- A hemorragia é descrita como uma excitação escorrendo por um 
:uro, que funciona como um ralo. Esse furo no psiquismo é equivalente 
.10 furo no simbólico, à foraclusão do Nome-do-Pai. Lá onde _g_(y_s:r.ia 
estar o Nome-do-Pai não se ence>r1_tp 11ada, só umforo, um ralo al:,erto ~ 
:ioi-ondê toda fibido escoa. Para Freud,. é isso que explica a--a~~st~·si~ 
~êxua:C po1s''°ro'dôsos neurônios devem abandonar a excitação". É essa 
;ierda hemorrágica que é dolorosa. Em outras palavras, é a dor do furo, 
.:l.o que é foracluído do simbólico, que é desvelada na melancolia, dor 
.:iue corresponde à anestesia sexual, à abolição do desejo. 

Porém o melancólico nem sempre se encontra nesse estado de 
.mestesia sexual, já que ele pode ter a fase maníaca e também estar nos 
--intervalos lúcidos". O que acontece, na verdade, com esse furo? Se 
existe esse furo, há algo que funciona como tampa e que deixa de funci
Jnar no desencadeamento da melancolia e volta a tampá-lo nos interva
:os lúcidos. Trata-se de uma tampa instável, como toda tampa, porque 
ela, na verdade, indica a presença de um furo, justamente quando ela já 
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não se encontra lá. Em nosso jargão lacaniano, podemos chamar essa 
tampa de suplência. Q_gue faz_suplência para o melancóhc_o __ L~ 
desencadeia a melancolia? As circunstâncias que desencadeiafr! uma 
parã-rióia são-ás inésrnas que desencadeiam uma melancolia? ----

Freud fica surpreso de ver que o melancólico consegue dar voz a 
essa perda de libido no delírio de petitesse [delírio de pequenez], um 
equivalente do delírio de ruína, que é o avesso do delírio de grandeza. 
Nele, o ser mesquinho, vil, egoísta, se desvela. É assim que o sujeito fala 
de si próprio e Freud dirá: "Ele tem toda razão; é isso mesmo". Já Lacan, 
referindo-se à psicose em Escritos, afirmará que a melancolia desvela "a 
origem sórdida de nosso ser". 

O vazio do pai e a morte do sujeito 

No texto Neuroses de transferência (1915), Freud separa nitidamente, de 
um lado, as neuroses de transferência e, de outro, as neuroses narcísicas, 
entre as quais situa a melancolia. Ele propõe a seguinte seqüência 
temporal: 

histeria de angústia - histeria de conversão e neurose obsessiva - neuroses de transferência 

demência precoce - paranóia - melancolia-mania - neuroses narcísicas 

f 
No que concerne à nosografia freudiana, é interessante notar que a ex
pressão "neurose n.?:_rc:í§__i__ç;:1", definida como um conflito entre o eu e o 

\ supereu, s~á exçl:1,;si".ªrr1ente empregada por Freud em "Ne_\.!IQ.?_~ e psi-
c()s.<'. Ll2f-4 ). para designar ª-~~_lan~9Jja. . 

No texto de 1915, a melancolia-mania não permite uma classifica
ção temporal segura, mas Freud abandona essa referência e faz apelo a 
outra: o Pai, ou seja, ao mito de "Totem e tabu". O assassinato do pai 
"daria origem às predisposições da peculiar sucessão de estados de âni
mo que reconhecemos como particulares nas afecções narcísicas, ao lado 
das parafrenias - o triunfo sobre a morte do pai, e em seguida o luto -, 
pois todos o admiravam como o tipo ideal". E continua: "O luto pelo 
pai primitivo emana da identificação com ele, e tal identificação provamos 
ser a condição do mecanismo da melancolia". 

Em primeiro lugar, Freyd_ n_ãqJa~_~pelo à reg_ressão ~~~ps:iral_ da 
melancolia,. situando-a ao lado _da e~q_u_izofrenia. Em segundo, ele nos 
diz que à -sujeit9 melancólico está identificá.de; com o pai mo,nq_. Nã9_3_~. 
trata-â_quí de uma identificação com_o _totem que substitui o pai ~rr~, 
e que dá o sentimento de pertencimento do sujeito àquela tribo, produ
to da identificação simbólica, incorporação significante do Nome-do
Pai. b,gui,_~_i?entificação com o pai_primit~vo ga col).dição de morto .é_ 
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estritamente_ oposta à primeira identificação indicada por Freud no séti
mo.capítulo de "Psicologia das massas e análise do eu" (1920). Como se 
sab~; Freud comeca esse capítulo falando dessa primeiríssima identifi
cação ao pai, que clará a bas~ do complexo de Édipo e que ele diz tratar-

w 

se de uma incorporação. Podemos fazer a equivalência dessa última com. 
a incorporação do Nome-do-Pai. Por outro lado, a incorporação do pai 
simbólico abre o caminho para algo que será fundamental no estudo 
freudiano da questão: a ambivalência, ambivalência de amor e ódio pelo 
pai, que faz parte do complexo de Édipo. Com a expressão enamoródio, 
Lacan tenta dar conta dessa polaridade de sentimentos oriunda da 
identificação. 

Ora, essa ambivalência em relação aos pais, que retorna quando da 
morte deles, já tinha sido evocada por Freud em "Rascunho N" (1894e), 
que eu gostaria de retomar antes de prosseguirmos com o texto Neuroses 
de transferência. Em "Rascunho N", Freud nota essa ambivalência no 
processo de luto da morte do pai: o que sai é o ódio ao pai morto, ódio 
do Outro. Como esse ódio do Outro é distribuído nas estruturas clíni
cas? Essas pulsões hostis em relação ao pai morto são conscientes no 
luto sob a forma de idéias obsessivas. Na paranóia, elas se transformam 
no delírio de perseguição: há um retorno do ódio do Outro contra o 
sujeito e o ódio do Outro se inverte: é o Outro que o odeia, e o sujeito 
é seu objeto. No caso da obsessão, o ódio do sujeito pelo Outro retorna 
de maneira deslocada nas idéias obsessivas; na histeria, o sujeito se 
identifica à mesma doença que matou o pai. 

Por sua vez, na melancolia o ódio ao Outro retorna e aparece como \ 
auto-recriminação por sua morte. O sujeito é o culpado pela morte do 
Outro, ou seja, a pulsão hostil passa para o real e o sujeito se considera 
o assassino. Mas o que vemos em Neuroses de transferência? Freud dá 
um passo a mais e diz que "o melancólico se identifica...fom 0..2.ai morto", -----~"~---- ,.,._,,. ------,_-~_,..,.._.... 
ou seja, há uma identificação com o pai morto, como objeto perdido. 
[)i_!.12.._ e!_~ outro modo, identificação com_ o própri() buraco deixado pe.lo 
pai morto. 

Em todo processo de luto, o pai ~im..bé>Ji_c:g_e._<2._Eortejo da ambi
valência em relação ao objeto amoroso perdido serão convocados. Amor 
e ódio pelo pai no lugar do objeto do amor; isso é o que aparecerá. Ora, 
isso não acontece na melancolia, em que ocorre a identificação com o 
lugar vazio deixado pelo pai. ~l o resultado disso em relação à 
ambivalência? Não vemos o sujeito se auto-amando; ao contrário, 
vemos o sujeito se auto-odiando ou, como diz Freud, se a~totorturando, 
se auto-acusando, se auto-injuriando, como se __ ~(E_revalé:~es_sem as puls§~ 
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hostis. Em "Luto e melancolia", Freud diz que aparentemente "~ 
QUlsões de. vida. se retiraram", o que equivale a essa anestesia, a essa 
h.~~9-rragf~~de Íibid9. Já na se~u_n_d.q=!__óp_(Ca, ele dirá que ~EO~S~-~tirou 
e quea melancolia é a pura cultura da pulsão de morte. Isso nos permite 
co~~luir que, na melancolia, díieienterr1ente da parangü1, há a J90-
clu_são do amor, restando esse puro ódio que o sujeito voltará cont~~e 
próprio. 

Tomando apenas esse texto - e todos devem ter notado que estou 
evitando chegar ao mais óbvio e mais conhecido por todos nós, à iden
tificação com o objeto ou, no texto freudiano, "a sombra do objeto 
[que] cai sobre o eu" -, estamos ainda nas bordas; discutimos outros 
textos antes de "Luto e melancolia". Então, na melancolia, a identifica.
çãode que se trata não é com o pai simbóiico, mas com -o f~r·o~d~iX!:l.99 
p~f~ pai mort.o, éom·~~~ivazio. Po.r quê? s·~ o._ suJêito ~~o ':<?Ús_e_&!_e a 
incorporação simbólica, não lhe resta senão a icientificação com o _vazi9 
deixado.pêlo pa.i, com o pai ausente, rnrnado zero (NPo). 

··· °Encontramos aí a identificação com a própria ferida aberta: o 
próprio sujeito é esse vazi;. Ele se torna a própria hemorragia da lib.do..'. 
Como exemplo, lembro do que me disse uma paciente que vimos em 
uma apresentação de pacientes recentemente. Ela é uma melancólica, 
portanto uma paciente com uma estrutura psicótica, que, entretanto, se 
encontrava em seu aspecto mais maníaco. No fim da entrevista, ela, 
para falar de sua posição como objeto de sua mãe, se define como: "Sou 
pura pereba". Quando neném, vivia coberta de feridas, de perebas. Por 
exemplo, ela descreve uma cena em que está jogada em uma esteira, cheia 
de perebas. Ela é a própria ferida, mortificada. Não havia amor nenhum, 
nenhuma simpatia do Outro em relação a ela - o Outro se retirara. 
Podemos então propor a seguinte identificação: sujeito melancólico = 
foraclusão do Nome-do-Pai. 

Agui_e.nc:omramos a "morte do sujeito" como a de Schreber, r_d.e-
rida por ___ 1:_<1c:c1i;i ~rn um determinaqo momen.to de ,S]J.a psi.çose. Há a 
!!!2.!1ifica~o, a Z':,r.ificação do sujeito q_uando g _tampa sai. Quando há 
um abalo de uma suplência que o constituía como sujeito, ele se vê 
como equivalente a esse zero da foradusã9_c;Lo_ No.me-do-Pai, e issÕ~Ji_ói. 
É-umã posição dolor;sa po; J próp-~i;. -Se os psicóticos, como nos diz 
Freud, têm o privilégio de nos revelar aquilo que os neuróticos guar
dam em segredo, é sobre essa dor que eles podem nos falar, e que será 
definida por Lacan como "a dor de existir". Jlmª-d.or que cou;s:w9.n.d.e 
à zerificação, a uma ausência total do Outr.o. Dito df': 0_1,1.I~ mod_o, há 
aqui um: êstilhaçamento do Outro, uma separação total do Outro co111g 
te_so1Jro de significantes ou como Outro que cuida, o Outro do amor. 
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A relação da melancolia com a morte do Pai aparece ainda em "Uma 
neurose demoníaca do século XVII" (1922-3). Nesse texto, a morte do 
pai aparece como fator desencadeante da melancolia. Freud diz: "Não é 
algo fora do comum para um homem adquirir uma depressão melancóli
ca e uma inibição em seu trabalho em decorrência da morte do pai". 

A coisa da melancolia 

Há ainda uma outra referência que nos ajuda a apoiar a tese da melan
colia como psicose. Em "Luto e melancolia", Freud diz que "a represen
tação da Coisa inconsciente do objeto foi abandonada pela libido". Não 
se trata de Sache, a coisa representada, mas sim de Ding. Aqueles que 
conhecem o desenvolvimento de Lacan em O seminário, livro 7: a ética 
da psicanálise (1959-60) podem achar que se trata de uma incoerência: 
como é possível que a representação da Coisa tenha sido abandonada, 
se justamente a Coisa não tem representação? 

Vocês se lembram que Lacan tomará o termo das Ding - a Coisa - de 
"Projeto para uma psicologia científica" (1895) de Freud, mostrando 
que é justamente aquilo que escapa ao julgamento, aquilo que não tem 
atributo nenhum. Porém é também o que se repete e que se encontra no 
cerne do que provoca o desejo: das Ding é ao mesmo tempo o inominável, 
o irrepresentável, o inapreensível. Por outro lado, se tomarmos a 
definição de Lacan de que "a Çoisa é aquilo que, do real, padece do 
significante", essa Coisa te~ suas próprias características. A Coisa, 
das Ding, tem relação com a rede de significantes do sujeito. É a Coisa 
que provoca o desejo, a Coisa com sua substância de gozo, que no entanto 
foi esvaziado pela entrada na linguagem, pelo significante. Essa é a 
elaboração feita por Lacan: há o gozo da Coisa, e' esse gozo é esvaziado 
pelo significante. Então a Coisa é aquilo que do real do gozo padece do 
significante. Essa Coisa tem uma relação de extimidade com o Simbóli
co: ela se encontra em seu interior mais íntimo, sendo externa ao sujeito. 
É uma localização fora do simbólico, porém cingível por ele. Alguns 
significantes mestres indicam a Coisa para o sujeito, e estes constituem 
o que Freud chama de a representação da Coisa. 

Na verdade, a operação que existe é a seguinte: se temos aqui o 
real padecendo do significante, tomemos o Nome-do-Pai; teremos en
tão a Coisa, que estará no interior da rede significante. 

NP = das Ding 

.R 
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Retomando, podemos dizer que existem significantes mestres que 
indicam a Coisa, mas que jamais serão sua representação final, já que a 
Coisa deslizará, ou seja, não é possível apreendê-la. Em O seminário, 
livro 7: a ética da psicanálise, Lacan propõe dois modos de abordagem 
da Coisa: a perversão e a sublimação, e faz uma articulação da sublimação 
com a melancolia em um caso clínico de Melanie Klein. Gostaria apenas 
de lembrar que das Ding tem relação com o significante: 2ara o neurótico, 

""\ a Coisa é esvaziada de gozo; para o psicótico, ela não o é, e reto~ara 
\~ o-su"i~ito. 0 saj~ito,_(_çqisifiçad9: tgdo o ~i~bóli_~o se ret~r~-~-~~-elê'-s(; 

torna a "Coisa melancolizada". 
. , Voltemos à frase de Fr~ud em "~<:3_~}1!e_la_n~olia": ''A reP._r_e~

ção da Coisa, do objeto, foi abandonada pela libido". Ele diz que a!gg_ 
q~ê vinha aqui (51' \, 50 ) f<?i abandonado, e o que resta é a Coisa, .Isso 
também indica a psicose, pois na neurose não há esse abandono total.dª 
representação. Freud nos diz. que, quando um luto ocorre, há UD). 

reinvestimento de libido, mas não o abandono total de uma represent~
ção. Ao mesmo tempo, essa aproximação da Coisa na melancolia nos 
abre a possibilidade do estudo da relação entre a sublimação e a melan
colia. Isso nos sugere uma hipótese que sem dúvida precisa ser trabalha
da: será que não é essa a relação que Aristóteles percebeu, e que todo o 
Renascimento consagrou, ao dizer que os sábios, os poetas e os cientis
tas tinham um aumento da bile negra? 

Aristóteles lança a idéia de que o aspecto triste, melancólico, dos 
poetas, cientistas e sábios se devia ao aumento da bile negra. Será possí
vel pensarmos na existência de uma articulação estrutural entre melan
colia e criação possibilitando essa articulação ao longo da história? Penso 
no famoso quadro de Dürer sobre a melancolia revelando um sujeito 
rodeado de objetos da ciência. Isso nos permite pensar que, para ter 
algo de criativo, você precisa ter algo fora da cadeia significante, pois 
senão teríamos apenas a repetição significante. Se a criação é ex-nihilo, 
se ela vem do nada, é sobre esse nada, fora do simbólico, que o 
melancólico nos fala. Podemos pensar a criação a partir do que o sujeito 
fará desse nada: uma cii-ãção sui generis, que venha tamponar a hem~~-~ 
ragia de libido. A partir da criação, talvez o melancólico possa vir a 
constituir um sintoma no sentido de Joyce. 
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li. H Luto e melancolia", revisitado 

A proposta é fazermos a leitura desse texto tão polêmico que é "Luto e 
melancolia". Por que polêmico? Porque é um texto que já pemitiu di
versas leituras. Em primeiro lugar, porque Freud não parte diretamente 
da clínica: ele mesmo diz ter poucos casos clínicos. Em segundo, porque 
aqui ele se encontra em uma encruzilhada: a da metapsicologia. 

Freud utiliza basicamente dois pontos para situar a melancolia: o 
luto e o narcisismo, que ele acabara de desenvolver metapsicolo-gica
mente. Isso é o que ele explicita, mas veremos que ele também utilizará 
a teoria pulsional. Digamos que ele compõe a melancolia a partir desse 
tripé: luto, narcisismo e teoria pulsional. Proponho então fazermos uma 
leitura desse texto a partir da hipótese da foraclusão do Nome-do-Pai na 
melancolia. 

Em um primeiro momento, trata-se para Freud da caracterização 
do melancólico, como vimos da última vez, a partir da psiquiatria clássi
ca, salientando dois aspectos principais: o da anestesia sexual e o da 
dor. Comparando a dor do melancólico à dor do enlutado, Freud afir
ma que, nos dois casos, trata-se de uma dor de perda. Enquanto a perda 
do enlutado é evidente, a do melancólico não o é, apesar de parecer ser, 
pois muitas melancolias são efetivamente desencadeadas pela morte de 
um ente querido. O sujeito entra aparentemente em um trabalho de 
luto normal e, pouco a pouco, o quadro melancólico vai se instalando e 
evidenciando que não se trata de algo da ordem de uma perda que 
poderá ser simbolizada, uma vez que essa perda desvela o furo corres
pondente à foraclusão do Nome-do-Pai. 

O desencadeamento 

O desencadeamento da melancolia é semelhante ao do luto. Trata-se da 
·'perda de uma pessoa amada ou de uma abstração, colocada em seu 
lugar - a Pátria, a Liberdade, um ideal etc". Essa afirmação é fundamen
:al e ao mesmo tempo a grande fonte da confusão. Por que ela gera 
confusão? Porque Freud falará ao longo de todo esse texto de objeto, 
mas não sabemos bem de que objeto se trata, ou seja, qual o estatuto 
desse objeto. Freud chama essa pessoa que morreu de objeto, mas não 
se trata do objeto pulsional (o objeto a). Se essa perda é da ordem de um 
:deal, o que temos em jogo é um significante mestre que poderia ser 
sustentado por alguém, ou um significante idealizado como a Pátria, a 
Liberdade etc., isto é, um 51 que ocuparia esse lugar de suplência à fora
.::lusão do Nome-do-Pai. 
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Quando esse significante é perdido - ou é perdida a sua sustenta
ção-, ele não pode mais ficar nesse lugar e a melancolia é desencadeada, 
pois o sujeito se vê diante desse "furo no psiquismo". No caso do enlu
tado, quando se trata da perda da pessoa amada ou de um ideal, a psico
patologia do amor nos faz dizer que esse significante se encontra no 
lugar do ideal do eu do sujeito, I(A), o lugar de onde o sujeito se vê 
como amável. O ideal do eu é o traço do Outro, ou melhor, a insígnia 
do Outro que situa o eu ideal para o sujeito, i(a), como aquele objeto 
imaginário, amado pelo Outro, com o qual o sujeito se identifica. 

s1 = I(A) ~ i(a) 

O eu ideal é, portanto, constituído a partir das insígnias do ideal 
do eu, que sempre é um ideal do Outro. No caso tanto do enlutado 
quanto do melancólico, e também no caso do deprimido, é o ideal do 
eu que é abalado: sua sustentação é perdida. Como conseqüência, há 
um abalo do eu ideal, a perda narcísica. Seu efeito de dissolução imagi
nária terá como conseqüência o desvelamento do estatuto real do obje
to a, designado por Freud por meio da famosa frase: "a sombra do 
objeto caiu sobre o eu". 

OBJETO ~ l(A) 

Simbólico 

i(a) 

Imaginário 

a 
Real 

Temos, portanto, as três vertentes do objeto (simbólica, imaginária, 
real) que podem se reunir no objeto de amor. Devemos nos perguntar, a 
cada vez que Freud faz uma referência ao objeto, de que objeto se trata. 

Freud parte então para diferenciar o que ocorre no luto do que 
ocorre na melancolia, descrevendo três tempos, dos quais dois são co
muns ao luto e à melancolia. No primeiro tempo, há uma escolha de 
objeto. O sujeito precisa estar ligado amorosamente a alguém que sus
tente aquele significante ou estar ligado ao próprio significante (por 
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exemplo, a liberdade). No segundo tempo, há um prejuízo (uma decep
.;:ão) ou perda radical (desaparecimento) do objeto. Essa relação é abala
ia e algo se desencadeia. Bom, até aqui os tempos são iguais para o luto 
e para a melancolia. 

No terceiro tempo, há uma diferença. No caso do enlutado, o tra
::ialho de luto fará com que o sujeito retire o investimento libidinal do 
:)bjeto perdido e reinvista em um outro objeto, ou seja, erija um outro 
ideal do eu, seja um ideal abstrato, seja um objeto de amor. No caso do 
melancólico, isso não ocorre; o melancólico se identifica com o objeto 
perdido, "a sombra do objeto cai sobre o eu". Como indiquei, a 
explicação de Freud para isso gera uma confusão. Ele justifica a identi
iicação com o objeto perdido dizendo que sua escolha foi originalmente 
narcísica, e faz, portanto, uma referência à teoria da escolha de objeto 
por apoio ou escolha narcísica. O sujeito melancólico, que tinha esco
lhido esse objeto de amor via narcisismo, por espelhamento, ao perdê
lo, volta a essa relação de identificação imaginária e não reinveste em 
nenhum outro objeto. Freud utiliza o conceito de narcisismo para ex
plicar que todo o processo melancólico é "auto" [Selbst], nele próprio, 
não partindo em direção ao outro. 

Porém há alguns problemas em que Freud esbarra e que comprome
tem sua explicação pelo narcisismo. O primeiro problema é que o melan
cólico não tem auto-estima, a tal ponto que o sujeito não tem vergonha 
de dizer os maiores impropérios sobre si mesmo. Ele se xinga, se auto
acusa das coisas mais vis - o que, segundo Freud, é verdadeiro -, e isso 
com grande descaramento. Ora, isso é contrário à hipótese de uma re
gressão ao narcisismo, pois se o eu está todo investido narcisicamente, 
como o melancólico teria uma auto-estima diminuída? Outro problema 
que Freud cita nesse texto se refere ao suicídio. Diz ele: "Reconhece
mos como o estado originário de onde parte a vida pulsional um amor 
tão considerável do eu por si mesmo que vemos se liberar, na angústia 
que se manifesta quando a vida é ameaçada, uma carga tão gigantesca 
de libido narcísica, que não conseguimos apreender como esse eu pode 
consentir em uma autodestruição". Como esse eu, tão investido narcisi
camente, tem uma auto-estima tão diminuída e como ele atentará contra 
a própria vida? Eis outro problema. Como Freud o resolve? ''A análise 
da melancolia nos ensina que o eu não pode se matar a não ser quando 
ele pode, por um retorno de investimento de objeto, tratar a si mesmo 
como um objeto, quando ele consegue dirigir contra si mesmo a hostili
dade que visa a um objeto e que representa a reação originária do eu 
contra os objetos do mundo exterior". 
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Vocês percebem o deslocamento que Freud faz aqui? Não é mais 
pelo narcisismo, mas pela própria teoria pulsional que ele passa a explicar 
o suicídio na melancolia. 

O processo Selbst 
Freud acabara de propor, em ''.As pulsões e seus destinos" (1915), as três 
vozes da pulsão: a voz ativa, a reflexiva e a passiva. Declinemo-las com 
o verbo torturar, próprio ao melancólico: 

Voz ativa: Ele o tortura. [O sujeito tortura o objeto]. 

Voz reflexiva: Ele se tortura. 
Voz passiva: Ele é torturado. 

A referência de Freud a esse "ele se tortura" é algo diferente do 
narcisismo. Não se trata aí do momento sádico - "ele tortura o outro" -, 
e também não é o momento masoquista - "ele é torturado". O momento 
a que Freud se refere em "Luto e melancolia" é: "ele se tortura" no 
momento em que a pulsão retorna ao próprio sujeito; trata-se de uma 
"auto-tortura". Há uma tradução comentada de Marilena Carone desse 
texto que tem um glossário dos termos empregados por Freud. Ela 
observa o grande número de vezes em que Freud usa a expressão "auto" 
para falar do melancólico. Ele fala de auto-estima ao dizer que o melan
cólico tem baixa auto-estima, auto-recriminação, autocrítica, 
autodepreciação, auto-avaliação, auto-acusação, autotormento, auto-in
sulto, autopunição e suicídio, que em alemão é auto-assassinato. Con
siderar o suicídio como auto-assassinato significa introduzir a implica
ção do sujeito na dimensão pulsional: o sujeito sendo ao mesmo tempo 
o assassino e o objeto assassinado, o que indica todo o processo "auto" 
[Selbst] do melancólico. Trata-se de um suicídio pulsional em que a es
trutura da pulsão é desnudada. Não devemos esquecer que Freud, na 
segunda tópica, afirmará que o sujeito é originalmente masoquista, e 
que o sadismo surge posteriormente; a melancolia como pura cultura 
da pulsão de morte desvela o masoquismo primário do sujeito. 

Voltando ao texto de "Luto e melancolia", notamos que essa ques
tão da pulsão nos ajuda a compreender algo que é bastante enigmático 
e que parece contradizer a clínica da melancolia, principalmente para 
aqueles que trabalham em hospitais psiquiátricos e já tiveram bastante 
contato com os melancólicos. Trata-se da interpretação freudiana da 
auto-acusação, localizada por ele como um dos traços fundamentais da 
melancolia. O melancólico se acusa de ser o responsável pela ruína, 
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;:,elas perdas, pela miséria de seus familiares e até mesmo ·do mundo. 
Essa auto-acusação pode ir das idéias mais simples a toda uma formação 
delirante. Ele interpreta que essa acusação que o melancólico dirige con
:ra si mesmo na verdade está sendo dirigida ao objeto perdido, àquele 
.:iue morreu, àquele que o abandonou. Isso pode ser contraditório com 
J processo Selbst da melancolia. Freud reintroduz a dimensão do Outro 
:1.a auto-acusação: foi originalmente uma acusação dirigida ao Outro 
.:iue se transformou em auto-acusação. Em seguida, ele diz algo real
:nente constatado na clínica dos melancólicos: o melancólico não ape
:1.as se tortura, mas tortura todo mundo à sua volta. Trata-se do peso do 
:nelancólico, que é um chato, que não se mexe, que está sempre falando 
ie maneira monocórdica da mesma coisa (monotematismo). O que Freud 
Jbserva? Ele observa que o melancólico acaba implicando o outro com 
1 sua queixa, ou seja, a interpretação freudiana é que o lamento melan
.:ólico é sempre, por mais que não pareça, uma queixa contra alguém. 

Essa dimensão do Outro é pouco evidenciada. Normalmente, ve
:nos o melancólico em um estado de desolação. O que vinha sustentar 
ou fazer o papel do ideal para ele, como suplência ao Nome-do-Pai, foi 
.1balado. Daí o processo "auto". É um processo muito semelhante ao 
.::iue Freud descreve como desamparo fundamental do sujeito, no qual o 
Outro, que cuida e ama, abandona o sujeito. Há uma desolação, um 
iesarvoramento, mas que não se manifesta, no caso do melancólico, 
sob a forma da angústia. O enlutado tem a angústia da perda; ao perder 
a pessoa que ama, e que se encontra nesse lugar, ele se sente abandona
do pelo Outro e se angustia. 

Heloísa Caldas - Com relação a essa questão da voz reflexiva, eu 
:ne lembro que Freud faz uma ubservação em relação à neurose obsessi
·,a em que também aparece a auto-recriminação. Que distinções podem 
ser feitas entre a auto-recriminação na neurose obsessiva e na melanco
.. ~ .Ia. 

Antonio Quinet - Temos de pensar a auto-acusação em todas as 
~struturas, uma vez que ela não é patonomônica da melancolia. Na pa
ranóia, na qual há a acusação do Outro, o sujeito pode em determina
dos momentos se acusar. É claro que na melancolia isso é mais claro, 
mas acontece em outros tipos de psicose e também na neurose. Freud 
.:onsidera que essa análise da auto-acusação não é suficiente, pois ele diz 
,:iue na melancolia o eu se cindiu em uma parte que critica e noutra que 
é criticada, ou seja, ele já indica a estrutura do supereu, que trata 
sadicamente o sujeito como um objeto. Sem dúvida, a neurose obsessiva 
é a neurose em que a função da auto-acusação do supereu é mais eviden-
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ciada, mas ainda assim sua estrutura é escamoteada. A melancolia desvela 
essa posição do sujeito como objeto maltratado. 

Hemorragia narcísica e desvelamento do objeto 

Se no melancólico a estrutura do Outro é totalmente anulada e o pro
cesso permanece "auto", a tendência do melancólico será negar tudo 
que existe, a começar pelo corpo, pelos próprios órgãos - o que 
corresponde ao delírio das negações da síndrome de Cotard -, podendo 
chegar a dizer que o mundo não existe, o que mostra um despovoamen
to do simbólico, uma anulação da estrutura do Outro. Por que não apa
rece aí a angústia, como acontece na neurose? O que aparece é essa dor 
profunda, o que Lacan nomeará de dor de existir, tristeza profunda, 
abatimento total, abulia, perda de desejo: Isso ocorre porque a função 
fálica não está operando. O que caracterizará a angústia como tal é a 
angústia de castração, que dará o sentido da perda. Quando o sujeito 
perde aquele que vem cumprir a função do Outro que cuida e ama, ele 
se vê diante da castração. No caso da neurose, a falta que é destampada 
é uma falta relativa à castração. Já na melancolia, quando desaparece 
aquilo que tinha uma função de suplência do NPo, o sujeito se vê jogado 
nessa identificação com o objeto, dejeto, largado pelo Outro: o sujeito 
se identifica com o objeto a. Há aí um real não simbolizado. Desvela-se 
a própria estrutura do supereu, que toma a dianteira; o sujeito é então 
tratado sadicamente pelo supereu como um rebotalho. 

A partir dessa ordenação do texto, como ler a seguinte frase de 
Freud: "A analogia com o luto nos leva à conclusão de que o melancóli
co sofreu uma perda relativa ao objeto. O que é extraído de seu dizer é 
que se trata de uma perda relativa ao seu eu"? Ora, o que é primário na 
melancolia é essa perda do objeto, a ser entendida como perda do objeto 
de amor, simbólico, situado no ideal do eu, tendo como conseqüência 
secundária uma perda em seu eu. O que significa esse "há uma perda 
relativa a seu eu"? Significa que a consistência imaginária do eu se esvai, 
o que mais uma vez é contrário à hipótese da regressão do narcisismo. 
Quando há um abalo do ideal do eu, há consequentemente um abalo no 
eu ideal, uma ferida narcísica. 

I(A) ~ i(a) 

No caso da neurose, o que ocorre? Ora, sabemos que esse eu, que 
é um eu corporal, construído a partir da insígnia do Outro I(A), é o que 
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vem no lugar de -1[>, ou seja, no lugar do que falta ao Outro. É ali que o 
sujeito tentará encaixar o seu eu, para ser o objeto amado e desejado pelo 
Outro. No momento em que isso é abalado, como conseqüência da perda 
do ideal, o sujeito se depara com a castração. Há um -{/) que é desvelado. 
O sujeito se vê confrontado com a castração, surgindo daí o sentimento 
de desamparo, abandono e o ódio do Outro por tê-lo deixado. Podemos 
dizer que todo processo de luto mobilizará o enfrentamento da castração. 
O sujeito se depara com essa falta até que ele possa voltar a colocar outra 
pessoa nesse lugar vazio e continuar a sua vida amorosa. 

i(a) ~ i(a) > < _ cp ~ i(a) 
-cp -cp 

E no caso da melancolia? Não temos um i(a) sustentado pela fun
ção fálica da castração. Trata-se de um i(a), conjunção de um imaginário 
e de um real, relativo ao objeto. No momento em que o sujeito se depara 
com a foraclusão do Nome-do-Pai, há uma perda das vestes narcísicas 
do objeto: a imagem cai e o sujeito se vê identificado com o objeto. 

Quando o ideal do eu, que supria a foraclusão do Nome-do-Pai, é 
abalado, o eu perde o revestimento narcísico e se evidencia o seu estatu
to de objeto: o objeto a em seu estatuto de rebotalho do simbólico, o 
objeto a como o vazio, o furo no simbólico, equivalente à foraclusão do 
Nome-_do-Pai. O sujeito se torna esse oco sem consistência alguma, esse 
nada. É difícil encontrar a palavra para falar desse furo, que é o objeto a 
em relação ao simbólico. Há uma frase de um melancólico, relatada por 
Séglas, que o vislumbra: "Ele se diz decaído do resto da humanidade. 
Ele não tem mais sentimentos, nem vontade. Não é mais como todo 
mundo. Está arruinado, não tem mais órgãos, não existe mais". Aparece 
aí a sua posição de decaído da humanidade. Tomando a humanidade 
como o Outro, o conj~nto de todos os homens, ele é como um objeto 
decaído do Outro. Lacan, em seu "O seminário, livro 10: a angústia" 
(1962-3 ), mostra como o melancólico atravessa a imagem para atingir o 
objeto, o que é patente na defenestração. O melancólico atinge o objeto 
caindo como dejeto. 
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Freud também mostra que todo processo de luto revela uma 
ambivalência do sujeito em relação ao objeto perdido. O enlutado tem 
lembranças em que demonstra um grande amor pela pessoa perdida, 
assim como um grande ódio. Nesse processo de desfolhamento das lem
branças que evocam amor e ódio, o sujeito fará o trabalho de luto. ''A 
perda do objeto de amor é uma ocasião privilegiada para fazer valer e 
aparecer a ambivalência das relações de amor". Mas na melancolia, diz 
Freud, parece que toda a vertente de Eros desapareceu e só ficou o 
ódio, o qual o sujeito volta contra si mesmo, surgindo então a autotortura. 
É um ódio totalmente desvinculado do amor. Vocês se lembram que 
Lacan inventa uma palavra para falar justamente dessa ambivalência: 
enamoródío. No caso do melancólico, podemos dizer que há uma 
foraclusão do Outro do amor; ele perde esse Outro que ama e cuida, e 
o que lhe sobra é um supereu extremamente cruel, que odeia o sujeito. 
''A tortura que o melancólico se inflige, que indubitavelmente lhe traz 
um gozo, representa a satisfação das tendências sádicas e hostis que 
visam ao objeto, que dessa maneira retornam sobre a própria pessoa". 
Destaco que gozo é utilizado aqui no sentido do para-além do princípio 
do prazer. Podemos afirmá-lo porque o termo usado por Freud é Genuss, 
e não Lust, este da ordem do prazer. Freud mostra então o gozo da 
autotortura na melancolia. A pulsão que o prende à vida parece ter se 
desprendido: é o gozo do masoquismo que faz da melancolia a pura 
cultura da pulsão de morte. 

O Outro reconstituído 

Se a estrutura do Outro é eliminada e o sujeito se encontra nesse pro
cesso "auto", no delírio melancólico ela será reconstituída na espera 
delirante de punição. No delírio retrospectivo, o melancólico encontra
rá algum crime que tenha cometido para justificar tudo aquilo e, ao 
aguardar a punição, ele reconstituirá um Outro do tribunal. Podemos 
comparar o Outro do melancólico reconstituído pela espera delirante 
de punição com o Outro de Jó, considerado melancólico por alguns 
autores. Quando estava trabalhando esse tema, não pude deixar de no
tar a diferença entre o melancólico e Jó. Tive a oportunidade de assistir 
recentemente a peça O livro de ]ó, montada pelo grupo Vertigem. É uma 
montagem impressionante, realizada no Hospital São Francisco, que 
está em ruínas; Jó aparece nu, banhado em sangue, durante toda a peça. 
Há algo do real que os atores conseguem trazer à cena: a devastação que 
o Outro pode fazer com o sujeito. Trata-se da relação de ]ó com Deus 
em que ele perde absolutamente tudo: a casa, os amigos, a saúde, todos 
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os seus filhos, ficando em um estado de completa desolação. Contrai a 
peste, fazendo com que todos fiquem com horror dele, sendo aqui 
evidente a alusão à AIDS. Sua mulher então lhe diz: "Veja, depois disso 
que te aconteceu, de fato Deus não existe". Jó vivia se perguntando por 
que Deus fizera isso com ele, o que na verdade seria a versão neurótica 
do problema. Surge aqui uma espécie de coro grego composto pelos 
amigos que diz: "Alguma você fez". Mas ele não tem culpa, não apresenta 
sentimento de culpa, pois sabe que não fez nada e se tudo aquilo acon
:eceu com ele, deveria haver alguma razão para Deus tê-lo feito. Sata
:1.ás, em suas diversas representações, quer que ele maldiga Deus, rejeite 
::i Outro. Há portanto, por um lado, pessoas que dizem que alguma ele 
fez, e que assim todas as desgraças seriam uma punição merecida, o que 
reconstitui um Outro Justo; por outro, há a vertente da mulher de Jó, 
para quem o Outro não existe. 

Em um livro recente diz-se que o melancólico é portador do comple
xo de Jó. Ela cita o livro de Jó: "Enfim Jó abriu a boca, amaldiçoou o 
.:iia do seu nascimento, tomou a palavra e disse: 'Mereço o dia em que 
::iasci, a noite em que se disse: um menino foi concebido. Que esse dia se 
:orne trevas, que Deus não se ocupe dele, que sobre ele não brilhe a 
luz". Nessa pequena citação, Jó em nenhum momento nega a existência 
.ie Deus, ou não quer saber do Deus que o abandonou. Com seu delírio, 
::i melancólico tenta reconstituir um Outro que vai puni-lo por um crime 
que ele cometeu, e do qual se acusa dentro de uma total devastação. É 
-.im Outro sem rosto, opaco, que o sujeito desconhece. Mas ele conhece 
delirantemente o crime que cometeu. Isso não parece acontecer com 
Jó. Nele, persiste a indagação: "Por quê?". Quando a mulher dele diz: 
·'Deus não existe! Existe prova maior de sua inexistência do que o que 
está acontecendo com você? Logo você, que é tão fiel a Deus, o protótipo 
de sujeito bom, que só faz o bem na vida. Ele vem fazer tudo isso justa
:nente com você?". E Jó responde: "E você quer que eu pense que tudo 
isso foi um acaso, que tudo isso não tem sentido nenhum? Não posso 
acreditar nisso!". Ele permanece em seu questionamento de por que o 
Ç)utro fizera aquilo tudo com ele. Trata-se de um questionamento seme
;hante ao do neurótico. Quando acontece alguma coisa de ruim, ele se 
pergunta: "O que eu fiz para merecer isso?", que é uma forma de sustentar 
o Outro a partir de seu desejo. Mas essa questão pode tomar a forma de 
-.1ma queixa histérica, pois geralmente a pessoa que faz essa pergunta 
:-ião está querendo saber realmente o que fez. De fato, ela não está pro
.::urando a sua culpa, está querendo apenas dar um sentido ao não-sentido. 
Ela diz: "Será que isso ocorreu porque fiz aquilo? Mas que bobagem!". 
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Heloísa Caldas - Com certeza para não pensar que foi por puro 
acaso. 

Antonio Quinet - Sim. Já o melancólico desvela a posição de um 
sujeito como um puro objeto, sem nenhum Outro com o qual possa 
dialogar, como é o caso do paranóico, que imputa ao Outro toda a 
responsabilidade do que acontece com ele. Para o paranóico, a culpa é 
do Outro. 

Em resumo, Freud chega a uma tentativa de explicação da melan
colia que esbarra no limite tanto do luto quanto do narcisismo. Nesse 
sentido, ele é obrigado a ir em direção a um para-além do narcisismo, 
no qual encontra a teoria pulsional, esse gozo, a instância crítica e o eu 
tratado como um objeto. O supereu - que ele ainda chama de instância 
crítica - aparecerá nesse momento como um outro do sujeito, que na 
verdade é ele próprio. Podemos dizer que é o outro mais radical do 
sujeito: o objeto a. O supereu como objeto a aparecerá desvelado na 
psicose principalmente em sua modalidade de voz. 



cxicãv•cs do deseJO. depressão e melancolia 

Ili. As pulsões no complexo melancólico 

Na última -vez, discutindo a melancolia a partir de "Luto e melancolia" 
de Freud, vimos a questão do desencadeamento da melancolia e do 
processo de luto que será nosso modelo da depressão. Nos três casos, 
trata-se da mesma estrutura: a perda de um significante mestre, 51• Na 
neurose, o 51 ocupa o lugar do se_mblante que vem escamotear a falta de 
um significante no Outro. A perda desse ideal desencadeia o processo 
em que o su1eito se vê confrontado com a falta, e que desembocará no 
trabalho de luto. No caso da psicose, ou seja, no processo melancólico, 
há um significante ideal que cumpre a função de suplência da foraclusão 
do Nome-do-Pai. É justamente o abalo desse significante que provocará 
o desencadeamento da melancolia. 

s 
:S:El.JROSE (Luto): --1 -

S(A) 

s 
PSICOSE (Melancoiia): --1-

NPO 

Esse S1 corresponde ao ideal do eu, que se encontra estruturalmente 
vinculado ;o eu ideal [i(a)]. Assim, a perda que se dá no nível do ideal 
do eu consequentemente provocará um abalo narcísico na imagem do 
eu. A perda narcísica desvelada na melancolia terá como conseqüência 
clínica a perda da vestimenta imaginária do eu, a "hemorragia narcísica" 
que corresponde a uma desvinculação entre a imagem e o próprio objeto. 

I(A) ~ i(a) 
t ~ 

i ><a 

Perdendo a vestimenta imaginária, o sujeito se identifica com o 
objeto, ou seja, "a sombra do objeto recai sobre o eu". Mas, ainda em 
"Luto e melancolia", Freud afirma que na melancolia o sujeito trata o 
eu como um objeto. Isso poderia nos levar à questão: será que tratar-se 
como um objeto é a mesma coisa que estar identificado com o objeto? 

Vejamos as interpretações possíveis da frase freudiana "a sombra 
do objeto recai sobre o eu": 

a) o lch dessa frase não é o eu, mas o sujeito. Teríamos então: S = a; 
b) se esse eu é a instância imaginária, narcísica, a melancolia desvela 

o que na verdade ele é: um objeto. Ele é um entre os outros objetos do 
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mnndo imaginário. É essa estrutura do eu que a melancolia desvelará. 
Na melancolia, reencontramos a constituição do eu a partir da imagem 
do objeto, tal como é evidenciado no materna de Lacan para se referir 
ao eu: i(a) = imagem de a. Encontramos a história desse materna no 
eixo imaginário do Esquema L, em que o eu já é secundário ao objeto. 
Lacan dirá que o eu se encontra entre os objetos do mundo. 

s--, a 
/ 

,/ A a~ 

É isso que aparece no estádio do espelho, em que o eu é o objeto 
das pulsões, ou seja, é para o eu que as pulsões irão se dirigir. O objeto 
desvelado na melancolia é diferente desse objeto de amor que o eu é 
para o ideal. Se guardamos a orientação que Freud nos dá quando diz 
que o psicótico desvela aquilo que o neurótico guarda em segredo, será 
na psicose que encontraremos a estrutura desvelada. O que a melanco
lia nos ensina sobre a estrutura é essa particularidade do eu: a de ser um 
objeto. Daí ser tratado como objeto. Mas por quem? Por esse "si mesmo" 
da instância crítica que Freud chamará de súpereu. 

A mania 

Antes de prosseguir um pouco mais nesse ponto, gostaria de comentar a 
última parte de "Luto e melancolia", na qual Freud fala da mania, aliás, 
de forma extremamente econômica. Ele diz que na melancolia o eu 
sucumbe ao processo melancólico, e "na mania ele o domina". A mania 
seria então um triunfo sobre o processo melancólico. "Ele põe de lado o 
complexo melancólico, nega esse estado de luto e aparece então a ale
gria, a exaltação e o triunfo". É apenas isso o que Freud fala. Ele faz 
aqui uma correlação entre o fim de trabalho de luto e a mania, ou seja, 
no trabalho de luto o sujeito estava dispendendo uma energia enorme 
para dar conta da perda do objeto amado; ele desfolhava todas as iden
tificações que tinha em relação a esse objeto; quando consegue concluir 
esse trabalho, aparece um alívio, uma alegria, que vem de uma energia 
que agora é liberada. O sujeito volta a ficar alegre e parte então para 
novas conquistas amorosas, ou seja, reinveste sua libido em novos obje
tos. Ele sai da depressão, que é um luto e uma luta, e volta a se atrelar na 
cadeia metonímica do desejo. Freud compara o melancólico com o mi
serável que de repente ganha uma grande soma de dinheiro. Toda a sua 
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preocupação crônica com o pão de cada dia acaba, e o sujeito de uma 
hora para outra aliviado tem vontade de comprar tudo. Freud mostra 
nessa passagem melancolia-mama uma mudança total na valência de 
gozo. Se lá há uma luta de reconquista Yinculada ao desprazer, de re
pente há uma mudança, surge a alegria e o gozo se torna da ordem do 
prazer. 

O caso da mania (psicose) é evidentemente diferente do caso de 
luto, pois quando o sujeito termina o trabalho de luto, ele não entra em 
mania; há apenas um alívio e ele reencontra a alegria de viver. Se Freud 
diz que o melancólico "domina ou põe de lado" o processo, isso significa 
que eie não atravessa o processo, ou seja, não é uma resolução, tal como 
acontece no trabalho de luto. É por isso que Lacan insistirá que no caso 
da melancolia e da mania - ou seja, da PMD - temos apenas uma estrutu
ra: a melancolia. A estrutura é a da melancolia, podendo o sujeito se 
situar ora no pólo maníaco, ora no pólo melancólico, ou estabilizado 
com uma suplência à foraclusão do Nome-do-Pai. 

Em seu "O seminário, livro 10: a angústia", Lacan acentua o que 
poderíamos chamar, no caso da mania, de "desvario da metonímia". 
O sujeito é invadido pelo deslizamento incessante de significantes, o 
que aparece clinicamente na fuga de idéias. Mas Lacan também é bas
tante econômico em relação à mania. Outra característica da passagem 
da melancolia para a mania é a passagem do delírio de petitesse para o 
delírio de grandeza, no qual encontramos a mesma estrutura com a 
mudança de valência. No caso do delíno de pequenez ou delírio de 
ruína, o sujeito se encontra sempre em seu centro. É por causa dele, de 
alguma coisa que ele fez, que ele se arruinou, arruinou a família, o bair
ro, o país e o mundo. Por isso Lasegue diz que o delírio na melancolia é 
centrífugo. Ele parte do sujeito para se espalhar para o mundo inteiro. É 
diferente, portanto, do delírio do paranóico, que é centrípeto, pois tudo 
parte do Outro que visa ao sujeito. 

No delírio melancólico, o sujeito é a causa de toda essa ruína. No 
delírio de grandeza, a causa do bem de todos, o que aparece em sua 
prodigalidade. A família começa a se preocupar com o maníaco quando 
ele começa a dilapidar seus próprios bens: começa a comprar tudo, passa 
cheques sem fundo, ultrapassa o limite do cartão de crédito etc. E isso 
por quê? Enquanto o melancólico é o desapossado de tudo, pois todos 
os bens são perdidos por esse "furo no psiquismo", no maníaco o furo 
está tampado ou, mais que isso, está completamente preenchido. O ma
níaco é um saco sem fundo; ele é aquele que tem. Então, enquanto o 
melancólico é a causa dessa ruína, o maníaco se encontra na posição de 
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causa da fortuna dos outros. Encontramos aí o sujeito sempre na posição 
de causa: seja de causa da ruína, seja de causa da riqueza. Em outras 
palavras, as duas valências do objeto a: como rebaralho, ou como objeto 
precioso agalmático. 

Na segunda tópica, Freud evoca de passagem a melancolia e a mania, 
principalmente em "Psicologia das massas e análise do eu" (1920) e em 
"O eu e o isso" (1923). São textos muito difíceis de interpretar, princi
palmente porque neles Freud fala indistintamente de supereu e ideal do 
eu. Lacan, de certa forma, foi quem nos ensinou a diferenciar essas duas 
instâncias, porém é possível, em "Novas conferências introdutórias sobre 
a psicanálise" (1933), de Freud, extrair a principal diferença entre essas 
duas instâncias. Freud situa o ideal do eu no nível do ideal do Outro (dos 
pais), como um herdeiro do narcisismo do sujeito, ou seja, o ideal do eu 
como aquilo que sustenta o narcisismo infantil, [I(A) --;. i(a)], enquanto o 
supereu aparece como herdeiro do complexo de Édipo, como aquilo 
que se tornará presente na angústia - sempre angústia de castração -
denotando a presença do objeto a. 

A primeira chave de leitura para entendermos o que Freud diz 
sobre a melancolia e a mania é diferenciar essas instâncias. Sobre a ma
nia, ele diz que há uma confusão para o sujeito entre o ideal do eu e o eu 
ideal. É interessante porque corresponde exatamente à expressão que 
Lacan usará para falar sobre o amor em seu O seminário, livro 1: os 
escritos técnicos de Freud (1953-4). A paixão amorosa - e Lacan diz que 
há algo parecido na loucura - ocorre quando o sujeito, de maneira 
contingente, encontra na mesma pessoa a conjunção do ideal do eu e do 
eu ideal. É por isso, diz Lacan, que toda paixão é louca. Quando 
apaixonado, o sujeito fica enlouquecido em razão dessa conjunção. Para 
Freud, todo apaixonado é um maníaco, posto que também é extrema
mente pródigo com o objeto de sua paixão. Há o preenchimento do 
furo, da falta, e o sujeito tenta fazer existir a relação sexual; isso a tal 
ponto, que não há qualquer autocrítica que possa perturbar seu humor. 
Na mania, como diz Freud, o sujeito fica apaixonado por si mesmo. 
Também aqui aparece esse Selbst [si mesmo]: a mania é paixão por si 
mesmo. 

Lacan o generaliza para toda paixão: toda paixão amorosa é um 
apaixonamento por si mesmo no outro, daí o caráter maníaco da pai
xão. A mania, portanto, aparece como o avesso da melancolia. Se o 
sujeito fica triste porque perdeu o objeto, ele ficará extremamente con
tente quando encontrar o objeto em si mesmo. Como essa paixão por si 
mesmo da mania que chega a um delírio de grandeza pode de um mo-
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mento para o outro se transformar em autocrítica e em autotortura, 
levando o sujeito à melancolia? 

Em "O eu e o isso", Freud volta a falar da mania, de outra maneira: 
"O objeto perdido é erigido novamente no eu". Ele usa o termo identi
ficação com o objeto, trazendo algo mais específico, que de fato vai ao 
encontro de nossa tese a respeito do melancólico no lugar do objeto. 
"Há uma introjeção e uma espécie de regressão ao mecanismo da fase 
oral", o que é facilitado pelo abandono do objeto. A mania faz Freud 
voltar a se questionar sobre a constituição do eu. Esse ques-tionamento 
é semelhante ao que ele fez em "Luto e melancolia", pois ele encontra 
também na mania a identificação do eu com o objeto. 

Lembremos que Freud mostra que na melancolia, quando o sujeito 
perde uma pessoa, ele se identifica com ela, deprime e acusa esse objeto 
que o deixou e com o qual ele se identificou. Ele então se pergunta se a 
característica do objeto não resulta da sedimentação de investimentos 
de objetos abandonados. Isso é a própria composição do eu: o eu vai se 
compondo a partir da identificação com objetos abandonados. Ora, a 
melancolia desvela exatamente essa constituição do eu, que é consonante 
com o materna de Lacan: i(a), ou seja, o eu como um objeto narci
sicamente investido, como imagem. 

Mas a melancolia não é apenas isso, e Freud insiste em interpretar 
que na auto-acusação o outro se encontra na jogada. Como vimos, em 
"Luto e melancolia", Freud afirmava que a auto-acusação era na verda
de uma hetero-acusação. Freud não consegue falar da pulsão sem 
considerar a estrutura inteira da pulsão, que tem um pé no Outro, pois 
a representação da pulsão no inconsciente é feita pelo significante da 
demanda do/ao Outro (S <>D). Mas isso não resolve o problema da auto
acusação. Na verdade, a metapsicologia não a explica. Freud precisará 
elaborar a pulsão de morte e sua manifestação no supereu para que se 
entenda a auto-acusação na melancolia: o sujeito identificado com o 
objeto atrai a cólera do supereu contra ele próprio. O outro da auto
acusação é o supereu. 

É daí que Freud situa a melancolia na questão ética. A melancolia 
desvela o sentimento de culpa inco;1sciente na auto-acusação, que é o 
outro nome do masoquismo moral. E a partir disso que Freud cria aquela 
famosa frase: "O homem não apenas é muito mais imoral do que ele 
acredita, como também muito mais moral do que ele sabe", e é aí que se 
situa propriamente a dor, essa "dor de existir" ou dor moral, tal como 
foi apreendida por psiquiatras do início do século, Griesinger e Séglas, 
entre outros. 

147 



Extravias do desejo: depressão e melancolia 

Em seguida Freud descreve a melancolia como um ataque do 
supereu, desvelando-se esse último como a pura cultura da pulsão de 
morte. O supereu pode conseguir "levar o eu à morte, se este não con
segue se defender desse tirano". Mas como o eu se defenderia do supereu? 
Ora, com a mania. Para Freud, a mania não é uma defesa contra a de
pressão; a mania é uma defesa contra o supereu. O sujeito escapa do 
supereu no processo melancólico virando maníaco. Mas como? Freud 
diz que para escapar do supereu o sujeito vai se agarrar a um ideal. 
Podemos dizer que há do lado da mania uma tentativa de se agarrar ao 
imaginário, mas também podemos supor que o ideal pode ser um 
significante de suplência à foraclusão do Nome-do-Pai. 

A defusão das pulsões 

Dito isso, como podemos apreender esse complexo melancólico, do 
qual a mania faz parte, e como se dá essa virada? Como podemos pen
sar os intervalos lúcidos - ou seja, os períodos sem a mania e sem a 
depressão - da PMD? Ora, o que vemos no caso da melancolia? Um 
processo que não deixa de girar em torno do sujeito. Assim, poderíamos 
interpretar o sujeito como equivalente ao próprio objeto no trajeto da 
pulsão. 

A melancolia desvela a própria estrutura autista da pulsão: parte 
do sujeito faz a volta no objeto e volta para o sujeito, como no esquema 
de O seminário, livro 11: os quatro conceitos fundamentais da psicanálise 
(Lacan 1964), e nessa volta completa da pulsão "o sujeito é o seu objeto". 
Por sua vez, o objeto que é privilegiado é a voz: a voz do supereu que se 
manifesta na auto-acusação. 
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O objeto a apresenta duas valências: de objeto agalmático (objeto 
de desejo) e de rebotalho (dejeto do simbólico). Esse rebotalho é o ob
jeto de angústia por excelência. O objeto a se encontra na interseção de 
Eros e da pulsão de morte, o que podemos escrever como: 

EROS PlJLSAO DE MORTE 

Encontramos aí o intricamento ou fusão das pulsões, como diz 
Freud em vários textos, pois a pulsão de morte não é desvinculada de 
Eros. Vocês devem se lembrar de meu comentário a esse respeito no ano 
passado, no texto sobre o masoquismo. Relembro rapidamente: 

Pulsão de morte 

Eros 
1 

'V 

lvfasoquismo primário 

Sexualidade 
,T 

• . : "' Destruição 

· ..... Vontade de poder 

Há três derivações dessa conjunção de pulsão de morte com Eros: 

a) sexualidade - o componente da pulsão de morte na sexualidade 
é necessário para haver o que Freud chama de pulsão de dominação do 
objeto, ou seja, a conquista do objeto. Para haver a apreensão do objeto, 
é necessário esse componente de pulsão de morte, o "sadismo" da sexuali
dade, que nos faz, para transar, reduzir o outro a um objeto para nosso 
gozo; 

b) destruição - na destruição, como na guerra, pulsão de morte e 
Eros atuam. É esse esquema que fará com que Freud responda a Einstein 
em Por que a guerra? dizendo que a guerra existe porque Eros está aí 
presente. Há um gozo envolvido na destruição e, como ele diz, o ho
mem não abandona um gozo sem mais nem menos. Toda destruição 
implica a pulsão: a guerra é uma orgia de gozo; 

c) vontade de poder - como terceira derivação da conjunção de 
Eros com a pulsão de morte, Freud propõe a vontade de poder, na qual 
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encontramos a satisfação da pulsão, que explica a atração pelo poder e 
o sadismo da tirania do mestre presente no S 1• 

E onde poderíamos localizar o masoquismo primordial? Podemos 
dizer que ele é o que da pulsão de morte não se junta com Eros e retorna 
ao sujeito. 

Romero Rubião - Por que nesse esquema o ponto de partida é a 
pulsão de morte? 

Antonio Quinet - Porque Freud descobriu na clínica um real que 
resiste aos poderes da palavra, um real silencioso que se opõe a Eros, 
lugar onde pulula a vida e o falatório do universo simbólico. A esse real 
que se encontra na repetição, na reação terapêutica negativa, ele deu o 
nome de pulsão de morte, que faz do masoquismo, e não do sadismo, a 
tendência primária do sujeito, o gozo do sofrimento que o melancólico 
revela. É o que está para-além do princípio do prazer. O princípio do 
prazer seria um Eros puro, mas Freud observa que o princípio do prazer 
é vinculado a um para-além do princípio do prazer. Não é tudo o que é 
bom - como diria Aristóteles - que atrai o homem; há coisas que fazem 
mal a ele e também o atraem. 

Voltemos a nosso esquema anterior em que situamos o objeto a na 
interseção de Eros e da pulsão de morte. Para a melancolia, proponho 
esse outro esquema em que está assinalada a desvinculação de Eros e 
pulsão de morte, uma vez que, na melancolia, há um desintricamento 
ou uma defusão das pulsões. 

Eros c-r Pulsão de Morte 

a . . 

Eros ~ Pulsão de Morte o 
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Encontramos o sujeito identificado a esse objeto que se situa lá 
onde reina o silêncio da pulsão de morte. É essa a situação estrutural do 
melancólico que faz com que ele não só fique calado, mas também pe
trificado, o que se expressa inclusive corporalmente, pois seu metabo
lismo abaixa e ele pode chegar a não evacuar ou urinar. O delírio do 
melancólico é paupérrimo, tende ao silêncio; o sujeito tende à mortifi
cação, à cadaverização. Não há mais a pulsação da vida porque Eros se 
retraiu. Assim, o sujeito melancólico pode tender até à negação de seu 
corpo, como aparece no delírio das negações descrito por Cotard. 
O melancólico se sente como um rebotalho, um excluído do simbólico, 
uma vez que Eros está do lado da vida, da cultura, da cadeia significante, 
da linguagem. 

Nesse esquema, temos a posição estrutural do melancólico. Do 
lado direito, há o pólo melancólico: o sujeito identificado com o objeto 
e entregue ao gozo masoquista. Do lado esquerdo, ou seja, do lado de 
Eros, no qual o objeto está excluído, temos o pólo maníaco. O maníaco, 
não tendo o lastro do objeto a, fica à deriva da cadeia significante. "O 
sujeito" - diz Lacan em "O seminário, livro 10: a angústia" - "não é 
mais lastreado por nenhum objeto, o que às vezes o deixa entregue - e 
sem nenhuma possibilidade de liberdade - à metonímia infinita e lúdica, 
pura da cadeia significante". 

Ele apresenta então a fuga de idéias, o desvario da metonímia e um 
"tudo pode", pois quando o sujeito se encontra no simbólico sem a 
marca desse objeto como falta, ele apreende um simbólico em sua tota
lidade, no qual todas as combinatórias são possíveis. Na mania, vemos 
de uma forma muito evidenciada o inconsciente a céu aberto, que apa
rece na fuga de idéias e nas associações por assonância. Há portanto os 
dois pólos, melancólico e maníaco, e uma só estrutura: a melancolia. 

Que destino para o complexo melancólico? 

Para decidirmos se realmente esse esquema nos ajuda a compreender o 
que acontece na melancolia, resta saber o que acontece nos intervalos 
lúcidos da PMD. Nesses intervalos, o sujeito não se encontra nem no 
pólo melancólico, nem no pólo maníaco, e não deixa de ser melancólico. 
Como poderíamos pensar isso? O que colaria Eros e pulsão de morte, 
fazendo de alguma forma um arremate? Sabemos que o que permite 
essa articulação na neurose é o Nome-do-Pai. Aqui onde não há Nome
do-Pai, o que funcionaria como cola? 

Eliane Schermann - Seria uma imagem? É como se fosse o processo 
inverso. No caso da neurose, o l(A) sustenta i(a). Na foraclusão do Nome-

151 



Extravias do desejo: depressão e melancolia 

do-Pai, nesse caso que você está falando, poderíamos pensar que o i(a) 
sustentaria o sujeito perante esse buraco? 

Antonio Quinet - Aí teríamos uma suplência imaginária, o que vai 
um pouco no sentido de Freud, quando fala do reinvestimento da ima
gem narcísica que aparece na mania. Nesses intervalos lúcidos haveria 
então uma recomposição do imaginário, nos quais o sujeito não se en
contra nem na mania, nem na melancolia. Podemos pensar aí em uma 
suplência. Temos de examinar caso a caso, para entender como isso 
funciona. Será que uma suplência imaginária é suficiente ou é preciso 
também uma suplência no nível do significante que viesse no lugar des
se S1 perdido? Teríamos de ver caso a caso qual o recurso que o sujeito 
encontra diante desse buraco da foraclusão do Nome-do-Pai. Será que 
o delírio é uma tentativa de unificar? Ora, remos os intervalos lúcidos, 
mas ao mesmo tempo temos o delírio, que também ocorre na melanco
lia. Será que o delírio na melancolia - por menor que ele seja - tem a 
mesma função do delírio na paranóia? 

Freud diz que o delírio é uma tentativa de reconstrução que se 
expressa como tentativa de explicação do que ocorre com o sujeito. 
Freud chega a falar em reconstrução do mundo, pois o delírio é o que 
dará a forma imaginária, ficcional - como o mito do que se opera na 
estrutura. Na melancolia, mais que em qualquer outro lugar, encontra
remos um delírio que permite situar o sujeito tanto em um pólo quanto 
no outro. O delírio reconstitui um Outro para o sujeito, o que é a fun
ção de qualquer delírio. Na melancolia, encontraremos o Outro do tri
bunal como uma versão do supereu. Aí aparecerão as idéias de culpa, 
ruína e perseguição, pois não podemos imaginar que o melancólico não 
seja um perseguido, já que se encontra na espera delirante de punição. 
Dessa forma, o melancólico faz ficção do supereu, o que demonstra 
aquele aforismo de Lasegue: "O melancólico é um indiciado, enquanto 
o paranóico é um condenado". O paranóico se sente perseguido por 
algo que ele não fez; ele foi condenado injustamente, toda culpa cabe ao 
Outro. Ele é sempre um réu inocente. Já o paranóico não é um resigna
do como o melancólico, que acata inteiramente sua situação de indiciado. 
Este tem aquela humildade, sobre a qual Freud chama a atenção, e da 
qual não tem a menor vergonha. 

A espera ansiosa de castigo revela a própria estrutura do supereu. 
"Antes terminar com isso o mais rápido possível", dizia uma melancóli
ca referida por Séglas, porque ela está diante de um tribunal e pronta 
para caminhar para o cadafalso. Em seu delírio, o melancólico é o centro 
porque é a origem de todo o mal. Daí o delírio ser considerado centrí-
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fugo: o melancólico, diferentemente do paranóico, se considera nocivo 
ao Outro. No delírio paranóico, o Outro é nocivo para o sujeito. Ambos 
os delírios revelam esse lugar do sujeito como causa: o melancólico é a 
causa do mal e o paranóico é perseguido por ser alguém especial, e é 
por isso que ele está sendo injustamente acusado. Encontramos assim 
no paranóico a mania de grandeza, descrita por Freud como a quarta 
forma de negação delirante, e encontramos traços do paranóico no 
maníaco: a megalomania. 

Não é impossível a auto-acusação transformar-se em hetero-acusa
ção, assim como não é impossível encontrarmos traços de perseguição 
no melancólico. Acho mais difícil encontrarmos traços de auto-acusa
ção no paranóico que encontrarmos no melancólico traços de acusação 
do Outro. 

Colette Soler diz que há uma oposição entre o melancólico e o 
paranóico, notada por Freud desde o início: na melancolia, o fenômeno 
é da ordem do afeto, enquanto na paranóia ele se encontra no âmbito 
do pensamento. Realmente, em seus textos iniciais, vemos Freud, se
guindo a tendência da psiquiatria, enfatizar esse aspecto do humor na 
melancolia. Resta saber se a paranoização pode ser uma direção de tra
tamento para a melancolia, tal como ocorre no caso da esquizofrenia. 
Lacan, na introdução à tradução alemã de Escritos, diz que o paranóico 
identifica o gozo no lugar do Outro, o que é diferente do melancólico, 
que localiza o gozo em si mesmo. O gozo se concentra no "complexo 
melancólico", que gira em torno do Selbst. 

Eis, portanto, algumas coordenadas para pensarmos a clínica dife
rencial da depressão no âmbito da ps1Cose. 



Os quadros nosológicos: 
depressão, melancolia e neurose obsessiva 

Sonia Alberti 

Dos primórdios 

Em Freud, é o "Manuscrito G" (1894c) da correspondência com Fliess 
que irá lançar as bases para pensar a doença do afeto por excelência. 
O afeto é uma questão de paixão, e a paixão, desde sempre, é para o 
homem uma questão de sofrimento. O afeto divide o sujeito pelo lado 
da paixão (Alberti 1989). O "1v1anuscrito G" trata da melancolia de 
uma forma que hoje nos permite diferenciá-la da depressão, mas ele 
inicia sua definição a partir do luto: 

O afeto correspondente à melancolia é o do luto, quer dizer, da nostalgia 
por algo perdido. Provavelmente, trata-se, na melancolia, de uma Verlust 
(perda), e isso na vida pulsional [ ... ]. A melancolia se constituiria do 
luto pela Verlust da libido (1894c: 113 ). 

A perda, então, inclui a perda do prazer [Lust], até mesmo etimologica
mente, provocando a disjunção entre o sujeito e o prazer da libido. 

Em "Luto e melancolia" (1917), Freud desenvolve a questão do 
luto a partir do desligamento dos investimentos do sujeito no objeto 
amado. Freud observa que o eu do sujeito se rebela contra esse desliga
mento e o justifica pelo fato de que o homem não gosta de largar uma 
posição libidinal, mesmo quando percebe o aceno de um substituto ou 
equivalente. Ele indica aí a questão da rigidez do eu, que aparece nesse 
processo de luto e nos permitirá fazer a ponte entre o luto e a depressão 
como afeto, da qual nos fala Lacan em Televisão (1974). 

De saída, dois conceitos a serem explorados em qualquer aprofun
damento das afecções afetivas: a perda, sua particularidade de perda da 
libido, e o eu, que aqui aparece em toda sua multiplicidade, já que nem 
mesmo no texto de Freud ele quer dizer sempre uma e mesma coisa: às 
vezes trata-se do ego, às vezes do sujeito - que para a psicanálise é sempre 
inconsciente -, às vezes ainda do puro objeto de investimento narcísico. 
Veremos agora que se acrescenta mais um conceito ao estudo psicanalítico 
da depressão e da melancolia: a inibição. 
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Depressão e sintoma 
No texto "Inibição, sintoma. e angústia" (1926a), Freud observa que os 
estados depressivos - e o pior de todos, a melancolia (sic) - se dão a 
conhecer por meio da inibição generalizada. Sabemos que nesse texto 
Freud distingue radicalmente inibição e sintoma: as inibições são limita
ções das funções do eu, fugas por precaução ou por empobrecimento 
de energia. Porém, enquanto estudamos a tentativa de fuga do eu, fica
mos longe da formação do sintoma, posto que o processo que leva do 
recalque ao sintoma se afirma fora da organização do eu e independente
mente dela. Não só esse processo mas também todos os derivados gozam 
da mesma prerrogativa, poderíamos dizer, da extraterritorialidade [Extra
territorialitdt], e é ali onde se encontram associativamente com partes 
da organização do eu que se deve questionar se o isso não as puxa para 
si, alastrando-se com esse ganho, em detrimento e às custas do eu. 

Para Freud, então, o sintoma é um corpo estranho para o eu - corpo 
ancorado no recalcado-, e a coisa culmina no fato de que o compromisso 
entre moção pulsional e defesa (pelo recalque) - compromisso esse que 
é o sintoma - é seguido por uma luta interminável do eu contra o sintoma. 
Essa luta, que é da ordem da extra-territorialidade, funda-se sobretudo 
no fato de o eu sempre se ver novamente movido a se defender contra 
algo que lhe escapa. 

Na inibição, não: é para não entrar em conflito com algo que lhe 
escapa que o eu empobrece funcionalmente, mantendo, no entanto, a 
sua supremacia sobre o recalque. Não é funcionalmente um ego forte, 
mas ele o é factualmente, uma vez que se subtrai ao que determina o 
sujeito pelo discurso do Outro, no qual as próprias pulsões se inscrevem 
conforme o registro da demanda. Se ele não é funcionalmente forte, 
não podemos tampouco identificá-lo ao sintoma, como poderia fazer 
pensar a função do ego em Joyce (cf. Lacan 1975). 

A depressão é, pois, um afeto que aparece no momento em que o 
eu evita a determinação inconsciente, razão pela qual Lacan pode dizer, 
relembrando Espinosa, que a depressão é, basicamente, uma covardia 
moral. Ou ainda, como esclarece em Televisão, que a depressão é um 
afeto normal porque ele reenvia ao fato de estrutura de qu~ nos furta
mos de bem dizer nossa relação ao gozo - ao inverso do sintoma, nova
mente, que surge para dizê-la de alguma forma. 

Quebra de l(A) e i(a) 

Mas, como já vimos, não é só de inibição que o quadro da depressão se 
constitui. A demanda de amor, por exemplo, indica uma quebra do nar-
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..:isismo que, Freud o escreveu em 1914, implica o investimento pulsio
:1al do eu como objeto. Assim temos o par, que pode parecer paradoxal, 
Je um ego factualmente forte, super-resistente, provocando a inibição, 
;:; de uma baixa no investimento libidinal do eu, provocando a quebra 
.:lo amor narcísico. Paradoxo aparente, pois teoricamente eles se susten
:am perfeitamente: a inibição das pulsões e da libido, provocada pelo 
ego forte, inclui a inibição das pulsões do eu, de forma que as amarrações 
[Bandigimgen] da libido no objeto amado - o eu - se desfazem. 

Em termos lacanianos, podemos aí entrever uma disjunção entre i 
e a, deixando a descoberto a identificação do sujeito ao objeto em sua 
acepção de resto jogado fora, acepção perante a qual o sujeito neurótico 
pode, perfeitamente, ficar fixado. Nem sempre. Para fazer frente a isso, 
muitas vezes o sujeito se desespera por novas amarrações, dirigindo en-
7ão uma demanda infinda ao Outro, na tentativa de colmatar esse en
contro com o insuportável de uma travessia não advertida da fantasia 
em que o su1eito é o objeto a. Isso, finalmente, nos permite uma associa
.;:ão da tentativa de suicídio na depressão com o atravessamento selva
gem da fantasia, quando o sujeito cai tal qual a Jovem homossexual de 
Freud (1920a) - como objeto rebatalho do Outro; no caso, como objeto 
olhar. 

Complexo de Édipo 

>formalmente a ferida narcísica que implica uma queda na sustentação 
do sujeito só ocorre após o desmoronamento de I(A) - o ideal do eu 
freudiano - a partir da desidealização do Outro. Nos tempos que cor
rem, tal fenômeno não é difícil, já que a consistência do Outro, a cada 
dia, sofre novos abalos (cf. Alberti 1997): o Outro do Estado (por 
exemplo, os escândalos da corrupção), o Outro parental (por exemplo, 
a falência do pai) - razão talvez desse enorme aumento estatístico da 
clínica da depressão. Não há quem não fique deprimido diante dessa 
situação (cf. também Miller 1997: 13 ). Freud já o verificara ao introdu
zir seu texto "Luto e melancolia" com a associação da perda ao Pai, à 
Pátria e aos Ideais, como uma série de ideais do eu que, por alguma 
razão, sofrem um abalo na história do sujeito . 

. Mas se o sujeito é neurótico, ele tem uma possibilidade - o que não 
implica, necessariamente, que dela lance mão -, pois fez uma escolha, 
inicial, fundamental, de pagar, a qualquer preço, o direito de ser 
desejante. Esse direito ele o adquiriu - o que ainda não quer dizer que 
dele desfrute - no momento em que: 

a) renunciou ao gozo da relação dual com a mãe; 
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b) construiu para si um sintoma que tem por função interditar aquele 
gozo que implicava sua aniquilação de sujeito. 

É necessário que seja um sintoma porque ele surge ali onde algo 
não vai bem no real do gozo, uma vez que esse gozo implica a própria 
perda, a fixação do sujeito como objeto de gozo do Outro, da mãe. E o 
sintoma tem precisamente a função de indicá-lo e de fazer o sujeito 
tomar uma atitude em face disso, como já dizia Engels, depois de Marx, 
de mudar a situação - e como mostra a acepção do sintoma por Marx, 
o primeiro a indicar sua função no laço sociak(cf. Alberti 1997a). 

O complexo de Édipo é, para Freud, esse sintoma, como todo 
psicanalista deve saber. Ou melhor, o complexo de Édipo é esse sintoma 
que melhor faculta ao sujeito o acesso ao desejo, e é difícil que em uma 
análise - ato de sustentar o desejo e por este sustentado - o sujeito não 
termine por se deparar com ele. Razão também da ocorrência entre os 
autores da psicanálise de colocar o Édipo como divisor de águas entre a 
neurose e a psicose (por exemplo, Quinet 1991). 

A clínica 

Se um sujeito vem nos procurar fora do contexto psiquiátrico - normal
mente fora do surto -, não é evidente um diagnóstico. Há que se fazer 
um diagnóstico diferencial entre a neurose e a psicose a partir das 
referências clássicas das quais a clínica lacaniana lança mão: alucinações 
verbais, automatismo mental, distúrbios da linguagem. Quanto à 
melancolia, a psiquiatria clássica nos ensina a forma de seu delírio: delírio 
de negação que, ao contrário do paranóico, que orgulhosamente tenta 
contrapor-se à crítica e à perseguição do Outro, condena o sujeito antes 
mesmo de um julgamento justo por um pecadinho qualquer, condena
ção perante a qual o sujeito assume a posição de máxima humilhação, 
concordando, desde sempre, com a culpa que lhe é imposta. 

Fora disso, o sujeito pode se manter em um semblante no qual 
tenta nos convencer da franca fraqueza, da franqueza que ocasiona seu 
apelo. Enorme demanda de amor com a qual nos acostumamos na clínica 
com neuróticos. 

Ela era a queridinha de seu pai. Mas seu pai começou a beber e já 
não a amava. "É muito pior perder o que já se conheceu do que nunca 
tê-lo conhecido". Mas ela ainda procurou se agüentar. Começou a tra
balhar e, vendo que dava certo o que fazia, anunciou que o queria ensi
nar. O problema é que surgiram alguns alunos e foi então, caindo no 
real de sua própria inconsistência, que ela fugiu, literalmente, deixando 
os alunos no ar. "Como poderia eu ensinar o que não sabia? Ensinar o 
que não tinha direito? O que não podia sustentar?" 
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Chamada a assumir uma posição no desejo perante o Outro, ela 
não se depara com ele, mas, ao contrário, foge em sua covardia, sim, 
mas fundamentalmente em sua covardia de ser um sujeito do desejo. 
Dessa época, lembra-se muito pouco, apenas da errância, da perda, da 
vergonha, o vexame de não apostar. Como depois encarar de novo as 
mesmas pessoas que já não são as mesmas, pois acusam, olhares que já 
não refletem nenhum ideal, senão o escracho do qual ela própria é 
autora? Ela própria já não sabe quem é, pois não dá "pra mais nada". 

Então pede, esmola, suplica o amor que não consegue receber, e 
acaba, com suas súplicas, se tornando tão insuportável que sempre volta 
a ser rejeitada e não consegue realizar qualquer trabalho. Reação maní
aca à sua desesperança, durante a qual não pára de falar, insistir, procurar. 

Éric Laurent (1988), em seu texto, agora já clássico, sobre a melan
colia, observa: o melancólico procura forçar a barra sobre o Outro - ela 
realmente força a barra, de tão chata. A vertente maníaca disso é essa 
forçação, ao passo que na melancólica a saída chega às raias do suicídio, 
no qual o sujeito, em um último impulso, tenta se subtrair do Outro, 
caindo como objeto para descompletá-lo. Não é por nada que o 
melancólico só se suicida quando está na fase hipomaníaca, quando sai 
da depressão profunda. Naquela, ele se encontra como que petrificado 
sob o jugo do Outro absoluto, sem poder se mexer. Ele é todo submeti
do ao Outro, até o estupor. Quando consegue sair disso de alguma forma, 
aparece a tentativa de descompletar esse Outro absoluto. 

No caso citado, a tentativa de desmascarar a inconsistência do Outro 
jamais arrefece, enquanto o melancólico, submetido ao Outro sem barra, 
produz o ato suicida como forma última de subtrair-se desse jugo do 
Outro, deixando de existir. Suicídio de separação por excelência, como, 
aliás, já indicava Cottet em 1985. 

A demanda de amor pode se tornar desmesurada, perturbando o 
interlocutor, dando provas de que qualquer prova de amor que se dê 
não se sustenta, não cria história, não se associa, como se a tentativa 
não fosse justamente a de reconstruir um ideal, mas, ao contrário, des
mascarar sempre, novamente, uma inconsistência. 

Por que o sujeito tem de cair doente para se dar conta da enorme 
verdade dessa inconsistência? Pergunta que se associa àquela de Freud 
sobre a melancolia, na qual dizia: "Por que o homem tem de cair doente 
para se deparar com a verdade de sua própria mesquinhez?". 

Se é preciso ficar doente para se dar conta da enorme verdade da 
inconsistência é porque essa inconsistência a priori é vivida como insu
portável. Veja-se, por exemplo, o que o recente texto de Colette Soler 
(neste volume: 97-114) nos mostra: para aquele que realmente assume 
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essa inconsistência, como se assume a castração, o afeto decorrente não 
é de tristeza. O encontro com a castração é um horror de tal ordem que 
não pode provocar como efeito senão o entusiasmo. Mas se não há essa 
inconsistência, então o ideal que cai em uma experiência de perda, ideal 
que está no lugar do Outro para o sujeito, deixa a descoberto um Outro 
que só lhe quer mal e em face do qual o sujeito acaba por ser o pior. Eis 
também a referência aos maus-tratos que sofre o eu do melancólico 
pelo supereu, indicado inúmeras vezes por Freud. 

A depressão algumas vezes verificada no fim de uma análise não é 
portanto efeito do encontro com a castração, mas reação do suieito à 
inexorável perda da libido vinculada à fantasia que até então o sustenta
va. No lugar de uma reação terapêutica negativa - que poderíamos 
traduzir como uma perda da libido investida no próprio tratamento -, 
quando ao contrário se acirra aquela vinculação, o fim da análise leva o 
sujeito à travessia da fantasia. 

Para além do luto, a depressão talvez possa trazer luz ao tema da 
escolha da doença, pois a melancolia implica essa covardia que tão bem 
Lacan soube explorar a partir de Espinosa. Covardia moral ali onde o 
sujeito, em princípio, se depara pela primeira vez com seu ato. 

Freud estabeleceu esse momento. Ele o descreve já no "Projeto 
para uma psicologia científica" (1895a), quando diz que é na experiên
cia de satisfação que o sujeito adquire os motivos morais. O Outro 
primordial tem sua atenção despertada pela necessidade do sujeito, per
mitindo a este a experiência de satisfação. Mas para que isso ocorra, é 
preciso que de alguma forma o sujeito promova nesse Outro primordial 
o despertar da atenção. 

Se algo levasse ao querer, não haveria essa covardia de promover 
no Outro a atenção. Quem quer não impõe limites a esse querer e, 
diante desse querer, não se acovarda, de forma que o melancólico está 
entre o não querer e o não poder, não querer já e o não poder ainda, 
assim como o neurótico fica entre o não penso e o não sou. 

Covardia que, é claro, não se reduz à psicose, mas que nela encon
tra toda sua explicação, provocando no sujeito essa dor de existir quan
do não se é apossado pelo entusiasmo por uma ação. 

Melancolia ou neurose obsessiva? 

Muitos pontos em comum há entre a melancolia e a neurose obsessiva. 
Convencionou-se chamar de melancolia, no Campo freudiano, a afecção 
psicótica descrita já pelos autores clássicos do século XIX. O próprio 
Freud, sobretudo em 1923, indica para uma diferença que diz respeito 
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à forma pela qual o eu reage às acusações que lhe são dirigidas: na neurose 
obsessiva, o eu do suieito rebela-se contra as auto-acusações; na 
melancolia, "seu eu é um eu todo culpado, ele eqmvale ao objeto estranho 
para o supereu e por de criticado" (Alberti 1996: 106). 

No entanto não podemos deixar de levantar as questões, igual
mente indicadas por Freud, que aproximam a neurose obsessiva da melan
colia. Se há algo que identifica a melancolia à neurose obsessiva, é essa 
pulsão sádica dirigida ao próprio eu. Só que na melancolia ela assume a 
característica de pulsão de destruição - não só dirigida ao eu, mas ao 
mundo inteiro -, enquanto na neurose obsessiva trata-se da pulsão de 
dominação, o que, na referência lacaniana, inscreve o obsessivo no jogo 
petrificador entre o mestre e o escravo (cf. Quinet 1991, cap. 1). 

Em ambos os casos, a ambivalência está na origem do luto patoló
gico pela perda que não se cura. Essa perda do amor - perda da libido -
pode provocar tanto uma idealização do amor - como uma tentativa de 
retomar a Gestalt idealizada, o que aparece, por exemplo, na excessiva 
demanda de amor - quanto a descrença nele e a dúvida - às vezes delirante -
em relação à sua existência. Na melancolia, essa dúvida pouco persiste, 
transformando-se em certeza delirante: ninguém pode amar alguém tão 
vil. Na neurose obsessiva, ao contrário, persiste a demanda de amor, 
apesar da vergonha, do vexame de não apostar, como dizia aquela 
paciente. Não há perda de um objeto que não promova, de alguma 
forma, a ambivalência, pois se, por um lado, ao ente querido que se vai 
estão ligados os melhores sentimentos, por outro a ira que essa partida 
provoca é de igual pertinência. 

Assim, para concluir sobre o caso citado, apresenta-se a hipótese 
de uma neurose obsessiva feminina, ressaltando a crueldade dessa neu
rose para a mulher. Por mais difícil que seja um' diagnóstico nesse caso, 
a patente covardia em se assumir como sujeito do desejo, as dificulda
des de escolher - para não perder - e o sadismo - a fantasia sexual, no 
caso, é a de obrigar o homem à cópula - não deixam dúvidas quanto à 
inscrição do sujeito a partir da estrutura da linguagem, da sua referência 
à significação fálica, e a frase inicialmente emitida - "É muito pior se 
perder o que se conheceu do que nunca tê-lo conhecido" -, referida ao 
pai, atesta o complexo de Édipo como inscrito no simbólico. A ausência 
de memória da qual se queixa se deve ao fato de investir todos os objetos 
ao mesmo tempo, o que podemos chamar, com Freud, de um padeci
mento do próprio pensamento. Já não se lembra do que disse, nem para 
quem, pois diz a todos ao mesmo tempo, o que na psicose implicaria 
um vazio de memória atestando o inconsciente a céu aberto. 
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Podemos dizer então que, algumas vezes, sem a referência à teo
ria psicanalítica, o diagnóstico diferencial, por não implicar a diferen
ça entre neurose e psicose, e por só estar referido aos DSMs, pode 
confundir o clínico, já que a fenomenologia engana, como enganam as 
aparências. 



Uma dor de Medéia 

Maria Anita Carneiro Ribeiro 

Em "Obsessões e fobias" (1894a), elaborando uma série de observações 
sobre a neurose obsessiva, Freud cita genericamente o caso de mulheres 
com a idéia obsessiva de matar seu próprio filho. Em "As neuropsicoses 
de defesa" (1894b), descreve com mais minúcias um desses casos. Trata
se de uma mulher que tem duas idéias obsessivas: a de jogar-se da janela 
e a de esfaquear seu filho único. No deciframento dos sintomas, Freud 
atribui o "jogar-se da janela" a uma formação substitutiva do "chamar 
um homem da janela", como o fazem as prostitutas, porém a idéia de 
esfaquear o filho permanece não decifrada. 

A senhora em questão tem, de fato, uma vida sexual bastante insa
tisfatória, o que é revelado com grande esforço a Freud. Essa insatisfa
ção, na verdade, iniciara-se após o nascimento do filho, com as medidas 
contraceptivas precárias do século passado, que incluíam sobretudo o 
coito interrompido ou a ausência, pura e simples, do comércio sexual 
entre os parceiros. 

Uma primeira possibilidade de deciframento desse sintoma pode
ria ser, então, a de que essa mulher atribuísse inconscientemente a causa 
de seus males a esse filho e desejasse destruí-lo. Porém a clínica com 
mulheres obsessivas nos faz observar que esse mesmo sintoma, com al
gumas variações, surge mesmo quando o elo causal - filho - privação 
sexual - não aparece, clara ou ocultamente. 

As variações desse sintoma encontradas na clínica são as seguintes: 

a) excessivas preocupações com a segurança e o bem-estar do filho, 
evidenciando-se na idéia obsessiva de que "algo de mal" pode lhe aconte
cer. Esses pensamentos se tornam insistentes e torturantes. Uma sutil 
variação dessa fórmula é indicada pela idéia "se eu pensar nisso (no mal 
que acontecerá), não acontece. Se eu me esquecer de pensar, acontecerá". 
Uma mulher obsessiva pensa, por exemplo, sem parar, que seu filho 
será atropelado, com requintes de morbidez: o corpo esmagado, o san
gue etc. Se parar de pensar nisso, acha que o filho será de fato atropelado 
e, ainda mais, por um caminhão. Ao falar de si mesma, define-se como 
"um trator"; 

b) excessiva preocupação com a saúde física do filho, levando a 
mãe obsessiva a interpretar pequenas doenças inevitáveis na infância 
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como risco iminente de vida, e transformando crianças saudáveis em 
doentes crônicos, ou seja, matando-as aos poucos por excesso de medica -
ção indevida. Nesses casos, é interessante notar que o tratamento psica
nalítico da mãe resulta em melhoria do estado de saúde física da criança. 

Em todos os casos citados, as mulheres em questão têm em co
mum o fato de que seus maridos perderam, pelas mais variadas razões, 
o interesse sexual por elas. 

Essas manifestações clínicas nos fazem reinterrogar um primeiro e 
apressado deciframento nosso do sintoma descrito por Freud. Ele pró
prio nos adverte de que, na neurose obsessiva, a falha do recalque faz 
aparecer na consciência idéias de morte de pessoas queridas que, caso o 
recalque tivesse sido realmente bem-sucedido, seriam censuradas. 

No caso do Homem dos ratos, Freud nos diz sobre o obsessivo: 

Porém, sobretudo, eles necessitam da possibilidade da morte para solu
cionar os conflitos que deixam sem resolver. [ ... ] Assim, em cada conflito 
vital, esperam a morte de uma pessoa significativa para eles, na maioria 
das vezes uma pessoa amada, seja um dos pais, seja um rival ou um dos 
objetos de amor entre os quais oscila sua inclinação (Freud 1909b: 184). 

Nossa pergunta é: por que a mulher obsessiva inclui o filho nessa série, 
já que não observamos esse fenômeno no homem obsessivo? 

Não estamos negando a hipótese da emergência de um ódio mortí
fero de um homem obsessivo contra o filho. Porém queremos examinar 
a equação proposta por Freud para além de uma interpretação simplista, 
invertendo nossa hipótese inicial: perda do lugar de objeto de desejo do 
homem ...... idéias obsessivas de matar o filho, com todas as suas variantes: 
medo de que ele morra, de que fique doente etc. 

Propomos então que as fantasias mortíferas em relação ao filho 
independem de qualquer atribuição causal àquele filho da privação se
xual da mulher obsessiva, mas que essas fantasias decorrem da perda do 
lugar de objeto de desejo do homem. Para examinarmos melhor nossa 
nova hipótese, será necessário estudar de perto a forma específica pela 
qual a mulher obsessiva "banca o homem", em comparação com a es
tratégia usada pela histérica. 

Antes, porém, um outro passo se impõe: trata-se de traçar o limite 
necessário entre "ser um homem" e "bancar o homem", porquanto, 
como nos diz Freud, se anatomia é destino, esse destino não é concedi
do automaticamente ao sujeito pelo simples fato de nascer homem ou 
mulher. O destino é traçado pelo Outro do significante que, mapeando 
o corpo do sujeito com palavras que designam sua várias partes, o morti-
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fica e o transforma em corpo significante. Assim, um sexo é atribuído 
ao sujeito em uma operação complexa na qual a intervenção do desejo 
do Outro deixa suas marcas. 

Aqueles que são designados homens portam um traço identificatório 
comum, marcado no imaginário do corpo pelo órgão peniano, o que 
permite a eles a inscrição na ordem do ter, colocando-se do lado do 
todo, sob a égide do significante: todo significante. Àquelas que são 
designadas mulheres caberá um fardo a mais, ou seja, na falta de um 
significante que dê conta do que é ser uma mulher, arranjar por sua 
conta e risco uma maneira específica de tornar-se mulher. É o que Lacan, 
em O seminário, livro 20: mais, ainda (1972-3 ), resume por meio das 
fórmulas quânticas da sexuação: 

----
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(1972-3: 105) 

Evidentemente, inscrever-se do lado masculino - todo fálico - não resolve 
a questão do ser do sujeito. É o que está representado na fórmula pela 
seta que vai de j até a, do lado feminino. O sujeito do inconsciente (S), 
representado pelo significante para outro significante, não encontra na 
cadeia o último significante que dê conta de seu ser, pois esse último 
significante não há. Lacan assim o diz em "O seminário, livro 22: R.S.I." 
(1974-5): "( ... ] aquele que tem esse estrupício, que um dia qualifiquei 
como penduricalho, bom, terá de se acomodar com isso, ou seja, que 
ele se case com esse falo. É onde o homem nada pode. A mulher, que 
não ex-siste, pode sonhar em ter um, mas o homem é afligido por isso, 
ele só tem essa mulher". 

Em outras palavras, àqueles que tomam seu "penduricalho" como 
falo só resta buscar no objeto de sua fantasia o complemento de seu ser 
e, facilizando uma mulher, torná-la sua: seu sintoma. 
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Quanto às mulheres, que se inscrevem do lado não-todo fálico, 
resta "bancar o homem" para se sustentarem como seres falantes, sujei
tos da linguagem ($) do lado masculino. Genevieve Morei mostra como 
histeria e feminilidade podem coexistir em uma mesma mulher: "a histe
ria pode então se representar como um todo fechado, quer dizer, conten
do seu limite no aberto precedente [ o não-todo]: o todo do bancar o 
homem, que não coincide com ser um homem" (Morei 1993: 104). A au
tora, entretanto, de certa forma faz coincidir histeria com feminilidade, 
uma vez que só reconhece essa forma de "bancar o homem" e não acredita 
na existência de mulheres obsessivas, como teve oportunidade de afir
mar em sua última visita ao Rio de Janeiro. 

A nosso ver, esse tipo de questão não tem qualquer cabimento, 
pois, uma vez que a neurose obsessiva é uma invenção de Freud, como 
já desenvolvemos em outro lugar (Ribeiro 1997), neurose obsessiva é o 
que Freud definiu como tal, e já que Freud se refere não a uma, mas a 
várias mulheres obsessivas, só nos resta estudar essa forma específica de 
"bancar o homem". Talvez seja mais fácil para nós, analistas lacanianos, 
aceitar sem discussão a histeria masculina pelo fato de Lacan ter dedicado 
dois capítulos de O seminário, livro 3: as psicoses (1955-6) a esse assunto, 
mas não devemos nos esquecer de que, em ao menos dois outros semi
nários, Lacan trabalha casos de mulheres obsessivas, sendo que em um 
desses o diagnóstico é feito por ele próprio (Lacan 1954·-5). 

É justamente nesse caso, o de uma paciente de Fairbairn, diagnos
ticada por este como psicótica maníaco-depressiva e por Lacan como 
obsessiva, que ele nos indicará a maneira particular de a mulher obsessiva 
"bancar o homem": "é na medida em que ela se identifica com o ho
mem imaginário, que o pênis adquire valor simbólico, e que vai haver 
problema" (ibid.: 341). 

Na histeria, o "bancar o homem" também está suportado na identi
ficação, porém não da mesma forma. No caso Dora, temos em primeiro 
lugar a identificação ao pai pela via do sintoma - do traço simbólico -
denotado na afonia por meio da qual ela "banca o pai", sustentando seu 
desejo. No caso, o objeto de desejo em questão é a Outra mulher, a Sra. K., 
na qual Dora interroga o enigma de sua própria feminilidade. É o que 
fica claro quando a jovem se identifica ao Sr. K., tolerando sua corte 
para melhor "bancar o homem" na interrogação constante do que é 
uma mulher. 

Na neurose obsessiva, a questão relativa ao feminino fica oculta 
por trás da questão relativa à morte, para homens e para mulheres. Na 
verdade, é a mesma questão vertida em dialeto, uma vez que também 
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não existe no inconsciente o significante que represente a morte, o que 
poderia ser resumido dizendo-se que um dos nomes d'A mulher é a 
morte. O homem obsessivo questiona a morte inscrevendo-se do lado 
todo-fálico, todo significante, por cair no engodo de que tem o falo. 

A mulher obsessiva, melhor que a histérica, denuncia que o falo 
não é o pênis, que o falo é semblante por excelência. Não tendo no 
corpo o suporte imaginário do falo, identifica-se ao homem imaginário, 
ialicizando o que vier a propósito: sua inteligência, seus bens, qualquer 
qualidade que suponha que o Outro lhe atribui e por meio da qual ima
gina que pudesse saturar a falta no Outro: A~ cp (a', a", a'" ... ). 

É o que nos mostra uma mulher obsessiva que optou, há mais de 
quarenta anos, pela vida religiosa. Não sendo mística, seu lugar de esposa 
do Senhor é sustentado no cotidiano pela relação que mantém com os 
outros com quem convive e de quem espera a confirmação de seu valor 
fálico. Considerada uma grande empreendedora, mulher de organização 
impecável, indispensável na direção de um dos colégios de sua congre
gação, vê-se subitamente destituída de todo valor fálico por uma súbita 
e inesperada transferência de instituição, com a respectiva destituição 
de cargo. Lançada no vazio da falta, é tomada por pensamentos de des
graças e tragédias que aconteceriam no colégio do qual fora transferida: 
as crianças morreriam, o prédio se incendiaria, as irmãs seriam violenta
das em um assalto. Em suma, pensamentos nada adequados a uma reli
giosa, o que provocava insistentes auto-recriminações. 

Vemos aí se repetir com uma curiosa variante - a opção de vida 
religiosa - os casos citados no início deste trabalho. Em se tratando de 
mulheres que não são freiras, a fragilidade do "bancar o homem" da 
obsessiva se revela ainda mais claramente, pois toda sua consistência 
fálica passa a estar na contingência de ser amada e desejada por um 
homem. 

Se a histérica "banca o homem" para sustentar a questão do seu ser 
na Outra mulher, a obsessiva faz o curto-circuito dessa questão pela iden
tificação à imagem do homem: ela é o pai morto, e é no eixo imaginário 
que buscará aquele - igual e/ou rival - que substituirá o pai amado, 
falicizando-a como sua mulher. É o que demonstram os clássicos casos 
freudianos das damas da lavagem (1907) e do tapete (1913), que sus
tentam, com seus sintomas e rituais, seus únicos, insubstituíveis e ines
quecíveis maridos. 

A idéia obsessiva de matar o filho, com todas as suas variações, 
inclusive a da freira que imaginava as crianças do colégio morrendo 
queimadas no incêndio, indica a verdadeira natureza do ato obsessivo 
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presente nos rituais das damas citadas: uma defesa contra o ato de Medéia. 
Essas mulheres, deixadas cair do lugar de causa de desejo por seus maridos 
impotentes, misógenos ou desinteressados, aferram-se aos atos repetitivos 
em que "bancam seu homem" diante do terror de serem tragadas pelo 
abismo da ausência da representação - S (-4\.) - diante da pergunta que se 
reabre na falta do desejo do Outro, que sustentava sua pseudo-resposta: 
"Afinal, o que sou eu, uma mulher?". 

A histérica, ao "bancar o homem", sustenta essa pergunta e se fur
ta, ou se recusa com asco, a presentificar esse objeto - libra de carne -
que causa o desejo masculino: é a anestesia sexual que sustenta o repú
dio histérico em ocupar o lugar de objeto. A obsessiva, escrava, se presta, 
solícita, a encarnar esse papel que lhe é duplamente conveniente: satis
faz sua hiperestesia sexual, fornecendo-lhe a satisfação fálica da pulsão 
genital, e a adorna com o brilho agalmático, ao encarnar o falo para um 
homem, pela via do desejo. Ou seja: 

s 
------ -------~ a 

A 

~-----· 

Assim, ao contrario da histérica, cuja neurose se adscreve à não 
aceitação da posição de objeto, para a mulher obsessiva, ser deixada 
cair do desejo de seu homem é ser tragada pelo inominável do vazio da 
pulsão de morte, lá onde isso cala, lá onde não há representação signifi-
cante: 

s (A) 

·- ... 
a A 

\-\ ----· ----.- -·· 

É do horror dessa posição de total desvalimento que as damas do 
tapete e da lavagem se protegem com seus rituais que sustentam seus 
homens. As idéias obsessivas da paciente de Freud que pensa em esfa
quear o filho, da freira que pensa no colégio incendiado com as crianças 
mortas e das outras mulheres citadas que temem o desastre iminente e a 
doença que lhes levaria suas crias revelam, pela falha do recalque pecu
liar ao mecanismo do deslocamento, o que na verdade está em questão: 
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decaída da pos1çao fálica de objeto agalmático de desejo, a mulher 
obsessiva não faliciza mais o seu filho, que só é equivalente do falo por 
ser o dom de amor de um homem, que a faliciza em primeiro lugar. 

A posição desesperadora da mulher obsessiva diante da ameaça de 
ser tragada pelo furo no Outro [S (A)) faz com que muitas vezes a dor de 
existir própria da neurose obsessiva feminina seja confundida com a 
melancolia. É o que sucede com a paciente de Fairbairn, cujo caso é 
reavaliado por Lacan, com uma jovem cujo caso descrevi em outro tra
balho (Ribeiro 1997) e com a freira, que inutilmente tomava o lítio 
prescrito por um psiquiatra, sem melhoria de suas condições clínicas. 

Em seu debate com Karl Abraham, cujo ápice se condensa em "Luto 
e melancolia" (1917d), Freud insiste que a pulsão parcial em causa na 
melancolia é sobretudo a pulsão anal. Ejetado do Outro pela foraclusão 
do Nome-do-Pai, o melancólico é o dejeto merdificado desse Outro, o 
excremento podre, ferida aberta por onde se esvai a libido, pulsão de 
morte encarnada e assumida pela auto-recriminação. O objeto da pulsão 
anal aproxima a melancolia da neurose obsessiva, o que faz com que 
uma obsessiva, no desespero de sua dor de existir, diga à analista: "Eu 
sou a maior merda do mundo!". Se considerarmos que a auto-recrimina
ção é o recurso último de que se valem as mulheres obsessivas que, na 
falha de rituais protetores, são assoladas por idéias de destruir seus filhos, 
como distinguir a auto-recriminação obsessiva da auto-recriminação me
lancólica? 

Em "Rascunho K" (1894d), Freud centra a distinção entre neurose 
obsessiva e paranóia no destino dado à auto-recriminação, que é a repre
sentação do trauma. Trata-se de uma representação auto-recriminatória 
devido ao excesso de gozo que acompanha o encontro traumático com 
o sexo nas duas estruturas clínicas. Na histeria é o menos de gozo, sob a 
forma de repulsa ou nojo, que marca a cena traumática, e o destino 
dado à representação obedece ao seguinte esquema: 

Histeria 

Trauma -> menos de gozo .... representação .... complacência somática .... conversão -> sintoma J (condensação) 

recalque 
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Na neurose obsessiva e na paranóia, temos: 

Neurose obsessiva 

Trauma ___,. gozo excessivo ___,. auto-recriminação __,. deslocamento __,. formação de __,. idéia obsessiva 1 compromisso 

recalque 

Paranóia 

Trauma ___,. gozo excessivo ---,. auto-recriminação ___,. ausência de representação __,. retorno no real 
(projeção da auto-recriminação) (vozes) 

O diferencial que demarcará a distinção entre neurose obsessiva e 
paranóia é a crença na auto-recriminação, ou seja, a crença no significante. 
Na neurose obsessiva, o sujeito crê na auto-recriminação, ou seja, crê 
no significante como efeito da operação da metáfora paterna, e assim o 
significante funda o inconsciente, caindo sob a barra do recalque. Na 
paranóia, o sujeito retira a crença da auto-recriminação, ou seja, não crê 
no significante, a metáfora paterna não opera, o significante é foracluído 
e retorna no real. 

Ora, se consideramos, como Freud, a melancolia como uma psicose, 
deveríamos encontrar também aí a retirada da crença na auto-recrimi
nação, e no entanto, embora a auto-recriminação não seja um fenômeno 
obrigatório na melancolia, ele é aí freqüentemente encontrado. Freud 
nos dá a resposta a essa aparente contradição em "Luto e melancolia", 
quando nos diz que a auto-recriminação melancólica é, na verdade, recri
minação ao Outro, lamento e queixa dirigidos contra o objeto perdido, 
cuja sombra caiu sobre o sujeito. Teríamos assim: 

Melancolia 

Trauma ___,. hemorragia 
de libido 

ausência de 

representação 

identificação ao 

objeto perdido 
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Assim sendo, a auto-recriminação na melancolia não implica a cren
;a no significante. O que a melancolia revela é o estatuto real do objeto 
.::uja sombra recai sobre o sujeito. O que é foracluído do simbólico retorna 
:-.o real no sujeito. 

A auto-recriminação das mulheres obsessivas não recai sobre o 
:,bjeto, mas sobre os próprios pensamentos carregados das moções des
:rutivas da pulsão de morte. Ao imolar imaginariamente o filho no altar 
.:ia pulsão de morte, a obsessiva denuncia que a mulher não é a mãe e 
~ue o filho não é o falo. Em seu artigo "Neurose obsessiva e feminilidade" 
1993 ), Esthela Solano nos adverte para o cuidado que o analista deve 

:er ao tentar desalojar a mulher obsessiva de seu lugar fálico. A dor de 
.\ledéia das mulheres obsessivas que perderam o brilho fálico do amor 
ie seus homens faz eco à voz do corifeu da tragédia de Eurípedes: 

Que poderia acontecer de mais terrível? 
Ah! Leito nupcial, fecundo em sofrimentos 
para as mulheres, quantos males já causaste! (1995: 69). 



Nota sobre alguns termos alemães 
utilizados em "Luto e melancolia"* 

=~ançoise Gorog 

Os termos alemães utilizados em "Luto e melancolia" (1917a) parecem
:ne ser indícios de que Freud considera a natureza psicótica da melanco
:ia em um momento em que isso ainda não está claramente demarcado 
::m seus diferentes estudos sobre a questão. Após ter situado a melanco
:ia em relação ao luto em "Rascunho G", Freud a examina em suas 
"'~ovas observações sobre as psiconeuroses de defesa" (1896), a partir 
.:ia neurose obsessiva. Para ele, a suposta "neurastenia periódica", ou 
"'melancolia periódica", parecia, com uma freqüência insuspeita, reduzir
se a afetos e representações obsedantes. Nesse sentido, ele evocava os 
"'estados melancólicos de esgotamento do eu" presentes em neuróticos 
Jbsessivos, levando Abraham a fundamentar da mesma maneira sua con
:ribuição "Preliminares à investigação e ao tratamento psiquiátrico da 
:oucura maníaco-depressiva e dos estados vizinhos". 

Em "Luto e melancolia", entretanto, Freud já dispõe da ferramen
:a conceituai apresentada um ano antes em seu "Sobre o narcisismo: 
:.ima introdução" (1914). Nesse texto, ele chega ao ideal do eu a partir 
da descrição clínica do narcisismo, ao qual dá a significação de uma 
perversão, por meio da parafrenia, do sono, da doença orgânica, da 
nipocondria e depois da escolha de objeto na vida amorosa e na relação 
.::om <is crianças, e sobretudo estabelece os modos de circulação da libi
do entre o eu e os objetos do mundo. Após ter dado conta da esquizo
frenia utilizando essa nova hipótese, ele relaciona a melancolia ao luto e 
não mais à neurose obsessiva. Portanto, em 1917, ele retoma o sentido 
dado em seus primeiros manuscritos à questão da melancolia. 

No luto, a perda do objeto amado pode implicar a perda de interes
~e pelo mundo e a retirada da libido para o eu. É aí que Freud evoca o 
:rabalho que o luto realiza, Trauerarbeit. Aplicando à melancolia o obser
vado no luto, ele indica que o doente não pode apreender consciente
mente o que perdeu e que, quando essa perda é conhecida, o doente tem 
.::erteza de quem perdeu, mas não do que perdeu nessa pessoa. Dito de 

· Do original: "Note à propos de quelqucs termes allemands utilisés dans 'Deuil et 
mélancolie". La Lettre mensuelle, n. 150, 1996. Tradução: Marcelo Jacques de Moraes. 
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outro modo, na melancolia, de uma maneira ou de outra e ao contrário do 
que ocorre no luto, a perda do objeto é subtraída da consciência. 

A melancolia também se distingue do luto pela perda da auto-esti
ma, Ichgefühl [sentimento, sensação, toque], e pelo empobrecimento 
do eu, Ichverarmung. Ora, essa tradução evoca mais o déficit que a ruína 
ou a miséria, como presente em verarmen, cair na indigência, na miséria, 
empobrecer; arme, pobre; e armemachen, arruinar. 

A Ichverarmung está na origem das teses mais recentes, como as de 
Edith Jakobson, que acentuam o empobrecimento na depressão grave. 
No entanto, no mesmo texto, Freud havia insistido na autocensura e na 
auto-injúria. A abordagem pelo empobrecimento privilegia o sentido de 
deficitário, enquanto tanto a ruína e a miséria quanto a auto-injúria são 
uma produção do sujeito (Beschimpfung: injúria, insulto, invectiva). 

O doente descreve seu eu como algo sem valor, incapaz e moral
mente condenável. Ele estende para o passado sua autocrítica, um me
canismo de "só-depois" idêntico ao que Freud já notara para a para
nóia, o que coloca em série as duas psicoses. Nessa mesma vertente, é a 
certeza melancólica que ele assinala quando lembra que é infrutífero 
contradizer o doente. 

Como sempre, o procedimento de Freud consiste em levar a sério 
os dizeres do paciente e a ressaltar o ponto de vista do sujeito: "Ele deve 
ter, de algum modo, razão [ ... ]. Ele é efetivamente tão desprovido de 
interesse, tão incapaz de amor e de atividade quanto diz. Mas, como 
vocês sabem, isso vem secundariamente; é a conseqüência desse traba
lho interior, desconhecido de nós e comparável ao luto, que consome 
seu eu". Além disso, ele insiste na lucidez melancólica e se pergunta por 
que é preciso cair doente para ter acesso a uma tal verdade, interrogan
do a ilusão neurótica a partir da melancolia, como Lacan interrogará a 
neurose a partir do automatismo mental em que o sujeito psicótico sabe 
que é falado. 

É a melancolia que permite que o leitor de Freud tome conheci
mento do que ele chama de consciência moral, Gewissen (die gewóhnlich 
"Gewissen" gennante lnstanz). A aversão moral do doente em relação a 
seu eu vem antes que a exposição de outros defeitos. Essa observação é 
feita para apoiar o papel da consciência, Gewissen, e é constatada na 
clínica com bastante precisão. As autocensuras são interpretadas por 
Freud como censuras que se voltam contra um objeto de amor, gewalzt 
sind (1946[1917] :434). Em alemão, Walzen significa rolar, ruminar. 
agitar, sacudir, mas também lançar, fazer cair a culpa em alguém, como 
na expressão Walzen die Schuld auf. 
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As queixas são "lançadas contra", segundo a velha palavra alemã 
Anklage: ihre Klagen sind Anklagen (acusações). A tradução da explica
ção de Freud acentuou o caráter de criador de casos (qualerich) dos 
melancólicos, mas isso suaviza o termo freudiano qualen, que significa: 
atormentar, torturar, importunar, desrespeitar, inquietar, aperrear, como 
presente em zu Tode qualen: fazer morrer a fogo lento; Qualer: aquele 
que atormenta, perseguidor; qualegeist: maçante, importuno. Em Freud, 
há portanto a noção de um melancólico perseguidor, que é enfraquecida 
pela tradução "criador de casos". A tonalidade dessas palavras alemãs 
indica que há um bom índice de melancolia quando elas surgem na boca 
daqueles que cuidam dos pacientes deprimidos e que são importunados 
por suas múltiplas demandas, sentindo-se atormentados e perseguidos. 

Para Freud, o processo da melancolia se dá sob a influência de um 
prejuízo real ou de uma decepção em que a libido livre se dirige para o 
eu, em vez de, como no iuto, ocorrer um retirada da libido desse objeto 
e seu posterior deslocamento para um outro. Ela serve para estabelecer 
uma identificação com o objeto abandonado, verlassen, perdido. ''A som
bra do objeto cai assim sobre o eu, que pode então ser julgado por uma 
instância particular como um objeto, como o objeto perdido", ou seja, a 
perda do objeto se transforma em uma perda do eu. 

Essa identificação é a identificação narcísica, e a substituição do 
amor pelo objeto pela identificação é um importante mecanismo nas 
afecções narcísicas, como, por exemplo, na esquizofrenia. Ela corres
ponde a uma regressão até o narcisismo originário a partir de um tipo 
de escolha de objeto. Freud a distingue com muita nitidez da identifica
ção histérica (Freud 1917a: 160). Por sua vez, Eric Laurent (1988: 12) 
desenvolveu o modo como o objeto deixa de se relacionar com a cate
goria das coisas [Sachen] e vem no lugar de a Coisa [das Ding], a coisa 
desde sempre perdida. Ao se manifestar de maneira pura na melancolia, 
a id~ntificação narcísica com a coisa desvela a relação que o sujeito 
entretém com ela. 

Para Freud, a melancolia retira uma parte de suas características do 
luto e outra do processo de regressão ao narcisismo, a partir de uma 
escolha narcísica de objeto. Isso parece explicar uma confusão corri
queira. A partir do primeiro ponto, deduz-se o caráter compreensível, 
normal, da melancolia, que faz com que ela seja entendida como uma 
psicose menos grave que outras, e portanto mais próxima da neurose e 
do luto. A partir do segundo ponto, deduz-se seu caráter de psicose. 
Freud nota a ambivalência da relação de amor que favorece tanto o luto 
patológico na neurose obsessiva quanto a melancolia. A seqüência de 
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seu texto indica a ambigüidade presente em sua concepção. O luto e a 
regressão narcísica, ambos invocados como aspectos da melancolia, 
dificultam a conciliação da noção de perda de objeto idêntica à do luto 
com a regressão narcísica conseqüente à foraclusão, apresentada por 
Lacan como mecanismo da psicose. 

Ora, Freud descreve o gozo proporcionado ao melancólico por 
sua auto-tortura com o termo Selbstqudlerei. Ele precisa que se trata de 
"die unzweifelhaft genussreiche Selbstqudlerei der Melancholie", isto é, 
de uma auto-tortura sem dúvida alguma cheia de gozo. Em alemão, 
como em francês, a palavra Genuss designa o gozo em seu sentido jurí
dico. Além disso, a palavra Selbst-qualerei é composta com a mesma raiz 
que o qudlerisch, traduzido em francês como o caráter criador de casos 
do melancólico. Há nos termos alemães uma precisa inversão do objeto 
do qudlen que vai da tortura do outro para a auto-tortura, inversão que 
passa despercebida na tradução francesa. Para Freud, é a satisfação do 
sadismo que retornou para o eu, o que será retomado nas teses de Abra
ham e de Melanie Klein. O sadismo aludido em seu artigo ''As pulsões e 
seus destinos" (1915) também explica o suicídio, porém a melancolia 
deixa muitas questões sem resposta. O fim do acesso melancólico sem 
grandes alterações leva Freud a confessar que o processo, do ponto de 
vista econômico, escapa à sua apreensão; ele entrega os pontos ao evocar 
um fator somático sugerido pela sedação do estado à noite e pelo possível 
papel de uma incidência tóxica. 

Segundo sua própria confissão, a tendência a se reverter em mania 
também constituiria uma tentação de excluir tais casos da concepção 
psicogenética. Mais que ceder à tentação, Freud, ao contrário, exige a 
elucidação da mania. Aquilo sobre o que ela triunfa permanece tão oculto 
para o eu quanto o que é por ele perdido na melancolia (Freud 1917 a: 
441) - 1Jerdeckt bleibt, do verbo verdecken, que significa cobrir, envolver, 
mascarar, ocultar, suprimir do campo visual. 

Notemos que Freud diz verdeckt, e não recalcado ou reprimido, 
deixando espaço para a descoberta de um outro mecanismo que não o 
recalque. Aliás, nada no luto explica a mania, uma vez que ela não sucede 
a seu fim. Esse é o limite dessa abordagem, e o próprio Freud afirma que 
ainda não efetuara a abordagem tópica da melancolia. 

Ele então o faz. Os combates singulares do luto situam-se no in
consciente, em seguida propagam-se por meio do pré-consciente até a 
consciência, Bewusstsein. Essa via, porém, é barrada para o melancóli
co, ressalta Freud. Ora, gesperrt [barrado] é a palavra que designa a 
barragem da esquizofrenia na psiquiatria alemã: "Dieser Weg ist für die 
melancolische Arbeit gesperrt" (cf. Freud 1917a: 444). 
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Ele então invoca rapidamente a pluralidade de causas com a histó
ria do caldeirão, mas logo constata que apenas a regressão da libido é 
necessária para a mania, o que não ocorre nem na perda de objeto, nem 
da ambivalência. Em Televisão (1974), Lacan fala da covardia que, 
quando presente na psicose, produz a excitação maníaca. Para ele, como 
para Freud, a excitação situa a depressão de um sujeito como psicose. 
Nesse caso, portanto, Freud se decide pelo lado da regressão narcísica e 
descarta tudo o que até então era compreensível: o luto e, em comum 
com a neurose obsessiva, a ambivalência. Ele adia o estudo da mania, 
deixando Abraham publicar em 1916 seu "Exame da etapa pré-genital 
mais precoce do desenvolvimento da libido". 

Desenham-se no Yazio o lugar para apreender qual é a barragem da 
via do inconsciente na melancolia e a razão pela qual Freud privilegiou 
nessa última a regressão narcísica, ou seja, a psicose. É Lacan quem 
insistirá na sua dependência da foraclusão, ao mesmo tempo que reto
mará, a propósito da mania, a tradução de Verwerfung por "rechaço do 
inconsciente" [rejet de l'inconscient]. 



O eu triste e o eu forte· 

Bernard Nominé 

Em seu artigo "Neurose e psicose" (1924), Freud considera a melanco
lia uma entidade à parte. Se a neurose é um conflito entre o eu e o isso 
e a psicose um conflito entre o eu e a realidade exterior, na melancolia 
trata-se de um conflito do eu com o supereu, e ele propõe, para caracte
rizar tal estado, o rótulo de psiconeuroses narcísicas. Por outro lado, o 
fim desse artigo considera que o eu pode aceitar "abrir mão de sua 
unidade" para evitar o conflito. Dito de outra maneira, perfila-se por 
trás desse texto a idéia de Jchspaltung, que prevalecerá ao fim do ensino 
de Freud. Lacan não deduz daí que seja necessário reforçar o eu; ao 
contrário, com um pouco de ironia ele dirá que o neurótico tem um eu 
forte. 

Não se trata da ótica da egopsychology, que pretende tornar o eu 
autônomo. É possível medir suas conseqüências: o desmantelamento 
da clínica freudiana, a promoção da depressão, e logo, logo, Prozac 
para todos. Será um acaso o florescimento da depressão quando se negli
gencia essa pequena observação que Freud nos legou, segundo a qual o 
eu poderia renunciar à sua bela unidade? Não, não é um acaso, é até 
bastante lógico, pois o eu autônomo e reforçado nada mais tem a esperar 
de um saber inconsciente, ele não mais supõe um sujeito que escapa a 
seu próprio domínio. O eu ganhou a guerra. Ele está forte, contudo 
triste. O fato de estar forte não o impede de dar provas de covardia 
moral; é bem o oposto que ocorre, se situarmos, como fez Lacan em 
Televisão (1974), a covardia moral em face do "dever de bem-dizer ou 
de orientar-se no inconsciente, na estrutura". 

Mas não haveria um paradoxo em coosiderar forte e narcísico o eu 
desses pacientes que, quando os ouvimos, se desvalorizam e se pros
tram? Com a segunda tópica freudiana, ficamos bastante tentados a 
considerar um pobre euzinho às voltas com seus três inimigos: a reali
dade, o isso e o supereu. Particularmente, não é difícil imaginar o pobre 
eu do deprimido às voltas com o supereu feroz. Daí a idéia, ocorrida a 

· Do original: "Le moi triste et le moi fort". La Cause freudiemze, 35, 1997: 46-50. 
Tradução: .c\larcclo Jacques de Moraes. 
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alguns, de ptesrar-lhe socorro, de "renarcisisá-lo", como o dizem. É o 
princípio básico do tratamento nas casas de saúde e em clínicas psiqui
átricas pelas quais o deprimido tem predileção e muita dificuldade em 
deixar. Propõe-se a ele Narciso contra Supereu. 

Talvez não devêssemos esquecer que Freud inventa as três instânci
as do eu, do isso e do supereu e as personifica; ele nos descreve seus 
conflitos e a eles empresta intenções: o eu quer isso, o supereu exige 
aquilo ... Apresenta-nos, em suma, um pequeno teatro com três perso
nagens que evoluem em um palco que não é outro senão o registro 
imaginário do eu. É a razão pela qual a segunda tópica pôde dar lugar a 
desdobramentos como a egopsychology. 

Talvez ganhássemos mais se considerássemos o supereu freudiano 
tão-somente como uma categoria do eu. Compreenderíamos então que 
o supereu absolutamente não exclui o narcisismo, muito ao contrário. 

É preciso dizer que o próprio Lacan ficou bastante embaraçado 
com esse supereu herdado de Freud. No início, faz dele uma instância 
puramente simbólica, o ideal do eu, e mais tarde, ao assimilá-lo ao objeto 
voz, algo de real. Finalmente, talvez exasperado, dirá em 1971: '~a\ única 
coisa de que nunca tratei foi do supereu" (1970-1, aula de 10 de março 
de 1971). Mais que obnubilar-se com as querelas entre entre o eu e o 
supereu, em seu "O seminário, livro 10: a angústia" (1962-3) ele consi
derara as relações do sujeito com o Outro e fizera do supereu o resto de 
voz que persiste para-além da significação que o sujeito pode encontrar 
no Outro. 

Ou bem esse objeto voz descompleta o Outro, o Outro é vazio e 
nesse vazio os significantes ressoam, e aí fundamentalmente o Outro é 
sem voz ou em todo caso não responde com a voz, ou bem, ao contrá
rio, o Outro responde com ela, e então não ressoa, vocifera. 

Na psicose, o objeto voz não é extraído do campo do Outro, su
posto saber responder por tudo; ele deve, portanto, responder por esse 
objeto insensato que é o ser do sujeito. Daí as vozes insultantes que 
visam ao psicótico, quando não lhe ordenam o extermínio, como pode 
ser o caso em um acesso de melancolia. 

Recentemente, por exemplo, recebi uma jovem, já hospitalizada, 
que queria urgentemente que eu respondesse a uma questão essencial 
para ela. Na época da adolescência, ela assistira, petrificada, a uma cena 
dramática em que um homem da casa, muito imprudente, fizera-se esma
gar ao tentar deter seu caminhão que despencava em uma ladeira. Segun
do ela, teria sido possível evitar o acidente porque ela havia visto que o 
caminhão estava começando a recuar bem devagarinho, mas não pensara 
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que hou\'esse perigo. "Eu deveria tê-lo avisado, mas não avisei, não sei 
por quê. Faz 13 anos que penso nisso, agora sei por quê, aliás seria 
melhor me entregar à polícia, acho que quis matar esse homem. O dou
tor X me disse: 'Faz 13 anos que você está se suicidando lentamente". 
Ela me pede que eu autentique sua versão, que eu a designe como a 
culpada, o que subentende também que eu a reconheça como onipotente, 
pois o que ela reconstrói no só-depois é que ela sabia de tudo, compreen
dia tudo e que, portanto, poderia ter evitado tudo. Abstenho-me de 
responder e, após uma longa entrevista, levo-a à porta não aceitando 
que ela me conduza a propósito do que quer que seja. 

Ela volta à carga alguns dias mais tarde, sempre com a mesma de
manda, e retoma o relato minucioso da cena, em um tom frio e mono
córdio, como se fosse uma verdadeira reconstituição. Em seu discurso 
aparece de repente, acho que graças a um lapso, o nome de um terceiro 
personagem, também alojado com essa família. Faço-a então falar-me 
desse menino, o que a interessa muito menos que evocar o desaparecido. 
Ela tinha no entanto todas as razões do mundo para ter ciúme desse seu 
semelhante, e ocorre-me que se ela insistia absolutamente em ser culpada, 
ora, ela tinha motivos para sê-lo de uma maneira que não fosse delirante. 
Então, bem singelamente, proponho-lhe tomar pé de seu inconsciente e 
indico a possibilidade de um deslocamento. Por que será que ela se pre
tende absolutamente culpada de ter querido a morte do primeiro, que 
era uma figura paterna; não se trataria antes do segundo, seu semelhante? 
Essa versão não parece interessá-la, ela vai embora, dizendo-me que 
não tem mais nada a dizer. Diante desta alternativa, dar-lhe razão, o que 
a impele ao suicídio, ou desculpabilizá-la, o que porta o risco, igualmente 
grande, de exacerbar o furor do supereu, encontrei in extremis uma 
terceira via, a de mirar fora do alvo. 

Quando essa paciente, certamente melancólica, vem me ver, não é 
para resguardar seu ser. Ela não situa o objeto no Outro, ela não o veste 
com as cores do Outro. Ela é o objeto, sem qualquer artifício. O que ela 
espera do analista, parece-me, é que ele lhe permita atingir-se a si pró
pria sem desvios; ela espera o sinal verde. "O melancólico passa direto 
por 1 sua própria imagem". (Lacan 1962-3, aula de 3 de julho de 1963). 
Que eu lhe proponha um desvio, portanto, não lhe convém. 

I N. do T. No original, Le méla11coliq11e passe au travers desa propre image. Há em 
"passer au tra\·ers" um duplo sentido: o de passar de um lado para o outro, por 
exemplo, de um obstáculo, e o de escapar de um perigo, de uma punição. 
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alguns, de prestar-lhe socorro, de "renarcisisá-lo", como o dizem. É o 
princípio básico do tratamento nas casas de saúde e em clínicas psiqui
átricas pelas quais o deprimido tem predileção e muita dificuldade em 
deixar. Propõe-se a ele Narciso contra Supereu. 

Talvez não devêssemos esquecer que Freud inventa as três instânci
as do eu, do isso e do supereu e as personifica; ele nos descreve seus 
conflitos e a eles empresta intenções: o eu quer isso, o supereu exige 
aquilo ... Apresenta-nos, em suma, um pequeno teatro com três perso
nagens que evoluem em um palco que não é outro senão o registro 
imaginário do eu. É a razão pela qual a segunda tópica pôde dar lugar a 
desdobramentos como a egopsychology. 

Talvez ganhássemos mais se considerássemos o supereu freudiano 
tão-somente como uma categoria do eu. Compreenderíamos então que 
o supereu absolutamente não exclui o narcisismo, muito ao contrário. 

É preciso dizer que o próprio Lacan ficou bastante embaraçado 
com esse supereu herdado de Freud. No início, faz dele uma instância 
puramente simbólica, o ideal do eu, e mais tarde, ao assimilá-lo ao objeto 
voz, algo de real. Finalmente, talvez exasperado, dirá em 1971: "A única 
coisa de que nunca tratei foi do supereu" (1970-1, aula de 10 de março 
de 1971). Mais que obnubilar-se com as querelas entre entre o eu e o 
supereu, em seu "O seminário, livro 10: a angústia" (1962-3) ele consi
derara as relações do sujeito com o Outro e fizera do supereu o resto de 
voz que persiste para-além da significação que o sujeito pode encontrar 
no Outro. 

Ou bem esse objeto voz descompleta o Outro, o Outro é vazio e 
nesse vazio os significantes ressoam, e aí fundamentalmente o Outro é 
sem voz ou em todo caso não responde com a voz, ou bem, ao contrá
rio, o Outro responde com ela, e então não ressoa, vocifera. 

Na psicose, o objeto voz não é extraído do campo do Outro, su
posto saber responder por tudo; ele deve, portanto, responder por esse 
objeto insensato que é o ser do sujeito. Daí as vozes insultantes que 
visam ao psicótico, quando não lhe ordenam o extermínio, como pode 
ser o caso em um acesso de melancolia. 

Recentemente, por exemplo, recebi uma jovem, já hospitalizada, 
que queria urgentemente que eu respondesse a uma questão essencial 
para ela. Na época da adolescência, ela assistira, petrificada, a uma cena 
dramática em que um homem da casa, muito imprudente, fizera-se esma
gar ao tentar deter seu caminhão que despencava em uma ladeira. Segun
do ela, teria sido possível evitar o acidente porque ela havia visto que o 
caminhão estava começando a recuar bem deYagarinho, mas não pensara 
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que houvesse perigo. "Eu deveria tê-lo avisado, mas não avisei, não sei 
por quê. Faz 13 anos que penso nisso, agora sei por quê, aliás seria 
melhor me entregar à polícia, acho que quis matar esse homem. O dou
tor X me disse: 'Faz 13 anos que você está se suicidando lentamente". 
Ela me pede que eu autentique sua versão, que eu a designe como a 
culpada, o que subentende também que eu a reconheça como onipotente, 
pois o que ela reconstrói no só-depois é que ela sabia de tudo, compreen
dia tudo e que, portanto, poderia ter evitado tudo. Abstenho-me de 
responder e, após uma longa entrevista, levo-a à porta não aceitando 
que ela me conduza a propósito do que quer que seja. 

Ela volta à carga alguns dias mais tarde, sempre com a mesma de
manda, e retoma o relato minucioso da cena, em um tom frio e mono
córdio, como se fosse uma verdadeira reconstituição. Em seu discurso 
aparece de repente, acho que graças a um lapso, o nome de um terceiro 
personagem, também alojado com essa família. Faço-a então falar-me 
desse menino, o que a interessa muito menos que evocar o desaparecido. 
Ela tinha no entanto todas as razões do mundo para ter ciúme desse seu 
semelhante, e ocorre-me que se ela insistia absolutamente em ser culpada, 
ora, ela tinha motivos para sê-lo de uma maneira que não fosse delirante. 
Então, bem singelamente, proponho-lhe tomar pé de seu inconsciente e 
indico a possibilidade de um deslocamento. Por que será que ela se pre
tende absolutamente culpada de ter querido a morte do primeiro, que 
era uma figura paterna; não se trataria antes do segundo, seu semelhante? 
Essa versão não parece interessá-la, ela vai embora, dizendo-me que 
não tem mais nada a dizer. Diante desta alternativa, dar-lhe razão, o que 
a impele ao suicídio, ou desculpabilizá-la, o que porta o risco, igualmente 
grande, de exacerbar o furor do supereu, encontrei in extremis uma 
terceira via, a de mirar fora do alvo. 

Quando essa paciente, certamente melancólica, vem me ver, não é 
para resguardar seu ser. Ela não situa o objeto no Outro, ela não o veste 
com as cores do Outro. Ela é o objeto, sem qualquer artifício. O que ela 
espera do analista, parece-me, é que ele lhe permita atingir-se a si pró
pria sem desvios; ela espera o sinal verde. "O melancólico passa direto 
por1 sua própria imagem". (Lacan 1962-3, aula de 3 de julho de 1963). 
Que eu lhe proponha um desvio, portanto, não lhe convém. 

I N. do T. No original, Le mélancolique passe azt travers desa propre image. Há em 
"passer au travers" um duplo sentido: o de passar de um lado para o outro, por 
exemplo, de um obstáculo, e o de escapar de um perigo, de uma punição. 
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A paciente certamente não pudera fazer o luto dessa figura paterna 
aniquilada sob seus olhos, porém esse luto impossível ocultava outra 
coisa. Na ótica da segunda tópica freudiana, poderíamos dizer que ela 
se identificou com o objeto perdido, que a sombra do objeto caiu sobre 
o eu, e que nesta ela visa o pai que a abandonou. Mas isso absolutamen
te daria conta de sua psicose. Em compensação, enxergamos com mais 
clareza quando percebemos que, na ocasião dessa perda, ou de um mau 
encontro que a tenha reativado, ela se viu propulsionada ao lugar da 
exceção, ao lugar do pai real, e que é esse pai real, não morto, mas ainda 
gozando, que ela denuncia por meio de si própria. O que ela pede ao 
Outro é que responda pelo gozo do pai real. Como ele poderia responder 
por isso sem ordenar seu assassinato? 

Na neurose, o Outro não tem de responder pelo pai real, o objeto 
a permanece, no âmago do Outro, o traço não eliminável de seu assas
sinato. É, pois, ao pai que se deve obrigar a admissão desse resto de 
gozo na lei. Ele só pode fazê-io assumindo seu desejo. "O pai, diz Lacan, 
sabe a que objeto a esse desejo se refere" (ibid.). Não é um saber que o 
sujeito neurótico compartilha conscientemente; porém, se ele o ignora, 
está pronto, ainda assim, a supor esse saber no Outro. "A relação de 
ignorância do a é algo que deixa uma porta aberta [ ... ]. Esse objeto deve 
ser situado no campo do Outro [ ... ]. Ele é situado aí por cada um e por 
todos, e é isso que chamamos de possibilidade da transferência" (ibid). 
Definitivamente, nesse seminário, Lacan distingue a melancolia, na qual 
o sujeito se vê sendo o objeto em todo o seu horror, e o luto, no qual o 
sujeito se veste com as cores do objeto perdido. Essa roupa é a imagem 
i(a) que permite a ignorância da verdadeira natureza do objeto. 

De acordo com a observação de Lacan, essa ignorância é funda
mental, uma vez que deixa uma porta aberta para a transferência. O ob
jeto só pode, portanto, transferir-se para o analista sob a condição de 
ser recoberto pela imagem. Quando se diz que a covardia moral consiste 
em não consentir com o dever de bem-dizer, em recusar orientar-se no 
inconsciente, não se está dizendo que, de certa maneira, o sujeito 
deprimido recusa a solução transferencial? É uma pergunta que venho 
me fazendo há algum tempo. 

É certo que as pessoas que se dirigem a mim da melhor maneira 
não o fazem com esse rótulo de deprê. Contudo há alguns que vêm me 
ver com essa queixa inefável após todo um percurso de medicalizações 
e terapias de todas as espécies. Freqüentemente é difícil para mim abrir
lhes a porta que conduz à transferência. Na maioria das vezes, são perso
nalidades com eu forte, que parecem temer a alienação da transferência. 
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Lembro-me, por exemplo, de uma paciente que me dizia com um 
pouco de humor: '\\las doutor, você não tem medo de que eu fique 
rondando seu consultório, de que eu durma sobre seu capacho?". Eu 
não tinha medo, mas ela sim, certamente. Se essa recusa da transferên
cia nada tem a ver com a impossibilidade estrutural diante da qual se 
encontra o melancólico, não é menos verdade que isso a mantinha na 
posição do eu triste e forre que não quer abrir mão de sua unidade. 

A queixa inicial, depois de ter conseguido fazer-se abandonar por 
um primeiro analista, foi de não ser amada. Ela queria saber por quê. 
Assim, de saída, fez a pergunta: "Será que é porque sou tão feia e estú
pida que ninguém me ama?". Seu humor quase não escondia seu deses
pero. É inútil precisar que essa paciente, muito culta e de maneira algu
ma desagradável de olhar, não tinha qualquer preocupação particular 
com sua imagem. 

Mas a questão retornava incansavelmente a cada sessão, como se 
ela contasse fazer-se admitir pelo Outro, fazer-se amar pelo fato de saber
se ser para além de qualquer imagem. Ela tinha razões para temer esse 
amor incondicional que reivindicava. Em vez de começar o trabalho de 
bem-dizer, ela se acantonava em sua queixa e me atribuía o lugar do 
Outro impotente para designar seu ser. 

A observação de Lacan pode certamente me esclarecer. Para ter 
acesso à transferência e não a esse amor incondicional que ela pretensa
mente reivindicava, era necessário ao menos que ela consentisse em 
dirigir-se ao Outro com um discurso que fosse do semblante. Embora 
estivesse em uma posição histérica, particularmente decidida, ela recu
sava, de fato, a histericização do discurso. 

Se pensarmos bem, essa histericização do discurso, que é o requisito 
da entrada em análise, põe a divisão do sujeito como seu agente. A ver
dade oculta dessa divisão posta em primeiro plano é o objeto a. Equiva
le a dizer que o sujeito, por não poder oferecer-se como objeto a sem 
disfarce para descompletar o saber do Outro, deve passar pelo estrata
gema de um discurso em que faz a oferta de sua divisão. É precisamente 
o que o eu forte recusa, uma vez que ele nega a castração. O que o eu 
forte oferece, definitivamente, é sempre o falo. 

S / (-cp) não é o ponto de partida da histericização do discurso, é 
com S / a que a porta da transferência pode ser aberta. Assim, creio 
compreender que essa paciente que pretende querer se fazer amar pelo 
nada que é, o que já é um empreendimento destinado ao fracasso, de 
fato não cessa de se fazer amar pelo falo que é. E se há efetivamente um 
ponto em que volto regularmente a encontrá-la, é nesses momentos em 
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que ela se ausenta de suas sessões para juntar-se, custe o que custar, a 
sua mãe viúva e fazer o papel de homem da casa. Por nenhum preço ela 
quer sacrificar essa posição. Ela paga essa covardia com um pesado tri
buto a seu supereu guloso, cujas vociferações não são difíceis de adivi
nhar por trás da polidez de seu humor um pouco sombrio. 

Quando comparo esses dois casos que escolhi para apresentar-lhes, 
parece-me que temos duas figuras bem diferentes do supereu. No pri
meiro caso, há essa voz que condena e exige que a justiça seja feita. 
Proponho que se ouça aí o retorno no real da voz do pai primitivo pela 
qual o Outro teria de responder. No segundo, temos uma voz que res
soa no vazio do Outro, isto é, para retomar os termos de "O seminário, 
livro 10: a angústia", uma voz que foi incorporada; logo, um objeto da 
separação. Esse objeto tem então um valor agalmático; aliás, observo 
que essa paciente só ousa engajar-se na dinâmica transferencial por tele
fone. Ela confessou que lhe ocorria ligar para mim durante minha 
ausência para só ter de se deparar com minha voz na secretária eletrôni
ca. "Não poderia haver concepção analítica válida de supereu que esqueça 
que, em sua face mais profunda, a voz é uma das formas do objeto a" 
(Lacan 1962-3, aula de 19 de junho de 1963). 

É em sua relação com a voz que creio apreender a particularidade 
do supereu dessa segunda paciente. Se o supereu faz referência à voz 
que descompleta o Outro, então ele saberá manejar o humor, ainda que 
seia um pouco negro. 

Em um artigo de 1927, Freud retoma brevemente sua teoria do 
Witz e propõe uma análise do humor. Dele faz uma emanação do supereu. 
O que não deixa de surpreendê-lo, pois é mais comum considerar o 
supereu como um duro senhor que como uma instância que, por seu 
humor, protege o eu da severa realidade. 

Mas o que há de surpreendente no fato de considerarmos que o 
supereu está intimamente relacionado com a falta de garantia no Ou
tro? É justamente esse espaço vazio da voz do Outro que permite fazer 
ouvir o não-senso, o equívoco e o jogo de palavras. Não deveríamos 
então considerar duas faces para esse supereu freudiano, uma face seve
ra que lembra ao homem que eie pode ter vergonha de viver e uma face 
mais benevolente e debochada no que diz respeito ao sentido da vida? 
Teríamos aí a estrutura dessa famosa ciclotimia, tão alardeada e logo 
bruscamente assimilada à patologia maníaco-depressiva. 

Para sustentar essa proposição, seria preciso estudar a biografia 
dos humoristas célebres. Temos atualmente à nossa disposição a de André 
Isaac, dito Pierre Dac. Aconselho-os a lê-la. Nela, vocês encontrarão 
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não só o retrato de um homem que a vida não poupou, como também o 
traço do que o levou a "combater com o humor e a derrisão os grandes 
dramas da existência" (Pessin 1992: 28). 

Digamos muito rapidamente que André Isaac tornou-se humorista 
após vivido a Primeira Guerra Mundial e nela ter perdido seu irmão e 
sofrido um fracasso sentimental que quase lhe custou a vida. A bela a 
quem não ousava falar devido à sua timidez doentia, mas a quem conse
guira dirigir um desastrado poema, explodira de rir à sua leitura. Eis o 
horror de uma voz que ele gostaria de ter feito calar! André Isaac tenta 
suicidar-se e se recupera ao decidir transformar em sucesso o mais 
pungente de seus fracassos. Ele conseguiu fazer rir, como seu pai, cujo 
humor era notório. Ele se tornará Pierre Dac, o rei dos birutas. 

É bastante impressionante observar que esse homem tem uma re
lação privilegiada com a voz. Não somente esse objeto de consistência 
lógica que permite a ressonância e o jogo de palavras, mas também essa 
parte do ser que o sujeito aceita ou não comprometer em sua relação 
com os outros. Pierre Dac emprestou sua voz para transmitir as mensa
gens da Rádio-Londres e debochar com cançonetas das forças de ocu
pação e do regime de Vichy. Era a sua voz que muitos franceses de uma 
certa época esperavam na hora do almoço para acompanhar os episódi
os de Signé Furaux. Em suma, haveria muito a dizer sobre essa voz que 
o sustentou a ponto de salvar-lhe a vida e cujas falhas ocasionais o levaram 
a duas tentativas de suicídio. Pierre Dac não escolheu a via da psicanálise, 
contentou-se com o uso da voz para acalmar a severidade de seu supereu. 

Para concluir, dele tomarei emprestada essa fórmula, que eu pode
ria ter usado como epígrafe: "À eterna e tripla questão, que sempre 
permaneceu sem resposta: 'Quem somos, de onde viemos e para onde 
vamos?', respondo, no que me concerne pessoalmente, eu sou eu, ve
nho de mim mesmo e para lá retorno". 
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Inocência paranóica e indignidade melancólica· 

Colette Soler 

"É minha culpa, é minha máxima culpa"1, diz o pecador da oração cristã 
batendo no peito. :.\las por que ele duplica sua primeira confissão? Por 
que duplica reroricamenre o "é minha culpa" por um "é minha máxima 
culpa"? Sempre tive o sentimento de que ele estava exagerando, e de que 
sua contrição era demasiado reforçada para não ter algo de uma 
conjuração. De faro, se não era sua culpa, então de quem seria a culpa, 
senão do Outro? Portanto culpado, ou perseguido. Será preciso escolher? 

Sente-se imediatamente que a culpa é um sentimento que tem al
cance epistêmico: o "é minha culpa" implica uma hipótese sobre a causa. 
A culpa é o que ocorre quando a causa assume a forma da falta. Causa 
do quê? Tudo parte de uma questão sobre a origem da infelicidade, do 
sofrimento. A infelicidade impõe-se como real quando a dor não tem 
sentido. E se consideramos a infelicidade um efeito, ela recebe o nome 
de mal, e a causa, então, o de falta. É uma maneira de dar sentido à 
infelicidade, a maneira mais comum, ao menos a maneira que a religião 
encontrou. Observem, isso é menos ressaltado, também se dá sentido à 
felicidade. Quando se vai bem, quando não se claudica, o nome que se 
dá à causa da felicidade é o mérito. Não se diz "é minha culpa", porém 
"é graças a mim". 

A busca do culpado é uma das principais formas do pensamento da 
causalidade. O sentimento de culpa é uma resposta que consiste em 
tomar a falta para si. Não é a única resposta possível, a clínica o mostra. 
Há uma outra, a perseguição. Esta põe em cena um "por causa do Ou-

· Do original: "Innocence paranofaque et indignité mélancolique". Quarto, n. 33/34, 
1988:23-7. Tradução de Marcelo Jacques de Moraes. 

1 l\:. do T. Para o uso que correntemente fazemos, em português, do termo culpa, 
há em francês dois termos: wlpabilité e fcmte. O primeiro indica genericamente o 
"estado daquele que é culpado" (Petit Robert) e aparece também cristalizado na 
expressão sentiment de wlpabilité. Já o termo faute é mais coloquial e mais rico 
em acepções: indica o sentido de ter a menos (em port.: falta), para a dimensão do 
engano, da conduta indevida (em port.: erro, falta) e ainda da responsabilidade 
implicada (em port.: culpa). Assim, traduziremos, a cada momento, pelo termo 
que, no contexto, nos parecer mais adequado em português. Mas é evidente que a 
ambigüidade do termo cm francês é bastante explorada ao longo do texto, e nem 
sempre é possível mantê-la na tradução. 
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tro", do Outro mau, até mesmo "supremamente mau", se for o Deus de 
Sacie, do Outro que me quer mal. Vale dizer que a perseguição supõe 
um Outro que existe, ela faz existir o Outro. Introduzo aqui, portanto, 
uma importante oposição, muito simples, entre, de um lado, o culpado, 
mais exatamente aquele que tem o sentimento de culpa - trata-se em 
geral do neurótico-, e, de outro, o paranóico, que não é culpado, porém 
perseguido. É justamente porque a culpa neurótica se opõe à perseguição 
paranóica que há inversão dos problemas que situamos em relação a 
essas duas estruturas. 

Com o neurótico, dizemos que são os fenômenos persecutórios, os 
acessos paranóides, que fazem questão. Como esse neurótico consegue, 
em alguns momentos, sair de sua culpa com a perseguição? Para o para
nóico, em compensação, a questão é exatamente inversa: como o ino
cente paranóico - aquele que Jean-Jacques Rousseau estigmatizou com 
uma expressão que não poderia ser mais apropriada: "o inocente perse
guido" -, como "o inocente perseguido" pode, em certos casos, mani
festar na prática fenômenos que se apresentam referidos à culpa? 

Em todo caso, há sentimento de culpa. A experiência do discurso 
analítico nos leva, segundo Freud e Lacan, a crer no pecado original, 
pois a culpa não é um fato contingente e limitado. De minha parte, 
evocarei os paradoxos do sentimento de culpa. 

Primeiramente, é um fato que o sentimento de culpa vai bastante 
além da responsabilidade factual. Que uma infelicidade surja, que uma 
criança rival morra, que um parente amado desapareça ou que se caia 
doente são fenômenos pelos quais não se pode considerar o sujeito 
responsável, mas dos quais, havendo oportunidade, ele se sentirá culpa
do. Freud explica esse fenômeno de descompasso por meio do pensa
mento, do voto do sujeito. Ele se aproxima assim da tese cristã: você 
não é apenas culpado por seus atos, mas também por seus pensamentos 
secretos. 

O segundo paradoxo do sentimento de culpa é o notável hiato 
que a experiência indica entre os atos culpáveis e o sentimento de 
culpa. Como já se observou, os carrascos em geral não se sentem cul
pados, eles o são. Esse é precisamente um traço clínico que o define: 
jamais se obtém um arrependimento de um verdadeiro carrasco. Já o 
inocente - há um duplo sentido na palavra inocente - ao menos, o 
inocente no sentido daquele que não cometeu o ato faltoso, sente-se 
culpado e paradoxalmente cobre-se de censuras, imotiYadas. Em par
ticular o obsessivo, e também o melancólico, no qual essas censuras 
chegam ao delírio. 
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Em terceiro lugar, a culpa é impotente. Ela em nada garante que 
::.osso sujeito enfrentará suas responsabilidades, fará, como se diz, seu 
Jever, antes talvez ocorra o contrário! "Ele se sente culpado" - disse 
..:ma vez Lacan em uma de suas apresentações de paciente - "é sinal de 
.:iue está realmente pronto para lavar as mãos". 

Enfim, quarto e último paradoxo: a culpa leva ao crime. Freud o 
:ndicou desde muito cedo: há delitos cuja finalidade é a punição efetiva, 
1liviando o sentimento imotivado da culpa. 

Para encerrar esses paradoxos, algumas precisões sobre o estatuto 
.:o dito sentimento de culpa. De todos, é o único que Freud diz ser 
:nconsciente. Se a angústia é para Lacan o único sentimento que não 
::ngana, a culpa, para Freud, é o único que é inconsciente, o que, é 
::.ecessário dizer, é impensável. Aqui é preciso fazer uma distinção entre 
JS sentimentos de culpa que são experimentados ou enunciados e aqueles 
.:iue não o são. Temos, de um lado, a clínica das autocensuras, dos 
::scrúpulos e, digamos, mais amplamente, do mal-estar culpado do sujeito, 
:ia neurose obsessiva e essencialmente na melancolia; do outro, algo 
,:iiferente, não uma culpa "vivida", mas u.ma culpa deduzida, deduzida 
;:>recisamente das condutas de fracasso. Tudo se passa, Freud logo o 
:iotou, como se tal sujeito tentasse fracassar, daí sua noção de uma neces
sidade de punição, que ele relaciona a um sentimento inconsciente de 
-::ulpa. Lacan, aliás, entrou na psicanálise por essa porta, com o caso 
.-\imée e sua paranóia de autopunição. De fato, esses últimos fenômenos 
atestam apenas que o sujeito não quer somente seu bem, mas que há um 
gozo para além do princípio do prazer que o cativa para além de suas 
intenções. Quanto à culpa propriamente dita, ela não é tanto um senti
mento quanto uma posição do sujeito que aceita considerar-se respon
sável por aquilo que lhe acontece. É a própria condição da psicanálise. 
>Jo que me diz respeito, tenderia a separar esses fenômenos da proble
mática da culpa, já que essa suposta culpa, que não é nem sentida nem 
::nunciada, mas que aparece logicamente necessária a fim de explicar o 
que acontece ao sujeito, está precisamente no lugar do postulado, isto é, 
rto lugar da fantasia, e parece-me que elas não são exatamente a mesma 
-::01sa. 

Do que se é culpado? Temos dois mitos que nos dizem qual é o mal 
que engendrou a infelicidade:· o da maldita maçã do saber que teria 
~entado Adão - aliás, o saber era a única coisa que faltava no Paraíso 
Terrestre, onde não havia nada além de gozo; e depois o de Édipo, 
:nenos cretinizante, diz Lacan, que situa a culpa na junção da mãe com 
o parricídio. Ambos ligam a culpa à transgressão de um limite do gozo. 
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A culpa é uma falta de gozo, mantendo-se a ambigüidade da expressão. 
Todos os textos de Lacan sobre a culpa dizem respeito a essa fronteira 
do gozo e de sua limitação: o gozo que depositamos na conta do real e 
o limite, creditado na conta do simbólico. 

Mais precisamente, que falta de gozo é essa? 
Primeiramente, há falta porque o gozo está em falta: há, de saída, falta
a-gozar, diz Lacan. É também aquilo de que Freud tentava aproximar-se 
e que queria cernir com sua idéia de um objeto originalmente perdido, 
de uma primeira experiência de satisfação, inigualável, de que todo gozo 
encontrado não pode despertar senão a nostalgia. 

Mas a falha do gozo é também sua inadequação. O gozo que não 
falta, aquele que se encontra apesar de tudo, é inadequado para a rela
ção sexual. Nesse sentido, ele é faltoso, ele falha em fazer relação, em 
outras palavras, é aquele "que não deveria ser", diz Lacan. 

Essa dupla falha, falta e inadequação do gozo, funda o imperativo 
do supereu, que comanda ferozmente o impossível: "goza". Podemos 
ouvi-lo seja como um imperativo de gozar de um gozo total - primeirc 
impossível-, seja como o imperativo de gozar do Outro sexo - segunde· 
impossível -, uma vez que, na relação sexual, o gozo fálico faz com que 
não seja jamais do Outro que se goze, mesmo quando se envolve sei.: 
corpo. 

Enfim, o gozo está em falta por seu excesso e sua atopia no sinto
ma, seja ele neurótico ou psicótico. 

Retorno ao culpado. De quem é a culpa? Em "Subversão do sujeite 
e dialética do desejo no inconsciente freudiano" (1960), Lacan põe en: 
série três culpados, dos quais apenas um é o bom. Será culpa do "mai.: 
arranjo da sociedade", como crêem os imbecis? Não. Será então a culp2. 
do Outro, do Outro do simbólico e de sua incidência sobre o vivo, que 
faz do homem um animal doente? Seria culpa do Outro, se ele existisse. 
Dizendo de outra maneira, por não existir, o Outro não pode responde 
pelo mal que introduz no campo parlêtre, e desde então só resta, diz 
Lacan, tomar a culpa para "eu". Eu designa a existência de vivo do sujeito. 
assim como seu ser sexuado. Eis então dissociadas a causa - simbólica - t 

a culpa que retorna ao vivo tornado sujeito, o único que resta para leva~ 
o "cargo"2, no duplo sentido do termo, do gozo. 

2 N. do T. No original: la charge. Adotamos a forma masculina a fim de torn~ 
mais claro o sentido de responsabilidade presente no termo em francês. 
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Não é portanto surpreendente que tenhamos uma clínica diferen
cial da culpa, uma vez que esta se situa na junção do sujeito com o gozo. 
Ora, neurose e psicose se diferenciam quanto à posição a respeito do 
gozo, como efeito das posições diferenciadas dos sujeitos neurótico e 
psicótico em relação ao Outro. 

Oponho aqui dois pólos extremos: o paranóico inocente e o me
lancólico culpado. O paranóico sente-se vítima, não se sente culpado. 
Perseguido, afirma sua inocência de todas as maneiras, e acusa. Temos o 
Schreber do bom direito, denunciando a desordem de Deus, temos, 
outro exemplo que me é caro, Jean-Jacques Rousseau, "o inocente per
seguido". É um sujeito habitado pela convicção de sua bondade. Ele não 
pára de afirmar, como em estribilho, seu "na rural amoroso e terno", e de 
se colocar como "o melhor dos homens". Vejamos dois momentos 
cruciais para apreender essa posição de inocência. 

No primeiro, ele cometeu uma falta real, indubitável, por ele reco
nhecida: entregou seus filhos à assistência pública. Entretanto começa a 
escrever Emílio e a dar aulas de educação. Aí então, logicamente, revela 
a contradição e submete-a a um trabalho de pensamento que acaba de
monstrando, apesar das aparências, que ele é inocente. Em uma página 
comovente, em que se infla o entusiasmo retórico, ele explica que, con
siderando o que era a mãe de seus filhos, ele treme só de poder ter 
pensado em não os abandonar, que, ao entregá-los, ele acreditou fazer 
seu dever de verdadeiro pai e de cidadão. Uma outra passagem lança 
mão de uma dialética diferente: "Cometi", diz ele, "um erro, mas não 
uma falta". Nuança, portanto ... Ele quer reconhecer que enganou-se 
quanto ao meio, que era necessário agir de outra maneira para tirar 
as crianças da mãe, mas foi apenas um erro de julgamento, e não de 
seu querer. E protesta, indignado, que tendo feito a confissão desse 
erro, ainda ousem censurá-lo por ele! É bastante engraçado, tenho 
de dizer. 

Uma terceira passagem, situada no início de Confissões, relata um 
segundo momento bastante ilustrativo, aquele em que Rousseau pensa 
ser, pela primeira vez em sua vida, confrontado com uma acusação 
injustificada. Ele tinha cerca de 11 anos, e nessa época estava na casa do 
pastor Lambercier. Viu-se sozinho em um quarto, após a senhorita 
Lambercier ter guardado seus pentes. Encontra-se um pente danificado 
e então o pressionam, uma vez que estava sozinho no cômodo, para que 
confesse ter pego o pente; ele o nega ferozmente e permanece em uma 
posição de infalibilidade absoluta. Quer reconhecer que deve ter havido 
uma causa, que estava sozinho, que então só pode ter sido ele, e no 
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entanto sua certeza é total: não foi ele. Desse episódio ele faz um mo
mento crucial, o instante de uma descontinuidade absoluta. A partir 
desse dia, diz ele, a própria natureza perdeu suas cores risonhas, e os 
adultos, o respeito ·e o amor que ele tinha por eles etc. 

Nesses dois episódios, vê-se em ação, expresso de maneira admirá
vel, exatamente aquilo que Freud chamava de Unglauben do paranóico 
quer dizer, o paranóico, de certa forma, não acredita nas censuras qut 
poderiam visar-lhe; não acredita na coisa que o habita. Em um outro 
caso, esse Unglauben pode estar na própria base do desenvolvimento de 
um delírio de possessão: o sujeito cometia atos delituosos, sabia disso, 
mas argumentava: "Não pode ser eu, que sou bom, é forçosamente 
porque estou possuído". 

Lacan correlaciona esse Unglauben freudiano com a foraclusão. 
Essa rejeição da culpa é uma recusa em admitir no simbólico os signifi
cantes que fariam traço da implicação do sujeito - uma recusa em res
ponder por isso. Para Rousseau, as circunstâncias de seu nascimento 
certamente criaram uma predisposição. Em sua "ereção de vivo", foi 
para o Outro paterno a causa real e explicitada da morte de sua mãe. 
Pode-se conceber que o não-senso dessa responsabilidade, anterior ao 
próprio advento do sujeito, tenha contribuído para assentar uma posição 
de protesto e um sentimento tão vivo de injustiça. De um só golpe a 
culpa foracluída retorna do exterior, sob a forma de censuras que os 
outros supostamente lhe dirigem. Ela culmina na idéia de um complô, 
que o situa de maneira desfavorável aos olhos de toda a sua época e que 
não visa senão a sujar sua memória. E como? Fazendo crer que ele é 
"um mau" - é seu termo -, ele, o bom, o bravo Rousseau. 

Se colocamos face a face o sujeito e o Outro, a partição é clara: no 
delírio, o Outro acusa o sujeito suposto inocente. A posição real desse 
último é, portanto, a do acusador do Outro, suposto ruim. Em Rousseau, 
essa posição se afirma bem antes do delírio, sob a forma bastante preci
sa da denúncia dos costumes corruptos de seu tempo. Da mesma ma
neira que Schreber denuncia o gozo de seu Deus, que atenta contra a 
ordem do universo, Rousseau denuncia os modos de gozo de seu tem
po, e a ciência e as artes, vocês o sabem, são um dos nomes que dá a esse 
gozo corrupto. A natureza, a boa natureza original, da qual ele se faz o 
mensageiro e a garantia, é o equivalente da ordem no universo schrebe
nano. 

A inocência paranóica é correlata ao fato de que a paranóia identi
fica o gozo no lugar do Outro, segundo a fórmula de Lacan em 1965. 
Identificar o gozo no lugar do Outro quer dizer ao mesmo tempo localizá-
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lo nesse lugar e nomeá-lo, dizer o que ele é. E realmente há em Schreber 
e em Rousseau essa tentativa de designar o gozo do Outro. Em Rousseau, 
chama-se corrupção dos costumes, à qual ele opõe sua inocência e, mais 
ainda, sua própria redenção. Legislador, apóstolo romanesco da virtude, 
pregador de educação, ele pretende aproximá-lo do que chama de 
"prazeres inocentes". Como Schreber, ele quer fazer o gozo entrar em 
uma ordem que não seja a ordem corrupta do Outro. Eu diria que aí 
trata-se de uma denúncia do gozo injustificado do Outro e de uma tentativa 
de tornar o gozo justificável, segundo a natureza. Se o neurótico quer 
justificar sua existência, nosso sujeito paranóico, Schreber ou Rousseau, 
busca sobretudo a justificação do gozo. 

Quanto ao melancólico, ele é aparentemente o contrário de um 
paranóico. À postulação de inocência desse último, ele opõe sua 
postulação de culpa. Se o paranóico relança a culpa sobre o Outro, o 
melancólico dela se apropria inteiramente. Ambos tornam absoluto um 
extremo do que se dialetiza e se mescla na neurose: reivindicação e 
culpa. O postulado de culpa, que se traduz em fenômenos de autocensura 
- autodifamação, diz Lacan -, certamente não é o mais importante na 
melancolia. É sua vertente de delírio. Mas há, prioritariamente, o que 
uma clínica degradada fixa com o vale-tudo do termo depressão. Trata
se antes de inibição vital - anorexia, insônia, abulia, indiferença - e 
convicção potente e dolorosa de perda. De uma perda essencial e 
irremediável, sempre suscetível de ser atualizada pelas múltiplas perdas 
que a vida impõe a cada um. Muitos já se questionaram sobre a natureza 
e o objeto dessa perda. O próprio Freud a explora ao longo de toda a 
sua obra; sucessivamente, ele diz: perda de libido, perda de objeto, perda 
de auto-estima, perda da pulsão vital. Esses fenômenos devem ser, em 
todo caso, distinguidos das elaborações delirantes, que eles motivam; e 
pode-se supor, no caminho indicado por Lacan em Televisão (1974), 
que são fenômenos de retorno no real. Decerto não é o retorno no real 
do automatismo mental. Não é a "resposta do percebido" que as vozes 
do alucinado dão. Isso não retorna pelo Outro, mas no próprio lugar do 
sujeito, e talvez esteja aí o que nos impede de lê-lo. Se a tristeza neurótica 
é motivada pelo "nada querer saber" do inconsciente, concebe-se que a 
"rejeição do inconsciente" na psicose, algo completamente diferente, 
tenha efeitos ditos de humor. De fato, é sobretudo essa perturbação "na 
junção mais íntima do sentimento da vida" o que Lacan já revelava no 
caso Schreber, pois a rejeição do inconsciente descobre, por assim dizer, 
a incidência mortificante da linguagem. É ela, parece-me, que se impõe 
aqui no real, por meio de fenômenos que se dispõem em um leque que 
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vai da inibição vital do melancólico à excitação maníaca que molesta a 
homeostase do organismo. 

A postulação de culpa que chega ao delírio de ,indignidade já é uma 
elaboração desses fenômenos primários da doença. E ela que me interessa 
aqui. Seria necessário, aliás, detalhar suas diversas manifestações e dis
tinguir, por exen:iplo, o delírio de pequenez do delírio de infâmia. O pri
meiro, estendendo a paleta da falta-a-ter e da falta-a-valer, sempre supõe 
a medida dos significantes ideais do Outro. O segundo porta uma censura 
mais radical, não ·assujeitada aos valores do Outro, e visa a outra coisa: 
o próprio cerne, invisível e sem avaliação possível, da "Coisa", das Ding. 
O melancólico, para surpresa de Freud, é aquele que se reconhece como 
infame. Porém único. Exceção ele é, mas na indignidade. O paradoxo, é 
claro, é que essa hiperculpa de princípio liberta de fato o melancólico 
de todos os seus deveres. 

Mas como definir um dever que não seja ditado pelo Outro? A psi
canálise, com efeito, tem a pretensão de não ser nem uma religião nem 
uma moral, e de não estar na alçada da direção de consciência. Portanto 
trata-se de saber se é possível definir um dever que não se confunda 
com as normas do Outro. Acredita-se de bom grado que os deveres se 
definem em relação àquilo que eu chamaria de os três "I" do Outro: o 
interdito, o ideal e o imperativo. O interdito que limita, o ideal que 
prescreve as formas, as boas formas do gozo, e o imperativo que obriga. 
Mas a psicanálise define um dever sem Outro, pois ali onde o Outro 
não responde, a saber, sobre o gozo, só o sujeito pode responder, e é 
sobre ele que recai o cargo do gozo. 

O gozo, cuja falta torna o Outro inconsistente, serei eu que dele 
tenho o cargo? Sim, sem dúvida, diz Lacan em "Subversão do sujeito e 
dialética do desejo". Ora, se a foraclusão implica a rejeição da regulação 
fálica e da castração de gozo por esta implicada, impõe-se a questão de 
saber o que o sujeito psicótico faz do gozo que assim se libera, não 
barrado pelo Outro. 

O paranóico inocente é aquele que se recusa a responder por isso 
e que o elabora como perseguição por meio da imputação ao Outro. 
Rousseau o ilustra com brilho e também demonstra não ser um paranói
co como os outros, pois, rebelde às imposições da Lei do Outro, soube 
também, em sua obra e em sua vida, desenhar novas figuras de gozo. 
Seus ideais de virtude e de vida campestre, seus prazeres de caminhante 
solitário souberam infiltrar-se no gosto de seu tempo. Decerto o para
nóico Rousseau recusa a retificação subjetiva que o Outro tenta lhe impor 
fazendo-o voltar à linha da barra fálica, mas ele o compensa, e brilhante-
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mente, ao conseguir retificar as posições de gozo de sua época. Isso vai 
tão longe que, no fim das contas, ainda hoje portamos suas marcas. 

E o que se passa com o melancólico? Sua posição como tal é opos
ta, e vai sobretudo a contrário da elaboração sublimatória. Por si só, o 
delírio de indignidade, que é tudo o que resta de elaboração simbólica 
na melancolia, se insere na fixidez cristalizada da consciência culpada, 
cuja inércia contrasta com o dinamismo interpretativo do delírio para
nóico. Se o estupor petrificado e a inibição silenciosa identificam o melan
cólico com o inanimado, se a passagem ao ato suicida o realiza como ,,, 
refugo da linguagem, a culpa de existir que o esmaga lhe dá essa figura 
ambígua do supliciado, em que gozo e dor se reúnem. Daí o paradoxo 
de uma culpa tão absoluta que, ao atingir a maior violência, se confunde 
com a própria falta que ela designa, a do gozo. 

Terminarei com o neurótico. Ele oscila da culpa à reivindicação. 
Na transferência, apela para o Outro, o sujeito-suposto-saber-regular o 
gozo, fazer o gozo anômalo do sintoma voltar para o grande ventre do 
Outro. É sobre isso que incide a demanda de análise: que a culpa do 
sintoma, a culpa contra os três "I" do Outro, seja reabsorvida no simbó
lico pelo sujeito suposto saber. Ela o consegue parcialmente, e é um 
progresso para o neurótico, um progresso que à sua volta desaperta o 
torno do sentimento de culpa. Mas há um limite: o simbólico não 
consegue tomar a seu cargo todo o gozo. Há um resto, daí os fenôme
nos de reação terapêutica negativa, nos quais o sujeito verga sob o car
go, ou de reivindicação forçada pela qual ele se alivia da culpa, lançan
do-a sobre o Outro. 

Assim, embora a psicanálise tenha um impacto sobre a culpa, não é 
seguro que ela sempre consiga que o neurótico decida "fazer seu de
ver". 



Abjeto objeto 

Jairo Gerbase 

A revista Isto é publicou a paixão e morte de Luís, que namorava Ana 
Paula, atriz e um dos rostos mais bonitos do país. Atormentado pelo 
ciúme, ele acusou a namorada de levar uma vida promíscua e se matou 
na frente dela. 

Ana Paula, 21 anos, chegou bem cedo na manhã de domingo ao 
apartamento do namorado, um jovem de 29 anos, dono de uma rede de 
hotéis, freqüentador da igreja evangélica Vida Nova. Ela foi ao aparta
mento levando suco e bolo para o café da manhã. O casal retomou a 
discussão iniciada na sexta-feira (quando ele espatifou uma garrafa de 
vinho em um espelho) e que se estendera pelo sábado (quando ele pediu 
que ela o deixasse sozinho para escrever uma carta que lhe entregaria 
no dia seguinte). O motivo da discussão de domingo foi o mesmo dos 
dias anteriores e dos cinco meses, tempo que durava o namoro: Luiz 
morria de ciúme de Ana Paula. Entre sete e meia e oito horas, ele apa
nhou um revólver e começou a carregá-lo. Foi para o banheiro, ela foi 
atrás. Ele sentou-se no chão com as costas apoiadas na porta e começou 
a escrever "um bilhete de despedida": "Eu Luiz gozando plenamente das 
minhas faculdades mentais decidi por vários motivos que não tenho 
razões para continuar vivendo em um mundo de critérios e valores com 
os quais eu não concordo. Não há culpados. E falo isso de livre e espon
tânea vontade". 

Ana Paula tentou tirar-lhe a arma. Luiz se levantou e voltou para o 
quarto. Sem camisa, de frente para a cama e de costas para ela, ele se 
matou com um tiro na boca. Luiz era uma pessoa extremamente deprimi
da, citava constantemente a morte de Ayrton Senna e chegou a pedir a 
Ana Paula que o matasse. Para quem vive em estado depressivo, o ciúme 
doentio, que é a perda total de auto-estima, é como jogar álcool em fogo: 
torna-se incontrolável. Luiz queria morrer e o amor por Ana Paula, uma 
mulher bonita que já exibiu o seu rosto mais de 250 vezes em capas de 
revistas e na novela Razão de viver, do SBT, foi o pretexto. 

Abjeção do objeto 

"Luto e melancolia" (Freud 1917) é uma teoria sobre a falta do objeto. 
Luto e melancolia diferem em três aspectos: a abjeção, a disposição e a 
ignorância. Freud tem sempre um modo muito curioso de abordar o 
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léxico psicanalítico. Nesse artigo, ele começa a examinar o terna da 
melancolia lançando mão de uma espécie de proporção: o sonho está 
para a paranóia assim como o luto está para a melancolia. É, sem dúvi
da, seu modo de considerar a oposição entre "a clínica universal do 
delírio" e o "campo unificado da depressão"; seu modo de tentar ficar 
de acordo, em uma antecipação de mais de meio século, com a tese 
vigente do DSM-4, que consiste em procurar na série dos sintomas di
versos a série depressiva; sua tentativa de demonstrar, com efeito, que 
há urna falta real de objeto que de algum modo justificaria a universali
dade do sintoma depressivo. 

A depressão é um trabalho de elaboração da verdade por meio do 
sintoma. É um tipo de interpretação hamletiana: dê a cada homem o 
que merece e quem escapará do açoite? São suas condições: a falta do 
objeto, a indecidibilidade do sujeito e a inversão do gozo. 

É notável a satisfação do depressivo no que diz respeito à abjeção. 
A insatisfação consigo mesmo é marcante e é impressionante que essa 
auto-depreciação incida especialmente sobre o temor de pobreza. Freud 
quer supor que aí está em jogo um gozo anal regressivo. Sobre esse 
aspecto, gostaria de trazer uma observação de Caetano Veloso. Ele teria 
dito, em primeiro lugar, que o homem não pode se libertar dessa lógica 
binária, que ele como poeta tenta isso, tenta conseguir posições tercei
ras, tenta incluir o terceiro que está excluído na lógica, algo que Peirce 
também tentou, e por isso teria dito: "não há nada em toda criação mais 
parecido com o homem que uma mulher". Depois, report-ando-se a uma 
peça do teatro brasileiro, ele teria dito que em dado momento a atriz, 
em um monólogo, olha para o corpo suposto presente do homem que 
ela ama e que está dormindo ali e, com entusiasmo, diz: "Tudo que não 
é mulher está em ti, maravilha"! Para ele, isso é uma afirmação gloriosa 
do binarismo. Teria dito ainda que, ao mesmo tempo, não há nada mais 
diferente do homem que uma mulher, e que isso torna essa história de 
falar do amor uma coisa muito difícil. E quando lhe perguntaram sobre 
o futuro, sobre esse tempo curioso que parece atormentar sobretudo o 
sujeito deprimido, ele teria dito, enfim: \A.. gente nem lembra mais que 
houve um certo tempo em que se pensava que a pobreza podia ser um 
atributo da santidade. Pensa-se apenas que é uma incapacidade de pro
duzir. Tenho vontade de superar esse economicismo". 

Isso é verdadeiramente notável na clínica. O Sr. Almeida veio me 
falar que estava atemorizado com a possibilidade de tornar-se pobre. 
Trata-se de um comerciante em quem esse temor se desencadeou a partir 
do momento em que o governo brasileiro anunciou o Plano Cruzado. 
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Tive oportunidade de ver isso acontecer novamente quando o governo 
brasileiro anunciou o Plano Collor. O Sr. Pereira, que foi encontrado 
por sua esposa, de madrugada, no quarto dos filhos, olhando para eles, 
com o revólver em punho, pensativo, me disse que tinha um comércio 
bem-sucedido, mas que o forte mesmo de seus negócios era ser agiota, e 
que agora com esse plano do governo ele estava aterrorizado com o 
futuro, não sabia se ia poder continuar pagando a educação dos filhos. 

Como se sabe, a idéia de Freud é que a auto-abjeção do sujeito 
depressivo é um deslocamento da abjeção do objeto. Digamos, aplican
do essa idéia ao nosso primeiro exemplo, que Luiz, na verdade, mata 
Ana Paula. Sua gueixa é um queixume. O que ele diz de desairoso sobre 
si refere-se a ela. Luiz não toma uma atitude de humildade e submissão. 
Ao contrário, ele se sente tratado com iniustiça pelo amor de sua vida. 

Não me proponho explorar a identificação do sujeito com o obje
to perdido, mas não posso deixar de lembrar que, para Freud, o sujeito 
só pode matar a si mesmo se estiver identificado ao objeto, se tiver 
idealizado o objeto, como na paixão. Podemos alcançar o que isso signi
fica se atentarmos para o mais-de-valor que o objeto assume na paixão 
(e na paranóia, é claro, se atentarmos para o fato de que o eu é um 
objeto tal como o outro). 

O que eu gostaria de explorar é a relação entre a falta do objeto e 
a falta de um objeto. O que me parece decisivo para a escolha da solu
ção depressiva é a condição da constituição do sujeito em relação à falta 
do objeto. Parece-me que é esse o problema da identificação narcísica, 
quer dizer, do narcisismo primário, que não existe porque ainda não 
existe o eu. O problema reside na indecidibilidade de certos sujeitos em 
relação à escolha de um objeto. Esse parece ser um problema estrutural. 
Freud o formulou recorrendo ao conceito de ambivalência subjetiva, 
quer dizer, recorrendo ao que há de estruturalmente depressivo no sujeito 
do inconsciente, isto é, ao que há de indecidível para aquele cujo ser é a 
sutura de uma falta, para aquele cujo axioma é que a falta do Outro é 
um estado permanente. 

Talvez tenhamos de levar em consideração a mania, porque o en
tusiasmo maníaco parece indicar bem que esse é o caso em que o sujeito 
consegue o triunfo sobre o objeto. O entusiasmo maníaco mostra bem o 
que significa a inibição depressiva. O ato de Luiz é, nesse sentido, um 
ato falho perfeito porque, com esse ato, ele conseguiu abandonar o 
objeto, conseguiu destituir o valor do objeto ou, como diria Lacan, 
conseguiu "estar de luto da pessoa perante a qual estava em falta". 
Desse modo, podemos dizer que a posição do sujeito deprimido é a de 
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não-consentimento com a falta permanente do Outro, e que a dor de 
existir procede da própria rejeição do inconsciente. Se seguimos as 
indicações de Televisão (Lacan 1974), "o que temos aí é o retorno no 
real do que é rejeitado da linguagem: é a excitação maníaca por meio da 
qual esse retorno se torna mortal". 

Podemos notar a equivalência existente entre os conceitos de de
pressão, vazio, luto, perda e falta, que finalmente Lacan preferirá cha
mar de furo, a fim de passar da dimensão do que falta ao sujeito à 
dimensão do que falta à própria estrutura de linguagem. 

Ignorância da perda 
A economia da depressão é em quase tudo semelhante à do luto; toda
via a natureza da perda da depressão é mais real que a do luto. Na 
depressão, o objeto perdido é incógnito. Não se sabe o que foi perdido. 
Esta é uma distinção importante entre luto e depressão: a perda sabida 
e a não-sabida. A inibição e o desinteresse no luto são manifestos; na 
depressão, subjetivos. 

É isso que Freud denomina de perda da auto-estima. O sujeito 
deprimido se devasta, se julga desprezível, se repreende, se envilece, se 
degrada, quer ser expulso, quer ser punido, se culpa. Sente comiseração 
por sua família estar ligada a alguém tão desprezível. Seu enunciado 
clássico poderia ser: "Arruinei minha família". Esse delírio de auto
devastação é efeito do trabalho subjetivo do luto. Certamente o sujeito 
que se auto-envilece diz a verdade sobre si mesmo ou, ao menos, dispõe 
de uma visão mais penetrante da verdade. Quando, devido a sua exacer
bada autocrítica, alguém se descreve como pusilânime, pode estar muito 
perto da verdade, porém cabe perguntar por que é preciso "adoecer" 
para ter acesso a essa espécie de verdade? De fato, tal como Hamlet, 
aquele que sustenta uma tal opinião sobre si mesmo, seja ela verdadeira 
ou falsa, está doente. 

A auto-devastação do deprimido não se justifica da realidade, mas 
de um gozo do autodesmascaramento. Não se trata, portanto, de saber 
se o sujeito faz uma autocrítica correta de si mesmo do ponto de vista 
objetivo, mas sim subjetivo. 

Disposição à falta 

Tentando dar conta do trabalho do luto, Lacan recorreu à peça Hamlet, 
de Shakespeare. Hamlet está sempre na hora do Outro, disse, para indi
car que a dependência do suieito ao significante não lhe dá garantias de 
poder dizer toda a verdade. O que falta a Hamlet, o que falta ao ho-
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mem, o de que o sujeito está privado, é desse significante que é um 
objeto. O que se torna objeto do desejo é condicionado por essa falta de 
um significante na estrutura. O diálogo com Laertes antes do duelo 
mostra que aquele que mais admiramos é aquele que devemos matar. 
O momento crucial dessa relação ao objeto se passa na cena do cemité
rio. Hamlet não pode suportar a admiração de Laertes por sua irmã 
Ofélia. A ostentação do luto de Laertes lhe provoca a rivalidade. É aí 
que Lacan situa a relação entre o luto e a constituição do objeto. Antes 
Hamlet tratava Ofélia de uma maneira depreciativa e cruel; ela era o 
símbolo da rejeição do seu desejo. De súbito, esse objeto adquire seu 
valor. Lacan é, então, levado a enunciar que é à medida que o objeto de 
seu desejo tornou-se um objeto impossível que ele volta a ser objeto de 
seu desejo. O que vale especialmente para o obsessivo, mas também 
para qualquer que seja o sujeito. Lacan deixa um pouco de lado a 
consideração do trabalho de luto em termos de identificação, de 
incorporação do objeto, para nos propor a sua solução: quando se perde 
o objeto, experimenta-se a dimensão mais intolerável da experiência 
humana. O furo dessa perda, que provoca em uns o luto, em outros a 
depressão, está no real e entra por aí em uma relação que é inversa 
àquela da Verwerfung. Em ambos os casos, seja no caso da falta de um 
significante no simbólico ou do furo no real, há mobilização do 
significante. Esse furo no real oferece o lugar onde se projeta o 
significante que falta, significante essencial à estrutura do Outro. 

Gostaria de me permitir pensar que o nome dessa foraclusão no 
real é a Versagung freudiana, que se traduz habitualmente por frustra
ção, mas que seria melhor traduzida, segundo certas indicações etimo
lógicas, por desdita. Vemos aí a presença do verbo sagen, dizer, e a 
dimensão de rechaço que comporta esse prefixo Ver, des. 

A Versagung é primária, inaugural em relação a essas categorias da 
falta do objeto: castração, frustração e privação. Lacan indicou que não 
convém traduzi-la por frustração, mas por denúncia, renúncia, promes
sa e ruptura de promessa. Em particular, a Versagung primária propôs 
traduzir por recusa, rejeição, dizer-que-não. 

Esse não se opõe ao sim no nível primário, no nível da Bejahung. 
Há outras modalidades de rejeição, modalidades lógicas de negação. É 
possível fazer um verdadeiro censo dessas diversas modalidades do Ver 
freudiano. Aqui o conceito de primário é muito precioso. Na teoria 
analítica, primário é sempre o que não existe, o que é mítico, o que é 
axiomático. É um dos nomes do real no sentido do que há. O que é 
primário é sem conteúdo. É o que é impossível de calcular, o que só 
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chega de modo contingente. Em seguida, há alíngua, sem a qual nadê. 
poderia ser dito. Depois, o semelhante. A Versagung é primária. É e 
objeto real, isto é, a falta real de objeto, que se poderia chamar tam
bém de furo da linguagem. 



Parte IV 



Tristeza e posição do sujeito 

Antonio Quinet 

_-\ clínica psicanalítica da tristeza nos conduz a duas perguntas: como 
situar a depressão entre sintoma e fantasia? De que a depressão é um 
sinal? 

A depressão não é um sintoma 

Para a medicina, o sintoma é um signo inteiramente transparente à 
doença, cuja realidade se esgota em sua sintaxe. Segundo Foucault 
(1963 ), o sintoma é um significante cujo significado é a doença - sua 
causa (orgânica) é alheia ao sujeito. Para a psicanálise, ao contrário, a 
estrutura significante do sintoma implica o sujeito do inconsciente, ou 
seja, o sintoma é signo de um conflito psíquico indicando a divisão do 
sujeito. O sintoma está, portanto, submetido às leis da linguagem: ele é 
uma metáfora, pois nele trata-se de um significante que vem no lugar 
de outro significante, recalcado. Além disso, ele é uma mensagem cifra
da de gozo, já que o sintoma é a forma de gozar do neurótico, explicitada 
em sua fantasia inconsciente. 

A depressão não é um sintoma no sentido analítico, porém um 
estado caracterizado por dor, tristeza e falta de vontade. Ela é a perda 
do brilho que ilumina o viver e que colore o mundo com as tintas do 
desejo; as trevas do sol negro de Gérard de Nerval são um sinal de seu 
eclipse. Conceitualizar a depressão como sintoma é medicalizá-la, ou 
seja, considerar que ela é um significante cujo significado é uma doença 
que acomete o indivíduo e que por isso deve ser eliminada. Esse proces
so de medicalização implica considerá-la apenas a ponta de um iceberg 
funesto. 

Todavia a medicalização da tristeza, que remonta a Hipócrates, 
não imp'ediu seu tratamento como manifestação do ser pela filosofia 
desde Aristóteles até Espinosa. A psicanálise é atualmente o que se ins
creve contra o mainstream comandado pela psiquiatria e pela indústria 
farmacêutica. Triste destino transformar a dor da perda em uma 
enfermidade a ser tratada. Certamente para os psicanalistas é um dever 
ético descumprir o mandamento ideológico, disfarçado em constatação, 
de que a dor da perda deve ser tratada por remédios. 



Extravias do deseJo: depressão e melancolia 

Como diz Freud (1917d), os "traços mentais" tanto da melancolia 
quanto do luto, este o modelo do estado depressivo para nós freudianos, 
não remetem a uma doença que estaria se desenvolvendo de maneira 
insidiosa no indivíduo, pois o estado depressivo não é um sintoma. 
Esses traços remetem à posição do sujeito como objeto. Na neurose, a 
tristeza e seu-é:ortejo fúnebre indicam a posição do sujeito corriO objeto 
de gozo na fantasia. 

O atravessamento do narcisismo 

O desencadeamento do estado depressivo, provocado pela perda da
quilo que sustenta para um sujeito o seu ideal do eu, tem como efeito, 
empregando as palavras de Freud, "uma perda no Eu" ou um "empo
brecimento da libido do eu". 

A dor que sente aquele que está deprimido encontra seu argu
mento na autodepreciação, ou em seu derivativo, a auto-acusação. Não 
há deprimido que não se sinta mal, e então mau, ruim, péssimo. O sen
tir-se bem não está muito longe do sentir-se bom, bom moço. O véu 
negro da depressão que sempre se encontra na autodepreciação toma 
hoje as vestes de "baixa auto-estima". Mas o culto da auto-estima, do 
"eu me amo", do amor narcísico, é mais um embuste para eludir o mal
estar do sujeito. De nada adianta. A baixa auto-estima ou, em termos 
freudianos, a perda narcísica, é mais um efeito que uma causa do afeto 
depressivo, que corresponde a um abalo no eu ideal, sustento imaginá
rio do sujeito na posição de objeto de amor e admiração do Outro, este 
situado como ideal do eu. 

Tal perda narcísica não chega a ser uma dissolução do imaginá
rio, como na esquizofrenia, nem uma negação dos órgãos e do corpo, 
como na melancolia. Trata-se de uma perda do gozo fálico vinculada 
ao narcisismo do sujeito. Ao ser abalado o ideal, ou o 51 que fazia o 
papel de semblante para o sujeito, este se vê confrontado com a falta no 
Outro e com a castração. Trata-se da falta que dói, e não da falta consti
tutiva do desejo. Eros se retrai e, nessa retração, Tanatos avança e põe
se em funcionamento o para-além do princípio do prazer: a pulsão de 
morte, o masoquismo primordial, a necessidade da punição, ou seja, o 
sentimento de culpa inconsciente. Sob o império do supereu, a autode
preciação se torna auto-acusação. Nessa vertente, algo de sua face de 
dejeto do simbólico é vislumbrado quando o sujeito, identificado com 
o objeto, se sente uma "merda". O objeto anal é o que melhor represen
ta o objeto a da fantasia em seu caráter de dejeto do simbólico, resto da 
simbolização. O objeto nada, por sua vez, melhor representa seu caráter 
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.:le irrepresentável, vazio de significantes. Não é infreqüente encontrar
mos o sujeito, no estado da tristeza, dizendo-se "uma merda",' "uma 
porcaria", "uma nulidade", "um zero à esquerda". 

No estado depressivo neurótico, o sujeito se apreende como objeto 
da fantasia. Se a depressão, na neurose, não é um sintoma, ela não 
deixa de ser um sinal e, como tal, ela é parente da angústia por ser um 
sinal do real, um traço da posição do sujeito como objeto. 

Como afeto depressivo, a tristeza é enganadora, pois todo senti
mento é mentiroso em relação à sua representação: le senti-ment, para 
:.1sar um jogo de palavras caro a Lacan. A idéia compulsiva que leva aos 
prantos uma paciente histérica de Freud, como ele o relata em "Projeto 
para um psicologia científica" (1895), é uma representação mentirosa, 
pois a representação que verdadeiramente suscita a tristeza e as lágri
mas foi recalcada e em seu lugar surgiu uma outra que, de maneira 
enganosa, provoca desprazer. Mas em relação à posição de objeto, se
parado da cadeia do desejo, a tristeza não mente por ser um sinal do 
gozo, indicando o sujeito largado pela representação significante, situa
;ão que na psicose é colocada a céu aberto. 

O complexo melancólico 

Como vimos, na melancolia ocorre a defusão das pulsões: Tanatos se 
desvincula de Eros, fazendo dessa entidade clínica pura cultura da pulsão 
de morte. 1 Há uma rejeição do inconsciente em que pululam as pulsões, 
aquelas que têm representação no Outro do significante. O afastamen
ro da cadeia significante, que clinicamente corresponde ao que Séglas 
denominou "parada psíquica", significa que o sujeito se encontra sitiado 
no outro pólo da estrutura, ou seja, do lado do real pulsional. Esse é o 
lugar do objeto perdido cuja sombra recai sobre o sujeito: o sujeito está 
no lugar do objeto a, rechaço do discurso, e o afeto correlato a esse 
extravio é a perda da força de existir. 

Retomemos então os círculos de Euler, a fim de representar a 
defusão das pulsões correspondente ao afastamento do inconsciente (A) 
e à localização do sujeito melancólico do lado do gozo U). Em uma 
situação de fusão das pulsões, encontramos o objeto a como causa de 
deseio, sustentado pelo -<.p da castração na interseção entre A e J. O -<{J 

da castração corresponde à falta do significante no Outro, lá onde se 
situa o objeto agalmático que causa o desejo. 

I Cf. neste volume "A clínica do sujeito na depressão", p. 125-54s. 
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A 

Na melancolia, o afastamento da cadeia significante e a identificação 
do sujeito com o objeto são correlativos à separação entre o Outro do 
significante e o gozo.2 Essa separação, proponho que a chamemos de o 
complexo melancólico, no qual se encontram tanto o pólo maníaco 
quanto o pólo melancólico propriamente dito. A mania não é um outro 
tipo clínico de psicose distinto da melancolia; ela é sim uma manifesta
ção pelo avesso - reação à perda - da melancolia. Para a psicanálise, 
há três tipos clínicos na psicose: a esquizofrenia, a paranóia e a me
lancolia. 

Para melhor aprendermos o que ocorre na psicose maníaco
depressiva, cuja base é sempre a melancolia, avaliemos a posição do 
sujeito na estrutura no complexo melancólico: de um lado, o objeto 
está separado da falta fálica e é puro gozo desfalicizado (pólo melancó
lico); do outro, o Outro do simbólico não tem o lastro do objeto e da 
falta que lhe proporciona uma organização, uma estruturação em torno 
do irrepresentável, tendo como resultado o deslizamento da cadeia 
significante tendendo ao infinito (pólo maníaco). 

A 

polo 

maníaco 
polo 

melancólico 

2. Retomemos o que nos diz Lacan sobre a tristeza como falta ética e modalidade de 
extravio do desejo em Televisão: "E o que resulta- por menos que essa covardia moral, 
por ser rechaço do inconsciente, vá até a psicose - é o retorno no real do que é 
rechaçado da linguagem: é a excitação maníaca por meio da qual esse retomo se toma 
mortal" (1974b: 44). 
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No pólo melancólico, encontramos o sujeito aí identificado a esse 
objeto de gozo que o eterniza, petrificando-o nessa posição de rechaço 
do Outro do simbólico, "decaído do resto da humanidade". Sem o 
recurso do Outro, o sujeito está entregue ao processo Selbts da auto
abjeção. 

No pólo maníaco, submetido à metonímia da cadeia significante, 
e portanto denotando em sua fala o inconsciente a céu aberto, o sujeito 
tem a impressão de que tudo pode, de que tudo lhe é permitido e nada 
lhe faz obstáculo. Daí sua prodigalidade infinita: nada lhe falta e ele 
sempre tem o que dar: bens, dinheiro, amor. O desvario de Eros não 
conhece limites: sua ação é incessante e sem finalidade, a excitabilidade 
é permanente, a inquietação, constante. A não contradição do incons
ciente se manifesta em sua fala na falta de oposição entre o sim e o não 
e também na passagem súbita do amor ao ódio, do riso ao choro, da 
excitação à irritabilidade. A ausência do ponto de basta do Nome-do
Pai, foracluído do simbólico, não permite a amarração da cadeia 
significante a fim de promover a precipitação de um sentido. Porém a 
posição estrutural do sujeito continua sendo a de um objeto excluído 
do Outro, como é desvelado na fase melancólica e que aqui, na excita
ção maníaca, é negada com uma "defesa" pelo seu avesso. É o que 
podemos depreender da indicação de Freud de que a mania é uma de
fesa contra a depressão. 

Se na psicose maníaco-depressiva descrita desde Kraepelin obser
vamos fases maníacas e fases depressivas, isso se deve ao fato de que o 
sujeito pode se encontrar ora no pólo, maníaco ora no pólo depressivo, 
ou seja, ora do lado do Outro apreendido como totalidade, ora do 
lado do objeto como puro real de gozo silencioso. Nas fases intermediá
rias, é possível pensar em uma reunião dos dois pólos em decorrência 
de alguma suplência permitindo sua reaproximação. Tanto a fase ma
níaca quanto a fase depressiva melancólica fazem parte de um único 
tipo clínico: a melancolia. 

A tristeza e a fantasia 

No caso da depressão neurótica, reencontramos a mesma polaridade, 
descrita no materna da fantasia: S ô a. 

Inconsciente Gozo 

s a 
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De um lado, o sujeito do significante, determinado pela lingua
gem, sujeito do inconsciente; do outro, o objeto a, sem sentido, sem 
representação, fora do simbólico, rechaço do inconsciente. No desenca
deamento da depressão neurótica, o abalo do significante mestre, que 
fazia as vezes de ideal para o sujeito, faz vacilar sua fantasia, uma vez 
que esta se encontra articulada às cadeias significantes do sujeito referidas 
à circulação de seu desejo. 

Dito de outro modo, na forma neurótica da tristeza, encontramos 
a expressão da fantasia do sujeito realizando a economia do sintoma. 
Nessa economia, o sujeito aparece mais do lado do objeto, pois o sujei
to do desejo sofre os efeitos do abalo de um de seus significantes ideais. 
A frase da fantasia fundamental é aquela que tenta, com a construção 
significante, indicar esse lugar de excluído do Outro. 

Em contrapartida quando, no fim de análise, o sujeito está no 
momento de travessia da fantasia, ele se experimenta nos dois pólos 
desta, ou seja, como sujeito do inconsciente às voltas com os significantes 
mestre que lhe dão o ancoramento simbólico e como objeto que ele foi 
ou deixou de ser para o Outro. Essa oscilação entre os dois pólos da 
fantasia é o que pode conferir ao fim da análise seu aspecto maníaco
depressivo, salientado por Lacan. Maníaco, o sujeito do desejo, metoni
micamente, passa de significante em significante, sem jamais se deter, 
pois jamais encontra seu objeto de satisfação. É o sujeito excitado com 
mania de desejo. Deprimido, o sujeito é resposta do real, fora do sim
bólico, lá onde nem a vida tem sentido, apenas o pulsar do existir que 
não deixa de ser dor. Travessia a ser efetuada e ultrapassada para o 
sujeito chegar ao gaio saber - um saber alegre que lhe confere o entusias
mo necessário para levar outro sujeito a fazer a experiência da análise 
abrindo mão da saudade do Pai e encontrar a melhor forma de lidar 
com o pior. 



O dito H maníaco-depressivo"· 

Jean-Jacques Gorog 

Um exemplo clínico cuja dimensão paradigmática tentarei mostrar me 
servirá de ponto de partida. Trata-se de uma jovem cujo estado manía
co não cede. Para constar nos alfarrábios, não se pôde dar Lithium a ela 
porque a coleta de sangue se mostrara impossível de ser feita. Pedem 
que eu a veja. Portanto em completa contradição com a idéia geralmente 
admitida de que a psicanálise, inclusive sua manobra preliminar, só é 
válida no decurso dos acessos maníacos e melancólicos. Tendo uma 
formação que leva em conta a aposta de que jogos de palavra, agitação, 
insultos, obscenidades e reviravoltas devem acabar dizendo algo sobre o 
que condiciona o vazio em que se desenvolvem, a surpresa veio sobretudo 
da rapidez e da concisão da resposta, e da maneira bastante clara como 
as coordenadas do desencadeamento foram emitidas. Mas freqüente
mente é isso o que ocorre, pois nesse caso as formações imaginárias, o 
delírio paranóico, não vêm embaralhar o discurso. Basta, portanto, 
deixar-se levar pela brincadeira maníaca sem conseqüências, assim como 
levar a sério, na melancolia, a culpa cujo peso o sujeito carrega. Sua 
posição cabia em uma frase: "Se meu pai morrer, então perderei meu 
nome". O desencadeamento vinha de duas frentes: no início de uma 
gravidez, delírio místico de seu parceiro e depressão atípica nela; pouco 
depois, aborto e mania, fraude. 

Duas observações se impõem: primeiramente, trata-se de um desen
cadeamento de psicose com as mesmas características daquele que l.acan 
descreveu a propósito da paranóia. Reencontramos sua estrutura: "Para 
que a psicose se desencadeie, é preciso que o Nome-do-Pai foracluído 
(verworfen), isto é, jamais chegado ao lugar do Outro, seja aí chamado 
em oposição simbólica ao sujeito 'por Um-pai real', situado em posição 
terceira". Lacan acrescenta: "Que busquemos no início da psicose essa 
conjuntura dramática. Que ela se apresente para a mulher que acaba de 
parir, na figura de seu esposo, [ ... ] sempre a encontraremos". O amante 
delirante figura esse Um-pai real, lembrança catastrófica de um outro 

· Do original: "Le dit 'maniaco-depréssif ". La Cause freudiemze, n. 23, 1993: 167-9. 
Tradução: ?v1arcelo Jacques de Moraes. 
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episódio delirante de seu próprio pai alguns anos antes, e remete à não
inscrição do Nome-do-Pai no registro significante. Desde então, o filho 
impossível de ser nomeado faz com que ela decida interromper a 
gravidez: covardia cujo preço ela paga no real. 

Em seguida, o modo particular a essa forma de psicose de retorno 
no real no que ela diz respeito ao corpo. Na mania, é o fio mortal da 
excitação. Recordemos a frase de Lacan em Televisão: "E o que se se
gue, por menos que essa covardia, por ser rechaço do inconsciente, che
gue à psicose, é o retorno no real do que é rechaçado, da linguagem; 
é a excitação maníaca pela qual esse retorno se faz mortal" (1974b: 
39). Precisemos esse caráter "real" da excitação em que se manifesta o 
rejeito do inconsciente, e da linguagem condição do inconsciente para 
um sujeito, em três pontos: i) a aceleração é imposta. O sujeito pretende 
às vezes ser senhor, talvez do mundo, seguramente não de sua agitação, 
embora o pretenda no momento; ii) a dimensão mortal é manifesta. 
A intenção da agitação é a morte,: seja ela confessa ou não. Nada deve 
pará-la, nem mesmo a morte. E ela ainda pode constituir seu termo, às 
vezes para o parceiro (mania furiosa). Inversamente, impedi-la em sua 
ação pode, segundo ele, matá-lo. Acrescenta-se a isso o risco da imor
talidade, de que é raro não constatar ao menos seu esboço megalomaníaco. 
Aliás, esse risco é reencontrado na síndrome melancólica de Cotard, em 
que a impossibilidade de morrer, decerto de uma tonalidade comple
tamente diferente, dá mostras da mesma megalomania narcísica; iii) enfim 
o gozo, para além do prazer da linguagem. O sujeito busca esse estado, 
lamenta seu desaparecimento e deseja reencontrá-lo quando o perdeu. 
Essa transfiguração do corpo pode ser descrita como uma adequação 
ideal do sujeito em seu corpo - eles são apenas um - que subsume o 
risco mortal sempre atestado. 

Antes de abordarmos a posição melancólica, cujo ponto de com
provação do sujeito como "ser para a morte" já terá sido percebido, 
continuemos com um outro caso. Trata-se de uma senhora de certa 
idade, saída há pouco de uma melancolia delirante bastante espetacu
lar: ela se desculpa por um comportamento um pouco excêntrico, ligado 
por ela ao que o precede sob a seguinte forma: depois disso, ela bem 
que podia se permitir "tomar um pouco de ar"; ela pede carona, o que 
não convém muito nem à sua idade nem à sua aparência, e faz-se levar 
por um homem com quem visita os palácios. Ele a leYa de volta para 
casa e depois, aproveitando sua ausência, faz a limpeza de todos os seus 
"valores" e desaparece. O que ela diz autentica, no entanto, sua mania: 
"Não me arrependo de nada". Comparemos agora "não me arrependo 
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.'.· ,ad:1" e '\ou culpado". A culpa não implica nenhum arrependimento, 
jamais ouvi um melancólico dizer: "Se eu tivesse agido de outra maneira, 
isso não teria acontecido". Aliás, como se arrepender de um erro que o 
real destacou da ação do sujeito, o que também quer dizer que ele se 
transformou em uma culpa sempre presente? Da mesma maneira, a 
ausência de arrependimento não elimina a culpa, como nosso exemplo o 
demonstra. Antes, parecem ser as duas partes necessárias de uma única 
proposição, e que só ganha sentido quando completa, sustentando essa 
psicose "ética" e incluindo suas duas vertentes. 

Recomemos à definição de Lacan: a covardia moral recoma no real. 
Portanto a culpa não é subvertida pelo sujeito; ela o invade sem media
ção fálica. Quando, na mania, esse retorno poupa o sujeito, ele inverte 
apenas o signo da tendência, e não sua causa. No "Rascunho G" (1894c), 
dirigido a Fliess, Freud distingue a mania como uma excitação que es
corre como se fosse por um furo. Ao passo que, na melancolia, o furo se 
encontra no psiquismo. Evidentemente que é do mesmo furo que se trata 
e o essencial é seu modo de funcionamento. O melancólico se situa no 
centro do mundo como dejeto: ele se faz a lata de lixo do mundo ali 
onde o maníaco faz do mundo sua lata de lixo. Vê-se o uso que Freud e 
Lacan fizeram disso: para o primeiro, a construção do conceito de supereu 
a partir do narcisismo. Para o segundo, uma parte não negligenciável de 
sua construção do objeto a: o modelo do ser do sujeito em posição de 
objeto a permanece a travessia da moldura da janela no ato suicida me
lancólico ... no qual ele encarna a queda realizada do objeto. E sabemos 
que esse modelo - mais para maníaco-depressivo - é reencontrado no 
fim do tratamento, com todos os corretivos implicados pela neurose (re
freamento fálico e semblante de objeto). 

Continuemos essa aproximação da mania e da melancolia, duas 
posições subjetivas em um mesmo sujeito, que às vezes coexistem, e tanto 
mais quanto avança a elucidação na experiência. A perda do objeto sim
bólico reaparece no real da excitação. A responsabilidade do sujeito, por
tanto, não é reportada ao Outro, mas encarnada no corpo. O gozo é 
produzido pelo corpo como real. É evidentemente crucial o fato de que 
aqui o corpo não é imaginário, como a construção do mundo paranói
co. i\1ostremos isso com seu avesso melancólico: a síndrome de Cotard, 
em que o órgão ausente autentica a perda como real. O órgão ausente na 
mania é o equívoco da língua que nela se solta sem objeto. Mas por que 
a evacuação desse real da língua produz o gozo, ao que parece em con
tradição com o retorno no real de que ele seria o produto? É preciso 
distinguir dois reais. O primeiro é aquele cujo índice é simbólico; este está 
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perdido, evacuado com a foraclusão. Em compensação, o segundo, que 
retorna, é desamarrado do simbólico e encontra um meio de encarnar-se 
nesse imaginário afortunado que é o corpo, "realizar o corpo", produ
zindo o gozo sob as vertentes do horror cristalizado e da incessante agitação. 

A partir daí, é necessário precisar as particularidades da estrutura: 
por que esse gozo é resolutivo, ao menos parcialmente, e autoriza o 
sujeito, com exceção desses momentos extremos, a ter uma existência 
"normal"? Se é para incluir essa estrutura no quadro das psicoses, então 
a questão das suplências deve ser cuidadosamente abordada, uma vez 
que aí as estabilizações são a regra, mesmo que não sejam definitivas. 

Talvez o primeiro exemplo dado nos forneça indicações: "Se meu 
pai morrer, então perco meu nome". A suplência se enunciaria: "apre
sença viva de meu pai vem paliar a ausência do significante que me 
representa para qualquer outro". O pai-morto freudiano, morto desde 
sempre de acordo com seu estatuto de significante do Nome-do-Pai, 
não foi inscrito como tal. A neurose é um luto, e sabemos como o mito 
freudiano de "Totem e tabu" dá conta disso. Com a psicose, o desvio se 
torna manifesto. O luto simbólico impossível é posto em jogo pelo 
filho que essa paciente não pôde assumir e que faz seu nome, ou seJa, o 
nome de seu pai vacilar. Porém naquilo que ela enuncia ao mesmo 
tempo em que se indica o impossível, uma suplência se oferece, ligando 
seu nome ao corpo de seu pai. A não ser por uma inversão, do mesmo 
tipo das que Freud nos propõe em sua gramática da paranóia, é seu 
próprio corpo que se deveria matar - está aí o fio mortal maníaco -
para salvar o nome que ela porta. A redução extrema não deve masca
rar seu caráter crucial, verdadeira metáfora delirante à qual devemos 
atribuir a estabilização obtida pouco depois. Farei a hipótese de que a 
não-atribuição ao Outro desse real invasor, que faz furo no próprio 
corpo do sujeito, é o que lhe permitirá usá-lo como argumento para a 
exibição. A covardia moral que aí encontra o receptáculo da punição 
fornece no mesmo passo o instrumento de uma pacificação. Aliás; é seu 
estatuto de psicose ética o que permite que ela seja oposta à outra psi
cose narcísica - narcísica quer dizer: não reportando ao Outro a respon
sabilidade da desordem do mundo -, a esquizofrenia, que também 
registra o real das palavras sobre o corpo, porém sem que o sujeito 
tenha qualquer responsabilidade moral em relação ao que lhe acontece. 
Daí sua errância, "sem o socorro de um discurso estabelecido", rumo a 
uma norma tanto mais afirmada quanto nela o fora-do-discurso esta
belecido for radical. Ele pode também fazer valer seu nome, como Joyce. 
No universo ético maníaco-depressivo, no qual a responsabilidade e 
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covardia primam, a suplência vem resgatar a falha por meio de uma 
articulação do corpo e do nome, mas esse dispositivo frágil pode ser 
posto em perigo nos atos em que essa responsabilidade estiver engajada. 
Assim, um homem de uma certa idade cria, ao se aposentar, uma 
sociedade destinada, segundo seus termos, a "perenizar seu nome" no 
momento em que deve abrir mão, como se diz, de toda atividade. O de
sencadeamento maníaco, muito curto porém repetitivo, é provocado 
por sua mulher, para quem essa sociedade não traz rendimento algum. 
Em particular, ela recusa a secretária que ele julga indispensável para o 
seu funcionamento. As inovações técnicas realizadas por ele ao longo 
de sua atividade profissional não podem representá-lo, antes substitu
em seu próprio ser. É a razão pela qual não basta que ele as tenha produ
zido. É preciso fazer com que essa produção não cesse de se escrever. 
A transformação do produto em dejeto e a queda do objeto se mostram 
impossíveis, ou bem implicam a queda do sujeito. 

Algumas palavras em relação à experiência: nessa posição do sujeito 
maníaco-depressivo, como encontrar uma direção, uma vez que levar a 
queixa para fora de si só produz o risco de estender o prejuízo? Mesmo 
na outra vertente, em que há um "não me arrependo de nada", isso 
dificilmente leva a um questionamento do sofrimento maníaco ignorado. 
Fora dos acessos, os fenômenos são reduzidos à norma. De obsessivos, 
eles só têm os ritos ligados a essa norma. Os psiquiatras chamam isso de 
"hiper-sintonia" no âmago dos acessos, esquecendo sua presença fora 
deles. Mas a estrutura permanece imóvel, manifesta no discurso em 
que, em minha opinião, corpo e ação substituem o significante especí
fico dessa psicose. A respeito da própria cura, permanece, portanto, a 
dificuldade de suscitar o enigma dessa queixa e de sua causa para que a 
transferência renha alguma consistência. Há um paradoxo na habitual 
aceitação do paciente de que seu estado está ligado à patologia médica 
quando comparada à sua vontade de ser o único responsável pelo que 
lhe acontece. Creio que esse paradoxo pode ser suspenso em parte dian
te da prevalência do corpo em ação sobre a qual insisti o bastante. 
Assim, a própria especificidade dessa psicose poderia estar na origem 
desse extraordinário acento posto sobre sua endogenia (hereditarieda
de, tratamento específico), isto é, o corpo como órgão da doença. En
tretanto entre as psicoses ela é provavelmente a menos inacessível à 
psicanálise. Consonante com Abraham, que considerava que a palavra 
poderia mobilizar essa perda essencial, Lacan encorajou aqueles que 
desejavam se engajar em seu tratamento de maneira diversa do que se 
praticava com a paranóia. Sobretudo prudente quanto aos resultados, 
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submeto a vocês o resultado obtido e que consiste na redução da leveza 
maníaca e da tristeza melancólica em proveito de estados mais bastar
dos, mistos, se quisermos, em que melancolia e mania manifestam o 
peso do inominável, reconduzindo a uma história individual o lugar 
central da culpa na ordem do mundo. 



De um arrimo ao outro* 

Colette Chouraqui-Sepel 

A melancolia pode ser considerada a doença psiqmatnca modelo. De 
fato, ela se presta perfeitamente ao modelo médico: nela são reconheci
dos um quadro clínico preciso, formas clínicas e evolutivas, anteceden
tes pessoais e familiares, e sobre ela, uma provável transmissão genética 
e a eficácia de um tratamento químico antidepressivo e estabilizador 
do humor. Mas os psiquiatras permanecem discretos, senão mudos, 
quanto ao desencadeamento dos acessos e aos períodos intercríticos de 
normalização. Em compensação, as referências analíticas permitem dar 
conta desses aspectos. A assunção do caso que se segue, esclarecida pela 
análise, possibilita atestar a qualidade de uma estabilização obtida e 
sustentada sob transferência sem qualquer medicamento há cerca de 
quatro anos. 

R. é a mim endereçado em função de uma depressão severa e resis
tente aos tratamentos. Os psiquiatras anteriormente consultados ora 
evocaram o diagnóstico de neurose obsessiva, ora puseram o acento 
sobre uma dificuldade em verbalizar sua agressividade e sobre um pos
sível componente psicossomático. Mas o diagnóstico de melancolia 
delirante impõe-se quando decido com urgência por uma internação 
que duraria dois meses. Pois se R. alega ora suas incertezas, dúvidas e 
ruminações obsedantes, sua meticulosidade, seus escrúpulos, ora seus 
problemas somáticos múltiplos e sérios (tuberculose pulmonar, colite, 
pancreatite, enfarte do miocárdio), são a vergonha e as autocensuras 
que pr~dominam em seu discurso. Sua depressão é uma "fraqueza inad
missívél, imperdoável'\ ele se censura por ter se tornado um parasita, 
um "frouxo" e, sobretudo, "um incapaz de marca maior", estando essa 
incapacidade relacionada com problemas profissionais que ele precisará 
ao longo das entrevistas. 

Do engajamento do filho à deserção do pai 

Ele chegou há cerca de vinte anos à empresa em que ainda trabalha na 
ocasião da internação, como responsável pelo serviço de contabilidade. 

· Do original: "D'un soutien à l'autre". La Lettre Mensuelle, n. 113, 199.2: 23-5. 
Tradução: Marcelo Jacques de Moraes. 



Extravias do desejo: depressão e melancolia 

Percebe rapidamente a desordem reinante e é encarregado pelo presi
dente de pôr-lhe um fim, o que faz com diligência. Isso lhe vale a inimi
zade e a inveja de uma parte do pessoal e, em particular, do diretor. Um 
auditor, nomeado dois anos mais tarde a pedido do presidente, lhe dá 
razão e confirma sua competência, mas desde então ele tem o senti
mento de que o diretor "o espera na esquina": esquina que R. reconhe
ce 15 anos mais tarde, quando uma queda ocorrida nas férias o obriga 
a retardar a retomada de seu trabalho. Em seu retorno, ele se acha 
lento, incapaz de adaptar-se ao novo material de informática, e teme 
cometer erros graves. Seu médico então o põe novamente em licença de 
trabalho e pede sua aposentadoria antecipada (na ocasião, ele tem 63 anos), 
em razão de seu problema coronariano e de uma angina de esforço que 
persiste desde seu enfarte. Mas R. não consegue realizar corretamente a 
prova de esforço do check-up cardiológico por que passa pouco depois. 
Teme ser considerado culpado de uma desonestidade, uma vez que a 
angina de esforço não pôde ser confirmada pelo exame. A partir desse 
momento, o delírio se intensifica e se enriquece. Ele vê nos olhos de 
todos censura e condenação. É um escroque diante da Previdência So
cial, que lhe dá indenizações não merecidas. Tem medo de um processo, 
da prisão, da apreensão de seus bens, o que seria catastrófico não para 
ele, que merece essa punição, mas para sua mulher e sua sogra, que com 
isso morreriam, mortes pelas quais ele seria responsável. Ele se sente um 
fraco, e de fato enfraquece, não fica de pé, cai. 

Cair, fracassar, fraquejar são significantes particularmente carrega
dos para ele e balizam toda a sua história. Seu pai, judeu lituano, chega 
à França em 1917. É na França que se casa com sua mãe, três anos mais 
tarde, e que nascem seus seis filhos. Nosso paciente é o mais velho dos 
meninos. Acha que talvez seu pai tenha desertado do exército russo em 
1917, e que talvez fosse casado na Lituânia. Ele seria então culpado de 
duas más ações: deserção e bigamia. Esses dois erros do pai são suposições 
históricas que ele jamais pôde confirmar ou desmentir. O pai, além 
disso, mostrou -se abertamente um fraco ao enganar sua mulher, razão 
pela qual ela não parava de censurá-lo em freqüentes cenas domésticas, 
e sobretudo ao abandoná-la com seus filhos durante a ocupação de 
Paris, para refugiar-se sozinho no campo. R. se vê então como "arrimo 
de família". Em 1945, seu engajamento voluntário vem responder à 
suposta deserção do pai. Desmobilizado em 1946, trabalha ao mesmo 
tempo em que faz cursos à noite, e ajuda sua mãe a educar as crianças 
mais novas. A tuberculose pulmonar, da qual sofrerá durante dez anos, 
não o impede de desempenhar seu papel de filho digno, posição que 
conseguirá manter por muito tempo. 
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Ele se casa, uma vez curada sua tuberculose e depois da obtenção 
de seu diploma de contador. O desentendimento que rapidamente se 
instala entre sua mãe e sua mulher o leva a não mais ver a primeira a 
não ser às escondidas, mas ele continua a sustentá-la materialmente. 
Tudo isso se mantém até seu enfarte. Uma dupla ponte coronariana o 
obriga a parar de trabalhar por vários meses. Ele se acha pela primeira 
vez em falta [défaut], a licença de trabalho podendo ser considerada 
pelo famoso diretor que o espera na "esquina" como uma falta lfaute] 
profissional. Sua mãe morre um ano depois. Ele se censura por não a 
ter visto mais, por não ter sabido impô-la a sua mulher, como esta lhe 
impôs sua própria mãe. Ele começa a ficar deprimido. Oscila da posi
ção paranóica do homem digno, injustamente acusado, perseguido pelo 
gozo do Outro, à posição melancólica do homem fraco, denunciado 
desde sempre por sua mãe, perseguido pelo ideal do Outro. É um novo 
desfalecimento de seu corpo, uma queda, que o precipitará no abismo 
da melancolia. 

Arrimo de duas mulheres 

Eis um homem confrontado com vários acontecimentos da vida antes 
que a psicose se desencadeie. Ele sempre foi muito prudente a respeito 
de todo o registro do gozo sexual: casado com a primeira mulher que 
se interessou por ele, prefere não ter filhos, tendo renunciado muito 
rapidamente a qualquer vida sexual. É a relação com o pequeno outro 
imaginário que o sustenta. Ele assumiu o desejo de sua mãe, não 
metaforizado pelo Nome-do-Pai, graças a uma identificação imaginá
ria com o homem arrimo de uma mulher, de uma família. No momen
to da morte de sua mãe, a dissolução imaginária desvela o furo simbó
lico e a psicose se desencadeia. Uma nova identificação imaginária, 
sustentada pela terapia, virá fazer suplência e permitir a estabilização 
atual, que já dura mais de quatro anos: a mulher de R., suportando 
mal a menopausa, deprimiu-se e sua sogra tornou-se senil. Atualmente 
aposentado, tem de se ocupar ativamente dessas duas mulheres, arrimá
las. Depois de ter sido o arrimo de uma mulher, sua mãe, e arrimo de 
família, ei-lo transformado em arrimo de duas mulheres, sua esposa e 
sua sogra, arrimo de família postiça!1 

1 N. do T. No original, "son épouse et sa belle-mere, soutien de belle-famille!". 
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O trabalho da melancolia 

Graça Pamplona 

Para a psicanálise, a melancolia está localizada no campo da psicose. Ela 
é um de seus tipos clínicos nitidamente diferenciados e comporta um 
modo particular do trabalho do sujeito do inconsciente, um trabalho 
portanto distinto do trabalho do luto. Como se sabe, Freud se ocupa com 
a melancolia desde o início de suas investigações. Em "Rascunho G", ele 
registra que "vínculos notáveis entre a melancolia e a anestesia sexual 
[ ... ] se desenvolvem como uma intensificação da neurastenia e ocorrem, 
tipicamente, em combinação com intensa angústia" (1894c: 239), e insiste 
que as formas cíclicas ou periódicas caracterizam de modo particular 
essa afecção. 

A história da entidade "melancolia" 

O termo melancolia tem sua origem na língua grega e mostra sua im
portância como patologia a ser diferenciada desde o período hipocrático. 
Aristóteles dedica a ela o Problema XXX, 11, no qual procura correlacio
nar a variação dos humores, essas secreções cujo desequilíbrio perturba 
os homens, com o pathos que lhes é próprio. Ele atribui a perturbação 
da bile negra aos homens excepcionais, homens de gênio. 

Conforme o entendimento dos médicos hipocráticos, a concepção 
da doença e os sintomas que esta produzirá dependerão da direção 
tomada pela bile negra: "se ela incide no corpo sobrevem a epilepsia, se 
incide na inteligência é a melancolia" (cf. Quinet 1997: 140). Desde a 
Antigüidade, constata-se a preocupação com o diagnóstico diferencial 
a respeito dessa modalidade de sofrimento, hoje alvo das mais profun
das pesquisas farmacológicas. Em seu artigo acima citado, Quinet nos 
indica vários momentos em que a melancolia foi sendo constituída, ou 
melhor, descrita, diferenciada e isolada, como um tipo de psicose, uma 
categoria nosológica e nosográfica cuja síntese descritiva se encontra no 
trabalho de Jules Séglas. 

No século XVIII, Pinel inserira a melancolia entre as loucuras, ao 
lado da mania, da demência e do idiotismo, principais categorias da 

1 Cf., no presente volume, p. 271-79. 
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psiquiatria que então se inaugurava como saber médico. Em 1894, Séglas 
apresenta, sob a denominação "fenômenos elementares" constitutivos 
da melancolia simples sem delírio, a dor moral, os distúrbios cenestésicos 
e os distúrbios intelectivos, esses últimos designados como "parada psí
quica". As perturbações ocorrem em dois níveis, conforme sua descri
ção: na esfera corporal e na esfera do pensamento. Esses dois níveis são 
primários e originam a dor moral, essa sim considerada por Séglas "o 
sintoma característico da melancolia" (ibid.: 144-5). Por sua vez, a dor 
moral se desdobra e se efetiva em toda uma série das chamadas paixões 
tristes, desde o simples abatimento, a apatia, o tédio .até a angústia, o 
terror ou o estupor. Sobrevêm os estados de anestesia e o isolamento em 
relação ao mundo exterior. Os descuidos com o corpo levam à recusa 
de alimentos e os delírios de ruína, incapacidade e auto-acusação tentam 
explicar o que estava na raiz desse desmoronamento que arrasta o sujeito. 

Em 1905, são publicadas algumas conferências de Emil Kraepelin, 
a primeira das quais sobre a melancolia. 2 Logo na abertura dessa confe
rência ele declara que quer inscrever sua fala na "ciência do tratamento 
psíquico", afirmando que sua explanação terá corno objeto "doenças 
psíquicas". A "teoria da cura", nos diz Kraepelin, "normalmente não se 
ocupa [com o campo] do funcionamento psíquico". Como então do
minar uma sintomatologia tão especial? Kraepelin prossegue sua expo
sição com casos clínicos bem descritos, cujo diagnóstico recai sobre a 
antiga doença dos humores, causada pela bile negra. Com o primeiro 
dos casos relatados, o de um homem de 59 anos, conclui: "o traço mais 
evidente desse quadro clínico é a mudança de humor angustiante. Essa 
assemelha-se, no primeiro olhar, à angústia da pessoa saudável". Essa an
gústia, sem causa exterior, capaz de durar por muitos meses com 
intensidade crescente - "marcas da doença" - era explicada pelo pró
prio doente como sendo causada por seus pecados de juventude. Um 
"delírio de imputação de pecado", nos diz Kraepelin, não sem caracte
rísticas místicas. A vívida sensação do doente de que ocorreu urna mu
dança em sua vida, a partir da qual ele não era mais como antes, 
corresponde à sua incapacidade de julgar corretamente o estado doen
tio de suas idéias. Kraepelin então precisa: "Esse quadro clínico é deno
minado melancolia. Observamos que essa evolução está relacionada 
com uma mudança de humor angustiante à qual se associam represen
tações delirantes desenvolvidas em maior ou menor grau". 

2 Cf., no presente volume, p. 59-68. 
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Essa conferência registra um novo prisma da psiquiatria: o trata
mento. Ao lado da observação, descrição, diferenciação e classificação 
- etapas do método que permitira a construção do edifício nosológico 
e nosográfico -, Kraepelin insere a função do "tratamento psíquico". 
Ainda que sua concepção seja organicista e a causa orgânica continue pre
valecendo na lógica do pensamento psiquiátrico, o alvo já não é mais 
esperar a morte do doente para abrir o cadáver e comprovar o diagnóstico 
mediante a localização da lesão corporal. Fala-se aí de uma teoria da cura. 

Nessa época, o edifício teórico-clínico da psicanálise já está conso
lidado. O método de investigação e tratamento e o sistema teórico 
freudianos, desde a fala do sujeito transferencialmente endereçada ao 
analista, permitiram a construção de uma nosologia e de uma nosografia 
próprias, porém herdeiras da psiquiatria clássica. A descoberta da causa 
sexual do inconsciente e do primado do infantil da sexualidade já haviam 
trazido os elementos que inaugurariam um saber novo acerca do psí
quico, um saber posto a serviço e podendo avançar com a interlocução 
da clínica psiquiátrica. 

Freud 
Em "Rascunho G", Freud reflete sobre o debate em torno da afecção 

· cujas características fundamentais já haviam sido, naquele mesmo ano, 
tão bem descritas por Séglas como dor moral, distúrbios cenestésicos e 
distúrbios intelectivos, e já diz que "o afeto correspondente à melanco
lia é o do luto [ ... ] o anseio por alguma coisa perdida [ ... ] uma perda 
produzida dentro da vida pulsional", antecipando uma definição: 
''A melancolia consistiria no luto pela perda da libido [cuja dor] insta
la-se, como que, por meio de uma hemorragia interna, um empobreci
mento da excitação que se faz sentir nos outros impulsos e funções 
pulsionais" (Freud 1894c: 240-4 ). 

Ante o teor depreciativo, os sentimentos de incapacidade, indigni
dade e mesquinhez do delírio que compõe o corolário insuportável do 
melancólico, Freud, em "Luto e melancolia" (1917), afirma que tudo 
isso é verdadeiro; contudo interroga-se por que o sujeito precisa adoe
cer para reconhecer tais verdades. O trabalho da melancolia - é essa a 
expressão usada por Freud para diferenciá-la do luto - realiza-se em 
três premissas: a perda do objeto, a ambivalência (em relação ao objeto) 
e a regressão da libido ao eu. Essa última premissa se refere ao acúmulo 
de investimento libidinal sobre o eu que ocorre na mania e que confere 
a esta a mesma estrutura psicótica da melancolia. A melancolia e a 
mania são uma só e mesma psicose, ainda que se manifestem em for-
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mas tão opostas. A segunda é uma variação sintomática decorrente de 
uma mesma dor impossível de simbolizar. Enquanto no estado melan
cólico o eu sucumbe ao trabalho de melancolia ("a sombra do objeto 
caiu sobre o eu", nos termos freudianos), na mania há um triunfo do 
eu sobre o processo melancólico. 

Portanto, em "Luto e melancolia", a caracterização do quadro 
clínico ainda guarda semelhanças com as descrições anteriormente fei
tas pela investigação psiquiátrica: "A melancolia se singulariza no 
anímico por um desânimo profundamente doloroso, um cancelamen
to do interesse pelo mundo exterior, a perda da capacidade de amar, a 
inibição de toda produtividade e um rebaixamento no sentimento de si 
que se exterioriza em auto-acusações e auto-injúrias até culminar em 
uma delirante expectativa de castigo" (Freud 1917 d: 242). Freud, 
entretanto, não deixa de observar um impasse: ''A melancolia, cuja de
finição varia inclusive na psiquiatria descritiva, assume várias formas 
clínicas, cujo agrupamento em uma única unidade não parece ter sido 
estabelecido com certeza" (ibid.: 241). A partir da comparação com o 
sentimento normal do luto, ele reconhece que a afecção melancólica 
decorre de uma disposição patológica e corresponde a uma modalida
de de reação ante a perda de um objeto amado. Em outras palavras. 
onde deveria se desenvolver o trabalho de luto, instala-se a melancolia. 

Um caso clínico 

O caso de Helena permitiu que eu seguisse o esforço de um sujeito me
lancólico para sair de um surto e buscar um ancoramento por meio do 
delírio. Helena pedira-me atendimentos regulares, pois queria me "con
tar as reformulações que fizera sobre os aparelhos e sistemas de que me 
falara" (sic) há um ano e meio, "durante a internação" psiquiátrica em 
que ficara sob meus cuidados. Ela se internara aos 57 anos, após dez 
anos de estabilização. Sem se alimentar há muitos dias, imóvel, muda, 
emagrecida, tal qual morta-viva, permanecia estirada sobre o leito, co
berta como um cadáver. Não tinha mais nome. Interpelada, respondia 
irritada: "Isso é um campo minado, está tudo entregue a Deus. Não tem 
nome. Freqüentei os neuróticos anônimos e lá ninguém tem nome". 

Helena é casada, tem quatro filhos adultos vivos. Exímia enfer
meira, estagiou em enfermaria psiquiátrica - "o outro lado do horror", 
como me diz. Em seguida, exerceu sua profissão em um renomado 
hospital clínico até casar-se. Vivia maritalmente com Pedro já há al
guns anos, "em pleno amor". O casamento civil ocorre por pressão de 
sua mãe e do próprio Pedro: 
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Eu não queria me casar. Para quê? As alianças são elos de uma corrente 
que pesam como grilhões e escravizam ... Pedro me proibiu de ser 
enfermeira depois do casamento. Disse-me: "mulher minha não tra
balha" .. -\lém disso, tinha de botar o nome dele no meu, eu já tinha o 
nome do meu pai, não podia botar outro. Eu sou como Capitu, livre, 
meu pai me dizia isso. 

Aos 2 7 anos, tem seu segundo filho. Aos quatro meses, o bebê adoece e é 
internado em uma clínica pediátrica. Em estado bastante grave, é retira
do da clínica por Helena sob um termo de responsabilidade. Helena esta
va determinada, ela própria, a tratar da criança. Nem os médicos, nem o 
marido a fazem recuar e a criança morre. Um filho vivo, um filho morto: 
':A.. cada nascimento um cordeiro deve ser imolado", dirá Helena. 

Deflagra-se aí, a meu ver, sua psicose, a qual, como em um baile, a 
arrastará em ciclos de depressão e euforia. Várias internações, todavia a 
primeira delas não se dá nesse momento, pois, após um período de 
muita tristeza, entendido pelos familiares como um período de luto, 
Helena fica muito bem. As desavenças com o marido tornam-se cons
tantes, sobretudo pela proibição do exercício profissional. Ela é enfer
meira, com todas as letras. As vezes consegue empregos e trabalha à 
revelia de Pedro. Helena decide separar-se e entra com um processo de 
divórcio na justiça. E, em uma situação que até hoje não é muito clara 
para mim, Pedro, à força, promove sua primeira internação psiquiátri
ca, no dia da audiência com o juiz. Esse episódio, ela o relata assim: 

Eu dizia para ele, Pedro, se agora que estou sã, em pleno exercício de 
minhas faculdades mentais, eu não te quero, imagina depois que eu 
passar para o outro lado. Eu sou enfermeira, eu não posso passar 
para o outro lado do horror. Ele me internou com um atestado de 
insanidade mental dado por um médico desconhecido. E assim me 
tornei louca. 

A busca da significação 

Durante a internação em que a atendi e, posteriormente, ao longo de 
seu tratamento, os temas de Helena são quase sempre referentes à Bí
blia. Faz desdobramentos de palavras, fraciona-as, inverte suas letras, 
cria novas significações. Os dez mandamentos viram desmandamentos 
porque "o símbolo de Jesus é PX" e seu pai dissera que "XPTO tem no 
dicionário e significa qualquer coisa, não é nada. PX-XPTO, tanto faz. 
Dez mandamentos, a Bíblia tem muitos desmandamentos ... Os livros 
da Bíblia são muitos. Tem aquele livro, o Deuteronômio, que é uma 



Extravios do desejo: depressão e melancolia 

composição que quer dizer De-útero-é-o-nome". Fala de Cristo, fala de 
Deus ... que, afinal, "não precisa ser chamado de Deus; pode ser Zé, 
pode ser Mané, pode ser Zé Mané, qualquer nome serve". 

Bem a propósito, ela me conta que fora com sua irmã a uma igreja 
evangélica. Sua irmã acha que Helena se afastou da igreja e dos ensina
mentos da palavra de Deus. Para não contrariá-la, já que é uma irmã 
muito querida, acompanhou-a até a igreja. Lá chegando, deparou-se 
com "enorme frase, escrita em grandes letras cursivas: Cristo é tudo". 
Comenta, então, comigo: 

Dra. Graça, eu não disse nada porque senão falam que sou maluca. 
Mas quando vi aquilo escrito eu pensei: é um absurdo. Como podem 
escrever aquilo? A igreja não tem que dizer a palavra de Deus que 
está na Bíblia? E em nenhum lugar da Bíblia aquilo está escrito. Tem 
"Cristo é o Senhor", "Cristo é o Salvador", "Cristo é o Messias", 
mas "Cristo é tudo" não tem. Então, ·sabe o que eu fiz? [Digo-lhe que 
não sei]. A senhora sabe que há muito tempo eu divido as palavras. 
Então já sabe o que eu fiz, não sabe?. [Digo-lhe: "Não, o que você 
fez?"]. Eu dividi, sabe como? [Digo-lhe mais uma vez que não sei. 
Helena toma um papel e lápis e escreve. Escreve a frase que não 
pode ser escrita] Cristo é tudo. Grafa-a. Divide-a. Cifra-a. Cristo é 
tudo. S 

Continua: ''Agora já sabe o que significa?". Pergunto: "O que significa, 
Helena?", e ela conclui: "Dinheiro, isso é tudo". 

Telefona-me de vez em quando para que eu "registre o que ela tem 
a dizer". Isso é uma frase dela: "Registre o que tenho a dizer". Na Sexta
feira Santa, telefona-me para dizer que eu sou o "Simão Cirineu", que a 
ajuda a carregar sua cruz. Em uma outra sessão de sua análise, afirma: 

Se dizem que sou maluca, eu digo que não. Sou louca, com todas as 
letras e em tamanho bem grande. E esse adjetivo e esse atributo só 
têm valor porque eu é quem digo. Sabe, Dra. Graça, outro dia eu tive 
uma revelação: estava sozinha em casa, a TV desligada, eu estava 
deitada de olhos abertos, e veio a revelação, se materializou. A senhora 
se lembra de quando eu me internei? Que a senhora entrou e me 
chamou: "Helena, Helena". Eu estava no redil, aquelas camas enfi
leiradas; era um rebanho cheio de ovelhas. A senhora me chamou: 
"Helena, Helena!". Eu lhe respondi: se veio buscar a lã não adianta, 
pois já foi toda tosquiada. 
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A busca da identidade 

Helena jamais me dissera isso antes. É uma significação nova que ela 
traz agora àquele episódio. Ela então acrescenta: 

Eu lhe mostrei minha calcinha apertada na mão. A senhora me 
perguntou: "tirou a calcinha?". Eu lhe disse: não é calcinha, é tapa
sexo. Já tem três anos e veio agora essa revelação. Apareceu toda 
revelação e se materializou: a sua voz me chamando e o redil. O in
consciente tem um arquivo que funciona com disquetes, devem ser 
disquetes de computador. É um aparelho. Na revelação foi um 
disquete que funcionou. Eu fico calada e não falo dessas coisas porque 
quando se tem internação e se toma lítio, qualquer coisa dizem: "É 
maluca!". Por isso preciso de uma testemunha quando falo. Eu não 
sou maluca, eu sou louca, eu fiz minha identidade com aqueles versos 
de Kali! Gibran. A senhora sabe que quando se é interna~ se perde 
a identidade? Já me chamaram até de Conceição. Eu também não 
sa10 sozinha porque podem me matar. Então, eu preciso de uma teste
munha. [Pergunto-lhe como é isso de poderem matá-la]. Eu tomo 
lítio, não tomo? Se eu tiver um acidente e for parar em uma emer
gência e derem um remédio que reaja com o lítio e me mate? O Pedro 
também pode mandar fazer um acidente, jogar um carro em cima de 
mim, ele pertence a muitos sindicatos. Então preciso de uma teste
munha, não preciso? Eu lhe disse que sou louca com todas as letras. 
Mas a senhora sabe o que eu achei na Bíblia? Existe o louco de Deus, 
está em uma epístola de S. Pedro. Vou ler para a senhora: "Cap. 5 
vers: de fato se enlouquecemos, se ficamos arrebatados fora dos sen
tidos, é por Deus, e se raciocinamos sobriamente é para vós". Tem 
outra parte aqui: "E assim gememos nessa tenda desejando ardente
mente revestir sobre ela nossa habitação celeste, contanto que sejamos 
achados vestidos, e não despidos". 

Ela acrescenta, reticente, ainda sem muita convicção: "É, tem o louco 
de Deur .. Eu fiz minha identidade com o verso de Kali! Gibran, 'O lou
co'3 ... E só isso ... ". 

3 Em sua bolsa, Helena usa uma cópia da seguinte poesia, à guisa de identidade: 
O Louco 
Assim me tornei louco 
E encontrei tanto liberdade como segurança em minha 
Loucura: a liberdade da solidão e a segurança de não ser 
Compreendido, pois aquele que nos compreende escraviza 
Alguma coisa em nós 

Gibran Kali! Gibran 
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Helena tem um diagnóstico psiqmatnco de psicose maníaco
depressiva e faz uso de medicação. Às vezes ela me telefonava para que 
eu registrasse alguma descoberta sua, algum novo detalhe acrescentado 
à construção delirante, um dos quais, tendo como cenário as classifica
ções psiquiátricas, servirá aqui como registro de interpretação particu
lar de um sujeito já classificado. Pelo telefone, Helena me diz: "Encon
trei um livro de um escritor francês. O nome dele é Flaubert. Ele tem 
uma definição de melancolia, a senhora quer anotar? 'A melancolia 
não passa de uma lembrança daquilo que se ignora". Na melancolia, se 
assim podemos dizer, o sujeito cai em um trabalho permanente, sem 
jamais concluí-lo e sem a possibilidade de reinvestir libidinalmente em 
novo objeto. A sua perda é sempre uma causa desconhecida, urna lem
brança daquilo que se ignora. 



Paranoização: uma saída para a melancolia? 

Márcia Montezuma 

Desgraça! Desgraça 
Tu o destruíste, 
O belo mundo, 
Com punho poderoso! 
Em ruínas foi derrubado, 
Pelo golpe de um semideus despedaçado! 

.\1ais poderoso 
Para os filhos dos homens, 
Mais esplêndido, 
Constrói-o novamente, 
Em teu próprio seio constrói-o de novo! 

(Goethe, Fausto, parte 1, cena 4) 

Venho observando, há algum tempo, que certos casos de melancolia ou 
psicose maníaco-depressiva, como o que será exposto aqui, a partir de 
um dado momento de sua evolução se encaminham em uma direção 
similar à da esquizofrenia, ou seja, uma direção que indica a paranóia: 
uma paranoização. 

Paranóia e melancolia 

Se pensarmos com Lacan que, para a doutrina freudiana, "a paranóia 
tem uma situação privilegiada, a de um nó, de um núcleo resistente" 
(Lacan 1955-6), poderemos perceber claramente, no estudo do caso 
Schreber, como a paranoização se estabeleceu como uma saída da 
esquizofrenia. Isso significa que, por meio de um árduo trabalho de 
construção de um delírio sistematizado, pôde-se extrair um nome que 
veio fazer função de metáfora - no caso, Mulher-de-Deus. 

O Nome-do-Pai exerce uma função de suplência na neurose, e na 
psicose encontra-se foracluído. A metáfora delirante, então, como um 
outro nome, como suplência da suplência, produz no esquizofrênico 
uma referência organizadora de seu universo fragmentário, permitindo 
ao sujeito dar significado aos seus significantes e, portanto, instaurando 
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alguma ordem simbólica ali onde não havia nenhuma. Produz-se uma 
moderação de seu gozo avassalador, promovendo assim uma estabili
zação pela via da paranóia. 

Parece-me que um processo semelhante pode ser reconhecido em 
quadros de melancolia. Temos indicações de que, a partir de um deter
minado momento na direção da cura, a linha que divide as psicoses é 
tênue. Em "Luto e melancolia" (1917), Freud correlaciona a identifi
cação narcísica que vê em ação na melancolia com aquela da esquizo
frenia. Referindo-se às duas como afecções narcísicas, afirma que nestas 
a escolha objetal é efetuada sobre uma base narcisista. O sujeito é colo
cado na posição de objeto; de objeto abandonado, de resto, de rebotalho. 
"A sombra do objeto caiu sobre o eu e este pôde, daí por diante, ser 
julgado por um agente especial como se fosse um objeto, o objeto aban
donado". 

Posteriormente, Freud denominará esse "agente especial" de supereu, 
instância herdeira do pai morto e instância de vigilância. Com a inter
venção do supereu, Freud porá em série a melancolia e a paranóia; nesta, 
a acusação vem do Outro, naquela, ocorre sob a forma da auto-acusação. 
A reconstituição do Outro na melancolia aparece na espera delirante da 
punição, ou seja, o melancólico está à espera, como objeto de julgamento 
do outro, até que possa sair dessa posição. É provável então que se con
siga um deslocamento do eu para o Outro no caso da melancolia. 

O sujeito como objeto de causa aparece tanto na paranóia quanto na 
melancolia. Se em uma ele é a causa da existência e gozo do Outro, por 
exemplo, mensageiro de Deus, na outra ele é a causa do mal do Outro. 

Éric Laurent faz uma leitura interessante de um trecho das "For
mulações sobre a causalidade psíquica". Para ele, o distúrbio afetivo 
pode sobrevir da jubilação narcísica em conjunção com o conhecime_n
to paranóico. "Eis portanto ligados o eu primordial como essencial
mente alienado, e o sacrifício primitivo, como essencialmente suicida" 
(Laurent 1988), quer dizer, a estrutura fundamental da loucura. Se na 
estrutura da loucura há o sacrifício do sujeito, então "o suicídio melan
cólico é parceiro do assassinato imotivado da vertente paranóide" (ibid.). 
O eu só pode se matar se, devido ao retorno da catexia objetal, puder 
tratar a si mesmo como um objeto, o que não exclui que esse tipo de 
ato promova uma reunificação do sujeito, possível de ser estabilizada 
após o ato. 

Passo agora ao relato de um caso que seguiu precisamente essa 
!ireção: uma vez caracterizado como melancolia - e, inclusive, nela 

c:stabilizado por meio de um delírio melancólico, não sendo todavia 
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essa estabilização suficiente para o sujeito "estar bem na vida" -, desen
volveu uma paranóia. Devo informar que a condução desse caso não é 
a de uma psicanálise propriamente dita. Trata-se antes de um atendi
mento em ambulatório público de saúde mental realizado por mim na 
condição de psiquiatra, e inevitavelmente psicanalista, e por uma sensível 
terapeuta ocupacional sem orientação psicanalítica. Esse trabalho inclu
sive presta um certo testemunho dessa clínica um tanto indefinida e 
incomum que revela a presença do psicanalista na psiquiatria e nas 
equipes de saúde mental. 

Da estereotipia à voz mortífera 

Maria dos Anjos chega ao ambulatório em fevereiro de 1988, após ter 
sido internada por trinta dias, seis meses antes. Então com 51 anos, 
apresentava-se muito envelhecida, com o humor deprimido, quase sem 
falar. Quando o fazia, era respondendo monossilabicamente a pergun
tas muito objetivas, com voz lentificada e um tom quase inaudível. 
Apática, hipobúlica, com uma marcada inibição psicomotora, vinha 
sempre acompanhada por sua irmã Maria das Graças. Praticamente 
carregada, necessitava de ajuda até para sentar-se. Completamente 
alheia ao que acontecia à sua volta, não se referiu nem à mudança de 
médico quando então assumi o caso, após quatro meses de tratamento. 

É inevitável associar sua dificuldade de falar com "a frouxidão moral 
em relação ao bem-dizer" do melancólico, à qual Lacan se refere em 
Televisão (197 4 ), denotando a fragilidade da relação desse sujeito com o 
simbólico, seu afastamento da cadeia significante do desejo. Durante os 
primeiros nove meses, exaustivamente tenho de estimular sua fala. Ainda 
assim, além da informação de dados pessoais básicos e de uma ou outra 
consulta em que consegue se ater um pouco mais a alguma história, 
invariável e insistentemente aparecem as mesmas queixas: "de pensar 
coisa ruim, de morrer"; "de preocupar-se com a família", "de cabeça 
ruim, que nem consegue explicar"; sente que tem alguma coisa comendo 
a sua cabeça; curiosamente, quando aparece essa queixa pela primeira 
vez, a irmã informa que ela tem uma ferida inexplicável na cabeça. 

Queixas que inicialmente não remetem a nada. Elas soam como 
palavras vazias, tal corno Lacan se refere ao ritornelo no O seminário, 
livro 3: as psicoses: "a fórmula que se repete, que se reitera, que se repisa 
com uma insistência estereotipada" (Lacan 1955-6). Uma fórmula que 
interrompe a significação, travando a rede do discurso do sujeito, talvez 
significantes à espera de outros significantes que lhe dêem sentido. Uma 
de suas "preocupações com a família", todavia, foi relatada de maneira 
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mais precisa logo no início do tratamento. Ela conta que estava assim 
há muito tempo, mas havia piorado recentemente porque o irmão pa
ralítico resolvera casar: "Sua mulher é pior do que ele, usa duas benga
las, ele uma só. Tenho medo de não dar certo. Nós somos pobres, e ela 
é bem de vida". 

Na terapia ocupacional, a evolução foi diferente. Apesar de também 
quase não falar, aprendeu rapidamente a fazer tricô; interessada na 
atividade, não parava de tecer um minuto durante as sessões. Foi lá que 
apareceu o importante significante "trabalho", sob as mais diversas formas. 
Dizia constantemente que não queria dar trabalho à irmã e por isso ameaçava 
largar o tratamento; sempre repetia que gostaria de voltar a trabalhar. 

Ao nos contar a sua história, Maria dos Anjos relatou que, quan
do criança, trabalhava na roça e colhia café. Aos 23 anos, foi trabalhar 
na casa da filha do patrão do pai e se desentenderam. Em seguida, 
trabalhou durante seis anos com uma patroa, a única de quem real
mente gostou. Ela me dizia que poderia procurar com a luz acesa que 
não acharia outra igual. Mas essa patroa mudou-se para São Paulo e 
seu pai não deixou que a acompanhasse. Com a terceira patroa ficou 
19 anos; não folgava nem tirava férias, a casa estava sempre cheia, uma 
bagunça. Trabalhava assim porque precisava. Depois, foi para uma igreja, 
onde fazia todo o tipo de serviço: da faxina à vigília. Chegou a com
prar um lote de terra, começou a construir uma casa e então adoeceu. 

Em uma reunião com a família, Maria dos Anjos informa ser a 
segunda filha de uma prole de 18, da qual dois irmãos morreram. A mãe 
havia falecido há cinco anos. Perguntada a respeito de seu pai, não 
responde nada e a irmã, ao lado, gesticula dando a entender que Maria 
dos AnJOS não sabia que o pai havia morrido. Sem a presença de Maria 
dos Anjos, a irmã informa que sua primeira crise ocorreu após a morte 
do pai, sobre o qual jamais falava. 

Após essa reunião, volta a emudecer e quando fala, é para queixar
se da irmã. Quando a irmã briga com os filhos, Maria dos Anjos pensa 
que é com ela. Não se sente bem a seu lado, apesar de ser a irmã quem 
tem cuidado dela, quem ofereceu sua casa etc. Começa a não comer, joga 
os remédios fora (vinha fazendo uso de antidepressivo e amipsicótico), 
não quer mais tratar-se e recusa os cuidados oferecidos por sua irmã. 

Durante esses primeiros nove meses, :t\1aria dos Anjos apresenta 
ligeiras e sutis melhoras no humor, que coincidem com as vezes em que 
fala mais. Piora sempre que alguém em casa adoece ou quando se lem
bra do irmão de quem desconhece o paradeiro, manifestando uma preocu
pação desmedida e sofrida com qualquer problema, por menor que seja. 
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Piora também toda vez que vai para sua "terra", sempre balbuciando que 
não gosta de ir para lá. 

Acontece então uma greve, que dura dois meses, e ela passa uma 
boa parte desse tempo por lá, voltando um pouco melhor e chegando a 
vir sozinha duas vezes ao ambulatório. Logo depois, porém, tem uma 
grave recaída na ocasião de uma perícia para "encostar". Começa a 
ouvir uma voz dizendo que ela tem de morrer, mas não acha que deve. 
Eu entro de férias e ela tenta o suicídio pouco antes de meu retorno 
pulando na frente do metrô - ''As vozes tomaram conta de mim". Volta 
muito machucada, com a cabeça toda suturada, cheia de hematomas, 
ansiosa e não consegue dizer mais nada. Fazemos uma reunião clínica e 
optamos pela internação, na qual é acompanhada por outro médico 
durante quarenta dias e toma várias séries de ECT. 

Após esse ato, apesar de deprimida, começa a falar do pai. Diz que 
adoeceu após a sua morte, à qual não presenciou por estar em outra 
cidade, na casa de um irmão. Por isso, achava que ele não tinha morrido 
e que iria voltar. Tem pesadelos toda noite com alguém que já morreu, 
e também que está em uma festa, mas não sabe o que dizem. "Querem 
me levar, querem me matar. Não sei por que tenho de morrer, eu não 
matei ninguém". Seu primeiro trabalho foi por imposição do pai, com 
a filha do patrão dele, que a mandou embora por causa de um cachorro. 
Uma vez namorou um rapaz, gostou muito dele, mas o pai não deixou 
que se casasse porque o irmão dele havia abandonado a esposa: "Três 
meses depois eles voltaram e hoje têm até netos". Enfim, refere-se a um 
pai tirânico, que não cumpriu a função de pai simbólico, de pacificar, 
de unir o desejo à lei. Mas isso não aparece sob forma de acusação, 
antes com uma certa admiração. Na verdade, quando aparece algo acu
satório, isso é dirigido a si própria; ela se acusa, por exemplo, a respeito 
das coisas que não conseguiu realizar, da casa que não terminou, do 
casamento, do trabalho. Nessas ocasiões, costuma se referir à irmã Maria 
das Graças, que tudo isso conseguiu. 

Certo dia essa irmã adoece e Maria dos Anjos tenta se enforcar 
com a mangueira do chuveiro. "Não fui eu não", é tudo o que diz sobre 
isso. Quando a irmã melhora, diz que não gosta nem de conversar, nem 
de sair com ela, e que, portanto, gostaria de vir sozinha às consultas. 

A constituição do delírio 

Tenta novamente o suicídio tomando carrapaticida. Logo após esse ato, 
o sobrinho é internado em surto psicótico e ela aparece chorando muito, 
com a mesma "preocupação" de sempre, só que dessa vez significantizada: 
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sente-se culpada por todos os males que acometem a família. Conta 
que durante os 19 anos em que trabalhou com a terceira patroa nunca 
foi visitar os pais. Sonha que eles batem nela. "Pode ser porque me 
afastei da igreja, uma coisa ruim se encostou em mim". Acha que essa 
coisa ruim é a voz que sopra no seu ouvido e a coisa que morde sua 
cabeça. Está com o mal e pode fazer mal aos outros. Está instalado o 
delírio de auto-acusação melancólico, que dará significação a todas 
aquelas palavras vazias: preocupação, coisa ruim, cabeça ruim e as vozes. 

Podemos utilizar aqui o esquema do processo melancólico, desen
volvido por Antônio Quinet (1997) a partir de Séglas: 

Crime 
. ( de ter se ausentado tanto que 
não acompanhou a morte do pai) 

~ 
X 

causa desconhecida - faita moral 

dist. corporais 
, cabeça ruim = cabeça comida 

dist. ideativos 
afastamento da cadeia significante 
vozes mandando morrer = coisa ruim 

dor moral 

d•1-. e 1no 
·-.. ...._ª coisa ruim se encostou nela porque 

saiu da igreja, está com o mal e 
portanto faz mal aos outros 

Prossegue falando, com dificuldade, porém falando. Sonha que chama 
a mãe e ela vai sumindo e que o pai está sempre trabalhando. Quer 
comprar um sanduíche mas não tem dinheiro. Lembra-se do noivo que 
a abandonou às vésperas do casamento, por causa de outra mulher. 

Fala o tempo todo da sua culpa, da raiva de si mesma, mas não 
consegue falar da raiva dos outros, o que foi indicado pela terapeuta 
ocupacional. Após essa importante intervenção, sonha que a terapeuta 
passava de carro, lhe acenou com a mão, parou e lhe deu um abraço. 
A entrada da terapeuta em seu discurso parece exercer algum suporte, 
.iá que, ao contrário do pai, é ela quem a convoca simultaneamente ao 
trabalho e à fala. 
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A partir daí já consegue queixar-se do pai, dizendo que ele era 
muito bravo e não a deixava divertir-se. A irmã mais velha podia ir às 
festas e morava com a avó; ela não, só trabalhava. "Acho que eu sou 
igual a ele" - as auto-recriminações, na verdade, foram deslocadas do 
objeto que deveria ser amado para o próprio eu, com toda a ambivalência 
inerente ao processo. Temos cumpridas, portanto, as três precondições 
da melancolia propostas por Freud: perda do objeto, ambivalência e 
regressão da libido ao eu. 

O delírio da melancolia tem o mesmo estatuto do delírio da para
nóia: dar uma localização e um significado para o sujeito. Só que o 
melancólico não melhora o seu humor com a instalação do delírio, 
nem mantém outras funções psíquicas tão preservadas como na para
nóia. Descobrir que era a causa do mal não diminuiu tanto assim o seu 
sofrimento; teria de haver outro deslocamento, dessa vez do eu para 
um outro objeto, passível de acusação. 

A boa moça 

Após algum tempo, Maria dos Anjos, já melhor mas ainda muito depri
mida e auto-acusando-se o tempo todo, consegue finalmente ir à roça, 
participar de uma festa do Congado e "nem ficar triste". Notando a 
melhora, sua irmã tenta obrigá-la a voltar definitivamente para lá. 

Um ano depois, ela retorna irreconhecível, motivo de comentários 
em todo o ambulatório, pois havíamos feito várias reuniões clínicas e 
todos a conheciam. Falante, humor normotímico, vem sozinha, por 
iniciativa própria, pedir um remédio para insônia, o único problema 
que tem tido, ou seja, um quadro nada parecido com mania. Conta 
que a irmã Maria das Graças faleceu e ela foi chamada à Belo Horizon
te para cuidar de sua casa e dos filhos dela. A irmã lhe apareceu três 
vezes, dando-lhe a incumbência de unir a família. Assim, de causa do 
mal, Maria dos Anjos passa a ser causa da subsistência da família. Acha 
que perdeu o sono em razão de uma briga com uma irmã mais nova 
que fez um aborto, o que não aparece mais como preocupação ou cul
pa, e sim como acusação, "ralhação". Discorre delirantemente sobre 
amor e traição. Voltou a morar na casa da irmã, o cunhado tem bebido 
muito e ela tem medo de que ele a desrespeite, como fez com a própria 
filha. Conta que um dia foi dormir na cama dela e ficou rolando de um 
lado para o outro, passando por cima dela. Mas em seguida diz que vai 
parar de pensar nisso, ficar bem bonita e, quem sabe, arranjar um viúvo. 
Na terapia ocupacional, abre o baú do seu enxoval, até então intocável, 
e começa a reconstituir as peças, levando-as para bordar. 
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Antes de sua estabilização, ela se "preocupava" com os irmãos, ou 
melhor, se acusava pelo fato de alguns irmãos morarem longe, no Rio, 
em São Paulo etc. Agora ela escreve cartas para a "Porta da Esperança", 
quadro de um programa de televisão que, entre outras coisas, procura 
pessoas desaparecidas. Começa a reconstruir sua casa e volta a traba
lhar como doméstica em obras de caridade. Acha que a polícia a segue 
no ônibus porque a patroa a estava acusando de ter roubado para não 
lhe pagar os direitos trabalhistas. Essa patroa aparece como o Outro 
perseguidor: é aquela em cuja casa trabalhou por 19 anos sem ter visi
tado os pais, sendo portanto quem a teria impedido de estar presente 
na morte do pai. A patroa atual é boa, não a impede de cumprir sua 
missão de unir a família. Missão essa que funciona como metáfora 
delirante - ela passa a ser a que une, a que cuida, a que trabalha. 

Maria dos Anjos tem se mantido bem há três anos, sem crises, sem 
tristeza, indo buscar esporadicamente seu "remédio para insônia" (meio 
comprimido de Stelagine 5 mg, antipsicótico em dose de manutenção). 
Sua estabilização ocorreu devido a uma paranoização por meio de uma 
reconstituição identificatória. Quase como um duplo especular, a pa
ciente se identifica à irmã que conseguiu tudo o que ela queria: cuidar 
e fazer bem aos outros. O mal, que era atribuído a si própria e do qual 
se acusava, dirige-se agora para a ex-patroa, a responsável por sua falta 
de dedicação aos pais. 

Além disso, é pelas mulheres que ela se interessa. O relato de sua 
história é marcado pelas mulheres que fazem o mal, o que me faz evocar 
uma feminização de sua biografia: ela exclui os homens e localiza o 
mal no lado feminino. Poderia tratar-se aqui de urna modalidade pecu
liar do empuxo-à-mulher? É o que verificamos ao colocarmos em série 
os traços paranóídes presentes na forma como ela apresenta as mulhe
res: a mulher paralítica que casou com o irmão paralítico, que a preocu
pava menos por ser paralítica do que por ser "bem de vida"; a irmã que 
cuidava dela, mas que, quando brigava com os filhos, brigava com ela; 
a filha do patrão do pai, que preferiu o cachorro a ela mesma; a patroa 
que em 19 anos não lhe deu uma só folga; a mulher que lhe roubou os 
dois noivos etc. É também a partir da mulher que ela se permite identi
ficar com o bem e deslocar o mal de si para o Outro do delírio, o que é 
efetuado por meio da identificação imaginária com a mãe ou com a 
irmã, já que o Outro materno não é necessariamente a mãe biológica 
que lhe permitiria representar-se como uma boa moça trabalhadeira e 
casadoira. 
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O caso Althusser: um suicídio altruísta? 

Vera Polia 

Entre a morte por homicídio de Hélene, com quem vivera durante apro
ximadamente trinta anos, e sua própria morte em 1990 em uma clínica 
psiquiátrica francesa, Louis Althusser, filósofo marxista nascido na Ar
gélia, escreveria O futuro dura muito tempo (1992), livro publicado 
postumamente. À diferença de Daniel Paul Schreber (1900-2), que da
ria a seu livro o estatuto de "11emórias", para ele não se tratava de 
escrever nem "um diário, nem memórias, nem autobiografia". Há, to
davia, um ponto em comum: os dois livros são o testemunho escrito de 

· um sujeito da psicose. Ao escrever suas "Memórias", o Presidente 
Schreber, como o chamava Freud, certamente desconhecia o futuro que 
a estas seria dado pelo fundador da psicanálise; seu texto, no entanto, 
não era livre de intenções, pois se tornaria a peça-chave da ação judicial 
que ele impetrou para libertar-se do Asilo de Sonnenstein. Tampouco 
Althusser foi ingênuo em suas intenções, ainda que seu texto não tenha 
o mesmo objetivo que o de Schreber. 

Após assumir publicamente a morte por estrangulamento de sua 
mulher, Althusser foi desobrigado de responder judicialmente por seu 
ato, sancionado pela "impronúncia". Escrever o livro foi então "expor 
ainda mais abertamente à apreciação pública o que tinha a dizer". Não 
por acaso ele subscreve as Confissões de Rousseau: "Direi com todas as 
letras: eis o que fiz, o que pensei, o que fui, [acrescentando], o que 
compreendi ou acreditei compreender, isso que não domino mais total
mente, mas isso que me tornei" (1992: 34). 

Seu livro representa a extração da "pedra sepulcral" que havia 
sido colocada sobre sua fala. Introduzem-no as seguintes palavras: "este 
livro é essa resposta [ ... ] E tudo que peço é que isso me seja concedido; 
que me concedam agora o que então poderia ter sido uma obrigação". 

Mas o que vem a ser, afinal, essa resposta de Althusser? Como 
entender seu testemunho para o qual ele identifica dois objetivos: ex
por-se aos outros, ou seja, recuperar um julgamento até então suspenso, 
e obter algum domínio sobre o que lhe escapa? Lado a lado com uma 
escrita que nos parece voluntariamente dedicada à produção de sentido 
analítico, chama a atenção um certo caráter despudorado do sujeito, o 
indício de uma "satisfação no desmascaramento de si mesmo perante o 
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outro", observado por Freud (1917d: 253) nas auto-acusações melan
cólicas, e que nos sugere a possibilidade de situarmos o texto desse livro 
como uma elaboração do "Outro do tribunal", conforme a expressão 
cunhada por Antônio Quinet (1997: 147). 

Entre os pareceres psiquiátricos que integraram o processo de 
Althusser figurava a hipótese de "suicídio por pessoa interposta" ou 
"suicídio altruísta", que ele corroborara anteriormente nos seguintes 
termos: 

[ ... ] Estrangulei minha mulher, que era tudo para mim, durante uma 
crise intensa e imprevisível de confusão mental, em novembro de 
1980, ela que me amava a ponto de querer apenas morrer, na falta de 
poder viver, e talvez eu lhe tenha, em minha confusão e em minha 
inconsciência, "prestado esse serviço", do qual ela não se defendeu, 
mas do qual morreu (1992: 10-1). 

Privilegiando as palavras do texto, levantamos duas questões interliga
das: o que a teoria psicanalítica tem a dizer sobre a melancolia? É pos
sível uma interpretação psicanalítica do suicídio altruísta como suicí
dio melancólico? 

li 

Freud inicia a conceituação psicanalítica da melancolia baseando-se nc 
aporte trazido pela psiquiatria que o antecedeu. Nesta, já se enfatizay.,_ 
a "dor moral" do melancólico e a construção delirante tentando explicá
la, isto é, oferecer-lhe uma causa. No "Rascunho G" de sua correspon
dência com Fliess, a fórmula por ele construída, segundo a qual encon
traríamos na melancolia "o afeto do luto provocado por uma perda ó 
libido", antecipa seu debate com Abraham e anuncia com ousadia -=-

problemática conjunta do luto pela perda do objeto e da identificaçã1: 
narcísica. Se nesse momento ainda situa a melancolia em relação cor.. 
as neuroses atuais, ele marca, no entanto, uma diferença: nestas, é -=-

energia sexual que parece esvair-se; na melancolia, "o buraco é na esfe
ra psíquica" (1894c: 276; 282). 

Em 1915, Freud procurou fazer não só um estudo mais aprofur:.
dado do conceito, mas também uma atualização nosógrafica e um ques
tionamento sobre os destinos da pulsão na melancolia. Nessa época, el::: 
já havia operado a distinção estrutural entre psiconeuroses de defesa ::: 
psiconeuroses narcísicas, situando a melancolia-mania ao lado d.: 
paranóia e da demência precoce na composição desse segundo grupc 
Porém, antes de publicar o texto, ele enviou a Abraham um esboço pa::-2. 
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críticas e sugestões, o que deu início a um debate epistolar, cujos eixos 
principais foram a diferenciação entre a neurose obsessiva e a melancolia 
e o mecanismo de identificação em jogo. 

Freud afirmou que a especificidade da melancolia, aquilo que a 
diferenciaria das outras afecções narcísicas, é revelada pelo fato de que, 
apesar da ocorrência de um retorno da libido do objeto na direção do eu, 
não há o inchaço desse último, encontrado nos delírios da megalomania. 
Ao contrário, o eu parece ficar totalmente esgotado. Nesse sentido, a 
melancolia se caracteriza por um "desânimo profundamente penoso, a 
cessação do interesse pelo mundo externo, a perda da capacidade de 
amar, a inibição de toda e qualquer atividade e a diminuição dos sen
timentos de auto-estima a ponto de encontrar expressão em auto-acusação 
e auto-injúria até a espera delirante de punição" (1917d: 250). 

Abraham dizia estar de acordo com o essencial das idéias de Freud. 
Em comum com os neuróticos obsessivos, a análise dos sujeitos melan
cólicos evidenciava "muitos elementos violentos e criminosos", dando
lhe a impressão de que eles "queriam apossar-se convulsivamente do 
objeto de amor" (1991: 219-28). Concordava também em afirmar que o 
melancólico perdeu alguma coisa que ele não sabe o que é, e que ele parece 
não apenas obrigado a fazer, mas a fazer em público, o que os indivíduos 
não têm o direito de fazer em circunstâncias normais. Abraham se pergunta 
se não seria um mecanismo análogo ao proposto por Freud para a 
identificação canibalística e a refeição totêmica; todavia afirma não 
compreender por que as auto-acusações deveriam ser consideradas como 
hetero-acusações prévias. Freud discorda do valor explicativo dado por 
Abraham ao sadismo e ao erotismo anal, que lhe parecem "fontes 
ubíquas de patologia", e considera que a hipótese tópica da regressão 
da libido à fase oral e retirada do investimento do objeto inconsciente, 
embora importante, necessitava ser mais bem desenvolvida. 

Sintetizando essa etapa intermediária do pensamento freudiano, 
Lacan pôde dizer que "a melancolia é o triunfo do objeto", impossível 
de ser compreendido se não distinguirmos a suspensão do desejo neuró
tico à imagem narcísica especular i(a) e o objeto mais primordial (a), 
"envoltório pré-especular do corpo" (1962-3, aula de 3 de julho de 
1963 ), do qual ele nos dirá mais tarde que se trata de um ser abortado, 
"aborto do que foi, para aqueles que o engendraram, causa de desejo" 
(1969-70b: 170), ou simplesmente o que restou do real do corpo, de 
carne que não se deixou aprisionar pelo significante. À diferença do 
neurótico, que persegue no objeto a sua própria imagem e se deixa 
capturar na miragem narcísica do amor, afastando-se, desse modo, da 
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via do desejo, o melancólico parece mais próximo do puro desejo de 
morte, no qual Freud reconheceu a verdade do sujeito, desdobrada por 
Lacan em verdade da "impostura do sujeito". 

Não foram outras as palavras de Althusser. O futuro dura muito 
tempo é a construção escrita de um mito individual em que o su1eito 
descreve a sua infância em meio a relatos da morte iminente do Outro 
materno e fantasias de autodestruição: "Havia assim, em minha cabeça 
de criança, ameaças de morte, e, quando minha avó me contava esses 
episódios dramáticos, tratava-se de minha própria mãe, de sua morte'· 
(1992: 38). Contudo tratava-se também da sua própria morte, pois 
algumas páginas adiante podemos ler sua descrição da brincadeira err. 
que, logo após ter disparado contra uma rolinha, ocorreu-lhe uma idéi2. 
suicida: "[ ... ] e de repente me veio a idéia, sem que eu tivesse refletido e. 
com mais razão ainda, sem que eu soubesse por quê, de que, afinal de 
contas, eu poderia tentar me matar" (ibid.: 50). 

O sujeito se acusa de responder ao desejo da mãe e nos apresentê. 
algumas metonímias em que o desejo pôde deslizar: desejo por um morto. 
desejo de pureza e dese10 de fusão. Acusando a mãe de amar apena5 
"um ser morto havia muito tempo", interpretou seu nome próprio come 
a denúncia desse amor irrealizado: 

Quando vim ao mundo, batizaram-me com o nome de Louis. [ ... ] 
Louis: um nome que por muito tempo eu ti,·e, literalmente, horror. 
Achava-o curto demais, com uma só vogal, e a última, o i, terminava 
em um agudo que me feria. [ ... ] Talvez esse nome dissesse um pouco 
demais, em meu lugar: oui, e eu me revoltava contra esse "sim" que 
era o "sim" ao desejo de minha mãe, e não ao meu. E, sobretudo, ele 
dizia fui, esse pronome da terceira pessoa que, soando como uma 
chamada a um terceiro anônimo, me despojava de toda personalidade 
própria, e fazia alusão a esse homem às minhas costas: Lzú, c'était 
Louis, meu tio que minha mãe amava, e não eu (: 42). 

Seu "eu" era, então, um "morto-,·ivo", que desde sempre carregava ur.. 
outro morto "às suas costas". 

O desejo de pureza é associado à abstinência sexual, do mesm ~ 
modo que a primeira "crise depressiva" se refere ao momento imediata.
mente posterior ao primeiro rompimento desse jogo de sedução mãe-
filho por meio da castidade. 

Eu era, pois, comportado demais e puro, puro demais, como desejava 
minha mãe. Posso dizer, sem risco de erro: sim eu realizei - e quanto 
tempo! Até os vinte e now anos!! - o desejo de minha mãe, a pureza 
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absoluta. [ ... ] Mas eu tinha sempre a impressão de não existir real
mente, mas de existir somente pelos artifícios e nos artifícios, justa
mente, nos artifícios da sedução que são vistos como imposturas e, 
portanto, de não ter realmente conquistado minha mãe, mas de tê-la, 
artificial e artificiosamente, seduzido (: 58). 

O texto nos descreve uma adolescência habitada pelo "fantasma da 
estaca" e pelo "horror a entrar na briga" com os colegas e sair com "o 
corpo tocado para sempre". Por um lado, trata-se de uma fantasia sádi
ca que nada deixa a dever à fantasia do Homem dos ratos; por outro, 
é sugerida uma relação do sujeito com o Outro do Gozo que se lhe 
apresenta como alguém que poderia "querer pôr a mão em cima dele", 
traspassá-lo e impor-lhe pensamentos, ou simplesmente pressioná-lo. 

Ele nos diz: 

É, aliás, dessa época que guardo uma horrível lembrança. Aprendía
mos, então, nas aulas as Cruzadas, as cidades saqueadas e incendiadas, 
seus habitantes passando pelo fio da espada: o sangue jorrava nos 
riachos das ruas. Empalava-se também grande número de nativos. Eu 
sempre via um deles repousando, sem qualquer apoio, sobre a estaca 
que penetrava-lhe lentamente, pelo ânus até seu ventre e até seu 
coração, e só então ele morria, em meio a sofrimentos atrozes. Seu 
sangue corria ao longo da estaca e das pernas até o chão. Que horror! 
Era eu que era então traspassado pela estaca (talvez por esse Louis 
morto que estava sempre atrás de mim) (: 48). 

"Traspassado pela estaca" ou por um "morto", e ao mesmo tempo 
amando no amigo Paul "um não sei o quê", do qual sentia-se em falta. 
Uma imagem por meio da qual amava "por procuração", mas princi
palmente alguém que o livrava das perseguições e convocações à briga 
por parte de "um garoto imenso e forte". No entanto a lucidez maior 
de que o ser do sujeito não ultrapassa seus semblantes, embora também 
situada nos anos de Liceu, é mais precisamente localizada na relação 
aluno-professor: "[ ... ] meus artifícios, imitaçao da voz, do gesto e da 
letra, dos circunlóquios e dos tiques de meu professor, que me davam 
não só um poder sobre ele, mas uma existência para mim. Em suma, 
uma impostura, esse parecer ser o que eu não podia ser: essa ausência de 
corpo apropriado e, portanto, de meu sexo" (: 84). 

Ele afirma que nessa relação tornava-se "o pai do pai" ou "o pai 
da mãe", acreditando que seus professores reconheciam-se nele, nele 
projetavam a idéia que tinham de si próprios, além de sua nostalgia e 
de suas esperanças. Afirma, ao mesmo tempo, ter construído para si 
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"um pai imaginário" em oposição àquele que "durante a vida toda se 
calou sobre si mesmo'', que ele jamais se atreYeu a interrogar e a fazê-io 
falar de si. Descrição bem próxima, no entanto, daquela que faz de seu 
"pai imaginário": "uma personagem bondosa mas autoritária e, a tal 
ponto enigmática em seus borborigmos, que seus empregados haviam 
aprendido, à custa de serem repreendidos, a antecipar suas decisões que 
eram quase ininteligíveis" (:45). 

Diferentes, porém, são as personagens femininas que sobem ao 
palco dessa história escrita. Elas são "mártir" e "chaga aberta", mas 
"impotentes para amar". À mãe segue-se a personagem de Hélene, e o 
sujeito nos fala em transferência de uma a outra: ":Mas não é de surpreen
der que eu tenha retomado por conta própria o sentido pavoroso dessa 
insensibilidade e dessa impotência para amar realmente, e que o renha 
transferido para Hélene, essa outra infeliz, em meu entender mártir, e 
chaga aberta como ela" (: 127). Hélene é descrita como alguém que, ao 
contrário dos demais, fossem homens ou mulheres, não lhe inspirava o 
medo de querer impor-se a ele pelas mãos ou peias idéias, mas diante de 
quem sentia-se "assaltado por um desejo e uma oblação exaltantes", 
inspirado pela "missão suprema de ajudá-la a viver, de salvá-la". 

Escrito por alguém que submeteu-se durante muito tempo às "con
versas psicanalíticas tête-à-tête", O futuro dura muito tempo traz o tes
temunho do Outro que emergia nesse contexto: aquele que parecia "ter 
idéias" sobre ele. Uma e outra, as personagens de Hélene e de seu analis
ta confrontam-se e se esbarram nas vias antagônicas em que o sujeito as 
situa: da ausência de um querer e de um querer absoluto. E sobre elas 
podemos indagar: tratar-se-iam de bengalas imaginárias de um sujeito 
psicótico? Se nos é impossível responder a tal questão, nada impede, no 
entanto, de verificarmos em sua fantasia literária do masoquismo fe
minino, a de uma Hélene "mártir" e "chaga aberta" inspirando no 
homem o desejo de "salvá-la", o ensinamento de Lacan segundo o qual 
o sujeito pode sustentar o gozo de sua própria angústia na relação com 
uma estrutura imaginada de mulher. 

Ili 

Acerca do súicídio melancólico, Freud obserYa inicialmente "que o su
jeito só pode se matar ... se puder tratar a si mesmo como um objeto" 
(1917d: 257). O suicídio tem algo a ver com a paixão, porque em 
ambas as situações, embora de forma diferente, "o eu é dominado pelo 
objeto". Mas é no interior da segunda rópica, com a diferenciação entre 
as instâncias do eu, ideal do eu e supereu, que ele pôde retomar o tema 
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conferindo-lhe precisão. Novamente Freud encontra pontos de conver
gência entre a neurose obsessiva e a melancolia na tirania do supereu e 
na exacerbação do sentimento de culpa, que consegue, em ambos os 
casos, encontrar "apoio na consciência" (1923b: 25-76). Por um lado, 
a diferença entre elas é apenas quantitativa, pois o apoio que a culpa 
encontra na consciência lhe parece mais intenso na melancolia. Por outro, 
a diferença é qualitativa, pois na melancolia o eu não faz objeção alguma 
à tirania do supereu, sendo impossível a enunciação da pulsão agressiva 
ou de morte. Na neurose obsessiva, "o recalque ou desconhecimento da 
enunciação da pulsão agressiva", conforme os termos do próprio Freud, 
é a mola das fantasias e pensamentos de igual teor, porém o sujeito 
dificilmente se entrega a atos que constituam auto ou hetero-destruições. 
Freud chega a enunciar que o risco do suicídio na neurose obsessiva é 
menor que na histeria. 

Por outro lado, ele sustenta que a realização de um crime, especial
mente a de um primeiro crime, não é a fonte do sentimento inconscien
te de culpa, mas, ao contrário, seu produto ou resultado. Além disso, o 
crime opera um certo alívio ou esvaziamento da culpabilidade incons
ciente por efetuar o laço desta com "algo real". A proposição do supereu 
inconsciente colocou-o diante do impasse teórico da necessária 
concepção de representações verbais não oriundas da educação e da 
leitura, isto é, do recalque propriamente dito. Ele então as formulou 
como representações que alcançam o supereu a partir" do isso. 

E voltou a abordar o suicídio, após a descoberta do masoquismo 
primário, pela conjunção do sadismo desse supereu tirano com o maso
quismo do eu (1924b: 253). Aí ele observa que, no caso de uma excessiva 
supressão das pulsões pela cultura, a destrutividade retorna do mundo 
em direção ao sujeito; este a assume sob a forma 1o supereu e ela se une 
ao masoquismo. Nesse caso, ele acredita que a melhor tradução da 
paradoxal expressão "sentimento inconsciente de culpa" seria, de fato, 
"necessidade de punição" nas mãos do representante último dos pais 
em que se configura o Destino. Sadismo e masoquismo "suplementam
se mutuamente" e, se o sujeito é levado à autodestruição, esta não se 
realiza sem alguma satisfação libidinal concomitante. 

Em "O seminário, livro 10: a angústia" (1962-3), Lacan ratifica a 
concepção freudiana da "tortura sistemática do objeto" nas auto-acu
sações melancólicas, distinguindo, como dissemos anteriormente, o "ci
clo luto ou desejo", que corresponde ao ciclo do ideal, do ciclo "melan
colia-mania", que tem a ver com a função do objeto a. Se na mania o 
sujeito fica entregue à "metonímia infinita e puramente lúdica da ca-
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deia significante", a essa "dor de ex-sistir", ela é literalmente "a não
função de a". Trata-se da ausência de elaboração da perda real em falta 
significante [S(A)], pela qual a pulsão se faz demanda direcionada ao e 
pelo Outro do desejo. Há um luto do objeto que é constitutivo do 
desejo, uma perda inaugural que mobiliza o simbólico de forma maci
ça, como um todo. Lacan o exemplifica no momento em que Hamlet 
se encontra diante do cadáver de Ofélia. Momento da ejeção máxima 
do objeto, do silêncio que antecede ao luto, o que está em jogo não é o 
falo simbólico e/ou imaginário, o sujeito é aí equivalente à presença do 
falo no real ou presença real do falo. 

Com o objetivo de manter os laços em que o desejo fica suspenso à 
imagem narcísica, o trabalho do luto é a interpretação do desejo do 
Outro e a reconstrução do ideal. Pois a não-ação, diz ainda Lacan, 
equivale ao estilhaço do ideal. Nesse sentido, o luto pode ser considera
do um acting-out, porquanto endereçado ao Outro, isto é, trabalho de 
subjetivação da falta de objeto. Trabalho também de sublimação ou 
produção de novas identificações, substitutas do falo imaginário [-,p]. 
Em contrapartida, o suicídio é passagem ao ato porque nele o sujeito 
não se encontra entre as objetivações da cadeia significante, mas é 
"objetalizado" no real. O luto é a objetivação do sujeito e o suicídio 
melancólico, sua objetalização. 

Nesse sentido, Lacan pontua que: 

O melancólico necessita passar através de sua própria imagem, 1m
cialmente atacando-a, para poder atingir, no objeto a que o transcende, 
aquilo cujo comando lhe escapa, cuja queda o arrastará na precipitação 
do suicídio, com esse automatismo, esse caráter necessário e profun
damente alienado em que são feitos os suicídios melancólicos, que 
não são feitos em qualquer moldura [ ... ] recurso a uma estrutura, 
que é a do fantasma (1962-3, aula de 3 de julho de 1963). 

Tomamos conhecimento pelo texto O futuro dura muito tempo de que 
a morte de Hélene foi antecedida de imediato pela fala de que ela iria 
embora, de que decidira separar-se de Althusser, e que os dois ficaram 
confinados no apartamento em que viviam por cerca de dez dias conse
cutivos. Ao que tudo indica, ambos falavam em matar-se: "O fato é 
que: pela primeira vez minha própria morte e a morte de Hélene eram 
uma só, uma só e mesma morte não tendo a mesma origem mas a 
mesma conclusão" (1992: 142). 

O sujeito nos diz que sua última internação não teve o mesmo 
efeito das anteriores, que funcionavam como "proteção para suas crises 
depressivas" ou "fórmulas para acalmá-las". E nos lega com "pro\·a de 
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não existência" sua própria interpretação de um "suicídio altruísta". 
Em suas palavras: "A melhor prova que alguém pode se dar de não 
existir é, de fato, destruir a si mesmo, destruindo aquela que o ama e, 
acima de tudo, acredita na sua existência" (: 137). 

Testemunho de uma descrença derradeira ou da compulsão inexo
rável, imperativa e imperiosa de um narcisismo não humanizado? Seja 
como for, testemunho da radical eclipse do sujeito pelo objeto hostil. 
Ao senhor A., como ele então o chamou, Lacan sugerira curiosamente 
em 1980: "Colem-se o tempo necessário para fazer alguma coisa e depois 
separem-se para fazer uma outra coisa". E com ele podemos dizer: 
"O suicídio não é simples. Sem sonhar com o além, resta que o ser 
defunto permanece idêntico a tudo o que articulava pelo discurso da 
sua vida" (Lacan 1989: 37). 



Morrer de banzoª 

Maria Sueli Peres 

Lacan faz da tristeza a denotação de uma falta moral, de uma covar
dia, e não hesita em articular o afeto depressivo à paixão de ignorância 
que contrasta com o dever de hem-dizer. A tristeza é considerada por ele 
o afeto que permite nada querer saber sobre os efeitos do inconsciente, 
constituindo uma traição do sujeito a si mesmo. Ele nos indica que a 
única covardia é a de ignorar o desejo que nos habita. 

Em torno de dois significantes, banzo e revolta, trataremos de 
balizar como uma análise permitirá a um sujeito verificar e modificar, 
em seguida a essa verificação, seu afeto depressivo, seu banzo. É essa 
verificação que revelará a esse sujeito o ponto sobre o qual apoiava-se o 
desenvolvimento de sua posição sacrificial a fim de dar consistência ao 
Outro. Banzo e revolta constituem para esse sujeito as duas faces do 
desconhecimento no qual retinha seu desejo. 

O banzo 

Como a depressão, o banzo é uma forma de mal-estar. A palavra banzo 
deriva de banza, que quer dizer casa, lugar; é uma palavra banto que 
em sua origem designa o fato de ser tomado pela nostalgia do lugar de 
onde se é originário. 

A palavra entrou na língua portuguesa e permanece em uso. Atual
mente exprime: ser tomado ao mesmo tempo de inanição, de desgosto, 
de apatia, de tristeza, de abatimento. Resulta em um estado de estupe
fação no qual o sujeito perde suas faculdades. Da palavra banzo, o 
português criará banzé, tumulto, barulho e confusão de vozes; banzar, 
olhar ao longe; banzeiro, a expressão de uma tristeza que não tem ra
zão aparente, a tristeza à qual alguém se abandona; diz-se banzar ou 
banzeado dos estados do mar, para exprimir os diferentes movimentos 
de suas vagas, metaforizando a tristeza. Por sua vez, o adjetivo banzado 
quer dizer que se está ferido pela decepção. 

O banzo era a doença mental mortal dos negros deportados da 
África para o continente americano e submetidos ao horror da lógica 

· Publicado originalmente em Letterina 11. 15: Les fim de cure, 1997. Tradução do 
francês: Graça Pamplona. 
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obscena dos negreiros. Foi definido pelos portugueses como "loucura 
nostálgica" ou "loucura forçada", fundada sobre a perda do país e le
vando à morte. 

Podemos dizer do banzo que ele é um afeto depressivo, e conside
rar que nos momentos em que o negro se via confrontado com o horror 
do ato do negreiro, esse afeto se desligava da cadeia significante e 
retornava como efeito da verdade do sujeito, articulado à dor da perda 
produzida no real. 

O sujeito escravo tinha então apenas duas possibilidades de esco
lha: ou encontrava a morte, ou aceitava um empobrecimento conside
rável de seu eu e permanecia na posição de escravo durante o tempo em 
que as condições objetivas do cativeiro não lhe permitissem retirar-se 
dali. 

Banzo e revolta 

Essa maneira o escravo organizava silenciosamente sua revolta, ou seja, 
permanecia habitado por seu banzo, sem dignidade, sem desejo próprio, 
submetido à impotência e à resignação, mas em vida. Submetido e 
dividido, o negro banto utilizava o canto para metaforizar sua dor. 
Com sua voz e seus tambores, ele fazia um certo banzé visando a um 
dizer sobre seu desamparo. Do dizer banzado o negro fez laço social por 
meio da música. 

Segundo o dicionário Littré, a revolta é um levante contra a auto
ridade estabelecida, contra o mestre. No sentido figurado, compara-se 
a uma perturbação moral: "Temo esse duro combate e essas potentes 
perturbações que já fazem em mim a revolta dos sentidos", escrevia 
Corneille. Na revolta, para recriar os laços sociais destruídos quando 
do exílio forçado, os escravos tomam posse da língua do feitor, o dono 
das ordens nos campos de trabalho. É assim que, por meio de seus 
escravos, o Brasil adorará o português como língua da nação, nação 
fundada no estilhaço da dominação produtora de banzo, de revolta, de 
impotência e de resignação. 

Falemos agora de Louise e de seu banzo. Seu nascimento não cons
tituiu um acontecimento. Ela antes foi um difícil embaraço para seus 
pais. Sua mãe não deixava escapar uma ocasião de lhe fazer saber que 
ela devia sua presença no mundo a um pacto com a vida, contra seus 
pais. Essa certeza dizendo respeito ao desejo materno era aquilo de que 
Louise alimentava seu banzo. Ela tinha um saber, ela sabia que seus pais 
a tinham trazido à vida como os negreiros traziam os escravos ao Bra
sil, na galera. 
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A vantagem desse saber era a de lhe permitir ter podido nomear de 
um só golpe o lugar de sua dor de existir. Mas o fato de nomear essa 
dor não lhe impedia de circular na vida, incansavelmente, ao sabor dns 
afetos, banzando como o oceano, entre banzo e revolta. 

Cada vez que ela era tomada pela necessidade de significar sua 
alienação ou sua destituição no Outro, seu banzo e sua revolta se mani
festavam. Cada vez que o simbólico não respondia, Louise nela escuta
va ressoar um imperativo: "Trabalhe!". Afetada por seu banzo, ela ne
gligenciava o simbólico para aplicar-se a seu gozo. Ela se via diminuída 
como pessoa e consagrava sua vida aos outros e à revolução. Forma de 
duplicar a castração, de falicizar seu corpo por meio de seu ideal, fazen
do-o afrontar sem cessar a morte, no real de um país estraçalhado pelo 
totalitarismo. Negando sua falta-a-ser, dava consistência ao Outro. Ela 
localizava a falta do lado do Outro e encontrava-se no corpo social 
assassinado pelos assaltos autoritários e tirânicos do Outro. 

Durante aquele tempo, ela conheceu o amor e teve homens em sua 
vida, mas foi ao corpo social que ela endereçou sua demanda de amor. 
Era no corpo social assassinado pela tirania que ela procurava encon
trar o significante de seu desejo. 

Louise e o desejo de saber o verdadeiro 

Ao longo dos anos, essa posição conduz Louise a um desenraizamento 
forçado. Na passagem de uma língua a outra provocada pelo exílio, ela 
aprendeu o que traduzir queria dizer e pôde começar a dizer seu incons
ciente. Fazendo apelo à metáfora paterna, por meio da submissão às 
convenções da língua do exílio, ela pôde largar a língua que se fixara, 
quando criança, entre sua mãe e ela. Descobrindo outras possibilidades 
para traduzir sua dor de existir, Louise poderá formular uma demanda 
de análise, criando assim as condições de um encontro entre o sintoma 
e o Outro por meio da tra~sferência. 

Sua queixa é então depositada: ela não podia mais ser uma judia 
errante no umbral da vida. Isso não foi formulado sob a forma de uma 
questão, mas posto sob a forma de um problema a resolver. Essa queixa 
- problema a resolver - articulava-se em torno do desejo de sua mãe de 
fazê-la desaparecer antes de sua vinda ao mundo. Esse desejo era 
duplicado pelo fato de que seu pai jamais a olhara ou a tomara em seus 
braços, a fim de contrariar o desejo materno. 

O analista, visando unicamente ao saber inconsciente contido nes
sa queixa, fez surgir, articulado à enorme dor de existir bem real que a 
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queixa atualizava, o lado "industrioso" de Louise. Ela pôde então en
tregar, na sua tristeza, seus significantes, deixando ao sujeito suposto 
saber, instalado, a tarefa de produzir o saber que seus significantes com
portavam. 

O banzo de Louise e os impasses de seu desejo 

Ela entra em análise e aceita que sua fala caia sob o golpe da interpre
tação. Na formulação de sua demanda, ela aceita pôr em causa o saher 
recalcado, mas com uma condição bem precisa, que ela indica ao ana
lista em sua forma de proceder: ela sabe o que ela quer, mas ela não 
quer saber nada do que ela deseja. Podemos dizer que sua entrada em 
análise é uma entrada decidida. Mas essa decisão resta subordinada a 
um 1mpasse. 

Como Lacan o diz a propósito de Dora, Louise encontra na sua 
situação uma espécie de metáfora perpétua: sem poder nada dizer disso 
que ela é. Prisioneira da impossibilidade de poder situar-se em relação 
ao amor, ela encontrará um lugar na historização de seu destino, mas 
esse lugar só pode se dialetizar por meio do tratamento de sua questão, 
sob o olhar silencioso do analista. O sentido de sua história não pode 
ressoar à distância. Dito de outro modo, esse sentido não é metonímico" 

Descrente, incapaz de se sustentar da crença na significação pater
na, submetida a todas as significações, ela entrara em análise como se 
entra em peregrinação. Ela queria resolver a invasão de desejo do Outro 
materno por meio de um encontro impossível. Em sua errância meta
fórica, Louise cultivava a esperança de um encontro sobre o rastro his
tórico de uma viagem já feita: aquela de seus avós vindos para o Brasil, 
da Espanha católica conservadora, do lado materno, e da Espanha dos 
judeus convertidos, do lado paterno. Os livros com teses anarquistas do 
tio-avô materno eram o lugar que garantia a possibilidade desse encon
tro. 

O que ela esperava desse encontro senão escre,·er sua história de 
sujeito e provar com essa escritura a existência da relação sexual, a fim 
de poder sair do umbral onde ela se postara? Subordinada assim a essa 
metáfora perpétua, Louise condicionava a procura de sua solução ao 
horror de saber isso que, no nível do desejo, organizava seu gozo e fazia 
impasse à descoberta de sua verdade. 

É essa crença na possibilidade de uma escritura da relação sexual 
que a análise atacará, malgrado o horror de Louise. Assim, durante 
vários anos de trabalho em torno de sua tristeza indignada, ela endere
çará uma demanda ao olhar silencioso do analista e essa demanda será 

250 



Extravias do desejo. depressão e melancolia. 

recebida. A partir daí, uma mensagem contida na elaboração subietiva 
pôde se construir e uma reordenação da história familiar formou-se em 
torno de uma vaga de lembranças retomadas sem cessar, pondo a céu 
aberto os elementos recalcados. 

Mas, à medida que se aproximava de sua história de sujeito, Louise 
recusava a cadeia significante na qual ela se inscrevera. O banzo de 
Louise chegara então a seu paroxismo, colocando-a em face da morte. 
Isso não a impediu de produzir um esclarecimento sobre a estrutura e o 
ganho de saber que esse esclarecimento comportava conduzm Louise a 
um certo bem-estar. 

Dois momentos cruciais virão regular seu desejo de outra maneira. 
Fatigada de exibir sua tristeza ao olhar silencioso do analista, Louise 
consentirá, enfim, em largar sua onda de lembranças e permitirá ao 
sonho tomar a frente da cena analítica. Seu lado "industrioso", libera
do da escravidão, vai se pôr a serviço da interpretação. 

Em torno dessas interpretações, Louise pode então nomear a lou
cura de seu pai e localizar o extra\'io de seu olhar fora de seu corpo; ela 
localiza esse olhar extraviado do lado da errância significante em que 
as condições do desejo dos avós paternos o haviam instalado e pode, 
então, nomear-se como ausência do olhar de seu pai. Ela sabe agora o 
que ela é. 

Uma modificação mais importante se produz: na sua vida ela pode, 
enfim, olhar-se em vias de escolher a direção a tomar. Seu banzo encon
trava-se, então, profundamente modificado. A tristeza permanece bem 
lá, porém estreitamente associada ao gosto da renúncia que suas esco
lhas implicavam. Ela não é mais prisioneira de seu banzar infinito. 

Ela descobre, enfim, que adorava errar como urna _judia. Que essa 
errância, separada de seu umbral, constituía sua força e sua fraqueza. É 
do lugar dessa errância que ela havia podido organizar sua estratégia a 
fim de escapar à realização do desejo do Outro materno e, assim, sub
trair-se à morte no real. Mas o desejo produzido por essa nova posição, 
regulando de outra maneira seu banzo, era ainda o desejo de saber o 
verdadeiro. É então que Louise interrogará sobre como dirigir sua vida. 
E foi a insuportável constância decidida do olhar silencioso do analista 
que lhe permitiu ver o caminho a tomar para responder a essa questão. 

Nesse momento, era questão de encontrar no trabalho o acesso a 
uma realidade unívoca. Era tempo de sair dos múltiplos lugares de 
errância e elaborar em torno dessa realidade significante um saber ca
paz de traçar novas vias no real. Mas para isso precisava abandonar o 
desejo de saber o verdadeiro. Ela aceita então interpretar um sonho que 
ela sofria há anos sem querer entender. 
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Nesse sonho, ela se encontra na iminência de tomar o avião para 
uma grande viagem que deve levá-la para longe de sua casa. Diante 
dela encontra-se uma valise1 que deve rapidamente arrumar. Ela é inca
paz de apreender com o olhar os objetos destinados à valise; a angústia 
a invade. Ela perde o avião em uma carreira sem fim e acorda. 

Louise desprende-se finalmente de suas construções imaginárias e, 
em torno da questão "Que posso eu saber desse sonho?", chega ao sig
nificante mala em português, e isola a causa de sua paixão de ignorar. 

De mala ela chega a Málaga, lugar de origem de seus avós mater
nos e de uma tragédia amorosa em torno de uma criança assassinada 
ao nascer. Foi essa tragédia que empurrou seus avós maternos em um 
navio [malle ]2 para o exílio, tendo como única riqueza uma mala de 
livros com teses anarquistas. 

É nesses livros que o tio-avô materno alfabetizará a mãe de Louise. 
A marca dessa tragédia é a corcunda de seu tio-avô materno, protube
rância herdada por todas as mulheres da família. Marca que assinala o 
lugar onde se localiza o gozo. 

A partir dessa realidade significante, Louise produzirá alguns ou
tros sonhos que lhe permitirão re-agenciar a castração em uma ordem 
lógica. Declinando seus sonhos um após outro, sempre guiada pelo 
sonho da mala, ela chega ao objeto inacessível sobre o guarda-roupa 
com espelho, no fim do corredor do quarto familiar: da valise que a 
protegia sairá uma boneca envelopada por ouripéis, tendo no lugar do 
sexo um pedaço de pano branco e chato. Página branca na qual era 
impossível escrever a diferença entre os sexos. Vazio no qual se inscrevia 
a falta. 

O trabalho, então, consistirá em subtrair o real da estrutura. Aqui, 
esse real é a parte de gozo do corpo que nela localizava-se nas articula
ções em torno do pescoço, no lugar da protuberância das mulheres da 
família, ao sabor dos efeitos de seu banzo. 

Uma noite, em viagem ao Brasil, ela se faz esclarecer sobre as his
tórias de amor do tio-avô materno. À noite ela produz um sonho. Ela 

1 No original: Devant elle se trouve u11e ualise ... eles objets desti11és à la i-alise. N. do T. 
O significante valise encontra em português o sinônimo valise, que permite sustentar o 
equívoco entre as duas línguas, o qual se perderia se traduzíssemos por mala. 

2 No original: C'est cette tragédie qui a propulsé ses gmnds-parents maternels, dans 
une malle, vers l'exil. N. do T. Era costume que os imigrantes viessem para o Brasil nos 
porões de transatlânticos no mesmo lugar destinado ao correio postal, malle-poste. 
Ainda, conforme o dicionário Le Robert, malle: "serviço marítimo; bagagem de grandes 
dimensões"; malle-cabi11e: "cabine para as viagens de navio". 
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está no meio de um corredor entre duas portas. De cada lado, nas duas 
peças que ela não pode ver, falam. Falam duas línguas diferentes. As 
palavras entram por seus ouvidos sem que ela procure apreender seu 
sentido. Diante dela encontra-se um buraco e, em torno de seus pés, 
terra. Ela se inclina e suas mãos puxam a terra para o buraco. Fina 
poeira, a terra tomba como um véu. Ela se levanta, desperta, sorri e 
adormece novamente com tranqüilidade. No dia seguinte, suas dores 
articulares a tinham deixado. 

É nesse trabalho do sonho que Louise estabelece um limite lógico 
ao saber e faz advir um limite do lado do gozo. 

Para concluir 

É no momento da solução edipiana que, confrontada ao real da castra
ção, ela desinvestirá o objeto, e a esse desinvestimento virão juntar-se os 
efeitos do supereu e da culpa. Louise permanecerá então fixada em seu 
banzo, trairá a si mesma, empobrecerá seu eu, e é nessa posição subjeti
va que ela entrará na vida, entre banzo e revolta. 

O tempo lógico da análise de Louise será determinado pelo traba
lho de verificação de seu banzo como afeto que, pela análise, é tornado 
o sintoma do sujeito. 



As lágrimas de Maria 

Maria Vitoria Bittencourt 

Nova forma do mai-estar na civilização, a depressão não existe para a 
clínica psicanalítica, pois sob essa denominação estão designadas dife
rentes modalidades de expressão do sofrimento do sujeito. No entanto 
com uma freqüência crescente nos deparamos com sujeitos que se apre
sentam como deprimidos. Essa queixa se justifica nas diversas agressões 
de que o homem de nossa sociedade moderna é vítima, como se a pro
cura da felicidade tivesse se tornado um objeto de consumo em que a 
falta não teria mais seu lugar. Por meio do significante depressão, o 
sujeito histérico pode encontrar uma via para afrontar com uma nova 
luta a impostura do mestre. Seria uma nova forma de sintoma histérico? 
Tentaremos responder a essa questão por meio de um caso clínico. 

Maria vem me ver seguindo a indicação de um psiquiatra com 
quem se tratava de sua depressão. Como os remédios não haviam obti
do o resultado esperado, pois suas lágrimas não se esgotavam, ele con
siderara que !v1aria precisava falar de sua tristeza para sair de sua apa
tia. Segundo o psiquiatra, tratava-se de um caso de depressão grave, 
com aparência de melancolia. 

De fato, Maria chora bastante. Com suas lágrimas, ela demonstra 
seu estado de desolação. Ela se queixa de sua inutilidade, de não pres
tar para nada. Seu marido ficou desempregado e ela cai doente justa
mente no momento em que deveria ajudar. Não quer mais trabalhar e 
nada· lhe interessa. Antes desse episódio, ela tinha muita energia: era 
uma mulher dinâmica. Hoje sua vida sexual é um deserto. A maneira 
como se apresenta é o retrato desse vazio. Aos 46 anos de idade, Maria 
parece ter uns sessenta. Suas roupas, de uma grande sobriedade e mesmo 
uma cena severidade, me fazem pensar em uma freira. Tudo que ela fez 
em sua vida não serviu para nada. Ela vive essa situação como um 
fracasso. Como ela mesma diz: "O mundo é injusto". Fala também de 
uma degradação da vida em família, de uma decadência da qual se 
sente culpada. Com efeito, as primeiras entrevistas podem ser resumi
das em uma série de lamentações e auto-acusações, que poderiam evo
car a melancolia . 

. Maria exprime seu sofrimento por meio desse mar de lágrimas, 
mas surge a questão: será que essas lágrimas poderiam servir a outro 
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objetivo, o de não querer ver? Segundo Freud, "o sofrimento acarretado 
pelas neuroses é exatamente o fator que as torna valiosas para a 
tendência masoquista" (1924: 207). O vazio depressivo pode efetiva
mente esconder um pleno de gozo? Tentaremos saber do que se trata. 
Antes de tudo, é preciso saber como o fenômeno depressivo se enuncia, 
para poder localizar a posição do sujeito em relação ao seu enunciado 
e, dessa maneira, emitir uma hipótese de diagnóstico. 

Após algumas entrevistas em que as lágrimas não se esgotam (não 
secam), Maria consegue me falar do início de sua desolação, ou seja, o 
desencadeamento de sua depressão. Esse estado depressivo começara 
há um ano por ocasião da morte de uma tia. Tratava-se da irmã mais 
nova de sua mãe, figura muito ligada a Maria. Elas eram vizinhas na 
casa de campo, o que permitia a .Maria ter um contato permanente 
com sua tia: uma mulher rica porém muito infeliz. Em u:n determinado 
momento, Maria decidiu não mais visitá-la, pois tinha muitos confli
tos com o marido de sua prima: um homem descrito como vulgar e 
grosseiro. Isso trouxe muita tristeza à sua tia, que estava muito doente 
e se sentia muito sozinha e abandonada. Segundo Maria, sua prima era 
muito ciumenta da relação afetiva entre elas. No dia de sua morte, essa 
tia teria dito: "Felizmente vou-me embora". Para i\1aria, isso se tornou 
insuportável, sendo que o pior era ver como "uma filha podia abando
nar sua mãe, como uma filha não amava sua mãe". Ela teve muitos 
remorsos de não ter ajudado sua tia que a tratava como filha. "Sua 
tristeza era não ter podido fazer ou mesmo de não ter feito o que deve
ria fazer" diz Maria, "sua impotência é o equinlente de sua tristeza". 

Isso nos faz lembrar o que Jacques Lacan considera um ponto de 
coincidência entre o luto e a melancolia. Diz ele: 

Trata-se de um remorso de um certo tipo [ ... ] que concerne um objeto 
que entrou no campo do desejo e que desapareceu. [ ... ] É preciso 
sondar esses remorsos dramáticos [ ... ] talvez, aqui, retorne contra o 
sujeito, uma potência de insultos que pode se parecer com a que se 
manifesta na melancolia (1960-1: 459). 

A partir desse esclarecimento, pensamos tratar-se de um estado depressivo 
em razão de uma perda de objeto, que se situa sobretudo em uma estru
tura neurótica. Poderíamos evocar o que se chama de luto patológico, 
que se traduz por uma incapacidade do sujeito de renunciar aos laços 
com o objeto perdido. O que Maria perdeu nesse objeto? Referimo-nos 
a O seminário, livro 1: os escritos técnicos de Freud, em que Lacan nos 
diz que "o ideal do eu é um organismo de defesa perpetuado pelo eu 
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para prolongar a satisfação do sujeito. Mas ele é também a função mais 
deprimente, no sentido psiquiátrico do termo" (1953-4: 11). lbdemos 
concluir que a perda do objeto de Maria remete à sua impotência: ela 
não estava à altura de seu ideal cristão, que a intimava a ajudar o 
próximo; ela não era mais o que acreditava ter/ser até então. Durante 
toda sua vida se dedicou a ajudar sua família. De fato, sendo filha 
única, Maria se apresenta como o objero que substitui os cinco bebês 
perdidos por sua mãe (um antes de seu nascimento, e quatro depois). 
Ela afirmou: "Nós somos seis irmãos". Esse enunciado pronunciado 
com uma certa indiferença - enunciado em que ela se inclui nessa série de 
mortos - nos faz pensar que ele talvez exprima uma fantasia. 

A primeira versão de seu mito individual consiste em considerar 
que ser filha única implicaria sacrificar-se para o proveito dos outros. 
Nas suas lembranças infantis, Maria exemplifica essa posição de sacrifício 
do sujeito: "Dentro do forno de sua casa, há vários pedaços de frango 
que ela distribuía aos vizinhos". Em uma outra lembrança, ganha um 
anel de seu pai e dá a sua amiga do colégio. Isso desencadeia uma 
grande raiva por parte de sua mãe. Ao localizar essa lógica de sua vida, 
Maria se pergunta: "Deverei sempre pagar o preço de estar viva?". Isso 
nos remete à relação do luto com o "crime de existir", articulado por 
Lacan no seu comentário de Hamlet. 

Durante sua infância, Maria era o centro de atenções de seu pai. 
Ele lhe dava tudo, para ele era "um Deus no céu e ela na terra". Um dia, 
vangloria-se Maria, ele lhe deu mil balas como presente de Páscoa. Essa 
relação amorosa com o pai a mãe tinha ciúmes. Esse pai muito atenci
oso e rico, que fazia todas as suas vontades, perdeu tudo na guerra. 
Segundo Maria, não foi por culpa sua, mas de um sócio que o roubou. 
Porém depois ele conseguiu um trabalho em um cassino, graças a um 
certificado falso, onde ganhou muito dinheiro; "muito honestamente", 
Maria justifica. A partir de um sonho em que, durante um jantar com 
ministros, ela é substituída por um ministro e sai para salvar a vida de 
uma pessoa, ela constata que se tratava de um alcoólatra. Desde então, 
surge uma outra versão do pai: ele teve duas falências, dívidas de jogo 
e se tornou um alcoólatra. 

Esse momento corresponde à adolescência de Maria, quando as 
coisas se complicaram: com a falência do pai tudo se afunda, ela perde 
sua situação. Ela vai viver durante um ano com sua mãe, tendo muitos 
conflitos. Sua mãe é descrita como uma pessoa muito autoritária, uma 
mulher muito vaidosa, que jamais trabalhou. Depressiva e caprichosa, 
a mãe acusava seu marido de incompetência, não sabendo administrar 
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seus negoc10s. Esses momentos são narrados por Maria com o senti
mento de ser abandonada pelo pai: ela não era nada para ele, ele a 
deixou, ela se tornou uma "pobre coitada, traída pelo Outro". 

Maria encontra uma solução para essa situação com o seu casa
mento. Aos 18 anos, casa-se com um exilado político muito mais velho 
que ela, mas "muito alto e muito bonito". Em razão de dificuldades 
financeiras, eles vão viver com os pais dela, ocasião em que nasce seu 
primeiro filho. Poderíamos qualificar essa solução como bastante 
freudiana, ou seja, "o desejo do pênis leva a menina a se afastar da mãe 
e a se refugiar na situação edipiana como um porto". O refúgio de Maria 
se encontra na maternidade que lhe deu, como ela mesma afirma, "um 
filho perfeito". Dois anos depois, seu marido tem um problema de saú
de e Maria é obrigada a trabalhar. Assim ela denuncia a impotência do 
marido, incapaz de se estabelecer profissionalmente. Ela o trata de "fra
co", "covarde", reencontrando dessa maneira seu lugar de vítima, dessa 
vez no casamento. Nesse período, sua vida profissional começa a se 
afirmar. Ela retoma seus estudos, aperfeiçoa-se e inicia sua carreira de 
arquivista. Funcionária exemplar, queixa-se de trabalhar mais que seus 
colegas. Não sem uma certa satisfação, pois Maria toma o lugar do 
Mestre, e todos dependerão dela. Por meio de sua identificação viril, a 
estratégia do sujeito restaura o pai ideal, sustentando seu desejo 
[défaillant] e denunciando os semblantes masculinos. Assim, nesse destino 
de infelicidade o sujeito encontra sua felicidade fálica. Como diz Goethe: 
"Saborear até a última gota a amargura que o destino nos traz". 

Finalmente, as acusações que no início da análise :'.\1aria dirigia a 
si mesma escondiam que é o Outro - os corrompidos, os incapazes, os 
incompetentes -, no caso seu marido, o responsável por seu sofrimento. 
Nessa afirmação todo seu dinamismo retorna, sua depressão está bem 
longe ... A partir de associações em torno de um sonho com o globo 
terrestre - sonho que roma a forma de um pesadelo - em que caminha 
e destrói países, ela revela que não é tão forte como pensava ... Seu 
eterno cansaço encontra sua razão de ser, e ela decide parar essa inclina
ção ao sacrifício. 

Nessa virada o trabalho analítico em torno dos ideais leva o sujei
to a questionar um outro ponto que pode ser articulado à experiência 
de perda. Um dia, um comerciante lhe diz que sua filha é muito bonita: 
"É o diabo". O horror dessa revelação da sexualidade de sua filha ado
lescente toca em um ponto insuportável. Ela recrimina o faro de sua 
filha querer se exibir, de vestir roupas justas, de ser vaidosa como sua 
própria mãe. E, nesse momento, as lágrimas voltam à cena. Ela confessa: 
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"É sua infelicidade". Para Maria essa filha encarna "o pecado", mesmo 
termo utilizado para "o pecado" do pai. O pecado de sua filha repre
senta a sensualidade feminina da qual ela fazia tudo para se afastar. 
Com efeito, 12 anos depois de ter seu primeiro filho, Maria fica grávida 
"por acaso". Uma gravidez difícil, com complicações na placenta, em 
que a hipótese de gêmeos foi evocada. Ela teve medo de perder o bebê 
por não o ter desejado realmente. Finalmente, a filha nasce sem 
problemas, tudo vai bem ... até a adolescência. 

Assim, essa filha que se tornava uma mulher remeteu Maria à ques
tão da feminilidade e de sua relação com a mãe. Segundo ela, esse é o 
"nó da questão"; sua depressão deve ser localizada nesse ponto, pois 
"ela fica louca por causa de sua filha [ ... ] ela pode se perder [ ... ] ela 
roubou o que Maria mais amava: seu pai e seu marido". Daí surge um 
outro ponto da saga da família. Quando Maria tinha 15 anos, sua mãe 
descobre que seu pai tinha uma amante e tenta se suicidar, tomando 
uma dose elevada de remédios. Uma hospitalização se faz necessária, e 
um grande momento depressivo é diagnosticado. Essa descoberta da 
mãe é um novo choque para Maria, pois ela se considera traída por seu 
pai pela segunda vez. 

Nesse segundo tempo, a frase "uma filha que não gosta de sua mãe" 
põe em jogo a rivalidade e sobretudo o ódio na relação mãe-filha. Por trás 
do personagem materno, que é apresentado como uma vítima, descortina
se a questão da mulher. A depreciação do Outro materno, enganada por 
um homem alcoólatra, interdita o acesso de Maria à feminilidade? Assim, 
atrás da questão do luto impõe-se uma outra vertente das lágrimas, im
põe-se o desejo de não ver. Segundo Guy Briole, "é menos a recriminação 
que toca o sujeito deprimido que o olhar que o visa e o julga" - para além 
do falo, o olhar, causa de desejo, não é a visão (1996: 36). 

O tratamento analítico prossegue e Maria decide não acompa
nhar seu marido, que encontrou um trabalho em uma outra cidade. 
Ela resolve ficar, pois quer continuar sua análise e também "para não 
largar sua filha". Sozinha com sua filha, Maria percebe a parte que ela 
toma na desordem de seu mundo. Sua filha é uma mulher, é a revelação 
tardia de "a mãe é uma mulher", portanto alguma coisa lhe falta. Ope
ra-se uma mutação que reorganizará os eventos de sua infância, aos 
quais Maria conferirá um novo sentido. Ela encontra seu marido nos 
fins de semana e consente em ter uma vida sexual. Mais tarde, ela 
reconstitui o casal, não sem um certo prazer. Ela interrompe sua análise 
e deixa sua filha tranqüila, o que eu encorajo. Dando meu acordo quan
to à essa saída, pensei na indicação de Lacan que nos diz em 197 5: 
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"Quando o analisando pensa que é feliz no viver, então basta" (1976: 15). 
Assim, esse caso pode nos mostrar que a aparente depressão grave 

de cunho melancólico se revelou como um estado depressivo que deve 
ser inscrito no registro da neurose. Aliás, em "Luto e melancolia" (1917), 
Freud formula que na melancolia trata-se de uma experiência de perda 
que comporta "uma depressão profundamente dolorosa, uma suspen
são do interesse pelo mundo externo, a perda da capacidade de amar, a 
inibição de toda a atividade". Esses pontos são comuns com o luto. 
Freud afirma tratar-se da mesma coisa nos dois casos. Mas em seguida 
ele estabelece um traço diferencial: a perturbação da auto-estima que se 
manifesta por meio de auto-recriminações. Daí a distinção: no luto "é 
o mundo que se torna pobre e vazio, na melancolia é o próprio eu" 
(1917d: 276-8). 

As auto-recriminações de Maria se referem sobretudo ao campo 
do Outro, esse Outro falido [défaillant] e iniusro que a remete à sua 
impotência, a se manter em uma posição idealizada. Não é somente a 
perda de um objeto amado que a faz chorar, mas a perda de seu "brilho 
fálico". Seu estado depressivo é um efeito do buraco no Outro, irrepa
rável, que leva o sujeito a remanejar suas identificações imaginárias, 
com as quais ele tenta preencher o que lhe falta. Na melancolia as auto
acusações se articulam com um buraco no eu em que o sujeito se 
identifica ao objeto perdido, objeto sem nenhum revestimento narcísico. 
Segundo Lacan, o luto pode se aparentar à melancolia "em razão da 
insuficiência dos elementos significantes para fazer face ao buraco cria
do na existência. É o sistema significante no seu conjunto que é posto 
em causa com o mínimo luto" (1989:100). Diante do buraco no Ou
tro, buraco real provocado pelo luto, o sujeito é convocado pela reali
dade a desinvestir o objeto e reduzi-lo aos únicos significantes que o 
representavam. Para o psicótico é o oposto, pois o buraco no simbólico 
(foraclusão) reaparece no real, sob a forma de uma desvalorização que 
pode levar ao delírio de inferioridade moral e à dissolução imaginária, 
que é sua conseqüência. 

É necessário questionar a função da depressão na estrutura neuró
tica, no caso, na histeria. Para Freud, a depressão é conceptualizada 
como o efeito de uma limitação funcional do eu, que não constitui um 
sintoma. Esse desinvestimento se manifesta para !\.faria por uma inibi
ção no trabalho, uma pane do desejo. Sua queixa não comporta uma 
interrogação que poderia levar à dimensão metafórica; ela se exprime 
por lágrimas. Chorar a morte de sua tia pode equivaler a chorar o aban
dono do pai, uma renúncia ao seu lugar de "filha preciosa de um pai 
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digno de admiração". Mas isso recobre para Maria uma outra questão; 
sob a falta do Outro é a sua própria questão que está em jogo: o que é 
uma mulher? Aí, falta o significante, não há resposta. O buraco é de 
estrutura, a falta fálica da mulher é irreparável. Para Maria, uma solu
ção é fechar os olhos (reivindicação fálica). Freud, no fim do século 
passado, dizia: "Temos que concluir que uma dose maior de coragem 
moral teria sido vantajosa para a pessoa em questão" - em vez da histeria 
(1893-5: 171). 

Para concluir, colocar a depressão como uma "verdadeira doença" 
é uma maneira de instalar o sujeito no lugar de vítima dos acontecimen
tos, ou seja, você não é nem culpado nem responsável da dor de existir. 
Para o sujeito histérico seria colaborar em sua relação com o discurso 
do Mestre, fazendo consistir sua falta-em-ser. Essa é a ocasião para 
refletirmos sobre os efeitos do discurso da ciência, que, graças à eficácia 
dos medicamentos sobre o organismo, tenta negar a causalidade psíquica 
do sujeito no fenômeno da depressão. O certificado de "deprimido" 
permite ao sujeito gozar sem experimentar a falta: será esse um novo 
modo de gozo de nossa época? Será que estamos vivendo, como 
anunciou Lacan há trinta anos, no reino da criança generalizada? 

Fica essa questão. 



Do impasse ao luto 

Luiza lnes Wisniewski 

Na clínica analítica, partimos do sintoma. Para a psicanálise, ele não é 
um transtorno qualquer e não raro se apresenta identificado à própria 
vida do sujeito. Nesses casos, esse último não o reconhece como tal e o 
carrega sem sabê-lo. A conjunção do sujeito com o seu sintoma, obser
vada no mal-estar, na infelicidade, no sofrimento em que se cifra uma 
satisfação desconhecida, deixa pouca margem ao trabalho de análise. 
Com efeito, para que uma análise seja possível é necessário que o sinto
ma seja experimentado pelo sujeito como um "corpo estranho". É só a 
partir dessa divisão que ele pode se constituir como uma questão que 
justifica uma análise, revelando-nos que a demanda, ao colocar o que 
antes era sinal de padecimento e satisfação solitária em uma perspecti
va de abertura ao Outro por meio da palavra, já é uma tentativa de 
restituição de seu estatuto simbólico. 

Efeito da psiquiatria medicamentosa, a síndrome depressiva vi
gente, ao desfazer as estruturas clínicas, não só opera uma outra abor
dagem da patologia psíquica, como também produz, nos doentes de 
que trata e mesmo no público alcançado por sua divulgação, efeitos no 
sentido de propiciar a conjunção do sujeito com o sintoma. Entre os 
efeitos do continuum diagnóstico da síndrome depressiva, a tristeza 
acaba sendo arrastada para um continuum sempre patológico. 

Todavia, na prática clínica, o diagnóstico nem sempre é estabeleci
do com facilidade. Freud não fala de depressão. Ele estuda o luto e a 
melancolia, comparando e diferenciando estruturas clínicas; trata dos 
impasses do primeiro definindo-o como um trabalho psíquico relativo 
à perda de objeto, ou seja, para Freud, a tristeza que afeta o sujeito não 
autoriza o estabelecimento de um continuum diagnóstico. Ao contrá
rio, todo seu esforço tem o sentido não só de determinar as particulari
dades clínicas, como também de precisar as diferentes posições subjeti
vas perante a perda de objeto. 

Portanto, todas as vezes em que um pedido ao analista se faz em 
razão de um estado depressivo do ser, mas não só nele, está posta a 
necessidade de um trabalho prévio a fim de que ocorra uma transfor
mação efetiva da posição do sujeito em relação ao seu sofrimento. É a 
partir de um caso, ou seja, desde a clínica, que me proponho discutir a 
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questão diagnóstica; em outras palavras, a produção dessa condição 
prévia à entrada no dispositivo analítico. 

Ocaso 

Neusa vem porque a irmã acha que ela precisa de tratamento. Vem sem 
dizer ao médico, pois, segundo ele, ela tem uma depressão endógena, 
tem de tomar remédio, e não ir a um psicanalista. Neusa já desobedeceu 
seu médico duas vezes, sempre por orientação da irmã. Já foi a uma 
psicóloga, que a aconselhava, e a um psicanalista, com o qual perma
necia em silêncio. Todavia, tem receio de desobedecer seu médico por
que, mesmo não se sentindo melhor com os remédios, sente-se segura 
com ele. 

Nunca está muito boa e às vezes fica muito doente: de cama, não 
faz nada e só tem vontade de voltar para a casa de sua infância, que não 
existe mais. Aflita, pensa na morte e tem medo de fazer uma bobagem. 
Pensa que pode pegar uma faca sem saber o que está fazendo e se matar; 
então lembra dos filhos e imagina como seria para eles suportar isso. 

O seu pai se matou quando ela tinha 14 anos. Não sentiu nada 
com sua morte; quando trouxeram o corpo, nem o viu direito. Jamais 
sentiu saudades ou falta dele. Pensa por que não o olhou bem. Um 
parente está muito doente, quer estar lá para ver, quando ele morrer. 

A morte do pai pôs fim à casa da família e a vida continuou muito 
difícil. Casou anos depois. Não era apaixonada pelo marido, mas sem
pre foi boa dona-de-casa e mãe. Acha que não ama seus filhos e que 
nem quis realmente tê-los, mas sempre esteve atenta para que nada de 
mal lhes acontecesse. Em resumo, sempre trabalhou muito, não lembra 
de nada, exceto de que não era doente. 

Primeiro desenvolvimento 

Em 1917, Freud nos diz que o luto e a melancolia têm em comum as 
seguintes características: a dor, o desinteresse pelo mundo externo, a 
perda da capacidade de amar e as inibições das funções do eu. No luto, 
esse estado se deve à entrega do sujeito ao trabalho que este comporta: 
o abandono dos investimentos libidinais implica o exame da realidade 
e a oposição da libido, que resiste em subtrair-se. A melancolia, entre
tanto, revela uma característica distinta: a diminuição do amor pró
prio se apresenta por meio de auto-acusações. A relação de obieto se 
rompe ante uma ofensa ou decepção, mas a libido livre não se desloca 
para outro objeto e retorna ao eu. A identificação entre o eu e o objeto 
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abandonado tem efeitos sobre o eu, que passa a ser julgado com extre
mo rigor pela consciência moral. Enquanto n.o luto o eu renuncia ao 
objeto, constatando sua morte, na melancolia a identificação narcísica 
se converte no substituto do investimento erótico, apesar do conflito 
com o objeto. Portanto a melancolia é caracterizada por essa volta da 
libido ao eu. 

No caso de Neusa, embora existam indícios do que pode ser uma 
identifi~ação ao pai, é importante não se precipitar na significação de 

_ uma identificação a um suicida. Se, por um lado, é visível um fascínio 
_pelo momento da morte, por outro a ausência de auto-acusações bem 
como dos efeitos benéficos de um trabalho de luto chamam a atenção. 
Se a tristeza é o efeito no eu correspondente à perda de objeto, Neusa 
parece não ter sofrido alterações com a morte de seu pai; a vida difícil 
com muito trabalho seguiu seu curso. Ademais, vale observar a ocor
rência de um deslocamento temporal. O não sentir nada em que se faz 
notar um esvaziamento, um empobrecimento do eu, o que poderia ca
racterizar-se como uma perda de libido, chama a atenção justamente 
porque não representa para Neusa nenhuma modificação em sua vida. 
Não sentia nada, mas não era doente. A dor, o medo e essas idéias 
relativas à morte não se apresentam após a morte do pai. Neusa tem 
agora quarenta anos e até quatro anos atrás não era doente. 

Segunda parte 

. Após o crescimento dos filhos e uma boa situação financeira proporcio
nada pelo marido, uma amiga a encorajou a aprender a dirigir. Sempre 
teve vontade de dirigir, mas o medo não permitia. Ficou doente assim 
que dirigiu pela primeira vez. Começou a ter medo de fazer uma boba
gem: de bater o carro, causar um-acidente, aleijar ou matar alguém. 

Quando dirige perde a visão, não consegue ver os carros e os obs
táculos que estão ao lado. Gostaria de ser como as outras mulheres, 
que vão e voltam, que pegam o carro e saem. Considera-se burra. Isso é 
por causa do pai. Ele a chamava de burra e dizia que ela não dava para 
nada. Sempre a levava para o trabalho; às vezes mandava que ela fizes
se coisas que davam medo: ir sozinha por um caminho, chamar alguém, 
ficar do lado de fora da casa no escuro etc. Certa vez a deixou de castigo 
trancada em um quartinho escuro. Neusa não lembra bem se havia um 
outro menino junto a ela ou se era seu pai. Ele a maltratava muito, mas 
estava sempre a seu lado. Lembra que uma vez o pai estava à beira de 

265 



Extravias do desejo: depressão e melancolia 

um buraco e que teve muita vontade de empurrá-lo. Nunca se deu conta 
de que seu pai era doente, que tinha sido internado várias vezes. 

Segundo desenvolvimento 

Os maltratas da vida durante muito tempo parecem ter garantido a 
Neusa a mesma posição que tinha na relação com seu pai: era burra e 
só devia se mover para o trabalho. Cumprindo suas obrigações, mante
ve-se sem maiores conflitos até que as suas condições de vida melhora
ram. No que as obrigações diminuem, Neusa é pega pelo movimento, 
pelo desejo. 

Fazer o que as outras mulheres fazem se materializa no ato de 
dirigir e poder ir e vir. Ao se ver ameaçada de separação da burra, dessa 
identificação estabelecida a partir da relação com o pai, fica doente, 
pois a separação exige da economia psíquica uma retirada da fixação a 
essa representação do pai que lhe norteara a vida até então. 

A intervenção do médico seguida da intervenção da irmã, que lhe 
dizem o que ela é (a depressão endógena, a doente como o pai), tendem 
a estabilizá-la na doença. Burra se desloca para depressão endógena e 
para doente em uma tentativa de mantê-la como antes, não se moven
do senão por necessidade. Dito de outro modo, ser a mulher da neces
sidade e ser a mulher doente tendem a uma equivalência. 

No entanto a sua doença tem crises. Em "O inconsciente" (1915c), 
Freud nos adverte de que pode acontecer que um impulso, ao ser perce
bido, seja erroneamente interpretado; isso ocorre quando a repressão 
de sua verdadeira representação se vê obrigada a enlaçar-se a outra idéia. 
Neusa tem crises toda vez que alguma representação se enlaça com o 
impulso inconsciente contido na cena em que teve vontade de empur
rar o pai em um buraco. Paradoxalmente, ao relatar essa lembrança, 
não sente angústia; simplesmente cogita se sentiria ou não alguma culpa 
por ISSO. 

Ao relacionar suas crises com as notícias de morte, repete várias 
vezes "não havia necessidade, fico pensando que não há necessidade de 
ninguém morrer". Portanto crises de angústia, que assinalam o perigo e 
a presença do desejo, sempre mantido no desencontro, no passar ao 
lado, na olhada rápida. 

Em "O eu e o isso" (1923 ), ao falar-nos sobre o sentimenro de 
culpa, Freud destaca que na melancolia, ante a intensidade das acusa
ções do supereu, o eu não se atreve a iniciar nenhum protesto, reconhe
ce-se culpado e submete-se ao castigo. Em casos de histeria, no entanto, 
há outro mecanismo da inconsciência do sentimento de culpa: o eu se 
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defende da percepção penosa com que a crítica do supereu o ameaça, 
da mesma forma que habitualmente se defende da pulsão, ou seja, com 
a repressão. Dessa forma, ele mantém distanciados o material que se 
refere à pulsão e aquele que se refere ao sentimento de culpa. Essa 
anestesia afetiva tão duradoura em Neusa parece ser o resultado dessa 
distância do inconsciente a partir da redução da vida à necessidade, 
redução que já se havia instalado aos 14 anos e que mantinha à distân
cia tanto a presença quanto a perda do pai. 

Portanto essa tristeza pobre indica uma estratégia para não ter de 
lidar com a falta no pai, com a falta no Outro, e se completa com essa 
posição de estar ao lado das mulheres e da morte, ao lado do que se 
move para além da necessidade, com a condição de que não seja tocada 
por esse movimento. Quando acontece, fica doente. Se o luto como 
trabalho de dissolução, de desocupação, ante a constatação da perda 
impõe definitivamente a separação do objeto, Neusa parece ter feito 
sua vida à margem dessa constatação. 

Terceira parte 

Neusa se apresenta rechaçando as aproximações. Não quer saber dos 
pedidos amorosos de beijos e abraços que lhe endereça um dos filhos, 
tampouco das exigências. No início das entrevistas, quer ir embora por 
não suportar se ver diante do que para ela se apresenta como uma 
exigência: falar. Aos poucos, consegue fazê-lo. Começa a falar também 
com os doentes que conhece em seu trabalho e chega a uma conclusão 
a respeito de sua doença: não é depressão, porém ansiedade, medo de 
se movimentar, de escolher, de decidir. Relata essa conclusão junto à 
confirmação de seu diagnóstico: fez uma tentativa de auto-medicação 
com um ansiolítico; tomou uma dosagem bem pequena com um medo 
muito grande de estar fazendo uma bobagem. Percebe que sua angústia 
cresceu tanto com essa decisão, que o remédio não teve o menor efeito. 
Deixa de ir ao médico da depressão endógena, começa a ter lembranças 
e a sonhar. 

Conclusão 

A dor, nos diz Freud em "Inibição, sintoma e angústia" (1926), "surge 
quando uma excitação atua continuamente, atravessando os disposi
tivos de proteção, implicando o sujeito nesse impossível de satisfazer. 
A dor é pois a verdadeira reação à perda de objeto e a angústia, a verda
deira reação ao perigo que tal perda traz consigo": 
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Para Freud, a aflição não é de maneira alguma uma entidade clí
nica, mas sim um afeto que se instala a partir da perda de um objeto 
erótico ou um equivalente (por exemplo, um ideal), ou seja, uma rea
ção a uma contingência da vida que, mais cedo ou mais tarde, todo 
sujeito experimentará. Importa considerar que diante da perda do obje
to no real surge a necessidade de um trabalho de retirar a libido do 
objeto irremediavelmente perdido, e que essa retirada implica um aban
dono de uma posição libidinal de satisfação bastante difícil para o su
jeito. Trata-se de um trabalho no simbólico que põe em relevo a relação 
do sujeito com o objeto originariamente perdido. 

Para Neusa, esse trabalho simbólico já tinha se congelado antes da 
morte do pai ao ser reduzido ao significante burra e à necessidade de 
trabalhar. Trata-se, portanto, de um luto à espera, em sofrimento. Nesse 
sentido, sua doença, uma vez que pôde ser reinterpretada nesse traba
lho prévio como medo de mover-se, comporta um apelo ao simbólico, 
um apelo ao Outro, e indica uma abertura· do sujeito à dimensão in
consciente. 



Parte V 



Problema xxx, 1 • 

Aristóte!es1 

Por que todos os homens que foram excepcionais (perittot1 2 no que 953a lll 

concerne à filosofia, à política, à poesia ou às artes aparecem como 
sendo melancólicos, a ponto de serem tomados pelas enfermidades 

· Versão do grego: Elisabete Thamer. O presente texto constitui-se em uma versão da 
primeira parte (parágrafos 953a 1 O - 955b 40) do Problema XXX, atribuído a Aristóteles 
ou a Pseudo-Aristóteles (ver nota 1). Para nosso trabalho, utilizamos o texto grego 
estabelecido por Ruelle (1922), consultando também as edições de J. Pigeaud (198 8: 
82-106) e de R. Klibansky (1979:51-75). Quanto às controvérsias do estabelecimento 
do texto, concordamos com Pigeaud (1988: 82, n. 32) e com Forster (1927, n. 30), 
aceita tanto por Pigeaud quanto por Klibansky. A versão de um texto clássico configura
se como uma tarefa das mais complexas. O desuso de uma língua, que se não é morta, 
devido ao fato de ressoar no berço de nosso próprio léxico, impõe ao tradutor o 
desafio, por vezes profano, de rasgar o véu dos sentidos vigentes, acessíveis, na ten
tativa romântica, talvez, de trazer à luz o frescor originário da letra grega. Optamos, 
destarte, pela sintaxe tortuosa, pela simples transliteração quando, por nossa herança 
greco-latina, a língua portuguesa nos oferece essa via. A sintaxe, por vezes dura, 
recheada de partículas (pois a pontuação grega difere da nossa) pode, para além de 
questão de estilo, evidenciar também nosso desconhecimento acerca do pensamento 
do autor. Dificílima é portanto a tarefa de traduzir um texto da Antigüidade Clássica, 
e a consulta a diferentes edições/traduções nem sempre é esclarecedora. Trata-se sempre 
de uma versão, no sentido que esse termo comporta de criação e de se voltar para. 
Como uma versão, esboça uma tentativa primeira de acercarmo-nos desse texto, 
elementar e originário para o que, agora, é nosso objeto de discussão. Somos especial
mente agradecidos a Henrique Fortuna Cairus, professor de Língua e Literatura Grega 
da UFRJ, pela paciência e disponibilidade com que revisou nosso primeiro exercício de 
versão clássica. 

'Ao que tudo indica, não havia na Antigüidade dúvidas quanto à autoria do Problema 
XXX, que está editado junto com os demaisProblemas escritos por Aristóteles. Diógenes 
Laércio (1995: V, 23), embora não explicite o teor de cada um destes, relaciona os 
Problemas entre a vasta obra do filósofo. Cícero, em Tusculanes, Sêneca, em De 
tranquilitate animi (cf. Pigeaud 1988: 54) e Plutarco, em Vida dos filósofos ilustres (v. 
IV), fazem referência ao texto, citando-o como de Aristóteles. Mais tardiamente, 
surge a hipótese de o Problema XXX ser de autoria de Teofrasto ou algum outro 
discípulo de Aristóteles. Contribui para essa hipótese o fato de o próprio Diógenes 
Laércio (1995: V. 44) relacionar, entre as obras de Teofrasto, um texto sobre melancolia 
(Perí melancholías), bem como um tratado sobre o fogo (Perí pyrós) mencionado no 
próprio Problema XXX. De qualquer modo, trata-se, indubitavelmente, de um texto 
que se encontra no âmbito do pensamento aristotélico, bem como situado de modo 
congruente à visível herança de um tema platônico (desenvolvido, principalmente, em 
Fedro), juntamente com o Corpus hippocraticum e toda tradição médica grega. 
2 Perittós/perissós, termo fundamental do Problema XXX e de difícil tradução. Indica, 
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oriundas da bílis negra (apà melaínes cholfs)' - como o que se diz de 
Hércules nos [mitos] heróicos? Pois aquele parecia ser dessa natureza 
(tês physeos)4, e é por esse motivo que os antigos designaram doença 
sagrada as enfermidades dos epilépticos. A ékstasis5 para com seus fi
lhos e a eclosão de úlceras antes da [sua] desaparição no Oeta tornam 
isso evidente; pois isso ocorre aos muitos [acometidos] pela bílis negra 
(apà melaínes cholis). Também aconteceu de essas úlceras acometerem 
Lisandro, o lacedemônio, antes de sua morte. Ainda há [os mitos] a 
respeito de Ájax e Bellerofonte: dos quais um tornou-se completamente 
ekstátikos, enquanto o outro buscava lugares ermos (tàs eremías edíõken)6, 
por isso Homero compôs assim: "Mas, depois que ele [Bellerofonte] 

originalmente, "o que ultrapassa a medida, o limite" (conforme perímetro, em português). 
Desse sentido primeiro advém "extraordinário, o que se distingue erc. ". Pode designar, 
também, "o supérfluo, o resto", como, por exemplo, ''o excesso de contingente militar". 
Há, no próprio Problema XXX, uma passagem (955a-24) que ernca o sentido de 
''excesso, resíduo", utilizando um termo derivado deste (períttonw). Escolhemos, 
portanto, traduzi-lo pelo termo excepcion,d, por este evocar, de algum modo, os dois 
campos semânticos descritos. 

'O termo melancolia origina-se da composição de dois termos: mélaina (negra) e chalé 
(bílis). Melancolia significa, literalmente, bílis negra. 
4 Physis; esse termo grego, traduzimos, como se faz correntemente, por "natureza". 
Cabe, entretanto, ressaltar que, para os gregos, esse termo não tinha exatamente o 
sentido que modernamente lhe atribuímos. Originalmente, physis indicava, por meio 
do sufixo sis, a ação do verbo phyõ. "impulsionar, fazer nascer, fazer crescer, engendrar". 
M. Heidegger (1993: 484) comentou: "Physis, os Romanos a traduziram por natura; 
natura de nasci, nascer, provir de, em grego: gen-; natura: o que deixa provir de si". 

5 Ékstasis; termo composto pela preposição ek (fora, para fora) e pelo substantivo 
stasis (ação de pôr, estabilidade, posição, postura). Designa, portanto, "a ação de se 
deslocar, deslocamento, desvio ou a ação de estar fora de si". Alguns comentadores, 
como Pigeaud (1988: 38-ss), consideram como indistinto o emprego dos termos 
éktaszs e manía, traduzindo ambos pelo termo "loucura". Talvez ele tenha razão. 
Outrossim, desejamos proporcionar ao leitor a possibilidade de uma interpretação 
pessoaL ao verificar que em momentos precisos, ou não, o autor emprega cada um 
deles. Optamos, então, por manter o decalque com o texto grego original. Platão 
discorre extensamente acerca da 111,mía no diálogo intitulado Fedro. ~esre, Sócrates 
distingue: "Mas há duas espécies de manía: a produzida por doenças [nosemâton] 
humanas e a que por uma revulsão divina nos tira dos hábitos cotidianos.[ ... ) ~am,mía 
divina, distinguimos quatro partes, referentes a quatro di,·indades: a :\polo atribuímos 
a inspiração mântica; a Dionísio, a teléstica [ou de iniciação nos mistérios]; às .\lusas, 
a poética; e a quarta, a erótica, considerada a melhor de codas, a _.\frodite e a Eros[ ... ]" 
(265 a-b). 
6 Tâs eremías edíõken; literalmente: "buscou as eremias". Esse último termo designa 
tanto lugares desérticos, ermos, quanto a solidão. Daí ermitão, em português. 
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tornou-se odiado por todos os deuses, vagou sozinho pela plana Aléia, 
roendo seu coração (thymón) e alijando7 o caminho dos homens". 8 

E, dentre os heróis, muitos outros parecem sofrer o mesmo páthos 
(homoiopathefs) que estes. Entre os mais recentes, Empédocles, Platão e 
Sócrates9 e muitos outros entre os ilustres. E, ainda, a maior parte dos 
que se ocupam da poesia. Para muitos destes, essas enfermidades 
(nosémata) surgem de uma determinada mistura (kráseos) 10 no corpo; 
para outros, sua natureza inclina-se visivelmente para esses páthe11. Todos 
são, então, para falar simples, tal qual sua natureza, conforme foi dito. 

Quem começar o exame [dessa questão] deve tomar primeiramente 
a causa a partir de um exemplo já disponível. Pois o vinho excessivo 
parece realmente dispor [as pessoas] tais quais dizemos serem os melan
cólicos e aquele que [o] bebe [parece] desenvolver muitoséthe12, como, 
por exemplo, os irascíveis, filantropos, piedosos, audaciosos; mas não 
[aquele que bebe] o mel, nem o leite, nem a água, nem nada análogo. 
Pode-se ver que [o vinho] torna (as pessoas] completamente diferentes, 
observando que ele muda gradualmente os que o bebem. Apossando-se, 
então, daqueles que foram resfriados e silenciosos na abstinência; se 953b 

bebem um pouco mais, torna-os mais tagarelas (lalistérous) e, ainda 

7 Há nessa passagem homérica um jogo poético, difícil de manter, entre o nome da 
planície, Aléia, e aleeínon, "evitar, esquivar, escapar". 
8 Homero, Ilíada, VI, 200-2. 
9 É curioso observarmos a referência a esses filósofos, notadamente a Platão e Sócrates. 
De Empédocles, é conhecida a história de seu suicídio: teria se atirado no vulcão Etna. 
Alguns comentadores (cf. Pigeaud) pensam que Sócrates se encontra aí referido por 
causa de seu daimon. 
1° Krâsis; "ação de misturar; objeto resultante de uma mistura". 
11 Páthê; forma neutra plural de páthos, que originalmente significa "o que se prova, o 
que se experimenta; o que afeta o corpo ou a alma; eventos ou mudanças que se 
produzem nas coisas (por oposição ao que se faz 'ativamente')". O próprio Aristóteles 
dá-nos uma definição de páthos (Metafísica VI 1022: 15-6): "Páthos se chama, em um 
sentido, a qualidade segundo a qual cabe alterar-se, como o branco e o negro, o doce 
e o amargo, o peso e a ligeireza, e as demais coisas tais; em outro, os atos e inclusive as 
alterações dessas qualidades. Ademais, entre estas, principalmente as alterações e 
movimentos daninhos, e sobretudo os danos penosos. ºAinda, se chamam afecções 
(páthe) os infortúnios e as penas graves". 
12 Éth?;forma plural de éthos. Éthos/Ífhos, os dois termos que aparecem ao Íongo do 
texto guardam uma diferença sutil. Ethos indicaria, primordialmente, o sentido de 
"hábito", ao passo que Íthos, "uma maneira de ser habitual, um comportamento" (cf. 
Pigeaud, 1988: 25-6). Desse último deriva o substantivoêthikós. É também freqüente 
a tradução desse termo por "caráter". Como entendemos que essa palavra está atrelada 
a sentidos outros, e esses termos são caros ao pensamento aristotélico, optamos por 
manter a simples transliteração. 
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mais, retóricos (rhetorikoús) e corajosos, ávidos para o agir; um pouco 
mais sendo bebido, [torna-os] desmedidos (hybristás), depois maníacos 
(manikoús) 13 ; uma extrema quantidade os relaxa e os torna embota
dos, como os que são epilépticos desde criança ou, também, como os 
que são tomados por fortes melancolias. Assim como, então, o homem 
modifica seu êthos bebendo e utilizando uma determinada quantidade 
de vinho, assim também há homens [que correspondem] a cada um 
dos êthos. Pois como está agora [um homem] embriagado, um outro 
[homem] é assim por natureza, um tagarela, outro agitado, outro cho
roso. Pois [o vinho] transforma uns e outros, e por isso Homero com
pôs: "Dizem que navego em lágrimas, tomado que estou pelo vinho"14. 

Por vezes se tornam piedosos, rudes e silenciosos; alguns, então, se 
calam, e sobretudo dentre os melancólicos os que são ekstatikói. O vi
nho, por outro lado, os torna amorosos (.philetikoús). Sinal disso é que 
o bebedor é incitado a beijar (.phileín) na boca quem, em sobriedade, não 
beijaria, quer em função da aparência, quer em função da idade. O vi
nho, então, torna [alguém] excepcional (.perittón), não por muito tem
po, mas por pouco; a natureza, por sua vez, [mantém-no] sempre (aef), 
enquanto existir. Por natureza, tornam-se corajosos, silenciosos, piedo
sos ou covardes. De modo que é evidente que é pelo mesmo [motivo] 
que tanto o vinho quanto a natureza criam o êthos de cada um: pois 
tudo se efetua sendo administrado pelo calor. O humor f(;hymós) 15 e a 
mistura da bílis negra são pneumáticos16 • E é por isso que os médicos 
dizem serem melancólicas as afecções pneumatóides (pneumatóde páthe) 
e as hipocondríacas (hypochondriaká). E o vinho é, quanto à sua 
dynamis17 , pneumatóide. É bem por isso que o vinho e a mistura são de 
natureza semelhante. O que mostra que o vinho é pneumatóide é a 

13 Cf. nota 5. 
14 Homero, Odisséia, XIX, 121-2. 
15 Chymós; "qualidade do que é líquido ou em fusão; suco natural, serosidade dos 
humores do corpo, supuração de uma ferida; suco preparado". 
16 Pneumátika/pneí'tma; "que concerne ao sopro, à respiração, sopro vital; que concerne 
ao ar, que tem vento, flatuoso". Não deve ser confundido com o ar (aér), um dos 
quatro elementos. Esse sentido de pneuma evoca-nos o sentido primeiro (homérico) 
de psyché, que designava, exatamente, o sopro. O verbo psychõ indica a ação de 
soprar, respirar. Anaxímenes (cf. Kirk 1994: 161), por exemplo, desenvoke a idéia de 
equivalência entre pneúma e psyché (alma). O termo frio, central no Problema XXX, 
parece originado do mesmo campo semântico. Frio é psychrós, cuja etimologia remonta, 
provavelmente (cf. Bailly) ao verbo psychro (soprar). 
17 Dynamis; "potência, poder, força, propriedade". 
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espuma (aphrós) 18 ; pois, se o azeite sendo aquecido não faz espuma, o 
vinho, por sua vez, [faz] muita, e o [vinho] negro mais ainda que o 
[vinho] branco, porque ele é mais quente (thermóteros) e mais encorpa-
do .(somatõdésteros). Por isso o vinho incita aos prazeres afrodisíacos 
{8phrodisiastikoús)1 9 e diz-se corretamente estarem juntos Dioniso e 
Afrodite20 e que a maior parte dos melancólicos são lascivos. Pois o 
aphrodisiasmós é pneumatóide. Do que é sinal a parte pudenda (tó 
aidofon)21, pelo modo como, de pequeno, rapidamente produz o au
mento por meio do enchimento [de ar]. E, ainda antes de poder emitir 
esperma, advém algum prazer naqueles que são ainda crianças quando, 
próximos de serem púberes, alisam desordenadamente as partes 
pudendas: torna-se, pois, evidente que isso ocorre por meio do pneuma 
que percorre os canais através dos quais, mais tarde, o líquido será 
conduzido. O derrame do esperma nas relações íntimas (en tais homilíais) 954a 

e a ejaculação têm sua origem evidente no pneuma projetado (hypà toú 
pneúmatos). De modo que, dentre os alimentos e as bebidas, são segu
ramente afrodisíacos os que tornam pneumático o local em torno das 
partes pudendas. Por isso, o vinho negro, mais que tudo, torna [as 
pessoas] pneumáticas, tal qual são os melancólicos. O que torna-se evi
dente a partir de certas conformações: a maior parte dos melancólicos, 
com efeito, são secos (sklêrói) 22 e as [suas] veias são salientes. E a causa 
disso não [é] a grande quantidade de sangue, mas de pneuma; porque 
nem todos os melancólicos são secos ou negros, mas, sobretudo, aque-
les mal-humorados (kakóchymoi), é uma outra questão (/ógos). Mas, 
retornemos sobre aquilo que, desde o princípio, tomamos para discor-
rer, que na natureza tal humor - o melancólico - se mistura diretamen-
te; pois é uma mistura do quente e do frio, e a natureza se compõe 

18 Aphrós; "espuma". Inicia-se nesse trecho todo um encadeamento semântico, por via 
significante, que tentamos preservar. Assim, aphrós é o termo/fato que comporá o 
nome de Afrodite, deusa do amor e da beleza, que, segundo Hesíodo ([eogo11ia vs. 
195-6), é a"[ ... ] deusa nascida de espuma"; surgida no mar, em torno do pênis castrado 
de Chronos, por seu filho Zeus. Compõe esse trecho doProblemaXXX a seqüência de 
termos: aphrón, Aphrodite, aphrodisiastikoús, aphrodisiasmós. 

19 Cf. nota anterior. 

10 Idem. 

11 Tó aidoion; termo que designa "pênis" e aparece também na forma plural (Já aidoia). 
Apresenta relação com o adjetivoaidós, que designava tanto o "sentimento de honra" 
quanto o de "vergonha, pudor". 

n Sklerói; também significa "magros". 
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desses dois. Por isso, também, a bílis negra se torna tanto muitíssimo 
quente quanto muitíssimo fria. Porque o mesmo se afetou naturalmente 
de ambos, como, por exemplo, a água que é fria e que, se for suficien
temente aquecida até a fervura, é mais quente que a própria chama; e a 
pedra e o ferro que, transformados por meio do fogo, tornam-se mais 
quentes que o carvão [ardente], embora sejam de natureza fria. Falou
se mais claramente acerca dessas coisas na [obra] sobre o fogo.23 

A bílis, negra, que é fria por natureza e não sendo superficial e, 
estando assim como se disse, se superabunda no corpo, produz apoplexias 
(apoplexías), ou torpor (nárkas) ou atimias (athymías)24 ou temores 
(phoboús); se está superaquecida, [produz] eutimias acompanhadas de 
cantos (oidts euthymías), êxtases (ekstáseis), erupções de úlceras 
(ekdzéseis elkôn) 25 e outras [coisas] semelhantes. Então, para muitos, [a 
bílis negra] que se origina da alimentação diária não produz nenhum 
tthos, com relação aos diferentes, mas resulta apenas em alguma enfer
midade melancólica. Aqueles que possuem em sua natureza uma tal 
mistura, estes tornam-se imediatamente variados, no que diz respeito 
aos éthe, diferentes segundo cada mistura. Por exemplo, naqueles em 
que a [mistura] é abundante e fria, tornam-se estes pesarosos e embota
dos; naqueles em que ela é mais abundante e quente, maníacos (manikói), 
bem dotados (euphyefs) e eróticos (erotikói) e facilmente levados às 
emoções (prós toús thymoús) e aos desejos (epithymías); alguns tornam-se 
também mais tagarelas. Muitos são tomados por enfermidades devido 
a esse calor estar próximo do tópos pensante (noeroú tópous), são to
mados pelas enfermidades maníacas (manikoís) ou de entusiasmos 
(enthousiastikoís) 26 , daí surgem Síbylas e Bákides e todos os possessos 
(éntheoi) no caso de não advirem de enfermidade, mas de mistura na
tural. Marakós, o siracusano, era melhor poeta quando estava em êxtase. 

,., Cf. nota''. 

24 O texto apresenta uma vasta lista de termos compostos a partir de thymós (athymía, 
prothymos, euthymía, epithymía, disthymía, entre outros), que é uma palavra de 
significação bastante complexa, que abrange: "sopro; alma; princípio de \·ida; princípio 
da vontade, da inteligência, dos sentimentos e das paixões. Vontade, desejo". Em Homero, 
segundo Snell (1960: 18-ss), thymós é o "órgão da emoção e a sede da dor". 
25 É interessante observarmos a quantidade de palavras iniciadas pela preposição ek 
(fora, para fora): ékstasis, ékphysis, eklzíei, ékchysis, exéchõ, ekdzéseis, éktopoi, 
exaíphnes, o que parece anunciar uma insistêncía semântica, talvez a de que os diferentes 
páthos oriundos da melancolia têm sempre implicados (no próprio nome) a idéia de 
"estar fora, movimento para fora". 
26 Enthousiastikós/éntheos, "o que é animado por um transporte divino, inspirado 
pelos deuses" (en + theos). 
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Mas, naqueles em que o calor excessivo se combina para um mediano, 
estes são melancólicos, porém mais sensatos f.phronimóteroi) e menos 954b 

excêntricos (éktopoi); são distintos dos outros em muitas coisas, uns 
quanto à formação, outros quanto às artes, outros quanto aos assun-
tos da pólis. Tal estado (héxis) 27 faz, às vezes, grande diferença diante do 
perigo: pois a maior parte dos homens é anômala28 quanto aos temo-
res. Assim, se por acaso têm o corpo propenso a tal mistura, eles dife-
rem de si mesmos. Tal como a mistura melancólica produz anômalos 
nas enfermidades, assim também ela própria é anômala; pois ela é tanto 
fria, como a água, quanto quente. Logo, quando algo temível f.phoberón) 
é anunciado, se por acaso a mistura estiver fria, [ela] produz covardia; 
pois ela preparou as vias do temor e o temor gela (katapsychei). De
monstram [isso] os temerosos f.períphoboi): pois eles tremem. Se, por 
outro lado, [a mistura] estiver mais quente, o temor se reduz à justa 
medida (tó métrion), e [permanecerá] nele próprio e não-afetado (apathê). 
Igualmente [acontece] com as atimias diárias pois, freqüentemente, 
encontramo-nos assim entristecidos e, a propósito do quê, não podería-
mos falar; às vezes, por outro lado, somos eutímicos, sem razão apa
rente. Tais páthe, certamente aqueles que são ditos mais superficiais29, 
surgem um pouco em todos, pois em todos misturou-se algo dessa 
dynamis; mas, naqueles em que isso se deu mais profundamente, estes 
já são de determinado tipo de éthe. Pois, assim como [os homens] tor
nam-se outros pela aparência, e não por ter rosto, mas por ter tal ou tal 
[rosto]: tendo uns beleza, outros feiúra, outros não tendo nada excep
cional (perittón), estes [sendo] de natureza mediana; assim, aqueles que 
têm uma pequena participação nessa mistura são medianos, enquanto 
os que têm muita são diversos da maior parte. Pois se esse estado for 
exacerbado, eles são demasiado melancólicos, mas se é de algum modo 

27 Héxis; "ação de possuir, possessão, maneira de ser, estado ou hábito do corpo, 
temperamento, estado ou hábito do espírito ou da alma, faculdade". Para Aristóteles 
(Metafísica, V, 1022b:4-8): "Héxis se chama, em um sentido, por exemplo, certo ato 
do que tem e do que é tido, como certa ação ou movimento (pois quando um faz e 
outro é feito, está no meio o ato fazedor; assim também no meio do que tem um 
vestido e do vestido tido está o 'hábito' (héxis)". 

2' Anómalos; termo formado pelo prefixo de negação an e pelo advérbio homálós 
("de um modo unido, de um modo igual").Anómalos, então, designa "não unido, não 
igual; inconstante, irregular; que falta equilíbrio". 

2 ' H:i na edição original dos textos gregos uma controvérsia. Forster (um dos editores 
que estabeleceu o texto grego) optou pelo termo epipólaios, superfície. O termo 
constante na edição de Ruelle é tá palaiá, antigas. 
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atenuado, excepcionais. Sã9 inclinados, se se descuidarem, para as en
fermidades melancólicas, outros [podem ter afetada] outra parte do 
corpo; em alguns surgem enfermidades epilépticas, em outros, enfermi
dades apopléticas, em outros, fortes atimias ou temores, em outros, 
confiança excessiva, como o que ocorreu a Arquelau, o rei da Macedônia. 

A mistura é a causa de tal dynamis, conforme seja de resfriamento 
ou de aquecimento. Pois estando mais fria, em momento oportuno 
(kairós) 3º, produz distimias sem razão; é por isso que os enforcamentos 
se encontram, sobretudo, entre os jovens, algumas vezes também [entre os] 
velhos. Muitos destróem a si próprios depois da embriaguez. Alguns 
dos melancólicos mantêm-se atímicos depois de terem bebido. Pois o 
aquecimento do vinho apaga o aquecimento natural. O calor, próximo 

955a do tópos onde pensamos e temos esperança, torna-nos eutímicos. E é 
por isso que todos têm o desejo de beber até a embriaguez, pois o vinho, 
excessivo, torna-nos, a todos, esperançosos, como a juventude aos me
ninos: pois, se a velhice é desesperançada, a junntude é, por sua vez, 
plena de esperança. Existem alguns poucos aos quais as distimias os 
tomam enquanto bebem, pela mesma causa [que tomam] a alguns de
pois da bebida. Então, naqueles em que o calor é extinto, surgem atimias 
e eles se enforcam mais. É por isso que tanto os jovens quanta3 1 os 
velhos mais se enforcam. Pois, se por um lado, a velhice extingue o 
calor, por outro, o páthos, que é natural, o é também o próprio calor 
extinto32 • Pois aqueles em que se apaga subitamente (exaíphnês), a maior 
parte se mata, de modo a espantarem-se todos, por não se dar um sinal 
prévio. 

Então, a mistura oriunda da bílis negra tornada mais fria, como se 
disse, produz atimias de todo tipo; sendo mais quente, po~ sua vez, 
eutimias. Por isso as crianças são mais eutímicas, ao passo que os velhos 
são mais distímicos. Pois [aquelas] são quentes e [estes] frios: pois a 
velhice é um resfriamento. Mas ocorre de [o calor] se apagar subitamente, 
devido a causas exteriores, como [o que ocorre] contra a natureza com 
[as coisas] inflamadas, por exemplo, quando se verte água sobre o carvão 

3° Kairós; momento oportuno. Conceito de tempo propriamente grego. Difere do 
tempo cronológico (sucessão) e do eterno (aeí). Na meclicina, indicava, por exemplo, 
o tempo crítico de uma doença, no qual a intervenção do médico poderia salvar ou 
matar o paciente. 

31 e kaí; há edições que excluem a conjunção é, modificação por nós utilizada na 
presente tradução. 

32 Frase enigmática, mesmo no texto original e para os comentadores. 
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[ardente]. Por isso alguns se matam ao sair da embriaguez: pois o 
aquecimento oriundo do vinho é trazido de fora; quando [ele] é 
apagado, sobrevem o páthos. E depois dos prazeres amorosos (tá 
aphrodísia), a maior parte se torna mais atímica e aqueles que emitem o 
excesso (períttõma)33 acompanhado do esperma, estes [se sentem] mais 
eutímicos; pois eles se aliviam do que é excesso, do pneuma e do calor 
exagerado. Aqueles, muitas vezes, [permanecem] mais atímicos: eles se 
resfriam, pois, tendo-se entregado aos prazeres afrodisíacos, por 
suprimirem algo que lhes convém; o que mostra isso é o não grande 
fluxo emitido. Então, para dizer o que é capital, pelo fato da dynamis 
da bílis negra ser anômala, anômalos são os melancólicos; pois ela pode 
se tornar muito fria e muito quente. E pelo fato de ela ser criadora de 
êthos (ethpoiós) (pois, do que está em nós, principalmente o quente e o 
frio criam êthos), como o vinho que, sendo misturado em maior ou 
menor [quantidade] no corpo, torna-nos de determinado tipo quanto 
ao êthos. Ambos [são] pneumáticos, o vinho e a bílis negra. Posto que é 
possível ser a anomalia bem governada (eúkraton) e se apresentar de 
uma boa forma, em que a disposição (diáthesin) 34 deve estar mais quen
te e novamente fria, ou vice-versa, de acordo com a extremidade apre
sentada: excepcionais (perittol), então, são todos os melancólicos, não por 
enfermidade (nóson), mas por natureza. 

'' Cf. nota 2. 

34 Diáthesis; "ação de dispor, arranjar (a disposição do que tem partes), ordenância". 
Para Aristóteles (Metafísica, V, 1022: 1-3), "Diáthesis se chama a ordenação, segundo 
o lugar, ou segundo a potência, ou segundo a espécie, do que tem partes; é preciso, com 
efeito, que haja alguma posição (thésin), como inclusive o manifesta o nome 'disposição". 
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A melancolia entre renúncia e entusiasmo· 

Jacques Adam 

Em 1514, Albrecht Dürer, após duas longas viagens à Itália, grava em 
cobre uma pequena alegoria da melancolia. A metade de sua superfície 
representa um personagem coroado com asas, acompanhado de um 
pequeno anjo e de um cão, sentado ao pé de uma construção aparente
mente inacabada, circundada por uma grande quantidade de objetos 
geométricos e arquitetônicos - ao fundo, em perspectiva, uma obscura 
paisagem marinha estranhamente iluminada por um "sol negro", 
segundo a fórmula de Théophile Gautier retomada em um soneto de 
Gérard de Nerval. 

O próprio Dürer inscreve, sobre um pequeno cartelino sustentado 
por uma espécie de morcego, no alto e à esquerda do quadro, a palavra 
Melencolia, seguida do número I em algarismo romano ou, de acordo 
com as interpretações, da letra I de Imaginatio. 1 

Desde Vasari, todas as interpretações das alegorias da melancolia, 
por sinal bastante numerosas, têm insistido sobre a relação do sujeito 
com o conhecimento (Wõlfflin 1923: 132-ss): desde a Antigüidade, a 
melancolia é o temperamento, o humor ou o afeto correspondente a 
um "estado do conhecimento" superior ou deficitário.2 

Em uma feliz síntese bastante enciclopédica, Panofsky, já em 1943, 
demonstrou que a obra gravada de Dürer representa "a confissão e a 
manifestação da insuportável ignorância" (Klibansky et al. 1989: 574) 
do novo homem, que, na junção da Idade Média com o Renascimento, não 
deve seu poder criador senão a essa forma de "entusiasmo melancólico" 
(Panofsky 1943: 245) recolocado na ordem do dia pela corrente florentina 
neoplatônica (Marcilo Ficino, a serviço de Cosme de Médicis). 

· Do original: "La mélancolie entre renoncement et enthousiasme". Tradução: Marcelo 
Jacques de Moraes. 

1 OI é interpretado seja como um dos "temperamentos", "humores" ou "compleições" 
na doutrina da Antigüidade retomada na Idade Média (ao lado dos temperamentos 
coléricos, fleumáticos e sangüíneos), seja como o grau Um da melancolia correspondente 
à "Melancolia imaginativa" e distinta da "Melancolia rationalis" e da "Melancolia 
menta/is, segundo a teoria das três faculdades da alma de Agrippa de NettesheimDe 
occu/ta philosophia. Cf. Klibansky et ai. (1989: 544-ss). 

2 Cf., no presente volume, Aristóteles, p. 271-79. 
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Entre o significante de uma renúncia ao saber e o significante de 
um saber superior inspirado pelos deuses, Panofsky localiza o protóti
po da posição da subjetividade do Humanismo e do Renascimento. 
Sem querer concorrer com a iconologia, talvez a psicanálise possa nos 
trazer uma nova iluminação. 

O Renascimento também é, de Alberti a Copérnico e Leonardo da 
Vinci, a era em que o homem torna científico seu saber e matematiza 
seu universo, com essa ponta de inquietante estranheza própria ao sur
gimento dos novos saberes, e começa a se distanciar da nostalgia da 
Verdade revelada.3 Dürer pertence a essa corrente e, em lugar das per
turbações metafísicas de suas trocas com Erasmo e Melanchton sobre as 
teses de seu contemporâneo Lutero, prefere suas próprias pesquisas so
bre a geometria, a perspectiva e a deformação das proporções dos cor
pos e dos rostos, que prepararão, menos de vinte anos depois, a utiliza
ção da anamorfose por Holbein (D'Árcy apud Clair 1996: 10, il.1). 
Sem dúvida Panofsky teve razão ao dizer que a Idade Média se finda 
com Dürer. Não ilustrando a tristeza melancólica por meio da referência 
ao pecado de Acedia, Dürer demonstra o desânimo e a inibição do su
jeito ante os meios da ciência de seu tempo (o compasso, a balança, o 
poliedro, a esfera, a regra etc.). Ele teria privilegiado na agudeza - ainda 
que inquieta e resignada - do olhar do personagem principal o entu
siasmo como sinal de "realização de um desejo criador inspirado" 
(Klibansky et al. 1989: 565). 

Mas é possível fazer existir de maneira legítima a idéia de uma 
renúncia ao saber em uma época em que os homens eram loucos por 
saber4, e cujo testemunho o próprio Dürer nos legou com seus numero
sos tratados científicos que acompanham a prática de sua arte. Panofsky, 
ao contrário, considera Melencolia I um "auto-retrato moral" da me-

3 Alexander Koyré sustenta em 1949 que "a inspiração do Renascimento não foi uma 
inspiração científica". É somente a partir de Galileu, e nem mesmo de Kepler, que ele 
situa o nascimento da geometrização do real (Koyré, 197 3 ). Deslocando o problema 
para o lado do sujeito da ciência e de sua relação com o saber, Lacan, contrariamente, 
privilegia o século XVI como aquele do nascimento do sujeito moderno (Lacan, 
1964). Para Koyré, "em nosso pensamento, o possível sempre excede o real, e o real 
não é senão o resíduo desse possível" (1973 :51). Seria interessante, a partir da referência 
que Koyré foi para Lacan, aprofundar o trajeto que levará esse último a identificar o 
real ao impossível. 

4 Essa é a era do "Tudo é possível", nos diz Koyré (1973: 52), para resumir a mentalidade 
do Renascimento, uma \"ez dissolvidas a física e a síntese aristotélicas que a haviam 
precedido. 
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lancolia e do próprio artista habitado por um impossível desejo de sa
ber, a ser creditado, portanto, a um grande Outro divino ou, o que dá 
no mesmo, ao Diabo, à Matéria ou à Natureza (Calvesi apud Vaisse, 
1995: 134; 245). Por outro lado, ele pode desconhecer que aAcedia é 
mais que a preguiça: a marca do desejo de não querer saber, que nós 
sabemos ser aquela do inconsciente (Binasco 1997). De que modo en
tão fazer coexistir essa covardia moral que Panofsky reconhece na re
núncia ao saber do tema principal da gravura e a consciência humanista 
e racional dos limites do saber humano, da qual ele faz a última pala
vra de sua interpretação do quadro de Dürer? 

Nesse ponto, poderíamos ousar a proposição de uma outra inter
pretação, que faria da melancolia a confissão e a premonição de um 
saber insuportável, desse saber que, na aurora do sujeito cartesiano e do 
discurso científico nascente, interroga o sujeito de maneira suficiente 
sobre seu próprio gozo, para dele fazer o objeto de uma mensagem 
transmitida pelos caminhos de sua arte. 

Como Lacan pôde dizer a respeito de Holbein e da anamorfose de 
Os embaixadores (Lacan 1964: cap. VII), Dürer teria tido a ousadia de 
nos mostrar nossa própria fraqueza sob a forma arruinada da impotên
cia ao saber que a alegoria da gravura representa, sob a forma dessa 
recusa de saber da qual o sujeito não é mais que o resto e o dejeto 
equivalente, em meio aos objetos invasores da ciência e da técnica. 

É preciso retornar aqui à lógica da posição subjetiva melancólica. 
Freud inicia "Luto e melancolia" (1917) sublinhando esse estranho e 
perspicaz "conhecimento de si" [Selbsterkenntnis] que tem o sujeito 
melancólico (1917d: 153) e que se prolonga nesse radical, cruel e dolo
roso sentimento de indignidade, que faz por assim dizer o fenômeno 
elementar desse tipo de psicose: o sujeito está identificado ao objeto 
perdido sem saber o valor desse objeto (contrariamente ao luto), sem 
outro saber que aquele de uma perda que ele acredita ser real e da qual 
ele faz sua queixa e sua certeza. Dessa perda, que não lhe faz falta em 
razão da falha da função simbólica (e, aliás, também imaginária, já que 
o "sentimento de auto-estima", como se expressa Freud em "O narci
sismo: uma introdução", está no nível zero), emerge esse tipo de angústia 
com a qual Freud caracteriza a angústia melancólica e que não é se
não a dor moral que se exp_rime em toda uma paleta de afetos que vai 
da tristeza ao estado de estupor, quando não é, em uma outra verten
te, o delírio de pequenez, o delírio de inferioridade e de autodepreciação 
(1923: 273-5). O melancólico toca de algum modo essa verdade, con
siderada por Freud como primeira, de ser uma imundície, um rebotalho, 

283 



Extravies do deseJo: depressão e melancolia 

um dejeto. Mas essa verdade só é primeira por ser a de todo sujeito. 
Freud sublinha explicitamente o que há de comum no mecanismo de 
identificação no sujeito normal e no sujeito melancólico: é a substituição 
do investimento de objeto por uma identificação (ibid.: 240). É daí 
que o sujeito se constitui - o que implica uma perda, mas é com ela que 
o melancólico se identifica, lá onde, no sujeito normal, a função de 
desconhecimento do eu substitui o desejo de não querer saber do incons
ciente, fazendo desse sujeito um sujeito da falta e do desejo. O saber do 
sujeito melancólico parece ser esse saber exacerbado por se ter constituído 
a partir da separação do objeto, o que é o caso de todo sujeito. Porém 
essa falsa lucidez, que assume os ares de uma certeza (cf. Adam, 1997), 
não é senão um saber que finge saber, não o S2 do inconsciente, este, um 
saber que não se sabe (Lacan, 1991[1969-70):32). Trata-se aqui de um 
saber sem limites, sem essa limitação de gozo que retorna na gama dos 
afetos ou que pode chegar a encontrar seu ponto de certeza na passa
gem ao ato suicida. 

No fundo, não há nada mais natural para o parlêtre que a dor 
moral de se saber o resto de uma divisão subjetiva e de uma operação de 
separação, quando, nesse continuum entre o normal e o patológico, a 
experiência não vai até o rechaço do inconsciente (Lacan 1974: 39). 
O afeto depressivo é passagem obrigatória na constituição do sujeito, a 
passagem do tempo de um luto que não pode durar senão o tempo de 
"orientar-se no inconsciente" (ibid.). Algo diferente da covardia moral 
do sujeito que finge ignorar que ele nasceu para saber algo sobre sua 
relação com o gozo. 

Por essa razão, e retomando a gravura de Dürer, diria que aí se 
trata apenas da alegoria da "depressão normal" do sujeito desejante e 
que sem dúvida nos toca pela modernidade do tema evocado. 

A modernidade do tema melancólico foi brilhantemente ilustrada 
por Jean Clair (1996) em suas análises da melancolia dos pintores do 
entre-G]Jerras. A melancolia de De Chirico é comparada à de Dürer a 
partir de uma inversão de sua significação, que mantém o mesmo sen
tido da interpretação de uma perda. Ali onde o sujeito do Renascimento 
perde o sentido metafísico do mundo por meio de sua vontade de um 
domínio racionalizado do real, o sujeito moderno vacila ame a perda 
de saber e o abalo desse domínio, que lhe é imposto pela incerteza do 
Outro. Os objetos do mundo não são mais capturáveis pela ciência e o 
sujeito moderno erra na solidão dos signos em busca de objetos, flutuan
do em um completo vazio semântico: a melancolia do Nada, da Náu
sea; o realismo metafísico da civilização moderna em que o mal-estar 
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do sujeito não é mais que procura de consolação para a perda do senti
do, seu refúgio sendo buscado na inércia dos objetos. 

Esse quadro abrupto e sobretudo desesperado da melancolia mo
derna infelizmente também nos parece ser o de uma civilização do medo 
(Bohme 1990). E como isso não é inteiramente falso nem clínica nem 
filosoficamente, permanece o problema de saber o que são os novos 
sintomas para a psicanálise. 

À inquietante estranheza de todo o Renascimento sublinhada por 
Jean Clair, a ética do psicanalista, em sua concepção da depressão, não 
oporia algo como um "saber ser deprimido" de maneira correta, no 
sentido da estrutura, de orientar-se no inconsciente? Não poderíamos 
legitimamente retomar a idéia de um "entusiasmo melancólico',; des
feito de suas aderências platônicas e religiosas? Não poderíamos, a partir 
de nossa certeza clínica (ou de nossa clínica da certeza, aquela do passe), 
propor como horizonte para o sujeito outra coisa que não a felicidade 
por toda parte, sob formas de vida desembaraçadas do tédio (Lacan 
1974: 41), ou seja, sem que o sujeito se alinhe ao gozo como-Um, de 
acordo com a prática dos objetos prontos-para-gozar que o mundo 
moderno propõe? 

Ao "todos gozando do mesmo modo" a psicanálise não poderia 
opor senão o gaio-saber (gay-sçavoir), porém aquele do "não estamos 
totalmente aí" (Lacan 1967: 146) - forçosamente um empréstimo de 
uma irônica dose de tristeza, porém de uma tristeza que faz da depres
são um valor ético, e não deficitário.6 Cabe à psicanálise a responsabili
dade de dizer uma palavra sobre ... sua responsabilidade nos novos regi
mes de gozo da modernidade. 

' Encontramos "o entusiasmo depressivo" em Maiocchi (1997). 

6 Cf., neste volume, o artigo de Colette Soler "Um mais de melancolia", p. 97-113. 
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O fracasso das máscaras 

Elizabeth da Rocha Miranda 

"Se querem saber mais sobre a feminilidade" - diz Freud - "dirijam-se 
aos poetas". 

O poder da palavra é tanto maior quanto mais consiga se situar 
em relação ao real. Esse poder é inerente à poesia, esse escrito que, 
utilizando palavras, diz, sem no entanto nomear, o Real. Segundo 
Jacques Roubaud, "a poesia é um trabalho de memória de uma língua 
como língua, memória de uma língua no interior da cabeça de qual
quer um. É uma maneira particular de se endereçar às memórias singu
lares" (1995: 148-50). Como diz Mallarmé a seu amigo Manet, "não 
se faz poesia com as idéias, mas com as palavras". A prática da letra 
converge para o uso do inconsciente. Lacan, em Televisão (1974), indica 
o dever do bem-dizer como uma das saídas para a dor de existir, dor da 
falta-a-ser. 

Florbela, poetisa, mulher, nos traz de forma exuberante o que está 
em questão para todo sujeito: O Real, A Morte, A Mulher. É a dor de 
existir do feminino - essa parte dos seres falantes que faz objeção à 
ordem fálica. Em sua obra, essa parte é bem-dita à medida que só pode 
ser meio-dita. Ela não pode ser dita por inteiro. É impossível "concre
ti;zar sua Dor" (Espanca 1996: 120). 

Fazer frases 

Não existe o significante que diga o ser da mulher, por isso a relação 
sexual é impossível de se escrever como tal. Há algo no feminino que 
escapa ao discurso. "Fazer frases", para Florbela, é sua maneira de pro
curar "concretizar" a dor da falta-a-ser, do feminino, encobrindo o 
real, que escapa, com o simbólico. A escrita é uma necessidade nessa 
busca de um nome, um eu, que barre o gozo que excede a norma fálica, 
como é o caso do gozo feminino. 

Todo sujeito se constitui a partir da falta, da qual nada sabe e 
nada diz. O que nos resta é o semblante em sua função de velar o nada. 
Os homens exemplificam melhor o semblante, fazendo o "parecer ter". 
A mulher precisa tornar-se mulher, fabricar, inventar um ser a partir do 
nada. Recobrir-se com máscaras que - até pela sua variedade - nos 
indicam um quê de falsidade. Sintomaticamente a mulher faz um "pa-
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recer ser", inscrevendo-a no lado do todo, no gozo fálico. Os semblan
tes da mulher são as máscaras do feminino, que são uma forma de fazer 
o "parecer ser". 

Porém Florbela não acredita nas máscaras. Em seu texto, a mulher 
seria a princesa, a fraca, a forte, a desgraçada, infanta, monja, castelã 
da tristeza. E ainda, como aparece em seu conto ''A margem de um 
soneto", frígida, hipócrita, imaculada, desdenhosa, desencantada da 
vida. São tantos os desdobramentos da mulher, "Tantas almas a rir 
dentro da minha!" (ibid.: 209), tantas máscaras, mas nenhuma lhe 
veste a falta-a-ser, nenhuma lhe diz eu sou mulher. Sua poesia nos indica 
a fragilidade dessas máscaras em sua função de nomear o ser mulher. 
Para ela, isso não basta: "É mentira o que eu digo ... Eu sou mulher"! 
(ibid.: 318). "Tão pobres somos que as mesmas palavras nos servem 
para exprimir a mentira e a verdade" (19 9 5: 116). 

No seu desfolhar de máscaras, ela chega a mais um dos nomes da 
Mulher: a Morte. Em "Mais alto" (ibid.: 240) e em ''A Morte" (ibid.: 
301), essa última se apresenta como o Outro Absoluto, a verdade liber
tadora que tudo resolveria. Em uma passagem do seu "Diário do último 
ano" (ibid.: 115), como mulher, Florbela consulta o espelho não para 
se perguntar sobre as máscaras imaginárias do feminino, e sim sobre a 
verdade. O que vê é a carcaça, objeto a em sua vertente de horror, de 
sem sentido. Lá onde ela tenta se ver como mulher, com suas vestes 
imaginárias, o espelho lhe mostra o cadáver. Ela fracassa no semblante 
de mulher. 

Para Freud, uma das vias do tornar-se mulher seria a maternidade. 
É nessa equação filho-falo que a mulher encontraria uma ancoragem, 
ainda que imaginária. Sobre isso Florbela nos diz em seu diário: "Faço 
às vezes um gesto de quem segura um filho ao colo. Um filho, um filho 
de carne e osso, não me interessaria talvez, agora ... mas sorrio a este, 
que é apenas amor nos meus braços". Tampouco como mãe ela pode 
ser mulher. 

A mortificação da tristeza 

O sofrimento ligado à necessidade de ser recebido pelo Outro se trans
forma em demanda de amor a um outro como onipotência da vida. 
Esse amor incansavelmente decantado em seus versos, procurado no 
homem, à espera do Prince Charmant e no apelo a um deus que nunca 
virá: "E nunca O encontrei [ ... ] Nunca se encontra Aquele que se espe
ra!" (1996: 183); em outro verso: "Um homem? Quando eu espero o 
amor dum deus?" (ibid.: 234). 
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Quem sabe o amor de um Deus não bastasse? Talvez um Deus, 
Uno, Absoluto, pudesse saciar sua alma inquieta. A posição feminina 
do não-toda fálica dá acesso a um gozo fora do significante, um gozo 
suplementar específico do feminino presente nos poetas, nos místicos e 
nas mulheres. E esse gozo louco, identificado ao êxtase dos místicos, que 
Florbela tenta experimentar em um momento de sua poesia (ibid.: 247). 
Porém esse é um gozo de morte. "Esse gozo que se experimenta e do 
qual nada se sabe, não será ele justamente o que nos coloca na via da 
ex-sistência?". Mas Deus já não suporta esse lugar do Outro Absoluto, 
esse Outro não sabe de sua Dor. É a falta no Outro que é insuportável. 
A solução mística também fracassa. 

Esse Um com Deus ou com a Terra Alentejana está perdido. Na 
verdade, ela busca Deus como um dos nomes da Coisa, que é o real 
padecendo do significante. "Como saber se [ ... ] o pai eterno de todos 
nós não é mais um Nome entre outros da Deusa branca, aquela que seu 
dizer se perde na noite por ser a Diferente, Outra sempre em seu gozo" 
(Lacan 1974c: 112). 

É da posição feminina, lugar de objeto, posição insustentável, que 
sua poesia revela um congelamento, uma mortificação. Ela é pálida, 
triste, parece morta. "O frio que trago dentro gela e corta/ Tudo o que 
é sonho e graça na mulher" (1996: 15 6). Sua dor responde à vida: 
"Que linda a cova!" (ibid.: 139). 

O gozo não se satisfaz mais no sintoma, na busca de completude 
amorosa, e surge para o sujeito como esse objeto gelado, morto, inerte 
e frio, pura pulsão de morte. O que se repete, "o que não cessa de não 
se inscrever", é o vazio, a identificação com o nada, esse lugar de objeto a 
que não é simbolizável. Florbela fala desse lugar, desse buraco, em uma 
tentativa de dar sentido para si. Sua poesia a mantém nessa busca de 
legitimar um eu, um ser, ser mulher. E como que suspensa no não-todo 
do feminino, ela se suicida nos deixando uma última frase. "E não 
haver gestos novos nem palavras novas!" (1995: 116). 
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A dor de existir em Florbela Espanca· 

Maria Lúcia Dai Farra 

A dor é, nos escritos de Florbela Espanca, tanto em prosa quanto em 
verso, um dos ingredientes mais íntimos e, de certeza, uma recorrência 
muito poderosa, o leitmotiv mais tocante. Todavia não insufla apenas a 
sua obra: é componente patético de sua própria vida, ao menos a crer 
nos fatos da biografia dessa poetisa nascida no fim do século passado, 
nas confissões que dela podemos colher por meio de ~uDiário do último 
ano e das inúmeras peças epistolográficas, do testemunho escrito ou oral 
das pessoas que com ela conviveram. Começo, portam~, buscando delinear 
para vocês um ligeiro perfil histórico da poetisa a fim de que possamos 
situá-la em seu contexto, em seu tempo - um dos fatores que influem 
decisivamente para desencadear a dor de que em seguida me ocuparei. 

Florbela d'Alma da Conceição Espanca nasceu em uma pequena 
mas deveras especial cidade do Alentejo, a antiqüíssima Vila Viçosa, 
residência de férias da Coroa Portuguesa, vilarejo que ainda conserva o 
Palácio Ducal e o castelo medieval, que fecha a zona velha, e em cujo 
cemitério Florbela se encontra enterrada desde 17 de maio de 1964. 
A bizarria dos seus prenomes se explica, a meu ver, pelo temperamento 
do pai João Maria, sujeito sem peias, anarquista a ser perseguido como 
republicano já no tempo da monarquia, um dos introdutores do cine
matógrafo em Portugal, autodidata apaixonado pela fotografia, pela 
pintura e pelo bricabraque, homem de mente aberta e despida dos pre
conceitos que, na altura, norteavam um Portugal pudico e falso de 
moral. Ele vai, por exemplo, em 1921, divorciar-se da primeira mulher 
e casar-se, em seguida, com a empregada doméstica da casa, a Henriqueta 
de Almeida, com quem ali vivia consentido pela esposa, em um tempo 
em que o divórcio, conquista da recém-implantada República, era ain
da timidamente praticado. Data, aliás, do mesmo ano de 1921 o pri
meiro divórcio e o segundo casamento de Florbela, que, por sua vez, 
perfará, ao longo da sua curta vida de 36 anos, três casamentos e dois 
divórcios. 

Tais fatos são já suficientes para justificar a má fama que acompa
nhou a poetisa durante toda a sua vida, e que muito a maltratou. O seu 

· Este texto foi objeto de uma palestra proferida no dia 27 de maio de 1997 na Escola 
Brasileira de Psicanálise - Rio de Janeiro. 
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excessivo desdém por tudo e todos, de que nos dá conta José Gomes 
Ferreira, seu contemporâneo na Faculdade de Direito da Universidade 
de Lisboa, desprezo e altivez que ele considera dom precioso e ímpar da 
sua personalidade, talvez nos possa esclarecer que foi essa a tática posta 
em prática por Florbela para lidar com a incompreensão que a rodeava 
(Ferreira 1996: 233-40). Depois da sua morte, então, a má reputação 
tomará foros de pecha abominável com que a moral salazarista, em 
vigor, tentará subordinar a sua memória a um processo de costumes, 
que culminou nas acusações mais aberrantes acerca de seu comporta
mento, considerado insólito e duvidoso aos pudicícios reacionários de 
então. 

E faço aqui um parêntese para que vocês tenham, ao menos, uma 
rápida mas precisa idéia do nível de difamação sofrido pela poetisa 
depois de morta. Cito-lhes uma ou outra frase que localizo em um 
livro publicado em 1943, no Porto, e não por acaso intitulado A dor 
- eixo dessa minha abordagem -, em que o chamado caso patológico 
de Florbela, visto sob tal prisma, é examinado ao lado de outros como 
os de Antero de Quental, Rousseau, Edgar Allan Poe, Nietzsche, Byron 
e Schopenhauer. 

Álvaro Madureira, seu autor, afiança-nos ali que Florbela era uma 
"verdadeira insaciável" e que, por isso, "usava estupefacientes sobre 
estupefacientes, narcóticos sobre narcóticos". Assim, "cada vez mais sentia 
menos gosto de viver, porque o prazer excessivo embota a sensibilidade, 
causa tédio de si mesmo". Acerca dos estupefacientes, asseguro que 
Florbela apenas fumava, e que, depois do suicídio do irmão, em 1927, 
passou a usar verona] para dormir, tranqüilizante receitado pelo pró
prio marido que, aliás, era médico - porque entrara em profunda de
pressão. Aliás, é da overdose desse barbitúrico que ela se servirá para 
matar-se. 

Prosseguindo na insinuação das suas graves patologias, censuran
do o ambiente pouco propício em que Florbela nasceu e viveu - e de 
que lhes falarei em seguida -, a vida amorosa que cultivou e que, se
gundo Madureira, revelava uma "exaltação mórbida" e uma "quase 
loucura sentimental", ele conclui que "Florbela foi sozinha, porque tal
vez lhe não surgiu alguém que a conhecesse e amparasse, porque, espe
cialmente, os seus nervos, o seu orgulho, a sua volubilidade, a louca 
esperança de encontrar, nesse mundo, a pátria da felicidade, a iam fa
zendo, tristemente, cada vez mais intolerável aos outros e a si mesma". 
Daí que lhe sobreviesse o suicídio. E, por último, desaconselhando 
"moralmente" a leitura das poesias de Florbela, ele acaba por fazer pesar 
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sobre sua vida um silêncio maior e mais constrangedor, visto que acha 
por bem calar-se daqui por diante, "dado que pouco tempo nos separa 
da sua morte e dado que as suas relações íntimas, com pessoas ainda 
vivas, nem sempre foram muito dignificantes" (Madureira 1948: 151, 
153 e 158). 

Mas regressemos ao tal maligno berço de Florbela. Conceição é, 
pois, nome da sua mãe - Antónia da Conceição Lobo -, e este lhe é 
também atribuído, certamente por a menina ter vindo à luz no dia 8 de 
dezembro de 1894, dia consagrado à Nossa Senhora do mesmo nome. 
Digo bem: Conceição é como se chama a mãe de Florbela, mas o nome 
da sua madrinha de batismo e mãe efetiva, pois que vai criá-la - ela e 
seu único irmão, Apeles, que haverá de nascer, da mesma união, a 1 O de 
março de 1897 -, é Mariana Inglesa, sua madrasta, e legítima mulher 
de seu pai, em tudo conivente com o marido. 

Mas nem por isso o atestado de batismo de Florbela e de Apeles 
comparece completo: desleixo do excêntrico João Maria, indiferença 
anarquizante diante da burocracia ou ojeriza a quaisquer tipos de for
malidade, sobretudo as religiosas? O fato é que em ambos os registros 
está dito que são "filhos ilegítimos de pai incógnito", muito embora 
sejam públicos de todos tanto a origem das crianças, que vivem mimadas 
em casa do pai, homem muito conhecido em Vila Viçosa, quanto o 
apego desmedido deste e da esposa por elas. Aliás, os dois livros publi
cados em vida por Florbela foram subsidiados pelo pai que, todavia, só 
perfilhará a poetisa 19 anos após a morte dela, em 1949, e tão-só por
que uma viva polêmica se levanta contra Florbela, tendo no fato de ter 
sido registrada como "filha ilegítima" mais uma descabida desculpa a 
evitar que seu busto fosse finalmente erguido no Jardim Público de 
Évora. Tal affaire tentava interditar, assim, uma campanha liderada 
pelos opositores do salazarismo, dentre os quais se fazia presente todo 
o contingente feminista português, que elegera Florbela como sua ban
deira, sobretudo depois de o Estado Novo haver dissolvido suas diversas 
associações. 

Se lhes narro, com alguma minúcia, as vicissitudes que rodeiam o 
nascimento de Florbela Espanca é porque, em alguns momentos da sua 
obra, ela se remete a essa mãe, precocemente morta, em 1908, aos 29 
anos, e, com muita ênfase, em um dos seus últimos poemas: justo na
quele em que suplica a entronização definitiva no reino da Morte, en
tidade que ela clama para curar-lhe a dor de existir, desenlace que de 
fato ocorre por sua livre e espontânea vontade no mesmo dia em que 
nasceu, no ano de 1930. 
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Observem vocês, então, como, no referido poema, a fim de pedir o 
concurso dessa que é invocada como uma outra e mais benfazeja ma
ternidade ancestral, a Morte, cujo abraço (e ela o dirá em um outro 
derradeiro poema) é guarida e proteção, doce laço, raiz, Florbela tem 
necessidade de remontar-se a seu nascimento para renegá-lo. Mas nem 
isso lhe basta nesse momento em que ela, de propósito, transmuta ritua
listicamente a data de seu nascimento em data de sua morte: é preciso 
perguntar-se também pela gratuidade da vinda ao mundo da mãe-carnal, 
com quem, afinal, ela acaba se confundindo no transcorrer do soneto, 
graças à indecisão semeada pela anfibologia, como sabem, figura de 
linguagem decorrente de uma construção sintática ambígua. Leio-lhes 
o poema: 

Deixai entrar a Morte, a Iluminada, 
A que vem para mim, pra me levar. 
Abri todas as portas par em par 
Como asas a bater em revoada. 

Que sou eu neste mundo? A deserdada, 
A que prendeu nas mãos todo o luar, 
A vida inteira, o sonho, a terra, o mar 
E que, ao abri-las, não encontrou nada! 

Ó Mãe! Ó minha Mãe, pra que nasceste? 
Entre agonias e em dores tamanhas 
Pra que foi, dize lá, que me trouxeste 

Dentro de ti? ... Pra que eu tivesse sido 
Somente o fruto amargo das entranhas 
Dum lírio que em má hora foi nascido! ... (1996: 300) 

Por inteira disponibilizando-se à Morte, Florbela faz, nesse soneto, um 
inventário do que tem sido. A constatação de deserdada, muito forte e 
patética, explica que, muito embora ela tenha herdado todos os bens 
deste mundo (luar, vida, sonho, terra, mar) e os tivesse tentado reter em 
si, nada deles lhe ficou. Daí que pergunte à mãe pela gratuidade de ter 
vindo - através de dores e agonias - a este mundo. E reparem, pois, 
como ela concebe o parto como um arrancar doloroso das entranhas. E 
reparem também que o verso "Entre agonias e em dores tamanhas", 
mercê da sua disposição sintática, pode dizer respeito tanto ao 
nascimento da Mãe quanto ao da filha, e que a subordinada "que em 
má hora foi nascido" pode referir-se tanto a "lírio", metáfora da i\.1ãe, 
quanto a "fruto amargo", metáfora da filha. 
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Fundindo-se implicitamente à Mãe nessa hora crucial, Florbela 
parece querer estancar, desde a origem, e graças aos serviços da Morte, 
toda a sua linhagem feminina. Mas não só: uma vez que se faz atrair 
pelo abraço da Mãe mítica e ancestral que ela reconhece na imagem da 
Morte, tanto a mãe quanto a filha, por meio da mesma ambigüidade, 
parecem encontrar nesse reduto o indiferenciado primordial, do qual 
foram desentranhadas por meio do parto, e ao qual agora se entregam, 
graças ao concurso da Morte. É como se regressassem ao útero primevo, 
não mais agora em estado de trevas, escuridão ou dor, mas como se, 
por meio dele, penetrassem na luz, já que a Morte, como o sublinha 
Florbela logo no primeiro verso, é então a Iluminada, claridade que ela 
quer receber e à qual abre as suas portas e se doa inteira. 

Ora, esse excurso que acabo de cumprir, saltando do princípio 
para o fim, do nascimento de Florbela para a sua morte, não é nem um 
pouco casual, como constatam. Sua biografia e sua produção literária 
nos obrigam a tal, visto que a poetisa elege como o dia da sua partida 
aquele mesmo da sua chegada ao mundo, ao mesmo tempo em que sua 
obra nos dá disso testemunhos. 

Pois bem. O outro poema a que me referi, certamente o derradeiro 
que produziu antes de suicidar-se, vem comprovar com largueza a mes
ma constatação: a de que ela assume o seu nascimento como um corte 
abrupto, como um desligamento doloroso das verdadeiras energias vi
tais, como uma dor violenta que a arrebata do aconchego quente da 
existência perene, da irmandade que ela mantinha, antes, com a ino
cência das coisas primeiras, com as forças telúricas. Assim, paradoxal
mente, para Florbela, é como se tivesse morrido para a vida no dia em 
que nasceu, e regressado à existência primordial no dia em que morria 
para o mundo. 

Melhor que qualquer argumentação, arrolo para ratificar tal 
hipótese o poema intitulado À Morte, no qual Florbela tuteia a essa 
Senhora, tratando-a intimamente como à sua fada-madrinha, como 
àquela capaz de quebrar o quebranto que contra ela lançou a bruxa 
cruel, encantamento que a metamorfoseou em ... ser humano. Daí que 
a lancinante autodesignação deserdada, pertencente ao soneto anterior, 
se esclareça agora como equivalente ao enfeitiçada desse poema. Leio-o 
para vocês: 

Morte, minha Senhora Dona Morte, 
Tão bom que deve ser o teu abraço! 
Lânguido e doce como um doce laço 
E como uma raiz, sereno e forte. 
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Não há mal que não sare ou não conforte 
Tua mão que nos guia passo a passo, 
Em ti, dentro de ti, no teu regaço, 
Não há triste destino nem má sorte. 

Dona Morte dos dedos de veludo, 
Fecha-me os olhos que já viram tudo! 
Prende-me as asas que voaram tanto! 

Vim da Moirama, sou filha de rei, 
Má fada me encantou e aqui fiquei 
À tua espera, ... quebra-me o encanto! (ib1d.: 301) 

O poema fala de um exílio, que é a vida, e do desejo de regresso à pátria 
de origem, que é a Morte, panacéia contra todos os males, ungüento 
para todas as dores, paraíso para onde se quer voltar - lugar de agasalho, 
abraço, proteção, regaço - para se recobrar a unidade quebrada, em busca 
da unidade perdida. Nesse outro mundo, metaforizado pela Moirama -
ao pé da letra, terra de estrangeiros, de onde vêm os mouros -, Florbela 
não é deserdada: ela é princesa, infanta - é filha de rei! Assim, a ânima, 
atormentada pela separação, quer reconduzir-se ao cosmos, depois de ter 
exercitado em plenitude a liberdade que lhe restou: ver e voar. 

E é impressionante como esse poema terminal reatualiza as ori
gens poéticas de Florbela Espanca, comunicando-se em plenitude com 
o primeiro poema por ela produzido. Refiro-me à peça que data de 
11 de novembro de 1903, quando Florbela contava apenas nove anos 
incompletos, e que tem como indício no título o paradoxo com que 
se defrontará durante toda a existência: A vida e a morte. Vejamos: 

O que é a vida e a morte 
Aquela infernal inimiga 
A vida é o sorriso 
E a morte da vida a guarida. 

A morte tem os desgostos 
A vida tem os felizes 
A cova tem a tristeza 
A vida tem as raízes. 

A vida e a morte são 
O sorriso lisonjeiro 
E o amor tem o navio 
E o navio o marinheiro. 1 

1 O manuscrito em pauta foi publicado por Rui Guedes (1985: 42-3). Ao fim do poema 
está grafado o seguinte: Auctora Florbella Espanca/ Em 11-11-903! com 8 annos d'Idade. 
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Tanto no primeiro quanto no seu derradeiro poema, a morte se 
recobre de sentidos de proteção, de fortaleza, enfim, da guarida que o 
mais antigo deles explicita com clareza no último verso da primeira 
estrofe: a morte é a guarida da vida. Enquanto, em ambos, a morte 
permanece inalterada como guarida, a raiz que, no poema inicial, era 
atributo de vida (a vida tem suas raízes, reza o último verso da segunda 
estrofe), se expande e se aprofunda, já em metáfora da morte, no poe
ma terminal: relembro que o abraço da Senhora Dona Morte, doce laço, 
é como uma raiz, sereno e forte. 

Há também - e não me escuso de sublinhar -, logo na primeira 
estrofe do poema inaugural, um lapso, que parece dizer com voz 
oracular aquilo que o poema final constataria em 1930 a respeito da 
vida. Vejamos: a Florbela de oito anos escreve, perguntando e tentando 
definir O que é a vida e a morte. Em seguida, responde: Aquela (é) 
infernal inimiga;/ A vida é o sorriso/ E a morte (é) da vida a guarida. 
Ora, é voz corrente que o demonstrativo aquela diz respeito ao 
substantivo que mais longe está de si, enquanto o demonstrativo esta 
concerne sempre ao substantivo que mais próximo está de si. Pois 
bem, à luz desse lembrete, examinemos agora o segundo verso do 
poema. Não resta dúvida de que, em resposta à questão o que é a vida 
e a morte?, obtém-se que o sintagma infernal inimiga não é atributo 
da morte, mas da vida. Sim, inconsciente e precocemente, com certeza, 
à Florbela de oito anos, a vida é que é a infernal inimiga, conclusão na 
qual, pateticamente, o poema final desemboca, quando acaba conce
bendo a vida como encantamento de que foi presa a princesa pela má 
fada. 

E, assim, por esses ínvios percursos, suponho que tenhamos alcan
çado, afinal, a fímbria de uma, digamos assim, dor de origem em Florbela: 
de uma dor básica, fundamental, de raiz, de desligamento da mãe pri
mordial - a dor cósmica. 

Os primeiros sintomas da dor de tal natureza surgem mais decisi
vamente ao fim de seu primeiro manuscrito, até há pouco inédito, o 
intitulado Trocando olhares, que comporta poemas compreendidos en
tre 1915 e 1917. Em um ciclo de sonetos dedicados a Américo Durão, 
poeta que, em 1917, ela vinha de conhecer por meio da obra Vitral da 
minha dor, Florbela nomeia, pela primeira vez, a sua outra vida, a vida 
anterior, justo em um poema que é trânsito entre o primeiro manuscrito 
e sua primeira obra publicada, o Livro de mágoas. O título do soneto 
vai converter-se, de um para outro livro, de Desalento em A minha 
tragédia, ambos dentro da mesma ambiência soturna e maldita, que a 
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refundição que ele alcança na obra publicada não amaina. 2 Logo na 
versão original, Florbela explica que o roxo dos seus lábios é saudade! 
Duns beijos que lhe deram noutra vida! E, ao longo da sua obra poética, 
será possível compreender melhor o que ela vai designando e precisan
do por meio dessa expressão. 

Ora, é a nostalgia por esse Aquém, por tal pátria antiga, por esse 
longínquo outrora (como o assegura em Mãezinha: 321), por esse distante 
Além (como o lemos em Sou Eu!: 249), por esses Além-Mundos ignorados 
(como o refere em Teus olhos: 254), por essas regiões imaginárias (como 
o concebe em Pobrezinha: 295), por essa outra vida em que foi feliz 
(como o relembra em Lágrimas ocultas: 136) e em que foi diversas mu
lheres da que hoje é (Lembrança: 223), que torna Florbela uma cidadã 
do aquém. 1 

O que explica por que razão, segundo o assegura em A Maior Tor
tura (:143), a sua pobre Mãe tão branca e fria lhe tenha dado a beber a 
Mágoa no seu leite! E também por que razão, como o confessa em Pior 
Velhice (: 149), a vida lhe pousou na fronte, ao nascer, apenas martírios: 
porque o nascimento se impõe, para ela, como o corte abrupto que a 
desligou da sua fonte primeva. Ouçamos: 

A Vida que ao nascer enfeita e touca 
D'alvas rosas, a fronte da mulher, 
Na minha fronte mística de louca 
Martírios só poisou a emurchecer! 

E é dessa perspectiva que ela se julga uma forasteira, uma estranha no 
mundo em que vive, ou de maneira mais precisa, como veementemente 
insiste em Caravelas (: 180), uma desterrada: Dum estranho país que 
nunca vi Sou neste mundo imenso a exilada. Exilada, estrangeira, de
gredada, Florbela é uma pobre de longe, que pede, exausta, pousada à 
terra, nesse comovente soneto Pobre de Cristo: 

' Para melhor esclarecimento acerca da temperatura que o poema obtém na refundição 
que ganha quando inserido em Livro de Mágoas, remeto o leitor ao meu estudo 
Florbela Espanca, Trocando Olhares (1994: 329-30). 

'Tal expressão, que a meu ver precisa com exatidão esse aspecto cósmico da dor em 
Florbela, foi utilizada antes por Álvaro Madureira, no citado livro, mas com outro 
sentido que o que faço circular aqui. A tempo, advirto que, a partir de agora, cito, entre 
parênteses, o nome da peça e a respectiva página em que se encontra na edição que 
preparei de Poemas de Florbela Espanca (1996). 
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Ó minha terra na planície rasa, 
Branca de sol e cal e de luar, 
.Minha terra que nunca viste o mar, 
Onde tenho o meu pão e a minha casa. 

Minha terra de tardes sem uma asa, 
Sem um bater de folha ... a dormitar ... 
Meu anel de rubis a flamejar, 
Minha terra mourisca a arder em brasa! 

Minha terra onde meu irmão nasceu, 
Aonde a mãe que eu tive e que morreu 
Foi moça e loira, amou e foi amada! 

Truz ... truz ... truz ... - Eu não tenho onde me acoite 
Sou uma pobre de longe, é quase noite, 
Terra, quero dormir, dá-me pousada!. .. (ibid.: 251) 

Mas é, de início (e não por acaso), em um soneto dedicado a seu irmão 
e publicado em Livro de Sóror Saudade, que Florbela justifica com clareza 
por que se sente cidadã do aquém. A peça em pauta tem também um 
título indiciai: O meu mal (: 178). 

Eu tenho lido em mim, sei-me de cor, 
Eu sei o nome ao meu estranho mal: 
Eu sei que fui a renda dum vitral, 
Que fui cipreste e caravela e dor! 

Fui tudo que no mundo há de maior; 
Fui cisne e lírio e águia e catedral! 
E fui, talvez, um verso de Nerval, 
Ou um cínico riso de Chamfort ... 

Fui a heráldica flor de agrestes cardos, 
Deram as minhas mãos aroma aos nardos ... 
Deu cor ao eloendro a minha boca ... 

Ah! De Boabdil fui lágrima na Espanha! 
E foi de lá que eu trouxe esta ânsia estranha! 
Mágoa não sei de quê! Saudade louca! 

Observo, com vocês, que, por ter sido tudo o que no mundo há de maior 
(renda de vitral, cipreste, caravela, dor, cisne, lírio, águia, catedral etc.), 
é que ela tem saudade louca e mágoa de ter-se desligado de lá, dessa 
terra de aquém-fronteira, onde ela compartilha da origem de tudo: 
suas mãos é que deram perfume ao nardo, sua boca é que deu colorido 
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ao eloendro. Também a metáfora que envolve Boabdil é muito cara ao 
sentimento de patético desterro que Florbela quer-nos transmitir: his
toricamente, o mouro, ao perder Granada, chora desatado e convulsivo, 
à medida que se convence do quanto é impossível reverter tal impasse. 

Já em Nihil novum (: 298), um dos seus últimos sonetos, a poetisa 
afirma ter vivido em outras eras, em outras antigas plagas: em Bruges, 
no Egito, no Ispaã, no Bósforo. E esse território, ela o dirá ainda em 
uma outra peça, a Nostalgia (: 233), é o de um País de lenda, é o do 
Reino em que ela é Infanta, para o qual, aliás, quer retornar, pois que só 
nele poderá se dissolver na impessoalidade, naquilo que tenho nomeado 
de indiferenciação primordial, dado que lá se converterá em apenas 
uma sombra entre outras tantas iguais, como o elucida o último terceto 
de Nostalgia: 

O meu País de sonho e de ansiedade, 
Não sei se esta quimera que me assombra, 
É feita de mentira ou de verdade! 

Quero voltar! Não sei por onde vim ... 
Ah! Não ser mais que a sombra duma sombra 
Por entre tanta sombra igual a mim! 

Florbela almeja, assim, regressar à terra do Não ser (: 243 ): 

Quem me dera voltar à inocência 
Das coisas brutas, sãs, inanimadas, 
Despir o vão orgulho, a incoerência: 
- Mantos rotos de estátuas mutiladas! 

Ah! Arrancar às cantes laceradas 
Seu mísero segredo de consciência! 
Ah! Poder ser apenas florescência 
De astros em puras noites deslumbradas! 

Ser nostálgico choupo ao entardecer, 
De ramos graves, plácidos, absortos 
Na mágica tarefa de viver! 

Ser haste, seiva, ramaria inquieta, 
Erguer ao sol o coração dos mortos 
Na urna de oiro duma flor aberta!. .. 
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Nessa terra do não-ser, ela recuperará a inocência das coisas brutas, sãs, 
inanimadas, podendo ser apenas florescência de astros nas noites, chou
po nostálgico ao entardecer, haste, seiva, ramaria inquieta. A essa terra 
ela confere, agora, o hierático nome de País da Luz (como o diz no 
poema VII de He hum não querer mais que bem querer:262) - e não 
esquecer que a Morte é a Iluminada -, paraíso que ela só pode tanger, 
daqui donde se encontra degredada, graças, apenas, ao sentimento de 
Panteísmo (: 250), como ela mesma o nomeia no poema de igual título. 
Tão-só mercê dessa irmandade com as coisas da natureza, desse sentir
se prolongar e ecoar nos elementos, nessa sintonia analógica com tudo 
o que existe, que ela pode se igualar à charneca, às urzes, ao alecrim, à 
hera florida no muro em ruínas, irradiando-se em luz, cor, ritmo, cla
rão, asa, erva, gota, monte. Daí que sinta que a sua alma a tudo reúna 
e catalise, como se fosse uma urna, como se fosse o túmulo profundo 
que alberga todos os deuses desaparecidos: 

E de bruços na terra penso e cismo 
Que, neste meu ardente panteísmo, 
Nos meus sentidos postos, absortos 

Nas coisas luminosas deste mundo, 
A minha alma é o túmulo profundo 
Onde dormem, sorrindo, os deuses mortos! 

Ainda na mesma vibração dessa dor cósmica, Florbela se descobre, en
tão, flor no poético balcão de Garcia de Rezende, ou então mística dona, 
cujo coração palpita ao luar ou vê passar, ao sol, o cortejo com bandei
ras, pajens e pendão real. E, nesse momento em que, de outras eras, 
Florbela assiste, do cimo da varanda, à passagem do séquito real, ela 
acaba por surpreender, nas mãos de alguém, o seu próprio brasão, a sua 
divisa de confinada: o coração chagado! 

Janela antiga sobre a rua plana ... 
Ilumina-a o luar com seu clarão ... 
Dantes, a descansar de luta insana, 
Fui, talvez, flor no poético balcão ... 

Dantes! Da minha glória altiva e ufana 
Talvez ... Quem sabe? ... Tonto de ilusão, 
Meu rude coração de alentejana 
Me palpitasse ao luar nesse balcão ... 
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Mística dona, em outras primaveras, 
Em refulgentes horas de outras eras, 
Vi passar o cortejo ao sol doirado ... 

Bandeiras! Pajens! O pendão real! 
E na tua mão, vermelha, triunfal, 
Minha divisa: um coração chagado! 

Esse poema, reunido postumamente em Reliquiae, e intitulado À janela 
de Garcia de Rezende (: 270), empreende, a meu ver, o ritual de passa
gem da dor cósmica para a dor de existir enquanto ... mulher, outra cons
tante de toda a obra de Florbela Espanca. Sublinho que nesse soneto se 
defrontam as duas dores, as duas Florbelas: de um lado, a de outras 
eras, a que, do alto, contempla, na divisa do coração chagado, aquela 
que, do outro, habita este baixo mundo, aquela que, neste mundo, vive 
enfeitiçada. 

A fim de elucidar para vocês esse tipo de dor, lembro que seu per
curso tem início já no pórtico do primeiro manuscrito da poetisa. Iro
cando Olhares abre com uma epígrafe, que aqui registro, e que vem 
expressa como Dedicatória: 

É só teu o meu livro; guarda-o bem; 
Nele floresce o nosso casto amor 
Nascido nesse dia em que o destino 
Uniu o teu olhar à minha dor. 

Asilam-se aqui, de maneira emblemática, duas prerrogativas de gênero 
bem definido: o olhar, dote masculino, princípio de realidade; e a dor, 
dote feminino, princípio de prazer. Não se trata aqui de proceder a 
uma análise exaustiva a respeito dessa dicotomia, como já o fiz algures\ 
Mas afirmo-lhes que, durante todo o manuscrito, se evidencia uma 
superioridade do princípio solar sobre o noturno, dos olhos do amado 
sobre a amada, do homem sobre a mulher, mercê dos olhos dele, que 
desenvolvem poder de vida ou de morte sobre aquilo que iluminam e 
que nomeiam, conferindo-lhe, portanto, identidade e existência, ou 
sobre aquilo que não contemplam com sua luz, e que destinam, inevi
tavelmente, à dor e à morte. 

4 No citado Florbela Espanca, Trocando Olhares, no prefácio aos Poemas de Florbela 
Espanca e em Florbela Espanca (1995), tratei pormenorizadamente desse tipo de dor, 
detalhando de que maneira progressiva há, na obra poética de Florbela, uma ascendência 
do princípio de realidade sobre o de prazer e, necessariamente, do mundo masculino 
sobre o feminino. 

302 



Extravias do desejo: depressão e melancolia 

É, portanto, da carência dessa luz que nasce a dor e, como tal, ela 
é exclusivo apanágio feminino. Mas, em Florbela, essa dor, arremessan
do a mulher ao sofrimento, aos abismos mais tenebrosos e solitários, 
aos sentimentos mais profundos e dilacerantes, ao lado mais soturno 
da sua existência, antes a depura e enaltece, porque a faz experimentar 
diferentes harmonias e vibrações, que apenas a ela cabe conhecer. Por 
isso mesmo, a dor deve ser cultuada, preservada, vasculhada em toda a 
sua dimensão, fortalecida, uma vez que é nela que reside o tour de force 
da mulher, aquilo que a diferencia do homem, trampolim capaz de 
converter em fortaleza a sua fraqueza. 

E é sintomático que na obra de Florbela as alegorias que ela consa
gra à dor sejam justamente as das fortificações indevassáveis e indestru
tíveis: ora a dor é o castelo, como em Castelã da Tristeza (: 134), ora é 
o convento, como em A minha Dor(: 138): 

A minha Dor é um convento ideal 
Cheio de claustros, sombras, arcarias, 
Aonde a pedra em convulsões sombrias 
Tem linhas dum requinte escultural. 

Os sinos têm dobres d'agonias 
Ao gemer, comovidos, o seu mal. .. 
E todos têm sons de funeral 
Ao bater horas, no correr dos dias ... 

A minha Dor é um convento. Há lírios 
Dum roxo macerado de martírios, 
Tão belos como nunca os viu alguém! 
Nesse triste convento aonde eu moro, 
Noites e dias rezo e grito e choro! 
E ninguém ouve ... ninguém_ vê ... ninguém ... 

Entramos, pois, aqui, no santuário da beleza dolorosa, da estenca da 
dor. Há como que um comprazimento voluptuoso na dor, há nela uma 
estranha beleza, um insólito brilho e uma bizarra cor, uma ambiência 
mística, hierática, convulsiva, sofisticada, misteriosa. Tal fortificação, 
como o atesta o soneto, é descrita por meio de formas labirínticas (claus
tros, sombras, arcarias), em que a pedra, lembro mais uma vez, tem 
linhas de um requinte escultural. Quanto mais não seja, a dor é um 
convento ideal. 

Mais uma outra e expressiva metáfora da dor encontramos em 
um outro tipo de construção: o livro. Em O nosso livro (: 169), Florbela 
o nomeia como o continente que encerra uma dor de que não há outra 
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nos jardins da vida; em Este livro ... (: 131 ), ela o concebe como fortifi
cação de palavras que albergam a mágoa, compartilhada apenas com 
os Irmãos na Dor, com os Desgraçados, e extensiva, já em Exaltação 
(: 203), aos boêmios, vagabundos e poetas - àqueles que, enfim, como 
a mulher, expressam a marginália, o princípio feminino. 

Ocorre que o livro asila uma dor Impossível(: 162) de se dizer, dor 
que não cabe nos cem milhões de versos que eu fizera! ... , como o assegu
ra com veemência Florbela. Por isso mesmo, graças a seu poder ilimita
do, a dor se transforma em matéria-prima para a sua arre, visto que 
cada tentativa de expressá-la faz nascer mais e mais versos, mais e mais 
poemas. Ora, observem vocês que é, pois, precisamente dessa incapaci
dade de transmutar em palavras o sentimento, insuficiência marca
damente feminina, que Florbela providencia a sua estética, a sua força 
de criação. Como já afiancei algures, eis, pois, aqui, como a histórica 
inatividade feminina se converte em instrumento de trabalho, em força 
produtiva. 

É, então, tentando domar a impossibilidade e o impasse da ex
pressão em alternativa de criação que Florbela abre, dentro da poesia e 
da literatura, o seu caminho. Assim, como o patenteia em O meu im
possível (: 271): 

Mas se eu pudesse, a mágoa que em mim chora, 
Contar, não a chorava como agora, 
Irmãos, não a sentia como a sinto! ... 

Para concluir, sublinho que uma dor de tal natureza antes exalta e 
alevanta que derruba e aniquila, tal como a própria poetisa o atesta em 
Interrogação (: 23 7). Ela é estímulo e elã para a criação literária, recusa 
à apatia e à passividade da depressão. Falo aqui de uma melancolia 
produtiva, de uma tristeza qµe desafia a indiferença e a abulia. Daí que 
a dor de ser mulher seja, heraldicamente, para Florbela, o seu brasão, a 
sua bandeira de guerra. 
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Eliane Schermann 

Suave as horas bailam sobre 
o cabelo branco e raro 
A áurea taça a borra cobre: 
Sorvida, eis o fundo, claro! 

Pressentimento da morte 
Não turba, é alívio profundo 
O gozo mais puro e forte 
Da contemplação do mundo 

Só o tem quem nada cobice, 
Nem lamente o que não teve, 
Quem já o partir na velhice 
Sinta, - um partir mais leve 

O olhar despede mais chama 
No instante da despedida 
E é na renúncia que se ama 
Mais intensamente a vida. 

(Stefan Zweig, tradução 
de Manuel Bandeira) 

"A borra aspira a extrema gota da áurea taça de vida", é o que escreve 
Stefan Zweig poucos dias antes de se suicidar com sua mulher em um 
pacto de morte. Nem a obra, nem o amor ou mesmo o saber sobre a 
tristeza e a dor de existir, inerentes à própria vida, salvam o autor. 

Abatido pelos avanços nazistas na II Guerra Mundial, Stefan Zweig, 
nascido em 1881, romancista, ensaísta~ autor de biografias históricas, 
entre elas as de Maria Antonieta e de Balzac, vem morar no Brasil com 
sua mulher, escolhendo a cidade de Petrópolis como morada. Sentia-se 
isolado no país que lhe servia de refúgio, embora o tenha divulgado 
com seu livro: Brasil, país do futuro. Em 30 de janeiro de 1942, em uma 
carta endereçada a Berthold Vierd, publicada no Jornal do Brasil, Zweig, 
avesso a qualquer forma de sectarismo e ferido brutalmente em seu 
senso de liberdade pessoal, escreve: "a vida de nossa geração foi selada 
pelo destino, não temos nenhum poder para influenciar o curso dos 
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acontecimentos, e nenhum direito de dar conselhos às gerações que 
virão, tamanho foi o nosso fracasso". Em 22 de fevereiro de 1942, sela 
seu destino. Deixa o retrato de um homem consumido pela estranha 
combinação de paixão amorosa e dor de existir. Sua produção literária 
não foi suficiente para escrever a ex-sistência do gozo, entregando-se 
ao que Lacan definiu como "o único ato que tem êxito sem falhas". 

Encontramos, paradoxalmente, uma novela do próprio Stefan 
Zweig em que ele mostra um saber sobre a dor de perda e o trabalho de 
luto que visa à restauração do desejo. Trata-se de Vinte e quatro horas na 
vida de uma mulher, sobre a qual Freud diz o seguinte: "Essa pequena 
obra-prima dispõe-se ostensivamente apenas a demonstrar que criatura 
irresponsável é a mulher, e a que excessos e transgressões, surpreenden
tes inclusive para ela, pode uma impressão vital inusitada impulsioná
la" (1928: 220). Freud ainda observa a surpresa do autor com suas 
interpretações sobre o texto, pois seria característico da natureza da 
criação artística a escrita surgir como por um descuido, a partir de um 
"nada", de um lugar não-todo e alheio ao conhecimento. 

Por meio de um quase sublime amor, a personagem feminina da 
novela de Stefan Zweig, a Sra. C., nos mostra o que Freud proclama: o 
artista antecede ao psicanalista, expressando com sua arte aquilo que a 
psicanálise ensina. Essa personagem nos desvela o trabalho de luto neces
sário para o processo de distanciamento do objeto. Cedendo de seu gozo, 
a Sra. C. fará dessa parte amortecida que ora é, ora não é o objeto, e sobre 
a qual ela se faz imagem, uma evocação da morte do marido. Atraída 
pela beleza das mãos, ela se torna presa de algo que lhe escapa "entre os 
dedos", mas que funciona como causa na reconstrução de sua história. 
Ao relatá-lo para o narrador, serve-se da causa evanescente em que 
presentifica o mais-de-gozar que a sustenta. Dito de outro modo, 
revestindo o objeto perdido, e buscando reencontrá-lo na repetição, ela 
se deixa discorrer pelos traços que a aprisionavam em sua história singular. 

No luto, o sujeito se encontra reduzido a um pedaço mudo e deso
lado do Outro que, em sua lassidão, faz signo de uma história que se 
congela e o detém no desejo. O trabalho de luto mobiliza o significante 
fálico pela acentuação do esvaziamento do gozo de que o sujeito padece 
sob o modo depressivo de alienação ao Outro. No suicídio, o sujeito põe 
a nu sua condição de puro objeto da pulsão de morte. Nesse ato extremo 
de renúncia da subjetividade, ele denuncia que consente em ser apenas a 
escória do Outro; lá onde se referencia nos significantes para reconstruir 
sua história, coalesce com a falta estrutural e se entrega às mãos da morte, 
tragado pelo não-sublimável do gozo assexuado do Outro. 
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A obra de luto 

A Sra. C. buscava na trilha dos significantes deixados pelo marido algo 
que não sabia, mas que a agarrava pelo luto à rede de inércia de um 
desejo desfalecente. 

Para essa dama, cada nova mão que surgia à mesa de jogo desper
tava uma nova curiosidade que a acordasse das sombras do desejo. Ela 
vagava pelas salas parecendo estar sem lugar ou paradeiro, sem poder 
se utilizar dos antigos ideais para deles se servir como semblantes. Sua 
curiosa atenção parecia procurar algo que, ao mesmo tempo, supunha 
estar e não estar ali onde buscava, sem nem mesmo saber o quê. 

Após a morte do marido, para fugir do desejo de morrer que a 
perseguia, a Sra. C. se entrega ao turbilhão da vida e à agitação apaixo
nada. Passa a freqüentar as salas de jogo, antigo hábito "não leviano" de 
seu ex-companheiro. Em seu flanar, deixa-se cativar pela indolência, 
observando não os rostos, porém os gestos das mãos dos jogadores; 
segundo seu ex-marido, pela maneira de esperarem quietas ou de agarra
rem as cartas, revelavam o âmago do ser do jogador. Enquanto os fre
qüentadores das mesas de jogo de azar logo aprendem a dominar a ex
pressão fisionômica, ostentando a máscara fria da impassibilidade, a mão, 
essa vela e desvela, sem pudor, o mais secreto e íntimo do humano. 

Em uma noite, tendo entrado no Cassino, a Sra. C. ouve, com 
surpresa, em um momento de pausa muda, plena de tensão e "durante 
o qual o silêncio parecia vibrar, quando a bola estava prestes a imobili
zar-se, quando não oscilava mais senão entre dois números", um ruído 
singular, rangido ou estalo. Essa então jovem senhora é arrebatada pela 
visão de um par de "mãos agalmáticas, nunca antes vistas: a direita 
agarrada à esquerda, como dois animais que se mordem, que se aper
tam e lutam furiosamente, de um modo convulso", mas "duas mãos de 
uma beleza extraordinária que a fascinavam por explodirem paixão 
nas extremidades dos dedos" e que a impediam de afastar, mesmo por 
um segundo, o olhar. O essencial no enamoramento em que o olho se 
acomoda àquilo que a imagem envolve sempre esteve ali. Sua essência é 
o vazio; a beleza o recobre como último véu antes do indizível. 

O jovem a quem essas mãos pertenciam perde tudo no jogo e subi
tamente abandona a sala em total desespero. Arrastada por "aquela 
coisa superior ao lucro ou perda unicamente de jogo", ela o segue pela 
rua e é tomada pelo anseio de arrancá-lo daquela indiferente insensa
tez, semelhante ao suicídio, que o deixara prostrado em um banco de 
praça, sob a chuva. O iuto não elaborado desde a morte do marido 
retorna no real: o par de mãos a atrai à repetição, reconduzindo-a ao 
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encontro com o incognoscível não-especularizável equivalente à sua 
falta. 

As mulheres são "não-loucas de todo [ ... ] a tal ponto que não há 
limites às concessões que cada uma faz para um homem: de seu corpo, 
de sua alma, de seus bens [ ... ] pois do amor não é o sentido que conta 
mas justamente o signo [ ... ] para que dessa insensatez [ ... ] o real faça 
sua entrada no mundo" (Lacan 1974). Ela lhe promete dinheiro - "O amor 
é dar o que não se tem" - e o pega pelas mãos, conduzindo-o oscilante 
entre a presença e a ausência dos traços de sua própria história até o 
fugaz momento em que se vê sozinha com aquele estranho em um sór
dido quarto de hotel, do qual "nunca soube o nome". 

Naquela noite de paixão, ódio desenfreado e embriaguez, as duas 
criaturas vacilam enlaçadas à beira do abismo. Fazem amor para camu
flar e recobrir o gozo que escapa da relação sexual e que melhor convém 
ao ato; dormem para despertarem nos braços Um do Outro. O casal 
experimenta momentos que "somente podem ser vividos por um sujei
to que sorve pela última vez a melhor gota de vida". 

Na manhã seguinte, com os membros gelados como têm os mor
tos rígidos nos caixões, ela pensa tatear algo ignorado e desperta como 
uma pessoa estranha a si mesma, porém orgulhosa por imaginar tê-lo 
salvo. Por meio dele, pensava salvar o objeto de amor perdido para a 
morte. Premida por uma necessidade urgente de fugir daquele sórdido 
e repugnante lugar de encontros, embora "tivesse a mesma sensação 
que sentira em uma igreja, uma impressão bem-aventurada de milagre e 
de beatitude", encontra tempo apenas para combinar revê-lo algumas 
horas depois, quando asseguraria a sua volta, salvo, à terra natal. Ha
via agora um ressurgimento em sua vontade de viver. A jovem senhora 
ao mesmo tempo em que, tomada pelo amor, acreditava poder suplan
tar o domínio de um gozo pulsional que aprisionava o rapaz no vício, 
era capturada pelo desejo de salvar algo de sua perda irreparável pela 
morte do marido. 

"Só o amor permite ao gozo condescender ao desejo" (Lacan 1962-3). 
No encontro marcado, ela escuta o relato do grato rapaz que, em um 
gesto misto de adoração e de confiança, diante- âe um altar e na presen
ça da Sra. C., estende as mãos e promete abandonar a compulsão que o 
assolava. De posse da quantia necessária para a viagem e para saldar as 
dívidas, ele combina despedir-se dela na estação de trem. 

Acreditando salvar o outro imaginário em sua boa-fé, ela tentava 
alcançar o desejo por meio da imagem. Mas o que o sujeito salva se 
sabemos, com Lacan, que não há pior algum que o ultrapasse? Diante 
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daquela exaltação de sentimentos, toda palavra parecia vã! Ela estava 
em um estado tal de ardor, que mal queria saber de sua decepção por 
vê-lo obedecer-lhe tão respeitosamente. Ele não compreendia que ela 
era uma mulher que esperava ser pega pelo amor e a venerava como a 
uma santa. 

Mesmo assim, ou talvez por isso mesmo, surge na Sra. C. um dese
jo de partir com o rapaz. Arruma rapidamente suas valises, mas é impe
dida de chegar a tempo à estação. Lá, permanece alguns instantes petri
ficada olhando fixamente o trem partir, a fim de agarrar ao menos um 
gesto de adeus. 

Na ~ptatiya de reviver, traço por traço, o objeto novamente per
dido, volta ao cassino em que o tinha visto pela primeira vez em busca 
daquelas emoções fugidias. Dirige-se à sala de jogos e depara-se com ele 
exatamente no local onde o tinha imaginado. Revê as mesmas mãos 
palpitantes, que, naquele instante, ganhavam no jogo. 

Como ela, ele compulsivamente repetia o mesmo sofrimento, no 
mesmo lugar. Cada gesto do rapaz assassinava a imagem que nela antes 
brilhava, recobrindo o âmago de seu ser. Estendendo-lhe as mãos, ela 
insiste em retirá-lo do jogo. Mas as mãos, possessas e cheias de ódio, 
vistas momentos antes estendidas em um juramento sagrado na igreja, 
a expulsam. Não lhe bastara evocar a morte do marido amado, mas 
sim fazer vibrar, no limite extremo, o resto irredutível que a manteve 
nos rastros de um desejo até então suspenso. Para tanto, deixara-se 
arrebatar no lugar oculto ocupado por sua falta, na vertigem de sua 
própria imagem decaída e degradada. Com o olhar vidrado, fulminada 
pelo que tinha presenciado, a distinta senhora, em um relâmpago de 
loucura, precipita-se para fora da sala, não antes de extravasar sua có
lera em um insulto marcado pelo limite existente entre a ordem simbó
lica e a incidência do real: "Mentiroso ladrão! Indigno perjuro!". 

O trabalho do artista e o fracasso do sujeito 

Em "Luto e melancolia" (1917), Freud nos ensina que o processo de 
luto só existe porque o amor ao objeto coexiste com o ódio: enamoródío. 
Revivendo no real o luto impossível pela perda precipitada do marido, 
essa mulher reencontra a face hedionda do objeto. No insulto, extrava
sa o horror abjeto, oculto pelo brilho agalmático das mãos. Naquela 
hora da verdade que sucede à exaltação narcísica, ela pode finalmente 
se despedir desse objeto em que ela "se vê", "é olhada" no âmago de seu 
próprio ser. 

309 



Extravros do dese_ro: depressão e melancolia 

Antes, na primeira perda, seu sofrimento tomara a forma de tédio, 
embnagando-a no torvelinho da vida. Degradada no pior, descobre ter 
penetrado no jogo do destino. O espaço vazio do Outro, aberto no 
equívoco da paixão, permite-lhe deparar-se com a verdade nua e crua 
da existência. Anos depois, ao relatar essa história para o narrador da 
novela, a Sra. C. estende-lhe as mãos já enrugadas e trêmulas como 
folhas de outono. O demônio de seu pudor tinha sido violado, desve
lando em seu traçado o segredo mais chocante: a última mola do dese
jo, aquela que sempre abriga no amor a dissimulação de seu objetivo: a 
queda do Outro em outro - aquele obscuro objeto-causa de desejo. Não 
é mais o discurso para o Outro, mas sim o discurso do Outro que, em 
seu ponto de falta, desvela a hora do encontro e da verdade. 

Nas vias do desejo o objeto pulsional não figura senão passando 
pelo Outro que não existe. É assim que, no luto, vemos a questão do 
objeto situar-se no lugar vazio da ignorância, quando se presentifica o 
inconsciente em sua vertente de saber no real. Em seu trabalho de luto, 
a Sra. C. tentara revesti-lo em uma relação narcísica com seu "empo
brecido" eu através da imagem do outro jogador. Havia tentado recor
rer ao que lhe fora representado em um Outro por meio de uma relação 
passional que a fizesse se deparar com um objeto que não reflete nem é 
visto, mas que está no fundo do quadro da fantasia que as mãos captu
ravam, ou seja, por meio de uma interpretação do real pela vertente do 
amor, ela pensava superar a dor. Lá onde teria consagrado o pranto ao 
marido, ela acabou por emitir seu grito de dor. Na impossibilidade de 
recordar a realidade do que perdeu, a personagem de Stefan Zweig 
repete uma experiência de dor como se gritasse em um apelo: "Que 
meu desejo seja de\'olvido!". 

Por meio de S\Ja personagem feminina, Zweig nos ensina que "sabe" 
sobre o luto, a pn\ .:i.-;Jo feminina, a dor da perda e a elaboração possível 
pela palavra. Em seu ato final, no entanto, ele renuncia a representar a 
Coisa no significante. Dito de outro modo, ele consente com a pulsão 
permitindo-a satisfazer-se em seu domínio absoluto: a morte. Esse Mestre 
Absoluto, a morte, marca um ponto de limite, um basta, o irredutível 
instante demarcado pela emergência da Coisa. Face hedionda do objeto, 
esta pode ser cercada, revestida, substituída, como ocorre no amor dedicado 
pelo sujeito à sua própria imagem, no sentido de situar o objeto em um 
lugar distanciado, entre a miragem do eu e a formação de um ideal. Ao 
ser revestido pela imagem em que o sujeito pode se ver amável, narcisismo 
estruturante e estruturado a partir do ideal, o objeto é mantido à distância 
da Coisa, das Ding. O eu mantém o isso à distância. 

310 



Extravias do deseJo: depressão e melancolia 

Por outro lado, no limite do real e precipitada pela criação, das 
Ding é cativada e cativa o sujeito pela vertente de uma diferença absolu
ta, pelo traçado e assentimento na borda do pulsional, visando àquilo 
que não está representado na subjetividade. Na criação ex-nihilo, "o objeto 
é elevado à dignidade de Coisa" sem passar pela idealização. Em lugar de 
revestir imaginariamente a Coisa pela paixão, o ato de criar evoca a 
suspensão da subjetividade em um consentimento ao pulsional. O objeto 
perde suas vestimentas e como resto de "descaridade" (Lacan 1974: 32), 
escória e dejeto humano, é "reencontrado" na certeza da boa-hora e 
pode manifestar sua mutação no processo de criação. Se é a isso que 
visa a obra, não quer dizer que o sujeito sempre consiga efetuar esse 
destino pulsional. 

Por meio da obra de arte, o artista eleva o objeto à dignidade da 
Coisa transformando o inominável em criação. Um nada deixa-se ver 
na obra de arte e o sujeito, elidido, nela se encontra. Em outras pala
vras, a obra vela e desvela o ponto limite da castração convocando o 
artista a suprir pela arte a hemorragia de vida que escoa do crime, do 
pecado ou da dor de existir. Em relação a Stefan Zweig, ali onde o 
artista tem um saber no real, o sujeito fracassa ou, se quisermos, só tem 
êxito no único ato sem retorno: o suicídio. 
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