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Resumo 

A partir de uma experiência pessoal que expõe a saída de um episódio de depressivo vivido pelo 

meu vô, na década de 70, pretendo neste texto pensar algumas questões a respeito a pari da 

considerada doença do século. A moléstia psiquiátrica prolifera os tratamentos com inibidores 

seletivos da receptação de serotonina – classe de drogas a que pertence o Prozac, além de outros 

medicamentos, e responde por dados assustadores, tais como: menos da metade dos que tem a 

doença diagnosticada obterá tratamento apropriado; nos Estados Unidos as estatísticas apontam 

que, do total dos 15% diagnosticados depressivos que cometerão suicídio, 2% a 4% se matarão como 

consequência direta da doença. A depressão aparece na literatura de Andrew Solomon como um 

distúrbio do espírito, tão misteriosa e imprevisivelmente percebida pela pessoa – pela mente 

mediadora – que é quase indescritível. Para a psicanálise, a depressão aponta um desafio ante o 

qual o psicanalista não pode recuar, como alerta Maria Rita Kehl. E qual seria esse desafio? Resgatar 

a clínica das depressões do campo exclusivo da psiquiatria. 

 

Desenvolvimento 

Muitos anos antes de conhecer a psicanálise em uma aula da faculdade de filosofia e psicologia, 

conheci primeiro, e sem saber os sintomas do mal-estar em sua versão contemporânea, a 

depressão. Era adolescente e admirava meu vô, um descendente de ‘austríacos, de sentimentos 

reservados e palavras que pareciam bastar. Era ele que, durante o período da ditadura militar, nos 

informava o que se passava ao redor, mas que pensávamos estar longe do campo minado de 
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proteção da família. Era ele que, após escutar todas as rádios e ler o jornal, nos informava o que 

acontecia no Brasil daquela época, nas curtas visitas durante o café da manhã na casa de cada uma 

das filhas, genros e netos. Lembro-me de acordar com a voz dele no silêncio da atenção de todos, o 

que em mim despertava um ímpeto de curiosidade que me punha em segundos ao seu lado. Ele era 

breve, e profundo, em suas palavras, enquanto pitava seu cigarro de corda, eu presenciava o que 

talvez tenha despertado em mim o desejo de saber.  

Certa manhã meu vô não apareceu, o que se seguiu nas muitas manhãs seguintes. Lembro de ter ido 

visita-lo, em pleno sol do dia, meu vô estava imerso na escuridão do quarto e assim ficou por muito 

tempo. Até que um dia acordamos com o alarde apavorado de minha avó anunciando que seu 

companheiro de mais meio século tinha desaparecido. Minha avó então abriu as janelas do quarto 

escuro em busca de sinais para além daqueles que marcavam no colchão da cama o corpo doente do 

marido. No avançar da hora do almoço, depois de uma longa manhã em que estávamos todos 

juntos, angustiados sem sabermos o que teria acontecido, surge meu vô com os cabelos e a roupa 

ainda molhados.  

Fui entender o que havia acontecido com meu vô muitos anos depois, isto é, recentemente. Desde 

que comecei a atender casos de pacientes, que através de um amigo psiquiatra são encaminhados 

para a análise, medicados e  com o diagnóstico de depressão, a memória de meu vô reacendeu 

fazendo com que a minha tese sobre a clínica da depressão, adquirisse contornos próprios. 

 “A depressão é um distúrbio do espírito, tão misteriosa e imprevisivelmente percebida pela pessoa 

– pela mente mediadora – que é quase indescritível”, escreve William Styron1 num “verdadeiro 

retrato íntimo da agonia torturante”, que afetou sua vida e de muitas outras personalidades e 

conhecidos seus. Misteriosa, imprevisível, indescritível, assim a depressão é definida na literatura 

que constrói um retrato da doença que assola nossos tempos, e que recebe recursos de 

entendimento especialmente provindos da na medicina psiquiátrica, no aporte das classificações das 

doenças mentais. 

A moléstia psiquiátrica prolifera os tratamentos com inibidores seletivos da receptação de 

serotonina – classe de drogas a que pertence o Prozac, além de outros medicamentos, e responde 

por dados assustadores, tais como:  menos da metade dos que tem a doença diagnosticada obterá 

tratamento apropriado; nos Estados Unidos as estatísticas apontam que, do total dos 15% 

diagnosticados depressivos que cometerão suicídio, 2% a 4% se matarão como consequência direta 

da doença2.  

 

                                                             
1 STYRON, William. Perto das Trevas. Tradução Aulyde Soares Rodrigues. 2ª edição. Rio de Janeiro: 
Editora Rocco, 1992, p. 15. 
2 SOLOMON Andrew, O demônio do meio-dia-uma anatomia da depressão, Tradução Myrian Campello. São 

Paulo: Companhia das Letras, 2014, p.25. 
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A depressão ceifa mais anos do que a guerra, o câncer e a aids juntos. Outras doenças, 

do alcoolismo aos males do coração, mascaram a depressão quando esta é a causa; se 

levarmos isso em consideração, a depressão pode ser a maior assassina do mundo.  

SOLOMON, 2014, p. 25 

 

E a situação tende a piorar com o aumento de incidentes de depressão em jovens e crianças, 

somado ao grupo daqueles que correm o risco da depressão ser confundida com as doenças físicas 

pelas quais ela se manifesta. Como se vê, mesmo com poucos dados, pois há muito mais 

informações a respeito, estamos “à beira do abismo”3, para além da situação encontrada em dados 

de pesquisa consideradas sérias, temos o que se chama “patologização do curável”, termo 

recuperado também por Solomon, que chama atenção ao grave erro e sérias consequências do que 

pode ser facilmente revertido, mas que, no entanto, passa a ser tratado como doença. Temos, aí, 

perguntas que ecoam e que nos chama a atenção ao tamanho engano de diagnóstico e de 

tratamento perante um mal que se consagrou como doença do século – fenômeno que atravessa a 

passagem do século XX e aporta no século XXI como doença mental característica dos novos tempos.  

Ao pensarmos a depressão como fenômeno, ou seja, como um sintoma que desvela um fenômeno, 

teremos que olhar a forma como vivemos hoje, certamente. Neste momento, conservarei um ponto 

deste contexto, importante no aparecimento do sujeito depressivo à análise, e que o psicanalista 

brasileiro Daniel Delouya chama de conluio curioso entre a descrição psiquiátrica e a própria queixa 

do deprimido em que se une o fenômeno depressivo com a parafernália nosográfica da psiquiatria, 

“fazendo frente à ignorância de tudo que constitui a dimensão não sensorial da linguagem – em 

outros termos, à dimensão psíquica” 4. Não penso que seja “ignorância”, como coloca Daniel 

Delouya, há um entendimento, não em todas as práticas, é claro, do que seja psíquico. Percebo na 

minha experiência clínica, na escuta dos pacientes e mesmo dos profissionais da psiquiatria, uma 

expectativa de diminuição da terapêutica medicamentosa em decorrência da análise. 

Pelo lado da Psicanálise, parece-me haver uma fragilidade sobre o assunto em decorrência de uma 

inconsistência do próprio conceito de depressão. Os estudos sobre a depressão, refiro-me aos que 

tive acesso até o momento, incluindo textos de Freud e Lacan, tem como ponto de partida a 

diferenciação entre melancolia e depressão. Há uma necessidade, ainda urgente, em marcar essa 

diferença, em virtude do que distancia, para a psicanálise, a depressão da melancolia e dos 

considerados estados depressivos, e remete a questões sempre urgentes que respondem às formas 

de condução clínica, ou pela neurose ou pela psicose. 

                                                             
3 Expressão usada pelos depressivos, apontada por Solomon como forma do depressivo definir a passagem da 

dor para a loucura. 

4 DELOUYA, Daniel. Depressão. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2001. (Coleção clínica psicanalítica/dirigida por 

Flávio Carvalho Ferraz) 
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A depressão, preenchendo a categoria de um quadro, nunca chegou a fincar seus pés no campo 

psicanalítico. “Não que ela não tivesse sido notada”, salienta Delouya. Freud esteve às voltas com a 

depressão, no período inicial e que antecede o nascimento da psicanálise, inclusive porque era 

acometido por ela. Com sua auto-análise e com a elaboração do livro A Interpretação dos sonhos 

(1899), Freud a teria incluído no campo das neuroses, formando uma concepção que tem sua fonte 

na diferença do que se manifesta, antes de tudo, por meio da fala, da palavra daqueles que sofrem 

de melancolia ou de depressão. “No que se refere à clínica, é importante destacar que não existe, 

em psicanálise, identidade entre melancolia e depressão, a despeito das frequentes analogias 

sintomáticas entre ambas.”5 Maria Rita Kehl explica que tal confusão talvez se deva ao fato de Freud 

não ter dedicado nenhum texto ao tema das depressões e ter contribuído de maneira decisiva e 

inovadora para a compreensão da clínica da melancolia, no texto de 1915, Luto e melancolia.  

No Brasil, tenho acompanhado os estudos sobre a depressão especialmente através dos autores já 

citados aqui; as questões apresentadas por Daniel Delouya sobre a relação da depressão com o 

campo psicanalítico, primeiro ao tratar da depressão, juntamente com a dor e a angústia, como 

pertencendo a um estado mental familiar e, segundo porque dessa forma, a depressão não 

preenche uma “categoria de um quadro”, no sentido de que não compõe uma “patologia 

psicanalítica”. E, Maria Rita Kehl, com a qual compartilho o entendimento de que aquilo que 

chamamos sem grande precisão de depressão é um quadro mais próximo da clínica das neuroses do 

que das psicoses. Dois pontos extremos marcam a diferença do que se entende aqui como 

depressão que participa das estruturas neuróticas; a depressão psicótica ou endógena que pode ser 

uma melancolia e não uma depressão e, o outro extremo, os estados de ânimo, tais como tristeza, 

desânimos, abatimentos e outros, que também participam do sofrimento do depressivo, porém 

fazem parte de ocorrências esporádicas que a todo neurótico pode ser passível de experimentar em 

razão de perdas, fracassos ou lutos mal elaborados.  

Muitos pacientes chegam ao consultório com o diagnóstico de depressão, e depois de um tempo de 

análise, a estrutura neurótica de um depressivo começa a ganhar nitidez. Entendemos, então, diz 

Maria Rita Kehl, que aquele que se apresentou como cronicamente deprimido participa de uma 

histeria, ou de uma neurose obsessiva. No entanto, sua depressão teria comprometido desde o 

início a estrutura, tanto no que se refere à posição do sujeito quanto à formação dos mecanismos de 

defesa característicos de cada neurose. Para isso vale a atenção às seguintes questões: “O que 

decide, durante o atravessamento do complexo de Édipo, a saída pela depressão (crônica) para 

alguns sujeitos neuróticos? O que foi que o pequeno sujeito deixou de levar a cabo, em sua 

constituição, para ter tornado, antes de um histérico ou de um obsessivo, um depressivo?6”. 

  Confirmo a experiência clínica revelada por de Maria Rita Kehl de que “recebemos com frequência 

pessoas que se queixam de não ter jamais experimentado, tanto quanto sejam capazes de se 

lembrar, outro modo de estar no mundo que não seja a depressão, com raros intervalos de alívio 

                                                             
5 KEHL, Maria Rita. O tempo e o cão: a atualidade das depressões. São Paulo: Boitempo, 2009, p. 40. 

6 Idem, p. 15 
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passageiro”. Certa vez escutei de uma paciente de 64 anos que, se fosse possível “arrancar de 

dentro” dela a angústia e tristeza que sempre lhe acompanhou, teria uma boa vida. Estamos frente a 

um quadro de neurose, que se pode confirmar pelo endereçamento transferencial de suas 

interrogações ante o analista, porém 

 

o sentimento de vazio que as abate, a lentidão mental e corporal, o abatimento 

profundo em que se encontram, exigem um pouco mais de cautela em sua avaliação. A 

questão que se coloca é: o que acontece, na origem de certas entradas na neurose, que 

abate o sujeito de uma forma tão avassaladora desde muito cedo7.  

 

Para Freud a “escolha das neuroses” se dá no segundo tempo do atravessamento do complexo de 

Édipo, em que o pai imaginário se apresenta como rival da criança. É aí que o futuro depressivo se 

detém no meio do caminho do mesmo percurso no qual os histéricos e os obsessivos definem sua 

posição fantasmática. Ao abrigo da castração infantil, o depressivo não enfrenta o pai, mas o engodo 

está em achar que ficará alheio aos enfrentamentos com o falo, sem desenvolver recursos que lhe 

protegeriam da ameaça de ser tomado como objeto passivo da satisfação do Outro – no início, os 

cuidados maternos. O futuro reserva a uma grande parte dos depressivos a mesma tentação da 

demissão ante o desejo que acomete o neurótico, a busca de salvação em tratamentos 

medicamentos. Alguns deles, especialmente pela condução de psiquiatras atentos chegam ao 

consultório em busca de análise, na esperança de um dia livrar-se dos remédios. “Se a psicanálise 

não reconhecer as particularidades de seu estado, só resta a estes depressivos ditos crônicos 

recorrer, de forma igualmente crônica, aos tratamentos medicamentosos”.8  

Meu vô chegou vitalizado depois de mergulhar nas águas de um rio próximo ao bairro, enquanto os 

primeiros raios de sol evaporavam as gotas da aurora do dia em seu crepúsculo matutino. “O oposto 

da depressão não é a felicidade e sim a vitalidade. E hoje minha vida é vital, mesmo nos dias em que 

estou triste”, disse Andrew Solomon9, que recorreu à farmacologia – o que meu vô não fez. Chegou 

anunciando a todos que o que lhe tinha abatido era uma doença cuja cura não estava na medicina. 

Naquela época, década de 70, não sabíamos o que seria a depressão, nem eu imaginava que um dia 

leria num livro publicado 40 anos depois, o que meu vô já anunciava: “A medicina não nos 

reinventará”10. Encontramos aí um desafio ante o qual o psicanalista não pode recuar, como alerta 

                                                             
7 Ibidem, p. 14. 

8 Ibidem, p.30 . 

9SOLOMON, 2014, p. 400.  

10 Idem, p. 414. 
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Maria Rita Kehl. E qual seria esse desafio? Resgatar a clínica das depressões do campo exclusivo da 

psiquiatria11”.  
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