
O termo depressão vem do latim e é resultado da
combinação de duas palavras, de (para baixo) e premera
(pressionar)/ expressa um estado de ânimo rebaixado,
do qual nem mesmo o criador da psicanálise escapou,
como revelam as cartas enviadas a Fliess

epressão, dor e angústia referem-se a estados

mentais que parecem tão familiares a ponto de

muitas pessoas questionarem se seria legítimo dizer que

compõem quadros psicopatológicos. O termo "familiar",

porém, talvez não seja o mais indicado nesse caso, já

que ao sermos surpreendidos por esses estados, não raro

colocamos em dúvida a possibilidade de termos adquirido,

em alguma experiência prévia, a mínima imunidade a esses

desconfortes. No entanto, esses estados demonstram uma

estreita ligação com o que constitui a essência do "familiar"

e o sentido mais profundo do termo, ou seja, com aquilo

pelo qual nos reconhecemos humanos: o afeto - e o meio

em que está ancorado. Pois a depressão, assim como a dor

e a angústia, denota um estado afetivo particular, que priva

o sujeito justamente das qualidades e figuras singulares

que o animam. Trata-se, então, de uma patologia? Sim,

se entendermos nessa palavra não o sentido médico, de

doença, mas como atributo da impossibilidade, por mais

passageira que seja, de exercer ou possuir algo que é

fundamental para o viver humano.
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PSICANALISTA TENTOU estabelecer
distinções entre as várias classes de
estados angustiantes

A palavra patologia contém em sua
raiz etimológica o termo patbos, um fei-
xe de significados que une, segundo os
dicionários, paixão, passividade, sofrimento
e também doença. Na medida em que as
paixões representam os acordes mais
altos da série dos afetos, refletem, em
sua forma aguçada - trazida pela rede
associativa contida no grego antigo
- aquilo que determina e constitui
o cerne do afeto. Sempre dirigido a
outro, ou gerado em relação a ele, esse
afeto (que nos faz humanos) nos abre
para uma peculiar disposição para o
ser semelhante - uma forma empática de
aproximação - que tem no sofrimento
um pressuposto e um ingrediente fun-
damental. Portanto, como sofrimentos
da alma, a depressão, a dor e a angústia
talvez sejam não tão-somente o cessar
ou a privação dos afetos mas seus pro-
tótipos de origem, suas formas de base.

Mas se a depressão é um fenômeno
quase que banal do viver humano,
como justificar sua inclusão entre os
quadros clínicos? Se, assim como a dor
e a angústia, se manifesta de diferentes
modos, em todos os quadros clínicos
consagrados pela psicanálise como as
neuroses, as psicoses e as perversões
- em analogia à febre e à dor que com-
põem, na patologia física, a sintoma-
tologia de qualquer doença infecciosa
- qual seria o sentido e/ou a vantagem
de lhe conceder tal importância?

Esta indagação nada tem de impli-
cância ou de mera preocupação com
a questão supostamente secundária
de classificação. Pode-se alegar que o
problema que levantamos é de ordem
técnica, de distinção e demarcação
operativa, uma vez que é notória a
diferença entre estados e momentos
depressivos na vida cotidiana, nos

casos de neurose e psicose e em |
situações que constituem quadros
depressivos propriamente ditos, como i
vêm sendo caracterizados nos manuais *
da psiquiatria. l

A psicanálise, entretanto, nunca
se comprometeu com uma nosografia
definida. Os quadros clínicos, que
Freud retoma da psiquiatria vigente
em seu tempo, nunca foram entendidos
como presenças concretas e consta-
táveis de complexos ou organizações
psicopatológicas. Serviram-lhe apenas
como pontos de saída de um trajeto
para compreendê-los no contexto de
uma investigação direcionada para as
engrenagens do aparelho psíquico. A
psicanálise demonstra, portanto, mais
afinidade com a estratégia, empreendi-
da pelo cientista, que utiliza a patologia
como ponto de partida para elucidar
seus mecanismos e se interrogar sobre
questões biológicas. A psicanálise não
manteve, portanto, a relação sistemáti-
ca e direta entre a definição nosográfka
e o desenho psicopatológico, como se
constata, facilmente, no textos-chave
da medicina e de seus manuais. Tanto
a descrição como a compreensão do
quadro clínico formulam-se em termos
fornecidos pelo arrazoado relativo ao
aparelho psíquico, de maneira a fundir
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e assimilar dentro da metapsicologia
freudiana as partes análogas à classifica-
ção nosográfica e à psicopatologia.

Por exemplo, teria a histeria o
mesmo etatuto da dor ou da angústia?
Não é, evidentemente, este o caso e
a questão requer uma discussão mais
aprofundada. Pois mesmo se a psica-
nálise continua mantendo em suspenso
a adoção de uma nosografia oficial, ela
nunca abandonou, por inteiro, os pres-
supostos da medicina clássica em que a
apreensão clínica - de natureza semio-
lógica e semiótica - de certo conjunto
sintomático configura um fenótipo
que remete para uma inteligibilídade
própria de um arranjo ou organização
interna da doença. Podemos pensar que
a derivação de um conjunto sintomáti-
co que define e demarca certo quadro
clinico, associando-o e remetendo-o
a uma razão coerente seria então uma
prática comum à psicanálise e à medici-
na? Em termos! Pois a grande diferença
é que, na psicanálise, os quadros clíni-
cos configuram-se em torno de estruturas
assentido, inerentes ao universo psíquico.
Assim, os grupos principais - neurose,
psicose, perversão - matizam-se em
Freud no complexo de castração onde,
grosso modo, a problemática da castração

encontra-se recalcada no neurótico, recu-
sada no perverso e, no psicótico, rejeitada
(jorcluíâa, segundo Lacan).

O que parece dotar a depressão
de uma ambigüidade quanto ao seu
estatuto é conseqüência, primeiro, do
próprio fenômeno depressivo e, em
segundo lugar, do contexto (e não
apenas o histórico) da psicanálise e das
circunstâncias nas quais a depressão
surgiu. O modo maciço como ela se
abate sobre o sujeito e a forma densa e
compacta do "ar" deprimido, contras-
tam com a expansão e o desabrochar
representativo que caracterizam, na
transmissão intersubjetiva, a noção
imediata que adquirimos do ânimo e
do viver no outro. É esse "fechamento
do tempo" do "ambiente humano", que
confunde: a morbidez suscita a idéia
de doença. Já na psicanálise, o enfo-
que sobre um conjunto propriamente

depressivo aparece em associação aos
casos limite, nos anos 50, colocando
em questão como categoria clínica
separada um quadro fronteiriço (íw-
ífcr/mf), e não depressivo.

Preenchendo a categoria de "qua-
dro clínico" a depressão nunca chegou
a fincar seus pés no campo psicana-
lítico. Não que ela não tivesse sido
notada. Ao contrário, tomou grande
parte das ocupações de Freud no fim
do século XIX, período que antecede
sua fundamentação, Nesses anos,
extremamente fecundos, entre 1891 e
1895, Freud se interessou pelo tema,
sobretudo porque descobriu que era
acometido, freqüente e irremedia-
velmente, pela depressão. É possível
encontrar material sobre o assunto
nas cartas enviadas ao médico alemão
Wilhelm Fliess (1858-1928) Todavia,
esse interesse esgota-se, quase que
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completamente, com o avanço de sua
auto-analise e no decorrer da redação
do livro que inaugura a psicanálise, em
1899: A interpretação dos sonhos.

Vejamos como a evolução da
psicanálise se entrelaça com o estado
depressivo de Freud, que se apresenta
de íorma aparentemente banal, como
uma queixa feita a Fliess, para exprimir
sua impotência no plano da ação, do
sonho e do pensamento: "Estou de-
primido, desanimado,- nada consigo...
não vejo sentido nas coisas", escreve.
A depressão implica aqui um caráter
econômico que suprime e comprime
- ou talvez que subtraia e sugue - algo
relativo ao sentido do viver, do repre-
sentável. É o que expressa o termo
original, do latim, composto de duas
palavras, âe (para baixo) e premere (pres-
sionar). Significando, portanto, que
o sujeito está com o estado de ânimo
pressionado, rebaixado. Nas palavras
de Pierre Fedida, o paciente queixa-se
de uma "impotência comum, porém
vital, que ensurdece qualquer tentativa
de denominar o que se passa nele, a
depressão sendo evocada como igno-
rância da existência mesma de uma vida
psíquica... A designação do seu estado
depressivo participa de uma sensação
a respeito de si mesmo f que podemos
chamar de "fisgo") que reduz toda a vida
psíquica num ponto - o da observação
continuamente acordada e voltada,
exclusivamente, .para o desaparecimento
de si... uma economia de morte".

O modelo da depressão em termos
econômicos, de esvaziamento ou com-
pressão, tendo como efeito a desvitali-
zação dos sentidos e da linguagem, no
plano representativo e afetivo, anda em
paralelo com o caminho inverso que
Freud realiza nos anos em que instaura
o campo psicanalftico. A configuração
da psicanálise em torno do sonho, do
desejo e da linguagem - do plano do
sentido - retira Freud de suas ocupações
com os modelos puramente funcionais
e econômicos do aparelho psíquico.
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A melancolia, definida
em 1923 como
neurose tiartísira teve
assim como a histeria,
enorme repercussão
na psicanálise
pós-freudiana

NO FILME As horas, o relato comovente da
depressão da escritora inglesa Virgínia Woolf

Não há de se estranhar que a depressão
perca o centro de suas atenções, assim
como outros temas de cunho psicopa-
tológico e associados ao universo eco-
nômico, como a enxaqueca, a letargia,
a astenia, a miastenia, a neurastenia e
distúrbios do funcionamento sexual;
ou seja, toda a classe das neuroses atuais,
que Freud cuida em separar e demarcar
das psiconeuroses em que .passa a investir
todos os seus esforços. Lembramos,
a este respeito - já que associamos,
implicitamente, a angústia com as es-
pécies que compõem o grupo ao qual
pertence a depressão - que Freud foi
o primeiro a destacar da neurastenia
uma síndrome particular de "neurose
de angústia".

Porém, não estamos mais no terreno
psíquico, pelo menos não no modo
como o pai da psicanálise o havia con-
cebido naquele período. Outra questão
seria a discussão acerca do lugar das
neuroses atuais - denominadas,, hoje,
doenças psicossomáticas - dentro da
psicanálise, principalmente, à luz da se-
gunda tópica e de suas ramificações nas

obras de autores pós-freudianos. Trata-se
de questões diferentes, cuja distinção la-
pidar encontra-se claramente enunciada
por um dos fundadores mais eloqüentes
da psicossomática psicanalítica, Michel
Faín. Seja como for, é possível entrever,
neste rastreamento inicial da depressão
em Freud, os elos que a ligam com aquilo
que se apresenta como a estase somática
da economia psíquica.

ANESTESIA PSÍQUICA
Freud já havia demonstrado, em um
dos esboços mais sofisticados do
psiquismo daquele momento inicial,

que este tipo de anestesia
psíquica deve-se a um es-
vair-se, uma subtração da
energia somática sexual
que teria de se manter
à disposição do "grupo
psíquico". Freud derivou
o modelo de evasão ou
drenagem do "combus-
tível psíquico" do seu
fascinante esquema da
sexualidade que se encontra no Ma-

nuscrito G [Melancolia], de 1895. Este
estabelece um paralelo formidável
com o princípio que rege, segundo
o psicanalista Pierre Marty (1918-
1993), a depressão psicossornática
ou essencial. Pois esta, embora se
apresente de forma pouco visível,
expressa o seu movimento essencial,
''o rebaixamento do nível do tônus
libidinal sem nenhuma contrapartida
econômica positiva".

Se na obra A interpretação dos sonhos
Freud recua e abandona o tema da
depressão, bem como o regime eco-
nômico que a imanta, isso certamente

ocorreu em conseqüência de
sua auto-análise. Seus biógra-
fos ressaltam, neste período,
suas tendências depressivas e
somatizações. Didieu Anzieu,
que empreendeu um estudo
fascinante sobre a auto-analise
de Freud, utiliza conceitos de
Melanie Klein para concluir
que a psicanálise é fruto "da
elaboração da posição de-

pressiva de Freud". O grande interesse
neste momento, entretanto, não é nos
debruçarmos sobre aspectos da vida
do criador da psicanálise, mas sim
avaliar em que medida a depressão
abriga dentro dela o trabalho ou a
possibilidade de uma elaboração, ao
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Estado mórbido
pode ser considerado
uma patologia no
sentido de que
impossibilita o ser
humano de viver
suas potencialidades

PACIENTES DEPRIMIDOS queixam-se de uma impotência comum que inibe qualquer tentativa de reação e desvitaliza os sentidos

termo da qual alcançamos o terreno
propriamente psíquico. Se este roteiro
se refletiu na trajetória freudiana, não
é, obviamente, uma prova - mas sim
um ingrediente heurístico para pen-
sarmos e tentarmos compreender o
fenômeno depressivo.

As circunstâncias em que aparece
a depressão na obra freudiana e a
rede das patologias associadas a elas;

assim como o contexto econômico e
funcional sobre o qual Freud focou
seu pensamento naquele momento,
são intimamente ligados ao fenômeno
depressivo e à dinâmica psíquica. Na
história da psicanálise assistimos a
um movimento, extremamente forte,
que sempre buscou homogeneizar
o campo psicanalíüco num discurso
de sentido e de linguagem. Freud,
no entanto, propôs um retorno: a se-
gunda tópica valoriza grande parte
do que foi deixado de lado, junto
com a depressão. A descoberta de
um principio que se situa além do
prazer - da compulsão à repetição
- (mais básico, mais primitivo e mais
conservativo), no cerne da pulsão de
morte, reaparece, em 1920, quando
ele se volta às neuroses traumáticas de
guerra. Freud então retoma os antigos
modelos, energéticos e funcionais do
aparelho psíquico (sem, no entanto,
explorá-los até o fim).

Diante de tudo isso, como não ver
na depressão e na sua fenomenologia
o exemplo, a ilustração e a demons-
tração desta marcha freudiana? Pois
se a depressão expressa o efeito eco-
nômico de subtração ou compressão
libidinal, ensurdecendo o sentido do
viver - sua m malha representativa e afe-
tiva - ela nos indica que esta mesma
dimensão subentende e condiciona
aquilo que é psíquico.

TEORIA DOS HUMORES
A trajetória vetorial de Freud, da de-
pressão ao psíquico, em vida e obra,
corresponde e ilustra essa hipótese.
A depressão nos permite, portanto,
reunir aquilo que permaneceu separado
no arcabouço freudiano: os registros
tópicos, dinâmicos e econômicos.
Contudo, o criador da psicanálise
nunca voltou a se debruçar sobre a
depressão, e deixou de dirigir ao humor
e aos estados depressivos a atenção que
tinha dedicado à angústia.

A afirmação de que Freud interes-
sou-se e referiu-se à depressão somente
no período que precede e/ou no de-
correr de sua auto-analise (1892/1894
e 1895/1898, respectivamente) não
é precisa. James Strachey, editor da
tradução inglesa das obras completas
de Freud, nota, com razão, que as
distinções que ele tentava estabelecer

entre as diferentes classes de depressão g
deslizavam, freqüentemente, confun-
dindo-se com o quadro de melancolia,
Em 1895, o fenômeno depressivo será
visto, quase que exclusivamente, como l

©
um quadro patológico bem demarcado
da melancolia. Sua definição e eluci-
dação serão elaboradas, desde então,
em relação ao luto, trazendo à luz,
num intervalo de 20 anos, uma análise
singela, e das mais brilhantes, sobre o
luto e a melancolia. Esta última, defini-
da por Freud em 1923 como neurose
narcísica, teve, depois da histeria, tal-
vez a maior repercussão na psicanálise
pós-freudiana. Esse desenvolvimento
foi associado com a introdução do
narcisismo e a transição entre as duas
tópicas. No entanto, Freud anda aqui
na contracorrente das grandes tendên-
cias que dominam a psiquiatria de sua
época em relação à melancolia.

Na medicina, o pensamento sobre
a melancolia inicia-se com Hipócra-
tes, quatro séculos antes de Cristo. A
melancolia constitui, de fato, um dos
pilares da teoria hipocrática dos humo-
res que dominou a medicina ocidental
até o século XVI). Melancolia refere-se
ao humor (fluido e estado de ânimo) que
provém dos fluidos da bílis negra. Já o
termo depressão, sobre cujo significado
detivemo-nos acima, é introduzido na
medicina somente no século XVIII para
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designar um estado fortemente conexo
à melancolia, mas que se estende para
um estado geral da mente, de ser aba-
tido e consternado, no qual se incluem
"o baixo espírito, a hipocondria e a
melancolia". A ampliação do uso deste
termo e sua maior inserção acontece
no século seguinte, na escola alemã,
com os trabalhos de Wilhelm Grei-
singer (1817-1869), e Emil Kraepelin
(1856-1926). Com o psiquiatra Adolph
Meyer (1866-1950), formado na escola
suíça, mas que emigrou em 1893 para
os Estados Unidos, assistimos a uma
tentativa de exilar termo "melan-
colia", assimilando-o às patologias
de depressão. A psiquiatria moderna
consolidou este ato de forma defini-
tiva, canonizando-o em seus manuais
oficiais, onde as depressões figuram
sob os nomes modernos de doenças
afetivas ou distúrbios de humor.

Freud não apenas combateu este
fluxo, mas também o inverteu: desistiu
da depressão e voltou-se para a melan-
colia, lançando sobre ela um dos cla-
rões (insights) clínicos mais instigantes
da psicanálise. De forma diferente e
com vistas a outros horizontes, psiquia-
tras da corrente fenomenológica como
Ludwig Binswanger (1881-1966),
MedardBoss (1903-1990), também se
opuseram a esta tendência, investindo
grande esforço, no plano fenomeno-
lógico e existencial, para diferenciar,
de forma minuciosa, a melancolia da
depressão, estabelecendo as caracterís-
ticas de cada uma delas. O fato é que,
apesar do sucesso da psiquiatria e dos
psicofármacos, os questionamentos so-
bre os possíveis sentidos da depressão
ainda prevalecem nos dias de hoje.

E persiste a pergunta: os estudos
da chamada pesquisa clínica, que
estabelecem correlações estatísticas
entre as doenças afetivas (classificadas
de acordo com os respectivos diagnós-
ticos) e o efeito da administração dos
psicotrópicos podem nos ensinar algo
sobre o universo psíquico? Pois este

tipo de pesquisa, muitas vezes com
resultados e conclusões dúbias, não tem
relevância alguma para a investigação
biológica encarregada de elucidar
os supostos desvios dos mecanismos
bioquímicos em jogo, uma vez que
suas abordagens, estratégias e controles
dispõem de plena autonomia, do ponto
de vista metodológico, em relação a
esses diagnósticos.

Para o psicanalista, a lógica que
rege o meio lingüístico e conceituai em
que a psiquiatria descreve e explica os
"transtornos e os distúrbios" que obser-
va, baseia-se nos indícios sensoriais dos
fracassos do sujeito e no desempenho
de funções relativas a seu cotidiano.

Qualquer penetração na dimensão
propriamente psíquica acaba sendo eli-
minada. Ou seja, assistimos a um conluio
curioso entre a descrição psiquiátrica
e a própria queixa do deprimido. Sua
impossibilidade de se abrir aos cenários
e fantasmas e à denominação do que
se passa nele (é esta, afinal, que indica
uma atividade associativa) e o fixa
num queixume compacto sobre suas
disfunções: "Não posso fazer isso, não
consigo... poderia o senhor me receitar
um remédio... ?". A ignorância de tudo
que constitui a dimensão não sensoríal, da
linguagem, do psíquico, une, portanto,
o fenômeno depressivo à parafernália
nosográfica da psiquiatria.

WWW.MENTECEREBRO.COM.BR MENTE&CÉREBRO 53

Text Box
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