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Resumo: O presente trabalho se propõe a pensar a depressão na adolescência a partir da 

psicanálise. Para isso realizamos no primeiro capítulo um resgate do conceito e do 

diagnóstico de depressão a fim de pensarmos a construção da depressão como 

conhecemos hoje. No segundo capítulo, realizamos uma abordagem do conceito de 

depressão a partir da psicanálise. Esta, por sua vez, propõe uma abordagem da 

depressão que vai além das questões neuroquímicas, situando-a assim como uma 

resposta do sujeito. Em Freud, podemos ver como a depressão assume o aspecto de 

inibição. Trata-se de uma resposta do sujeito diante de alguma situação de perda que 

tem influência direta na sua dinâmica libidinal. É também por essa perspectiva que 

Freud vai pensar a depressão que caracteriza os quadros de psicose melancólica, em que 

ocorreria então um apagamento do sujeito em função de uma identificação com o objeto 

perdido. Com Lacan, podemos ver como a depressão neurótica apresenta uma íntima 

relação com a dialética do desejo que é instaurada a partir da extração do objeto (a). 

Essa direção é importante, pois a partir dela, temos elementos que nos permitem 

entender a distinção teórico-clínica entre a depressão neurótica e a depressão psicótica e 

a necessidade operar um diagnóstico diferencial desses dois quadros. Por fim, no 

terceiro capítulo, é realizado uma associação dessas questões ao momento da 

adolescência. A psicanálise nos mostra que a adolescência se configura como a idade do 

desejo em função do redespertar das pulsões que caracteriza esse momento. O real 

pubertário faz com que o adolescente perca o lugar ocupado no discurso parental, a 

imagem do seu corpo de criança e as referências que sustentavam sua posição de sujeito 

até então. Nesse sentido, a depressão na adolescência consiste em uma resposta do 

sujeito diante da nova dinâmica libidinal que é instaurada a partir desse momento. Há a 

partir desse cenário um sujeito alienado da sua causa fundamental. Essa conjuntura não 

é sem consequências para a clínica, pois ao recuar diante do seu desejo a consequência 

não pode ser outra que não a depressão. 

Palavras-chave: depressão, adolescência, libido, desejo, sujeito 
  



Abstract: The present work proposes to think of depression in adolescence from 

psychoanalysis. In order to do this, we performed in the first chapter a rescue of the 

concept and diagnosis of depression in order to think about the construction of 

depression as we know it today. In the second chapter, we approach the concept of 

depression from psychoanalysis. This, in turn, proposes an approach to depression that 

goes beyond neurochemical issues, situating it as a response of the subject. In Freud, we 

can see how depression takes on the aspect of inhibition. It is a response of the subject 

to some loss situation that has a direct influence on their libidinal dynamics. It is also 

from this perspective that Freud will think about the depression that characterizes the 

pictures of melancholic psychosis, in which there would then occur a deletion of the 

subject in function of an identification with the lost object. With Lacan, we can see how 

neurotic depression has an intimate relationship with the dialectic of desire that is 

established from the extraction of the object (a). This direction is important, because 

from it, we have elements that allow us to understand the theoretical-clinical distinction 

between neurotic depression and psychotic depression and the need to operate a 

differential diagnosis of these two pictures. Finally, in the third chapter, an association 

of these issues with adolescence is carried out. Psychoanalysis shows us that 

adolescence is the age of desire in function of the reawakening of the drives that 

characterize this moment. The real puberty causes the adolescent to lose the place 

occupied in parental discourse, the image of his child's body and the references that 

sustained his position of subject until then. In this sense, depression in adolescence 

consists of a response of the subject to the new libidinal dynamics that is established 

from that moment. There is from this scenario a subject alienated from its fundamental 

cause. This situation is not without consequences for the clinic, because when alienating 

of its desire, the consequence can be no other than the depression. 
 

Keywords: depression, adolescence, libido, desire, subject. 
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INTRODUÇÃO 

Atualmente a depressão se tornou um assunto sempre presente no cotidiano. É raro 

encontrarmos com algum cidadão do mundo ocidental que não esteja a par, a partir do que 

se encontra em diversos canais de comunicação, da temática da depressão, mas a partir de 

uma série de injunções contraditórias tais como a notícia veiculada pelo site R7 (2016), em 

que aborda a recaída dos pacientes na depressão. Nessa notícia, é apontada uma taxa de até 

90% de recaída de pacientes depressivos após tratamento. Outro ponto interessante, dessa 

vez no campo farmacológico, é apontado pelo site Huffpost Brasil (2016) numa possível 

correlação entre o uso de contraceptivos e depressão. Se na mídia conhecemos proposições 

que se apresentam como definitivas, mesmo sendo contraditórias, a situação não é muito 

diferente no campo acadêmico, onde uma pluralidade de perspectivas ora se conjugam, ora 

se desjuntam. Essa pluralidade de saberes nos indica sua complexidade. A partir disso 

podemos ver então como a depressão se tornou objeto de apreciação de vários campos, 

como por exemplo a psicologia, a medicina, as ciências sociais, a saúde pública, educação, 

entre outros. 

Embora a depressão esteja presente no cotidiano de maneira ímpar, se nos 

ativermos ao campo psicopatológico, encontraremos dados interessantes. O psicanalista 

Darian Leader nos traz alguns pontos interessantes: ele afirma que médicos fazem o 

diagnóstico desta patologia com uma frequência cada vez maior (Leader, 2011); sua 

presença também pode ser notada na mídia através de personagens de filmes, novelas e até 

mesmo desenhos que apresentam o quadro. Também é comum o relato de celebridades que 

sofrem do referido transtorno. Mas, um dos pontos mais intrigantes é o fato apontado pelo 

autor de que, 40 anos atrás, a depressão como conhecemos não existia (Leader, 2015). O 

autor ainda nos afirma que a depressão é tida como um dos sofrimentos das últimas 

gerações. 

Nessa mesma direção, Peres (2003) nos afirma que a presença da depressão no 

cotidiano é algo alarmante e nos aponta algumas questões sobre sua incidência. Segundo a 

autora, em 1970, havia cerca de cem milhões de pessoas diagnosticadas com depressão no 

mundo; 30 anos depois esse número somava a quantidade de um bilhão de pessoas. A 

depressão ainda figura como problema de saúde pública. A Organização Mundial de Saúde 

estima que em 2020 seja a segunda maior patologia em termos de incapacitação, só 

perdendo para os problemas cardiovasculares. Em países emergentes, provavelmente será a 

primeira (O.M.S., 2002). Sobre sua incidência na França, Peres (2003) ainda nos mostra 
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um aumento de 60% dos casos em 10 anos (1980-1991), no caso em questão, trata-se do 

aumento de um milhão de diagnósticos. Os Estados Unidos, por sua vez, registraram no 

período entre 1980 e 1989 algo entre 2,5 e 4,7 milhões de consultas e prescrições de 

antidepressivos. Num sentido parecido, Santos (2014) afirma que foram vendidas em 2007, 

23,2 milhões de cápsulas de fluoxetina – um antidepressivo comum atualmente - sendo que 

em 2011 foram vendidas 34,6 milhões de cápsulas, o que mostra um aumento de quase 

50% em quatro anos. Ainda em 2012, a O.M.S. divulga outros dados importantes. No caso 

em questão, a depressão figura como uma das principais causas de afastamento do trabalho 

dentre todas as doenças listadas no mundo. A estimativa é de que 350 milhões de pessoas 

de todas as idades são afetadas. Curiosamente, o mesmo cálculo para 2009 somava 120 

milhões de pessoas depressivas, quase a terça parte do que se tem em 2012. Todos esses 

dados nos indicam como a depressão tem se alastrado pela sociedade contemporânea, não 

fazendo qualquer tipo de distinção etária ou social, mas se apresentado como algo a que 

todo indivíduo está sujeito. 

No Brasil, temos atualmente uma taxa de 5,8% de pessoas diagnosticadas com 

depressão. Esses números fazem o país responsável pela maior taxa de prevalência de 

depressão da América Latina e o segundo das Américas, só perdendo para os Estados 

Unidos (5,9) (Estadão, 2017). 

Embora tenhamos várias concepções acerca da depressão, a perspectiva que impera 

hoje é a biomédica. Como ilustração, podemos tomar as diretrizes para o tratamento da 

depressão, disponibilizadas pela Associação Médica Brasileira. No referido documento é 

possível perceber como os tratamentos só podem ser administrados por médicos na medida 

em que eles se dão quase que exclusivamente por via medicamentosa. Outros tratamentos 

como a psicoterapia acabam se tornando secundários, na medida em que os antidepressivos 

são efetivos no tratamento agudo das depressões moderadas e graves (Fleck, Berlin, 

Lafer, Sougey, Porto, Brasil, Juruena, Hetem, 2009, p. 9) e tratamentos psicológicos 

específicos para episódio depressivo são efetivos, com maiores evidências para depressões 

leves a moderadas (Fleck et al., 2009, p. 9). Ora, o que temos então é um cenário onde os 

casos mais graves de depressão são tratados pela medicina e os casos mais brandos, pela 

psicologia, com o aval da primeira. 

Nesse sentido, Rodrigues (2000) nos afirma que a depressão enquanto problema 

médico acaba se tornando um objeto da psiquiatria, sendo o psiquiatra o profissional 

responsável por um saber sobre aquele fenômeno. Uma afirmação dessa ordem retira a 

possibilidade de diálogo com outras áreas do saber psicopatológico. 
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Se levarmos essa coordenada médica a sério, vejamos o que nos diz então a nona 

edição do Compêndio de Psiquiatria (Sadock & Sadock, 2006). Nesse livro, a depressão se 

encontra no capítulo destinado aos transtornos do humor, que engloba um grupo de 

transtornos em que o quadro clínico é dominado pelo que se pode chamar de humor 

patológico. A depressão então se caracteriza por perda de energia e interesse, culpa, 

dificuldade em se alimentar, pensamentos de morte e modificações nas funções vegetativas 

e capacidades cognitivas. 

Já dentro do campo da biologia, temos uma espécie de disputa teórica sobre os 

fatores etiológicos da depressão. Por um lado temos as questões referentes às aminas 

biogênicas. Segundo Sadock e Sadock (2006) existem vários estudos que relatam 

anormalidades nos metabólitos dessas. Os autores afirmam que os dados desses estudos 

são coerentes com a hipótese de que a depressão tem associação com a desregulação 

heterogênea das aminas. Dentro do seu grupo, temos a norepinefrina e a serotonina como 

os dois neurotransmissores mais implicados na fisiopatologia dos transtornos do humor. 

O que teríamos na norepinefrina é uma correlação entre a downregulation dos 

receptores b-adrenérgicos e as respostas clínicas dos antidepressivos como evidência que 

indicam um papel direto do sistema noradrenérgico na depressão. Ainda, segundo os 

autores 

Os receptores b2 pré-sinápticos também estão localizados nos neurônios 

serotonérgicos e regulam a quantidade de serotonina liberada. A eficácia clínica 

dos antidepressivos noradrenérgicos apoia ainda mais um papel da 

norepinefrina na fisiopatologia de pelo menos alguns dos sintomas da 

depressão (Sadock & Sadock, 2006, p. 576) 

 

O segundo lado dessa disputa teórica está relacionado à serotonina de maneira mais 

direta. Segundo Sadock e Sadock (2006), os inibidores seletivos de recaptação de 

serotonina apresentam grandes impactos no tratamento da depressão, esse cenário nos 

mostra a serotonina como a principal amina biogênica, sendo dentre elas a que mais se 

relaciona com a depressão. Além disso, o avanço nas pesquisas permitiu a identificação de 

vários tipos diferentes de receptores de serotonina. Com essa descoberta, espera-se que os 

laboratórios sejam capazes de desenvolver medicamentos ainda mais específicos para o 

tratamento da depressão. Seguindo nessa mesma linha, há ainda uma tendência a 

considerar os fatores genéticos como possíveis agentes etiológicos da depressão. Para tal, 

lança-se mão de análises estatísticas. Analisam gêmeos, famílias inteiras, relação entre 

transtorno e cromossomo X/Y e casos de adoção. O que podemos constatar então é a 

ênfase ao tratamento biológico da depressão concedido pela psiquiatria devido a uma 
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correlação simples entre detecções do funcionamento bioquímico e os sintomas. Por fim, 

esse paradigma acaba imperando de modo que muitas vezes a depressão é tratada 

exclusivamente como problema biológico. 

Se a depressão é abordada dessa maneira no mundo contemporâneo, podemos 

afirmar que sua incidência na adolescência não tem porque ser diferente. Aqui 

retomaremos o que a mídia afirma e amplifica em relação a essa questão. Uma reportagem 

divulgada no site G1 (2014) apresenta um estudo que a O.M.S. divulgou que teve como 

base dados levantados em 109 países em que a depressão é a doença mais frequente na 

adolescência. Correlato à mídia, podemos ver que essa maneira de pensar/tratar a 

depressão é encontrada na esfera acadêmica. Podemos constatar a existência de alguns 

estudos nesse sentido que são realizados por psiquiatras e outros pesquisadores. Bahls 

(2003) nos afirma que a depressão na infância e adolescência tem despertado o interesse de 

pesquisadores na medida em que é um fenômeno que parece estar ocorrendo cada vez mais 

cedo. Baptista, Baptista e Dias (2001) nos afirmam que se antes o debate sobre a depressão 

na adolescência se reduzia à sua ocorrência ou não, hoje é um consenso que há depressão 

na adolescência. Bahls e Bahls (2002) nos mostram como a depressão tem passado por um 

aumento secular, isso é, os indivíduos nascidos no fim do século XX são mais propensos 

ao diagnóstico de depressão do que indivíduos nascidos em outras épocas. Além disso, os 

autores afirmam que esse aumento secular também tem atingido os adolescentes 

ultimamente. 

Essa posição é consoante com a de Monteiro e Lage (2007a), que nos afirmam que 

 

no Brasil, as pesquisas que investigam a ocorrência da depressão em crianças e 

adolescentes são poucas e, mesmo com dados limitados e diferentes 

metodologias aplicadas, indicam uma porcentagem significativa de transtornos 

afetivos na fase da adolescência, sendo possível observar ainda dados 

compatíveis com a literatura internacional. (Monteiro & Lage, 2007a, p. 258). 

 

No entanto, um ponto em toda essa trama nos chama a atenção. Embora 

pesquisadores afirmem a presença da depressão na adolescência a partir de uma 

argumentação com pretensão de cientificidade, ao mesmo tempo, reconhecem a falta de 

consenso em relação ao que seja a depressão. Isso talvez seja fruto do que apontam 

Avanci, Assis, Oliveira, Ferreira e Pesce (2007); segundo os autores, há uma escassez de 

trabalhos que investiguem a questão da saúde mental em crianças e adolescentes. Num 

sentido parecido, Sá, Bordin, Martin e de Paula (2010) nos afirmam que estudos 
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epidemiológicos na área de Saúde Mental no Brasil só começaram a serem realizados a 

partir dos anos 2000. Trata-se de algo importante, uma vez que é através desses estudos 

que se traçam estratégias de intervenção e políticas públicas. Isso por sua vez nos leva a 

realização desse trabalho com a finalidade de oferecer uma resposta possível ao tema da 

depressão na adolescência. 

Mas, no entanto, o que significa reconhecer a necessidade de estudos no campo da 

saúde mental dos adolescentes e, ao mesmo tempo, reconhecer que um dito transtorno 

mental acomete milhares de adolescentes ao redor do mundo? Se temos um campo pobre e 

escasso, sob qual pesquisa ou princípio epistemológico se funda o saber que afirma que os 

adolescentes do mundo sofrem de depressão? E quais são as implicações de 

recomendações como a de Lima (2004), em que o autor afirma que em alguns casos, a 

internação pode ser uma medida necessária? 

Para responder a essas provocações, podemos lembrar o que já expomos em um 

trabalho anterior. Lá, apontamos que há atualmente 

 

uma generalização diagnóstica de crianças e adolescentes através de “síndromes” 

ou “transtornos”, como o TDAH, os transtornos de ansiedade, os transtorno de 

conduta e delinquência, os transtornos de aprendizagem, os transtornos 

alimentares, as depressões, os abusos de substâncias, dentre outros. Como 

respostas a este enxame diagnóstico, há uma hiperprodução farmacêutica 

destinada a controlar os processos bioquímicos cerebrais de crianças e 

adolescentes, tendo como baliza o Ideal estipulado pelo Discurso da Ciência. A 

manipulação bioquímica de processos relacionados ao sujeito criança ou 

adolescente responde a uma prática que tem como concepção de sintoma a 

manifestação de desordem da bioquímica cerebral. Essa prática, sob a égide do 

diagnóstico e da medicalização, se presentifica nas instituições que, junto ao par 

parental, se ocupam das crianças e dos adolescentes. Se algum comportamento 

da criança ou adolescente se apresenta como um risco ao Ideal social que eles 

encarnam, estas práticas são prontamente acionadas. (Matozinho, Medeiros, 

Calazans, 2016, p. 133) 

 

Assim, acreditamos que de maneira paradoxal, a própria adolescência traz à tona 

algo que passa despercebido para o outro e que diz respeito ao próprio adolescente. Essa 

posição fica mais clara se considerarmos que atualmente, as questões referentes à 

adolescência constituem um campo de problemas que não deixam de evidenciar algo que 

se denuncia através de um mal-estar. Podemos constatar como a adolescência tem se 

tornado objeto de debates de vários campos, como do direito (Custódio, 2008), das ciências 

sociais (Santos, 1996), da educação (Alencar, Silva, Silva & Diniz 2008), da medicina 

(Romaldini, Issler, Cardoso, Diament & Forti, 2004), da psicologia (Gomide, Salvo, 

Pinheiro & Sabbag, 2005) e também da psicanálise (Freud, 1905/1996; Lacan, 1974/2003; 
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Souza, 2015; Leal, 1996; Cottet 1996, 2008; Jimenez, 1996; Freda, 1996), campo de 

problemas escolhido para pensar o problema proposto nesse trabalho.  

Essa diversidade de saberes que se debruçam sobre o tema da adolescência nos 

mostra que esse período diz respeito a um momento muito específico para o sujeito em 

questão. Acreditamos que esse caminho – o da travessia para a vida adulta – pode ser 

também uma perspectiva privilegiada para pensarmos os diagnósticos de depressão. 

Partindo dessas coordenadas, como podemos trabalhar os conceitos de depressão e 

adolescência a fim de compreender o fenômeno da depressão na adolescência não apenas 

como uma doença que se apresenta de maneira gradativa na sociedade, mas colocando em 

cena o que não cessa de se escrever para o sujeito nesse momento da vida?  

Nesse sentido, partiremos de uma perspectiva histórica da depressão. Acreditamos 

que essa perspectiva nos ajuda na medida em que fornece material para a compreensão da 

concepção do que se entende por depressão atualmente. O breve percurso também nos 

auxilia a compreender como o termo se estrutura e suas modificações ao longo do tempo. 

Essas noções nos mostram que a depressão não é uma realidade clínica que existe no 

mundo independente do discurso, mas que recebe modificações no decorrer da história. 

Em seguida, trazemos um debate sobre o modelo diagnóstico atual da depressão 

pautado no paradigma analítico-descritivo. Acreditamos que tal debate é importante na 

medida em que esse modelo é majoritário na prática clínica atual e, por isso, serve como 

porta de entrada para a compreensão da incidência da depressão. Nesse contexto, o 

paradigma apresenta uma íntima relação com a patologização da tristeza e a consequente 

proliferação de transtornos do humor e seus respectivos diagnósticos. Ao se orientar por 

princípios pragmáticos e político-econômicos, o modelo  realiza um verdadeiro abandono 

do campo de problemas da psicopatologia. 

Uma vez feita a crítica e demonstrada a insuficiência do modelo analítico-

descritivo, é importante construirmos a perspectiva que nos permitirá analisar o fenômeno 

da depressão em adolescentes, a saber, a psicanálise. Assim, o próximo passo é a 

abordagem da concepção de depressão a partir do pensamento psicanalítico de Freud e de 

Lacan. Esse pensamento nos apresenta uma nova concepção da depressão que rompe com 

toda a lógica biologicista. Em Freud, temos a depressão enquanto uma resposta do sujeito 

que nos remete às questões relativas à dinâmica libidinal. Em Lacan, temos a questão da 

relação do sujeito com seu desejo na medida em que este se constitui a partir da sua relação 

com um objeto a. 
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Esse trajeto é importante, pois nos fornece uma orientação clínica a respeito do 

fenômeno da depressão. Acreditamos que a partir dessas coordenadas, temos ferramentas 

que nos permitam uma articulação precisa entre a depressão e a adolescência. Dessa forma, 

no terceiro capítulo, realizamos uma abordagem do conceito de adolescência dentro do 

campo psicanalítico, tomando como ponto de partida algumas referências freudianas. 

Tratam-se dos Três ensaios sobre a teoria da sexualidade (Freud, 1905/1980), o Caso 

Dora (1901/1996), o caso da Jovem Homossexual (Freud, 1920/2011) e o texto Sobre a 

psicologia do escolar (Freud, 1914/1996). Esses textos nos mostram que a adolescência é 

colocada em cena a partir das mudanças conferidas ao sujeito pelo despertar da puberdade. 

Nessas referências, constatamos tratar-se de um período de mudanças significativas para o 

sujeito em questão. As mudanças corporais do sujeito lhe remetem a uma espécie de 

redespertar do Édipo, dessa forma, podemos ver como em Freud, a adolescência se 

caracteriza por ser uma reedição dessa cena.  

Em Lacan, podemos nos referenciar no prefácio escrito por ele para a peça O 

despertar da primavera, de Frank Wedekind (1891). Matheus (2007) nos afirma que Lacan 

não fala de adolescência ou puberdade nesse texto, mas das questões que se faziam desafio 

para o sujeito nessa época da vida, a saber, o encontro sexual com o outro. Além disso, 

pelo fato de a adolescência se situar como reedição do Édipo, nos apoiamos também no 

grafo do desejo, disponível em O Seminário – Livro 5 – As formações do Inconsciente 

(Lacan, 1957-58/1998) e no Seminário – Livro 6 – O desejo e sua interpretação (1959-

60/2016) na medida em que essas referências nos permitem pensar o que está em questão 

para o sujeito durante esse momento.  

A partir dessas coordenadas, acreditamos ser possível pensar o que se faz questão 

para o adolescente que se deprime. Essa afirmação se sustenta na medida em que tanto a 

adolescência quanto a depressão são eventos que apresentam uma íntima relação com as 

perdas que o sujeito sofre ao longo da sua constituição. Tratam-se de eventos que tem 

implicações diretas na dinâmica libidinal do sujeito, apresentando assim uma íntima 

relação com o afeto. 

Por fim, abordamos a questão da alta incidência de diagnósticos de depressão na 

adolescência. Partimos da hipótese de que há algo específico nos tempos atuais que nos 

ajuda a teorizar certa vulnerabilidade à depressão por parte do sujeito durante a 

adolescência. Dessa forma, o problema da alta incidência diagnóstica da depressão na 

adolescência não se reduziria às questões relativas à construção do conceito e do 
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diagnóstico de depressão, mas seria também uma resposta do adolescente diante do seu 

encontro com o Outro nos dias de hoje.  

O método escolhido para a articulação dos elementos citados é o que Canguilhem 

(2012) chama de trabalho de um conceito. Segundo o autor, trabalhar um conceito nada 

mais é do que fazer variar sua extensão e sua compreensão, generalizá-lo pela 

incorporação dos traços de exceção, exportá-lo para fora de sua região de origem, tomá-

lo como modelo ou, inversamente, procurar-lhe um modelo, em resumo, conferir-lhe, 

progressivamente, por transformações regradas, a função de uma forma. (Canguilhem, 

2012, p. 218-219). Adotar essa postura significa lançar mão de uma epistemologia que 

afirma não haver possibilidade de tratar um conceito sem articulá-lo com outros conceitos. 

Dessa forma, pretendemos articular o conceito de depressão e o conceito de adolescência a 

partir do referencial teórico psicanalítico. O objetivo dessa empreitada é a tentativa de 

elaboração de uma resposta possível à questão da depressão na adolescência, tendo como 

operador o sujeito do inconsciente. 
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1 – O CONCEITO E O DIAGNÓSTICO DE DEPRESSÃO 

Embora a depressão seja vista hoje como um problema do campo médico associado 

a um desequilíbrio neuroquímico, isso nem sempre foi assim. Através de uma análise do 

conceito ao longo da história, podemos constatar como essa tem suas raízes em outros 

campos do saber, sendo que sua apropriação pelo campo das ciências médicas e da 

psiquiatria seria um fato histórico. Nessa perspectiva, a melancolia surge como um dos 

eixos que nos permitem pensar a construção a depressão como conhecemos hoje. Trata-se 

de um conceito que tem suas raízes no campo da filosofia e das artes, tendo sofrido uma 

transposição para o campo da psiquiatria após o advento da modernidade.  

A partir dessa transposição, podemos pensar em uma diluição
1
 desse conceito em 

transtornos do humor em função do método analítico-descritivo que se pauta em uma 

leitura dos sintomas para a realização do diagnóstico. Com esses elementos, a psiquiatria 

tem as ferramentas necessárias para a criação de vários transtornos do humor que se 

diferenciam na medida em que os sintomas se apresentam de forma diferente. 

Todas essas questões nos deixam às voltas com o seguinte fato: embora a clínica 

analítico-descritiva pode ser pensada como um dos fatores responsáveis para a incidência 

da depressão hoje, nos deparamos com a possibilidade de pensar a depressão a partir de um 

outro campo que não o médico. 

 

1.1 A construção do conceito de depressão 

Como vimos anteriormente, nos dias atuais, é muito comum encontrar alguém que 

se identifique com a frase “Eu fui diagnosticado com depressão”. Apesar disso, podemos 

pensar em mudanças históricas que nos remetem a um tempo em que o diagnóstico não era 

comum e nem tomava proporções epidêmicas como o faz hoje. Peres (2003) nos afirma 

que a tristeza humana tem sido companheira do homem desde os primórdios de sua 

existência. Segundo a autora, o homem não existe sem sua tristeza. Mas se não existimos 

sem a tristeza, a depressão não é para todos. O que já nos abre para as variações do 

conceito 

Rodrigues (2000) é precisa ao nos afirmar que “depressão” é um termo que vem do 

latim de (baixar) e premere (pressionar), ou seja, pressão baixa. Quinet (2013), por sua 

                                                      

1
 Nesse sentido, a psicanálise surge como um dos saberes que nos permitem pensar como se deu essa 

diluição. Em função disso, será abordada separadamente no segundo capítulo do trabalho, a fim de 

compreendermos como essa questão se apresenta a partir da perspectiva do sujeito do inconsciente. 
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vez, nos afirma que atualmente a depressão é, na verdade, uma espécie de diluição da 

melancolia – categoria psiquiátrica clássica – em transtornos psiquiátricos. O autor afirma 

que a melancolia enquanto categoria se encontra perdida sob os diagnósticos de transtornos 

bipolares e depressão. A posição de Quinet também é complicada, uma vez que a 

depressão neurótica não pode ser confundida com a melancólica. Ela é correta em parte. 

No entanto, a melancolia enquanto objeto da medicina é algo relativamente novo, 

tendo sido introduzida no debate dentro do campo das ciências médicas no século XVIII e 

tendo adentrado ao campo da psicopatologia a partir do século XIX. Berrios (2012) nos 

aponta uma transformação da melancolia ao longo do tempo. Houve mudanças no conceito 

de doença, na definição psicológica do comportamento e até mesmo os princípios 

taxonômicos sofreram alterações. 

Ele ainda afirma que na Antiguidade e Idade média, ser melancólico significava 

simplesmente ser louco. Diversos autores nos mostram que num passado distante, a 

melancolia não guardava qualquer relação com o que viria a ser concebido hoje como 

depressão. Berrios e Porter (2012) ainda afirmam que abordar a mania e melancolia 

enquanto categorias clínicas tomando sua raiz grega é um equívoco, um anacronismo. Isso 

seria apenas a crônica da história das palavras pertinentes. Os autores nos mostram que 

para uma história completa dos transtornos afetivos, devemos nos ater também a uma 

análise das palavras usadas na nomeação dos estados afetivos, a fim de entender as 

transformações que se dão ao longo da história. Desse modo, embora a melancolia da 

Antiguidade não deva ser concebida como a melancolia clínica, entendemos que abordá-la 

pode ser interessante na medida em que ela pode guardar possíveis relações com a 

melancolia enquanto manifestação clínica e, por fim, com a depressão tal como 

conhecemos hoje, embora não possamos também reduzir a depressão à melancolia. 

Peres (2003) nos mostra como a melancolia era retratada na Antiguidade. Temos 

nesse período a teoria humoral de Hipócrates que falava dos quatro humores. São eles o 

sangue, a pituíta, a bílis amarela e a bílis negra. Segundo Berrios e Porter (2012), tudo 

estaria bem na medida em que esses quatro humores – ou fluídos – coexistissem 

pacificamente. A doença portanto seria fruto de acúmulo ou secagem de um desses 

elementos. Nesse cenário, a melancolia surge então como relacionada à bílis negra. Essa 

relação também é apontada por Berrios (2012) quando ele nos afirma que o termo bílis 

negra vem de melaina (negro) + kole (bílis). De maneira paralela, a bílis amarela seria 

responsável pela mania. 
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É na Antiguidade também que a Problemata XXX de Aristóteles surge como o 

primeiro tratado sobre a melancolia. Nessa obra podemos constatar como a melancolia era, 

na verdade, uma condição natural do indivíduo e não uma doença propriamente dita. 

No entanto, essa visão da melancolia tomou um rumo distinto na modernidade 

científica. Berrios e Porter (2012) nos afirmam que a melancolia religiosa deixa de ser um 

ideal aceitável após a caça às bruxas, a Guerra dos Trinta Anos e a Guerra Civil Inglesa, 

exatamente quando a opinião pública se volta contra pregadores e qualquer tipo de 

religioso que a Reforma fez proliferar. Se Foucault (1972/1978) ao retratar a História da 

Loucura, nos mostra a medicina como um dispositivo de controle social, é nessa mesma 

direção que Berrios e Porter (2012) nos afirmam que a própria profissão médica era 

profundamente hierárquica e autoritária. Sob tais circunstâncias, as doutrinas 

promulgadas por autores clássicos prontamente assumiam uma realidade médica por 

direito próprio. (p. 638). Dessa forma, o destino da melancolia não foi outro que não se 

tornar um problema médico. 

Nos séculos XVI, XVII e XVIII, Foucault (1963/2003) nos mostra uma passagem 

de uma causalidade que se pautava pelas substâncias (a teoria humoral) para um sistema 

qualitativo. Há, com o fim da Idade Média, a transmissão de qualidade do corpo pra alma, 

do humor para as ideias, do órgão para o comportamento (Peres, 2003). A partir disso 

podemos entender a concepção de obras como De melancholia et mortis melancholia 

(1765), do dermatologista francês Anne Charles Lorry, no qual autor postula duas 

concepções etiológicas distintas para a melancolia, sendo uma humoral e uma nervosa. 

Essa noção ilustra bem o momento que a medicina daquela época vivia. Podemos perceber, 

ainda que de maneira delicada, um movimento de transição da melancolia enquanto objeto 

de um campo (filosofia) para o outro (medicina). 

Foucault (1963/2003) nos chama a atenção para a medicina classificatória do século 

XVIII. Nessa não se abordava a doença no corpo e sua interação com o organismo. O que 

se tinha eram doenças classificadas segundo um quadro de semelhanças entre si, em um 

sistema hierarquizado. Não se levava em consideração a localização da doença no corpo. 

Desse modo, conhecimento das doenças se dá apenas em um plano e um instante, tal como 

uma fotografia. Para o conhecimento da doença, deve-se abstrair o paciente. Até mesmo a 

ingestão de um medicamento em um momento precoce pode atrapalhar o conhecimento da 

doença. Entretanto, o Estado, diante da necessidade de dispor de médicos que tratassem 

dessas doenças, vê a saída na criação da instituição hospitalar. O autor nos afirma que é 

nesse ambiente que a medicina classificatória do século XVIII não se sustenta e surge 



 

20 

 

então a medicina moderna. Peres (2003) ainda nos mostra que durante esse século, a 

análise da melancolia está cada vez mais conectada com a ênfase nas qualidades. 

As novas teorias psicológicas que ressurgiram no fim do século XVIII também são 

importantes. Ao se embasarem nas obras de Emmanuel Kant e Thomas Reid, elas traziam a 

questão das faculdades mentais. Essa questão, por sua vez, sugestiona o funcionamento da 

mente em vários módulos autônomos. (Berrios, 2012). 

No século XVIII, quando o estudo das perturbações mentais passou a ser assunto de 

interesse da medicina se constituindo como um ramo dessa, a primeira tentativa de 

nosografia é feita por Phillipe Pinel. Ele pautava sua nosografia em observações clínicas, 

visando o agrupamento de sintomas em síndromes, sem ter, entretanto, uma preocupação 

teórica relevante. Dessa maneira, define a melancolia como um abatimento correlato a um 

ou a uma série de objetos em particular. Soma-se a isso o abatimento e a morosidade com 

certa inclinação ao desespero (Peres, 2003). Nessa altura, Berrios (2012) nos mostra que os 

sintomas de classificação da melancolia iam além de perturbação emocional. A melancolia 

era definida como uma doença que continha delírios parciais. Isso nos aponta uma origem 

intelectual, quebrando com a noção de uma doença emocional. 

Já no século XIX, Esquirol, discípulo de Pinel, deu seguimento ao seu trabalho, 

realizando uma classificação mais precisa e mais detalhada, mas ainda sem qualquer 

preocupação teórico-clínica. Berrios e Porter (2012) nos afirmam que Esquirol dizia que o 

termo melancolia deveria ser deixado para os poetas e moralistas, uma vez que estes não 

estão sujeitos à terminologia médica. É nesse sentido também que os autores afirmam que 

no século XIX, a psiquiatria degeneracionista mantinha posições de que a ‘loucura’ de 

artistas e escritores (isto é, sua desconsideração boêmia para com as respeitabilidades 

convencionais) se revelavam como sociopatas, aleijões morais e, geralmente, indesejáveis. 

(Berrios & Porter, 2012, p. 647). 

Segundo Esquirol (1820/2003) 

 

É certo que a palavra melancolia, mesmo na acepção dos antigos, oferece 

frequentemente uma ideia falsa ao espírito, pois a melancolia não depende 

sempre da bile. Essa denominação não seria conveniente à melancolia, tal como 

a definem os modernos. Essa dupla consideração me fez propor a palavra 

monomania (Esquirol, 1820/2003. p. 158) 

 

Assim sendo, Esquirol criou a classe das monomanias, que divide-se primeiramente 

na monomania propriamente dita, tendo como características um delírio parcial com uma 

paixão excitante e/ou alegre e a segunda – batizada de lipemania – se caracteriza por um 
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delírio parcial com uma paixão triste e/ou opressora. Podemos notar a importância do 

conceito de lipemania na história da depressão na medida em que este passa então a ser 

empregado como sinônimo de melancolia. O próprio Esquirol, ao tratar desse tema em um 

texto, diz: vamos tratar da lipemania neste artigo, empregando indiferentemente as 

palavras melancolia ou lipemania, e esperando que o uso tenha consagrado essa última 

denominação (Esquirol, 1820/2003. p. 159) 

Ainda sobre a lipemania, Berrios e Porter (2012) afirmam que ela serve apenas 

para catalisar a transição entre a antiga noção de melancolia (como um transtorno 

primário do intelecto) para uma nova (como uma desordem primária do afeto) (Berrios e 

Porter, 2012, p. 610). Ou seja, trata-se de uma mudança no próprio conceito de melancolia. 

Após isso, o que podemos ver são médicos de clínica geral que parecem terem preferido o 

termo depressão. Isso talvez esteja relacionado ao fato de a depressão evocar uma 

explicação fisiológica. (Berrios, 2012). 

Por fim, no século XIX a teoria dos humores é abandonada. A própria noção de 

melancolia também perde terreno (Peres 2003). A análise do corpo humano através da 

abertura de cadáveres permite que o médico possa ver a doença no corpo doente. A doença 

agora não é mais uma entidade clínica, mas algo que habita o corpo do doente, sendo 

localizável no corpo. Nesse sentido, Foucault faz uma distinção que nos é muito 

importante. Ele afirma a existência/nascimento de uma clínica, no fim do século XVIII que 

consiste na primeira tentativa de fundar o olhar como produtor de conhecimentos. A 

doença passa a ser então o conjunto de sintomas observáveis pelo olhar. O sintoma é signo 

da doença e revela sua natureza. No século XIX, com a ajuda das teorias psicológicas das 

faculdades mentais, é criado o método anatomo-clínico que se propõe a pensar os 

problemas da medicina a partir de uma íntima relação com a anatomia. Dessa forma, temos 

um novo espaço médico onde o corpo equivale aos sintomas (superfície) e o doença 

equivale aos tecidos (profundidade). A doença então nada mais é do que um movimento 

complexo de tecidos, uma reação a uma causa irritante. É essa a causa do patológico uma 

vez que não existe mais a essência da doença. Nesse cenário, a fisiologia tornou-se cada 

vez mais importante em função de uma correlação entre o visível e o enunciado. 

Já no fim da primeira metade do século XIX, podemos ver junto com Facó (2008), 

citando Ehrenberg (1998), como a depressão como conhecemos teve sua origem não nos 

antidepressivos, mas no eletrochoque. Isso aconteceu em 1940, ao observarem que o 

eletrochoque não produzia efeitos sob os esquizofrênicos, mas mostrava certa eficácia com 

sujeitos melancólicos (Embora o termo lipemania tenha sido utilizado como sinônimo por 
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Esquirol, ele não foi muito bem recebido fora da França e o termo melancolia continua em 

voga por algum tempo). Isso foi suficiente para que os clínicos passassem a se questionar 

se tal técnica poderia ser aplicada nas manifestações depressivas menos intensas. Paralelo a 

isso, Rodrigues (2000) nos afirma que, após o surgimento das primeiras drogas eficazes no 

tratamento da depressão, os pesquisadores começaram a investigar as próprias drogas e 

seus mecanismos de ação no organismo. A partir daí nasceram hipóteses bioquímicas da 

depressão. Essas hipóteses passaram a ser exploradas pela Psiquiatria Biológica com o 

nascimento e consolidação da psicofarmacologia e do estudo dos mecanismos de ação dos 

medicamentos. A partir daí, pressupõe-se que as alterações nas condições eletroquímicas 

do Sistema Nervoso Central sejam responsáveis pela depressão. 

O que podemos ver então é que se hoje a depressão é delegada à medicina e aos 

discursos científicos, isso nem sempre foi assim. A melancolia enquanto objeto de análise 

da filosofia na Antiguidade e Idade Média nos releva a possibilidade de abordagem da 

condição humana a partir de outro saber que não o saber médico. A transformação da 

depressão em objeto da medicina figura, por fim, como um fato político que teve como um 

dos caminhos a divisão da melancolia em sintomas depressivos e até mesmo a indistinção 

entre essas duas. 

 

1.2 - O problema do diagnóstico de depressão na atualidade 

Ao constatar a presença da depressão como uma patologia que acometeria milhões 

de pessoas ao redor do mundo, nos deparamos com as questões relativas ao seu 

diagnóstico. Embora a depressão pode tomar a forma de um mal-estar social, ultrapassando 

assim os limites da clínica, seu diagnóstico figura como fator importante na medida em que 

também é uma ferramenta que permite registrar a incidência da depressão na população. 

Nesse sentido, a questão do diagnóstico psiquiátrico de depressão figura como fator 

importante para pensarmos a própria depressão no cotidiano. 

No entanto, para pensarmos o diagnóstico psiquiátrico no século XXI é necessário 

que tomemos uma referência como objeto de nossa análise. Trata-se do Manual Estatístico 

e Diagnóstico de Transtornos Mentais (DSM), que se encontra atualmente na sua quinta 

edição, sendo editado e organizado pela Associação Americana de Psiquiatria dos Estados 

Unidos. O DSM é tido como referência internacional para se pensar o diagnóstico clínico a 

partir do paradigma analítico-descritivo. O manual consiste em seções destinadas às 

listagens de transtornos e sintomas que são organizados por capítulos. Através dessas 
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listagens, o clínico identifica uma determinada patologia, realizando assim o diagnóstico. 

Podemos dizer que trata-se de uma espécie de dicionário, onde o profissional investiga o 

significado de um sintoma para a partir daí, ter um caso clínico. 

A depressão no DSM-V toma várias formas e é abordada sob o nome de 

Transtornos Depressivos. Suas formas 

 

[...] incluem transtorno disruptivo da desregulação do humor, transtorno 

depressivo maior (incluindo episódio depressivo maior), transtorno depressivo 

persistente (distimia), transtorno disfórico pré-menstrual, transtorno depressivo 

induzido por substância/medicamento, transtorno depressivo devido a outra 

condição médica, outro transtorno depressivo especificado e transtorno 

depressivo não especificado (APA, 2013, p. 155). 

 

Apresenta uma mudança em relação à quarta edição, em que o mesmo capítulo era 

dedicado também aos Transtornos Bipolares. Atualmente, estes se encontram entre o 

Espectro da Esquizofrenia & outros Transtornos Psicóticos e os Transtornos depressivos, 

pois funcionam como uma espécie de ponte entre os dois, em termos de sintomatologia, 

história familiar e genética (APA, 2013, p. 123). Além disso, o DSM se autodeclara um 

manual ateórico e que, por isso, facilita a comunicação entre os profissionais, lançando a 

ideia de que os transtornos ali descritos são reais e estão acima de qualquer teorização. 

Embora se posicione como um manual ateórico e supostamente científico, um breve 

apanhado histórico nos mostra que o modo de funcionamento do DSM nem sempre se deu 

nesses moldes. O manual teve sua primeira edição publicada em 1952 e podemos nos 

apoiar em alguns autores para entendermos como era esse contexto. Facó (2008), citando 

Aguiar (2004), nos mostra como os Estados Unidos sempre figuram como responsáveis 

nas questões de classificação das doenças mentais. 

Em 1840, a primeira classificação de doenças mentais continha duas categorias: 

idiotismo e insanidade. Em 1880, foi dividido em sete: mania, melancolia, monomania, 

paresia, demência, dipsomania e epilepsia. Esse sistema foi revisado em 1934 e 

incorporado à primeira edição de um sistema de nomenclatura padronizada de doenças da 

Associação Médica Americana. Em 1940, os médicos militares consideram essa 

classificação como insuficiente em função de contemplar apenas a população civil e não os 

militares que retornavam da 2a Guerra com distúrbios psiquiátricos agudos. Em 1948, pela 

primeira vez, a Classificação Internacional de Doenças (CID) – ferramenta que vinha 

demonstrando resultados satisfatórios à OMS – reserva uma seção em seu manual 

reservada aos transtornos mentais. Entretanto, essa edição não apresentou nada sobre 
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síndromes cerebrais crônicas e transtornos de personalidade. Facó (2008) nos demonstra 

que naquela época o nazismo fez com que muitos psicanalistas se refugiassem nos Estados 

Unidos. Em 1945, muitos psicanalistas se encontravam lá e se uniram aos psiquiatras 

militares que estavam retornando da guerra. Enquanto os psiquiatras europeus estavam nos 

asilos e no sistema médico de socialização, os psiquiatras militares norte-americanos 

voltaram sua prática para a atividade privada. Nesse contexto histórico, a psicanálise era a 

corrente mais influente da psiquiatria, sendo também quase que um passaporte para a 

prática em consultórios particulares. Em 1955, mais de 80% dos psiquiatras norte-

americanos se encontravam em consultórios. Se a Psicologia Social teve grande inspiração 

no que foi gerado pela guerra na Europa, o mesmo não se deu nos EUA. Por lá aconteceu 

uma expansão da área clínica e da própria psicanálise. 

O pragmatismo da psiquiatria norte-americana aliado à apropriação que a 

psicanálise teve por lá resultou na primeira edição do DSM, de 1952, tendo como 

paradigma o modelo psicanalítico. Embora Freud (1910/1996) em seu texto Psicanálise 

Silvestre nos tenha chamado a atenção para as implicações de uma 

simplificação/banalização da técnica, colocando a transferência como condição necessária 

a qualquer intervenção psicanalítica, o manual prosseguiu utilizando o paradigma 

psicanalítico até a sua 2ª edição. Ocorreu, na 3ª edição do DSM, uma mudança de 

paradigma que revolucionou a psiquiatria. Abrindo mão do paradigma psicanalítico, o 

manual se pautaria de agora em diante a partir de uma leitura dos sintomas apresentados 

pelo paciente. 

A partir dos anos 80, o que temos então é um cenário onde a psicopatologia começa 

a se encontrar atravessada pelo discurso científico. Se esse campo era pensado através de 

categorias clássicas, o que temos agora é um entendimento das doenças mentais a partir de 

uma leitura dita científica que faz com que o sofrimento humano se torne objeto da ciência. 

Nesse sentido, Rodrigues (2000) nos mostra que o diagnóstico da depressão – realizado 

pelo psiquiatra – se embasa numa observação sobre os sintomas apresentados pelo 

paciente. Tudo depende de como eles se apresentam, da duração, frequência e intensidade. 

Acreditamos que esse modelo diagnóstico é problemático na medida em que não se orienta 

por princípios etiológicos, mas por observação/descrição dos sintomas. Trata-se de uma 

tentativa de descrever a realidade tal como ela é, ao mesmo tempo em que os editores se 

isentam de qualquer compromisso teórico. 

Ainda sobre essa mudança, Monteiro e Lage (2007b) nos apontam o argumento de 

cientificidade, objetividade e uma comunicação clara entre os clínicos e entre os 
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pesquisadores. Há uma transposição dos saberes para o campo científico em função desse 

argumento e isso não é sem consequências. Além disso temos também como resultado a 

distorção de um saber – no caso o saber psicopatológico – em função da sua adequação ao 

método supostamente científico. Guarido (2007) nesse mesmo sentido elenca outros 

fatores: 

[...] as questões econômicas envolvidas no incentivo de pesquisas americanas na 

área da psiquiatria. A falta de objetividade nos procedimentos psiquiátricos, 

antes da mudança estabelecida pelo DSM-III, bem como a falta de dados 

epidemiológicos acarretavam custos inadmissíveis pelas companhias seguradoras 

de saúde bem como pelos órgãos governamentais de incentivo à pesquisa em 

saúde mental. (Guarido, 2007, p. 153) 

 

Ainda segundo a autora: 

 

A versão DSM-III rompe definitivamente com a psiquiatria clássica. A partir 

desta, os quadros psicopatológicos serão apresentados como transtornos mentais 

que serão diagnosticados a partir da presença de certo número de sintomas 

(identificados a partir de uma lista presente no manual para cada transtorno) e 

que devem estar presentes na vida do sujeito por um intervalo definido de tempo. 

Além disso, a psiquiatria americana consolida-se como discurso hegemônico 

(Guarido, 2007, p. 154) 

 

Sauvagnat (2012) também fornece algumas contribuições para pensarmos o 

contexto da mudança de paradigma do DSM. O autor cita a incapacidade dos psiquiatras 

norte-americanos de diagnosticarem a esquizofrenia nos anos 1970. Houve nessa época um 

experimento que ficou famoso. Esse experimento é relatado no artigo de David Rosenhan, 

intitulado Sobre ser são em lugares insanos. 

O experimento consistia em enviar simuladores de doenças mentais para centros 

psiquiátricos. O resultado foi que, mesmo sendo simuladores, essas pessoas foram 

diagnosticadas como doentes psiquiátricos. A segunda parte do experimento consistiu em 

um aviso prévio por parte de Rosenhan do envio de simuladores psiquiátricos. Por fim, os 

psiquiatras emitiram comunicados declarando terem encontrado simuladores, ao passo que 

Rosenhan afirmou não ter enviado nenhum simulador, colocando em xeque o diagnóstico 

psiquiátrico de esquizofrenia. (Curiosamente, dentre esses psiquiatras que confundiam os 

simuladores com os esquizofrênicos propriamente ditos estava Robert Spitzer, um dos 

responsáveis pelo DSM-III). A própria definição norte-americana de Reação Psicótica era 

algo extremamente vago. Também não foi possível um acordo da psiquiatria norte-

americana com a psiquiatria britânica, que tinha forte influência europeia, sendo a 

psiquiatria norte-americana uma psiquiatria mais própria. Desse modo, segundo Sauvagnat 
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(2012), esse cenário foi suficiente para que surgisse nos americanos o sentimento de que 

todos estavam contra os americanos. A resposta dos psiquiatras norte-americanos foi, por 

fim, o DSM-III. Segundo Sauvagnat (2012) isso nos permite entender que a escritura do 

DSM foi uma reação a esse vivido de humilhação, sentido pelos psiquiatras americanos da 

época. A ideia deles é: “o caos é no mundo, os terroristas estão no mundo”, e eles chegam 

para encontrar a solução. (Sauvagnat, 2012, p. 15) 

Dessa forma, o que temos então é o desenvolvimento de uma ferramenta 

diagnóstica que buscava se orientar por padrões de objetividade e precisão. O DSM surge 

até mesmo como uma classificação exagerada para evitar que algo escape. Monteiro e 

Lage (2007b) chamam atenção para o fato de que no manual existe inclusive uma categoria 

para casos inclassificáveis. Essa condição é satisfeita quando após o exame psiquiátrico 

não é encontrado nenhum transtorno no DSM que descreva a condição apresentada. 

Essa maneira de se classificar o sofrimento humano, por fim, não é sem efeitos. 

McWilliams (2014) nos chama a atenção para algumas implicações políticas dessa 

mudança de paradigma do DSM. A autora nos aponta uma tentativa de redefinição do 

campo psicopatológico em função de uma facilitação de certos tipos de pesquisa. Ainda 

sobre essa mudança, a autora nos mostra a participação dos planos de saúde privados. 

Segundo McWilliams, com o novo modelo do DSM, as seguradoras de saúde e órgãos 

governamentais estipulam um denominador comum de alteração e insistem que isso é tudo 

o que vão cobrir. Isso acontece mesmo quando fica óbvio para qualquer clínico que as 

reclamações atuais do paciente são a ponta de um iceberg emocional que não deve ser 

ignorado. 

A autora ainda destaca o fato de que esse enfoque pautado na classificação acaba 

beneficiando diretamente as indústrias farmacêuticas. Elas têm um lucrativo interesse na 

criação de uma lista de transtornos diferentes entre si, ao passo que para cada transtorno, 

um medicamento é vendido. 

Sua hegemonia conquistada através do discurso científico também merece ser 

problematizada. Uma ferramenta diagnóstica internacional no campo da saúde mental nos 

chama a atenção na medida em que coloca em evidência as concepções de normal e de 

patológico, sempre tão características de uma determinada sociedade. Sauvagnat (2012) 

problematiza a hegemonia do DSM-III e suas versões seguintes tomando como referência 

o fato de a OMS classificar a saúde mental norte-americana em termos de eficácia 

terapêutica geral na posição de número 36, próximo aos países subdesenvolvidos. Como 

um modelo nessas condições pode ser exportado para o mundo inteiro com o status de 
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ideal? E quais suas consequências? Sauvagnat cita uma polêmica declaração de Allen 

Frances, criador da quarta edição do manual, em que ele considera o DSM-IV como 

responsável pela criação de três falsas epidemias, o TDAH, o transtorno bipolar da criança 

– que até então só existia nos EUA – e o Transtorno Invasivo do Desenvolvimento, uma 

espécie de autismo. Curiosamente, em função dessa última, psiquiatras californianos 

chegaram a se indagar se não se tratava de uma invasão mexicana. Como consequência, as 

fronteiras foram controladas de maneira mais intensa pois acreditava-se que os autistas as 

cruzavam com suas famílias para terem acesso aos serviços de saúde oferecidos pelos 

Estados Unidos. 

Outras implicações políticas apontadas por Sauvagnat (2012) também podem nos 

auxiliar nessa jornada. O autor aborda o sintoma - fenômeno clínico chave para a 

concepção do atual modelo do DSM – a partir de uma perspectiva cultural. Segundo o 

autor, se fizermos uma análise sociológica do sintoma, o que podemos ver já de início é o 

sintoma como oportunidade industrial. Há uma fabricação de sintomas. Primeiro os 

sintomas são promovidos, logo depois são encarnados nos sujeitos para que num terceiro 

momento, o tratamento seja vendido. Porque você ainda não comprou? Você será o último 

a não ter esse tratamento perfeito? (Sauvagnt, 2012, p. 17). 

Mas os problemas do DSM não se reduzem ao campo político. O próprio 

diagnóstico clínico de depressão a partir do DSM nos leva ao encontro de questões 

metodológicas que são importantes. Caponi (2008) nos afirma que a lógica para tratar a 

depressão repousa sob a certeza de que existem explicações biológicas para a depressão 

assim como temos uma explicação biológica para tratar, por exemplo, da relação biológica 

entre o Trypanosoma cruzi e a doença de Chagas. Seguindo essa mesma lógica, afirma-se a 

existência de uma relação causal entre um déficit de serotonina e um episódio depressivo. 

A incoerência de se tomar uma explicação como modelo da outra é gritante. No caso de 

uma infecção, procura-se identificar seu ator responsável para num segundo momento 

elaborar uma terapêutica para a patologia em questão. Trata-se de um marcador biológico. 

O problema é que esse marcador biológico se encontra ausente nas enfermidades 

psiquiátricas. Criam-se então alternativas aos estudos etiológicos clássicos que se 

baseavam na questão do marcador biológico. 

Na depressão, o que permite tal realização não é o diagnóstico, mas sua terapêutica. 

E é incrível como o caso se dá, sob essa perspectiva, de maneira contrária. Não se trata de 

uma explicação etiológica, mas sim uma explicação terapêutica. O antidepressivo permite 

que, a partir dele, se inicie uma busca pelos mecanismos biológicos e os receptores 
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neuronais afetados. A partir daí se define a causa orgânico-cerebral do mal-estar 

depressivo. Assim sendo, o saber biológico sobre a depressão carrega uma grande falha 

epistemológica em seu modus operandi. Se considerarmos a importância dos fatores 

etiológicos, o tratamento biológico da depressão se dá exatamente de maneira contrária. 

Não se identifica um marcador biológico para um futuro tratamento. Na verdade o que há é 

a introdução de um medicamento e o resultado disso figura como o saber médico sobre a 

depressão. Algo semelhante acontece também na esquizofrenia onde há a associação do 

déficit do neuro-transmissor (dopamina) à esquizofrenia. Isso se dá sob o argumento de 

que os neurolépticos atuam sobre esse transmissor. 

A questão do marcador biológico apresentada por Caponi pode ser articulada com a 

posição de Tucker (1998), quando o autor nos afirma que 

 

Toda essa aparente precisão negligencia o fato de que, até agora, não temos 

agentes etiológicos identificados para distúrbios psiquiátricos. Nossos 

diagnósticos estão longe da precisão dos processos diagnósticos no resto da 

medicina. Embora existam processos diagnósticos semelhantes na medicina, a 

maioria dos diagnósticos médicos baseia-se em achados objetivos; Por 

exemplo, o cancro baseia-se na patologia estrutural, pneumonia num agente 

bacteriano ou viral e hipertensão no desvio numérico de uma norma numérica. 

Em apenas algumas áreas, o diagnóstico baseia-se apenas nas queixas 

subjetivas do paciente (dor de cabeça seria uma delas – e todos sabemos como 

esse diagnóstico pode ser difícil). Na psiquiatria, não importa quão 

cientificamente e rigidamente usamos escalas para estimar os sintomas 

patológicos do paciente, ainda estamos fazendo o reconhecimento de padrões. 

Ainda estamos fazendo um diagnóstico empírico e não um diagnóstico 

etiológico (dedutivo) baseado em rupturas de estrutura ou função. (Tucker, 

1998, p. 159) 

 

 

 

Toda a questão da ausência do marcador biológico demonstra como o atual 

paradigma do DSM se encontra em crise. Aragona (2014) nos afirma que é por isso que 

editores do DSM como Robert Spitzer e Allen Frances afirmam que o projeto neo-

kraepliniano de diagnóstico através dos sintomas falhou. Nesse sentido, o Instituto 

Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos (NIHM) anuncia um novo projeto de 

pesquisa intitulado Research Domain Criteria (RDoC). Insel (2013), que na época se 

encontrava na direção do Instituto, nos afirma que trata-se não de uma ferramenta clínica 

mas de um novo panorama de pesquisa. Segundo o ex-diretor, O RDoC se faz necessário 

na medida em que a psiquiatria não pode continuar a ignorar marcadores biológicos e 

dados sobre genética, imagens, fisiologia e cognição em função das categorias de sintomas 

utilizadas no manual 
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O que isso nos mostra é a falência desse atual modelo diagnóstico pautado em 

sintomas. Pontes e Calazans (2016) nos afirmam que toda essa questão traz à tona o fato de 

que o DSM não atende mais aos ideais de ciência e tampouco responde ao curso do 

progresso científico. O modelo neo-kraepliniano começa a dar lugar para um novo modo 

de se pensar o diagnóstico na medida em que começa a perder seu status científico. 

Aragona (2014) nos afirma que embora o DSM-V se apresente como uma ponte entre os 

modelos, ele necessariamente falha, na medida em que os dois modelos são opostos e 

incompatíveis entre si. 

O que podemos perceber então é o fato de que o próprio modelo diagnóstico 

contemporâneo, ao se mostrar como falho, já nos fornece algumas pistas para 

compreendermos as questões relativas à incidência da depressão. É também na medida em 

que se mostra falho, que partimos para uma compreensão da depressão na perspectiva 

psicanalítica. Acreditamos que, a partir daí, podemos pensar alternativas em relação à 

questão do diagnóstico e da própria noção de depressão. 

A partir dessas coordenadas, a psicanálise surge como uma alternativa para 

pensarmos a questão da depressão. Ao ter sua origem no seio da psiquiatria clássica, ela 

resgata um saber psiquiátrico que hoje não existe mais em detrimento dos transtornos (em 

específico os Transtornos do Humor no caso da depressão). Desse modo, o trabalho 

psicanalítico nos fornece a possibilidade de uma compreensão do fenômeno a partir da 

perspectiva do sujeito, trata-se de um trabalho que vai além da fixação do sujeito em uma 

etiqueta diagnóstica, conferindo a este um papel de protagonista do processo. 
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2 – COMO A PSICANÁLISE PENSA A DEPRESSÃO 

 

A contribuição da psicanálise para pensarmos a depressão difere das outras teorias 

que pretendem se posicionar como hegemônicas no campo psicopatológico, a saber, as que 

reduzem todo e qualquer fenômeno clínico a um epifenômeno de uma disfunção cerebral 

ou a um déficit cognitivo. Ainda sobre sua abordagem, Freud em Inibição, Sintoma e 

Angústia, é muito preciso e atual ao nos afirmar que não é 

 

[...] a favor da fabricação de visões do mundo. Isso deve ser deixado para os 

filósofos, que confessadamente acham inexequível a jornada da existência sem 

um guia de viagem como esse, que informa sobre tudo. Aceitemos 

humildemente o desprezo com que eles nos olham, do alto de sua sublime 

carência. Mas, como também não podemos negar nosso orgulho narcísico, 

acharemos consolo na reflexão de que todos esses “guias de existência” 

envelhecem rapidamente, de que é justamente nosso trabalho miúdo, estreito e 

míope que torna necessárias novas edições deles, e de que inclusive os mais 

modernos desses guias são tentativas de achar substituto para o velho 

catecismo, tão cômodo e tão completo. Sabemos que até agora a ciência pôde 

lançar muito pouca luz sobre os enigmas deste mundo; o barulho dos filósofos 

nada mudará isso, apenas a paciente continuação do trabalho que tudo 

subordina à exigência de certeza pode gradualmente produzir mudança. Ao 

cantar na escuridão, o andarilho nega seu medo, mas nem por isso enxerga mais 

claro. (Freud, 1926/2010, p. 26) 

 

A psicanálise, como nos diz Phillipe Julien (2004), não é voltada à idiotia no 

sentido de que está sempre à disposição para manter um diálogo com outras práticas. 

Assim, muitos temas e termos são tomados da psiquiatria clássica e retomados a partir da 

noção de sujeito do inconsciente, como nos apontam Alvarez, Esteban, e Sauvagnat, 

(2004). Desse modo, ao pensarmos a depressão a partir da psicanálise, nos deparamos com 

a questão da singularidade do sofrimento e da impossibilidade de generalização, o que não 

significa impossibilidade de construção e transmissão de um saber. Tratar da singularidade 

é reportar a um campo específico de problemas que só podem ser tratados pelos modos 

com que o sujeito lida, pela linguagem, das dificuldades com eventos de ordem pulsional 

que afetam diretamente o seu corpo. A depressão se encontra diretamente ligada a essa 

dimensão. 

Seguindo nessa direção, Quinet (2013) nos afirma que a depressão não é uma 

entidade clínica ou um sintoma, mas um estado do sujeito que se caracteriza por dor, 

tristeza e falta de vontade. Desse modo, consideramos que a depressão, a partir da 

psicanálise, é um tratamento subjetivo do afeto. Pinheiro, Quintella e Vertzman (2010) 

assinalam que a depressão configura-se como um estado que pode se manifestar em várias 

organizações psíquicas (2010, p. 155). Rodrigues (2000) por sua vez nos mostra como 



 

31 

 

Freud utiliza o termo melancolia para tratar de um quadro psicótico bastante preciso, 

enquanto os fenômenos depressivos se faziam presentes em diversas categorias 

nosográficas, os concebendo como próprios do existir humano.  

A partir dessas colocações, podemos afirmar que a psicanálise fornece uma 

distinção precisa entre o que Freud chamava de depressão e a melancolia ao situar a 

primeira como uma resposta do sujeito e a segunda como um quadro psicótico específico 

que se relaciona com uma categoria da psiquiatria clássica.  

Assim, nesse capítulo trabalharemos o conceito de depressão na teoria de Freud e 

Lacan. Ao mesmo tempo, esse trabalho nos permitirá uma distinção teórico-clínica entre a 

depressão e a melancolia. Essa distinção nos ajudará a entender a diluição da melancolia 

em transtornos depressivos e bipolares e também como a psicanálise pensa a depressão. 

Façamos então uma breve análise da depressão na obra de Freud.  

 

2.1- A depressão em Freud 

Embora Freud nunca tenha apresentado um caso clínico de depressão, um breve 

percurso por sua obra pode nos mostrar que o termo se faz presente desde os seus 

primórdios. Encontramos o termo nos textos pré-psicanalíticos de Freud, como é o caso de 

Histeria (Freud, 1888/1996), em que ele designa um estado. Através desse percurso 

podemos ver como o termo é utilizado em situações distintas. O que podemos dizer de 

maneira bem generalista sobre o termo é o fato de ele ser quase que em todos os casos 

empregados para falar de estados do sujeito. Um primeiro estado que se caracterizaria por 

completa apatia como nos mostra Freud no Rascunho F (Freud, 1894/1996b). Poderíamos 

entender ainda através de outras passagens como a depressão era designada para tratar de 

um estado oposto à excitação e bem estar. Em Psicologia das massas e análise do Eu, 

Freud (1921/2011), afirma que sabe-se que existem pessoas cuja disposição geral de 

humor oscila periodicamente, de um abatimento excessivo a uma elevada sensação de 

bem-estar (Freud, 1921/2011, p. 75). Por fim, o antagonismo de sua posição em relação à 

excitação pode ser evidenciado em outros momentos, como na Conferência XXVIII, em 

que Freud fala de um caso de depressão cíclica (Freud, 1917/2010b). No entanto, é ao 

constatar a inibição – estado oposto à excitação – do sujeito como algo sempre presente no 

que se chama de depressão que podemos começar a nos orientar no tema. Em Inibição, 

sintoma e angústia, Freud (1926/2010) traça uma distinção sobre esses três fenômenos a 

partir da psicanálise. Essa referência é importante na medida em que Freud nos afirma que 
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a partir daí deve ser possível encontrar uma via para compreender a inibição geral que 

caracteriza os estados de depressão, incluindo o mais grave deles, a melancolia. (Freud, 

1926/2010, p. 19). Desse modo, podemos ver como a inibição é característica específica 

dos estados de depressão e como pode se fazer presente em diversos quadros clínicos, 

transgredindo até mesmo os limites entre neurose, psicose e perversão. A bem da verdade, 

se na seção 1.1 falamos que a melancolia tinha se diluído na contemporaneidade, aqui 

faremos uma distinção entre depressão e melancolia. A esse respeito, Rodrigues (2000) 

afirma que: 

os fenômenos depressivos que podem se manifestar na neurose não são 

determinados pela forclusão do Nome-do-pai, tal como na melancolia, 

diferindo desses não apenas quantitativa, mas qualitativamente. Não se 

confundem com o rechaço do inconsciente que retoma através dos fenômenos 

de mortificação e do delírio de indignidade, mas correspondem a uma posição 

subjetiva de recusa ao saber, que pode ser apreendida na tristeza e no que Freud 

chamou de inibição. (Rodrigues, 2000, p. 179) 

 

Desse modo, nossos interesses se voltam para a questão da inibição. É nesse 

sentido também que dois pontos na obra freudiana nos interessam por serem contribuições 

para pensar o tema da depressão. A primeira referência é o texto: Sobre a psicogênese de 

um caso de homossexualidade feminina (1920/2011) em que Freud brevemente nos fala de 

casos de 

 

mulheres em estado de grave depressão, que ao serem interrogadas sobre a 

possível causa de sua condição, nos dizem que, realmente, tiveram um ligeiro 

sentimento por determinada pessoa, mas que não fora nada profundo, logo 

superando o sentimento quando tiveram de abandoná-la. No entanto foi essa 

renúncia, aparentemente tão bem suportada, que se tornou a causa do grave 

distúrbio mental. Encontramos ainda homens que passaram por casos amorosos 

ocasionais, e só pelos efeitos subseqüentes compreendem que estiveram 

apaixonadamente amorosos da pessoa a quem, aparentemente, consideraram 

levianamente. Fica-se também estupefato com os resultados inesperados que se 

podem seguir a um aborto artificial, à morte de um filho não nascido, decidido 

sem remorso e sem hesitação. Tem-se de admitir que os poetas estão certos em 

gostar de retratar pessoas que estão enamoradas sem sabê-lo ou incertas se amam, 

ou que pensam que odeiam quando na realidade amam. Pareceria que as 

informações recebidas por nossa consciência acerca de nossa vida erótica são 

especialmente passíveis de serem incompletas, cheias de lacunas ou falsificadas. 

(p. 109-10) 

 

O que podemos perceber então é uma espécie de perda à qual o sujeito é submetido 

como fator de influência direta na inibição. Essa questão já havia sido tratada por Freud em 

Luto e Melancolia (1915/2010). Esse texto é importante, pois surge como um norteador 

preciso para pensarmos uma diferença teórico-clínica entre os estados depressivos do 

sujeito e a melancolia na medida em que inviabiliza a redução de um fenômeno ao outro. 
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Freud aborda o luto e a melancolia a partir de uma distinção tênue entre os dois quadros 

que têm como fator comum a perda. Segundo Freud: 

 

A melancolia se caracteriza, em termos psíquicos, por um abatimento doloroso, 

uma cessação do interesse pelo mundo exterior, perda da capacidade de amar, 

inibição de toda atividade e diminuição da autoestima, que se expressa em 

recriminações e ofensas à própria pessoa e pode chegar a uma delirante 

expectativa de punição (Freud, 1915/2010, p. 128) 

 

O luto se apresenta de maneira parecida. O desânimo, o cessar de interesse pelo 

mundo externo e perda de capacidade de amar, enfim, a inibição do sujeito, se fazem 

presentes. Podemos ver que a semelhança entre os dois quadros se justifica quando Freud 

(1895/1996) nos afirma no Rascunho G que o luto é o afeto correspondente à melancolia. 

Essa semelhança pode inclusive nos ajudar a pensar a redução da melancolia à depressão 

na medida em que a psiquiatria opera, até hoje, através da classificação de sintomas.  

Há, no entanto, um traço clínico distintivo no quadro melancólico. Esse traço é 

importante na medida em que o diagnóstico psicanalítico de melancolia se orienta por ele, 

permitindo a distinção teórico-clínica entre os dois quadros. Trata-se das autocríticas que o 

sujeito profere. Estas são, por excelência, características do quadro melancólico. O sujeito 

sempre se apresenta como alguém indigno. Freud diz que: 

O melancólico ainda nos apresenta uma coisa que falta no luto: um 

extraordinário rebaixamento da autoestima, um enorme empobrecimento do Eu. 

No luto, é o mundo que se torna pobre e vazio; na melancolia, é o próprio Eu. 

O doente nos descreve seu Eu como indigno, incapaz e desprezível; recrimina e 

insulta a si mesmo, espera rejeição e castigo. Degrada-se diante dos outros; tem 

pena de seus familiares, por serem ligados a alguém tão indigno. Não julga que 

lhe sucedeu uma mudança, e estende sua autocrítica ao passado; afirma que 

jamais foi melhor. O quadro desse delírio de pequenez – predominantemente 

moral – é completado com insônia, recusa de alimentação e uma 

psicologicamente notável superação do instinto que faz todo vivente se apegar 

à vida. (Freud, 1915/2010. p. 130) 

 

Há então uma convergência dos dois quadros na teoria freudiana. Freud 

(1915/2010) nos demonstra como a perda objetal se apresenta como ponto de amarração. 

Paradoxalmente, é exatamente essa convergência nas relações objetais que nos permite 

uma explicação metapsicológica para o luto e os estados depressivos que com ele se 

relacionam e para a melancolia, marcando assim a distinção entre os quadros. A partir de 

sua metapsicologia, Freud (1915/2010) nos demonstra que no luto há um cenário em que o 

sujeito, ao perder um objeto amado, percebe através de um exame de realidade que o 

objeto amado não mais existe, e então exige que toda libido seja retirada de suas conexões 
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com esse objeto. (Freud, 1915/2010, p. 129). Todo o abatimento e inibição característicos 

do luto são, portanto uma consequência do próprio trabalho, deixando o eu ocupado 

demais para se relacionar com o mundo externo. Ainda de acordo com Freud: 

Isso desperta uma compreensível oposição – observa-se geralmente que o ser 

humano não gosta de abandonar uma posição libidinal, mesmo quando um 

substituto já se anuncia. Essa oposição pode ser tão intensa que se produz um 

afastamento da realidade e um apego ao objeto mediante uma psicose de desejo 

alucinatória (ver o ensaio anterior). O normal é que vença o respeito à 

realidade. Mas a solicitação desta não pode ser atendida imediatamente. É 

cumprida aos poucos, com grande aplicação de tempo e energia de 

investimento, e enquanto isso a existência do objeto perdido se prolonga na 

psique. Cada uma das lembranças e expectativas em que a libido se achava 

ligada ao objeto é enfocada e superinvestida, e em cada uma sucede o 

desligamento da libido. Não é fácil fundamentar economicamente por que é tão 

dolorosa essa operação de compromisso em que o mandamento da realidade 

pouco a pouco se efetiva. É curioso que esse doloroso desprazer nos pareça 

natural. Mas o fato é que, após a consumação do trabalho do luto, o Eu fica 

novamente livre e desimpedido. (Freud, 1915/2010, p. 129-130) 

 

Considerando então que o luto é o afeto correspondente à melancolia (Freud, 

1895/1996), podemos concluir então que a melancolia, assim como o luto, diz respeito à 

uma perda objetal. No entanto, algo específico no campo do sujeito acontece. É exatamente 

isso que nos explica a existência do quadro clínico que permite a distinção entre os dois 

quadros. Tal como no luto, houve uma perda objetal, mas devido a uma condição 

específica, a libido ao invés de ser retirada para um novo objeto após o fim do luto teve 

outro destino. No lugar de ter um novo objeto, ela toma como alvo o ego. O que temos 

então é um quadro em que a sombra do objeto caiu sobre o Eu (Freud, 1915/2010, p. 133). 

Há a partir disso, uma identificação do sujeito com o objeto perdido. A parte do ego que se 

identifica com o objeto é vítima agora de uma violência sádica, que nos remete à 

ambivalência característica da perda. Freud (1915/2010) ainda nos chama a atenção para o 

fato de que se escutarmos com atenção as queixas melancólicas, podemos constatar que 

elas não se adequam ao sujeito que as profere, mas sim a alguém que lhe é ou foi próximo. 

A identificação com o objeto perdido tem implicações libidinais que podem nos ajudar a 

compreender os estados depressivos do sujeito. Se no luto, temos um trabalho de remanejo 

da libido, na melancolia temos algo diferente. Freud (1895/1996) nos fala de como na 

melancolia há uma espécie de hemorragia interna, uma espécie de sucção da excitação. Em 

outros momentos, como no Rascunho B (1893/1996) e no Rascunho E (1894/1996a), Freud 

ainda nos afirma a existência de uma espécie de anestesia sexual psíquica.  

Dessa maneira, o que Freud nos propõe então é uma distinção teórico-clínica entre 

o luto e a melancolia. Ao fornecer um operador que permite o diagnóstico diferencial 
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desses dois fenômenos, Freud nos mostra que na verdade os estados de depressão que se 

abatem sob o sujeito, embora semelhantes, podem ter uma etiologia diferente. Assim, 

podemos dividi-los em dois grupos, sendo que o primeiro corresponde aos estados 

depressivos neuróticos ou à depressão neurótica. Trata-se de uma situação em que ocorre 

um desinvestimento nos objetos libidinais, tendo uma íntima relação com a inibição e com 

o de luto. O segundo grupo agruparia os estados depressivos psicóticos ou à depressão 

melancólica, que representaria um quadro psicótico específico em que ocorreria um 

apagamento do desejo do sujeito e um discurso autodestrutivo que tem sua raiz em uma 

identificação do sujeito para com o objeto perdido. Trata-se especificamente de um luto 

que não pode ser elaborado. 

O que podemos ver então é que a psicanálise já nos indica outro caminho para 

pensar a depressão e os muitos estados depressivos que se apresentam ao longo da obra de 

Freud quando traz à tona a questão da inibição. A diferença da proposta psicanalítica nos 

fica clara na medida em que as inibições que caracterizam esses estados depressivos não 

devem ser concebidas como algo da ordem de um déficit, tal como a teoria da serotonina 

na biologia, mas sim como respostas do sujeito. É nesse sentido que Calazans (2013) 

articula a inibição não apenas com a dificuldade de aprendizagem escolar na primeira 

metade do século XX – quando essa seria uma espécie de resposta frente à autoridade 

intimidadora – como também ao Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade – em 

que a hiperatividade surge como simétrico inverso (Calazans, 2013, p. 354) da inibição, 

sendo uma resposta do sujeito frente à falta de autoridade, que é característica dos tempos 

atuais. 

No entanto, essa questão também é importante, pois nos mostra que embora a 

depressão neurótica se caracterize por um quadro de inibição, nem toda inibição pode ser 

considerada uma depressão neurótica. Além disso, temos a depressão melancólica que não 

pode ser pensada pela via da inibição, na medida em que se dá pela identificação do sujeito 

ao objeto perdido e o consequente apagamento do seu desejo. 

Dessa forma, qual o próximo passo necessário para pensarmos a questão da 

depressão a partir da psicanálise? Acreditamos que a dinâmica libidinal é um caminho 

possível para pensarmos essa questão. Dessa maneira, o dispositivo libidinal que nos é 

apresentado na teoria do narcisismo, proposta por Freud (1914/2010), pode contribuir com 

nossas investigações a partir da inibição enquanto resposta. 

Retomando Inibição, sintoma e angústia (Freud, 1926/2010), temos uma definição 

da inibição que pode nos ajudar nessa tarefa. Trata-se de toda e qualquer restrição 
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funcional do Eu, sendo uma limitação funcional do Eu que pode ter causas muito diversas. 

(Freud, 1926/2010, p. 17). Sendo algo de causas diversas, tomemos como ponto de partida 

o fato de a inibição apresentar íntima conexão com a função. Esta, por sua vez, se encontra 

relacionada à motilidade que é delegada ao Eu (Freud, 1923/2011). Se o diagnóstico 

psiquiátrico de depressão pode ser pensado através de sintomas como perda de prazer e 

prejuízo na produtividade laboral/social (APA, 2013), acreditamos que a questão da 

motilidade na inibição do Eu pode apresentar relações com o desejo do sujeito que podem 

nos orientar quanto a uma perspectiva psicanalítica da depressão. 

Freud ainda nos afirma que existem também tipos de inibições que podem ser 

facilmente explicadas. É o caso de quando o Eu é solicitado a uma tarefa difícil como, por 

exemplo um trabalho de luto, em que tem de realizar um grande dispêndio de energia, 

reduzindo assim suas funções. 

Na sua análise sobre a inibição, Freud (1926/2010) investiga as funções do Eu, em 

especial a função sexual, a nutrição, a locomoção e a função laboral para uma maior 

compreensão de sua manifestação. O que se pode notar a partir dessa análise é que em 

todos esses pontos, os investimentos libidinais nos objetos se voltam para o Eu. Podemos 

ver um afastamento da libido que, segundo Freud (1926/2010), provoca uma inibição pura, 

a piora no cumprimento da função e a dificuldade na função graças ao desvio para outras 

metas. Como consequência o que temos é a falta de desejo. Falta desejo sexual, falta 

vontade de se locomover e falta vontade de se alimentar. Sobre a função laboral, Freud faz 

uma consideração interessante. Se no começo do texto ele nos afirma que a psicanálise 

permite uma distinção clínica entre inibição e sintoma, ele nos aponta o que pode ser 

entendido como um equívoco da medicina da época ao tratar a inibição do trabalho como 

sintoma isolado. Trata-se de um quadro que apresenta prazer diminuído, pior execução ou 

manifestações como fadiga quando o indivíduo não tem alternativa que não trabalhar. 

Tomando as outras funções por analogia, o que podemos ver então na função laboral é uma 

espécie de ausência dos investimentos libidinais no próprio trabalho em si. A íntima 

relação com a motilidade nos é evidenciada na medida em que a inibição se apresenta no 

momento em que os investimentos libidinais externos cessam. Desse modo, os 

investimentos libidinais externos figuram agora como norteadores para o problema 

apresentado. 

Esse movimento de retração libidinal não deve ser visto, segundo Freud 

(1915/2010), como algo necessariamente patogênico. Trata-se de algo normal, que 

acontece também nos estados de sono por exemplo. Nestes casos o sujeito retira o 
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investimento libidinal do mundo externo e os envia para o Eu, mais precisamente para a 

vontade de dormir. Em sua conferência sobre A teoria da libido e o narcisismo, Freud 

(1917/2010b) nos fornece uma explicação metapsicológica precisa a fim de esclarecer o 

que se emprega em termos libidinais nesses casos. Segundo Freud (1917/2010b): 

 

A libido, que encontramos apegada aos objetos e que é expressão do anseio de 

neles conquistar satisfação, pode também deixá-los, substituindo-os pelo 

próprio Eu, uma concepção que gradualmente se desenvolveu de forma cada 

vez mais coerente. O nome para essa alocação de libido - narcisismo -, 

tomamos emprestado a uma perversão descrita por Paul Nâcke, na qual o 

indivíduo trata o próprio corpo com todas as carícias normalmente dedicadas a 

um objeto sexual externo. (Freud. 1917/2010b, p. 446). 

 

Freud ainda fala sobre essa capacidade da libido em eleger o Eu como meta, em 

outros momentos. Em Introdução ao Narcisismo (1914/2010), ele nos afirma que essa 

conduta – enquanto alocação de libido – pode se dar de maneira bem intensa, 

reivindicando um lugar no desenvolvimento sexual regular do sujeito. Para a 

fundamentação do fenômeno, isso é, a plasticidade da libido, Freud postula uma oposição 

entre libido narcísica e libido do objeto. Uma é inversamente proporcional à outra em 

termos de empregamento. Quanto mais uma se faz presente, mais a outra se ausenta. 

Podemos ver isso no estado de enamoramento, no qual temos um abandono da própria 

personalidade em função do investimento objetal. Outro exemplo da plasticidade libidinal 

citada por Freud (1914/2010; 1915/2010) se dá quando um indivíduo sofre intensamente de 

dor orgânica. Este acaba abandonando o interesse pelo mundo externo em função do seu 

sofrimento. Só isso lhe interessa. O sujeito retira os investimentos libidinais externos e só 

os re-envia para fora novamente depois de curado. 

Em relação à transformação da libido objetal em libido narcísica, Freud 

(1915/2010) nos chama a atenção para um fato importante. De acordo com ele, o 

narcisismo seria um estado original que havia antes da estabilização das pulsões do Eu, da 

unidade desse e até mesmo dos investimentos libidinais em objetos externos. Inicialmente, 

muitas pulsões se satisfaziam no próprio corpo. Desse modo, o desenvolvimento da libido 

tem como possibilidade não apenas o apoio em um objeto externo, mas pode se 

desenvolver também de maneira narcisista. Um quadro em que o Eu é tomado como 

objeto. 

Desse modo, o que podemos ver é que embora Freud nos apresente a ausência dos 

investimentos libidinais como fator de influência da inibição que ocorre sobre o Eu, a 

inibição não se reduz a isso. Logo, a questão libidinal não adquire um aspecto etiológico 
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direto, mas nos dá mais pistas para a compreensão do fenômeno e principalmente, de sua 

complexidade. 

É precisamente em Além do Príncípio do Prazer que Freud (1920/2010) nos mostra 

como a libido do objeto é, na verdade, libido sexual, estando a serviço desse princípio do 

prazer. Essa libido tem como meta a satisfação através da ligação objetal. Em contrapartida 

a essa, temos a libido narcísica – ou libido do Eu. Ela surge também como fator 

responsável para explicar um fenômeno interessante que nos auxilia na compreensão da 

inibição, ao mesmo tempo que ditou os rumos da clínica psicanalítica, Freud (1920/2010), 

diz: 

Tornou-se cada vez mais claro, porém, que a meta proposta, de tornar 

consciente o que era inconsciente, também não era inteiramente exequível por 

esse caminho. O doente não pode lembrar-se de tudo o que nele está reprimido, 

talvez precisamente do essencial, não se convencendo da justeza da construção 

que lhe é informada. Ele é antes levado a repetir o reprimido como vivência 

atual, (Freud, 1920/2010, p. 131) 

 

Através dessa relação estabelecida entre a libido do Eu e a compulsão à repetição, 

Freud (1923/2011) atribui às pulsões certo caráter conservador e teoriza a existência de 

uma pulsão que tem como meta a morte. É isso que está para além do princípio do prazer. 

Essa pulsão de morte (Freud, 1923/2011) visa restabelecer um estado anterior à introdução 

do sujeito na cena do triângulo edípico. Uma situação que existia antes do sujeito enquanto 

tal. Segundo Freud: 

Seria contrário à natureza conservadora dos instintos que o objetivo da 

vida fosse um estado nunca antes alcançado. Terá de ser, isto sim, um 

velho estado inicial, que o vivente abandonou certa vez e ao qual ele se 

esforça por voltar, através de todos os rodeios de seu desenvolvimento. Se 

é lícito aceitarmos, como experiência que não tem exceção, que todo ser 

vivo morre por razões internas, retorna ao estado inorgânico, então só 

podemos dizer que o objetivo de toda vida é a morte, e, 

retrospectivamente, que o inanimado existia antes que o vivente. (p. 149) 

 

Há ainda uma questão chave para a compreensão da inibição. Freud nos demonstra 

como essa pulsão de morte guarda um caráter de precedência em relação à Eros e visa 

restaurar um estado anterior à vida. O que atrapalha esse estado, segundo Freud 

(1923/2011), é a libido objetal – Eros. Tem-se agora plenas condições de estabelecer 

ligações externas, despertando o organismo para sua condição de sujeito na medida em que 

essa ligação acontece sempre de maneira incompleta. 

Se a pulsão de morte pode, de certo modo, nos explicar a questão da inibição, Eros 

enquanto seu oposto também nos auxilia nessa questão. Ao se posicionar como uma pulsão 

que surge após aquela que visa à restauração inorgânica, Eros surge também como aquilo 
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que pode vir a tirar o Eu da inibição aliada à falta de desejo. Agora podemos entender 

especificamente o motivo ao qual os investimentos libidinais são influentes na questão da 

inibição. Ao se ausentar, Eros, que visa a ligação, permite que a pulsão de morte tome 

conta. Freud (1920/2010) ainda nos afirma que é exatamente a ligação como meta, ou seja, 

a libido objetal que faz com que o indivíduo saia da sua condição de organismo, podendo 

emergir enquanto sujeito. É como se Eros o perturbasse, clamando por uma ligação ao 

objeto. 

Todas essas questões nos mostram que a partir de Freud, a depressão assume um 

aspecto de resposta do sujeito. Essa questão fornece uma nova perspectiva sobre a 

depressão, na medida em que essas respostas podem ser explicadas a partir da dinâmica 

libidinal e não como uma desordem biológica. Além disso, através do dispositivo libidinal, 

temos ferramentas para a realização de uma distinção precisa entre o que podemos chamar 

de depressão neurótica e depressão melancólica.  

Por fim, esse trajeto na obra de Freud nos fornece algumas pistas sobre uma 

concepção psicanalítica da depressão e nos deixa às voltas com a questão do desejo. A 

partir das descobertas freudianas, outros psicanalistas se propõem a pensar as implicações 

dessas relações com o objeto de modo que podemos nos referenciar na dinâmica libidinal 

como balizador para entender o que está em jogo para o sujeito e seu desejo nesse 

momento. Para pensarmos essas questões, acreditamos que a psicanálise lacaniana pode 

nos ajudar na medida em que nos fornece elementos que permitem pensar a relação do 

sujeito com o objeto a partir da perspectiva do desejo. 

 

2.2 - A depressão na psicanálise lacaniana 

Lacan, ao dar continuidade ao trabalho de Freud, se encontrava em um momento 

histórico diferente. Se na época em que Freud desenvolveu seu trabalho – nas três 

primeiras décadas do século XX, especificamente – a depressão não era assunto difundido 

na sociedade, o mesmo não acontece com o psicanalista francês. Lacan propõe uma 

releitura à obra freudiana a partir dos anos 50 e, posteriormente, inicia um caminho que lhe 

é próprio. Paralelo a isso, a depressão começava a se tornar um problema médico presente 

na sociedade, até chegar ao ponto de ser comum, desafiando o saber médico. Nesse 

sentido, se a histeria se apresentava no século XIX como mal-estar que desafiava a 

medicina, o que assistimos no fim do século XX e começo do XXI é o apogeu do modelo 

narcísico-melancólico como mal-estar contemporâneo (Moreira, 2008). Com Pinheiro e 
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Vertzman (2003), podemos tomar a depressão como principal sintoma cultural dos tempos 

atuais. Logo, a depressão enquanto mal-estar subjetivo não passa despercebido para Lacan 

como sintoma do mal-estar na civilização de sua época. 

Partindo dessas coordenadas, como podemos articular a questão da dinâmica 

libidinal com a depressão enquanto resposta do sujeito em uma perspectiva lacaniana? Se 

Freud nos mostra como essas questões se relacionam à teoria do narcisismo, para Lacan, o 

cerne da dialética do desejo se encontra na relação especular que o sujeito mantém com a 

mãe. Para pensarmos esse momento podemos recorrer ao esquema do vaso fornecido por 

Lacan (1962/2005, p. 48). 

 

FIGURA 1. Esquema do vaso (Lacan, 1962/2005, p. 48) 

Lacan nos afirma que há um limite nessa relação que é responsável por um papel 

um muito importante na dialética do desejo. Segundo o psicanalista, há aí um resto de 

investimento libidinal que não passa pela imagem especular. É exatamente esse resto – sob 

a forma de falo – que dará início ao circuito do desejo e à constituição do sujeito, de modo 

que também pode nos ajudar a pensar a depressão. Nesse sentido, Lacan nos afirma que  

 

isso significa que, em tudo o que é demarcação imaginária, o falo virá, a partir 

daí, sob a forma de uma falta. Em toda a medida em que se realiza aqui, em i (a), 

o que chamei de imagem real, imagem do corpo funcionando na materialidade 

do sujeito como propriamente imaginário, isto é, libidinizado, o falo aparece a 

menos, como uma lacuna. Apesar de o falo ser, sem dúvida, uma reserva 

operatória, não só ele não é representado no nível do imaginário, como é também 

cercado e, para dizer a palavra exata, cortado da imagem especular. (Lacan, 

1962/2005, p. 48) 

 

Dessa forma, o falo se articula ao desejo na medida em que surge como  

significante da falta. Nesse sentido, Lacan define o falo como o objeto a e afirma que é em 
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torno dele que gira toda a dialética do desejo. Trata-se de um objeto que acaba assumindo 

o que permanece velado ao sujeito. A sua relação com o desejo do sujeito é precisa na 

medida em que ele é, na verdade, sua libra de carne comprometida na sua relação com o 

significante (p. 351). 

Essas questões trazidas por Lacan são importantes, pois reiteram a proposição 

freudiana de que a capacidade de desejar está atrelada às próprias experiências de perda. É 

por isso que Lacan afirma que o objeto só é reconquistado aqui ao preço do luto e da 

morte. (p. 346). Nessa perspectiva, o luto indicaria uma tentativa do sujeito de restabelecer 

a ligação com esse objeto perdido que se situa agora como a causa do desejo. Nesse 

sentido, podemos pensar a depressão como um indicativo da presença de um desejo. Trata-

se exatamente da tentativa de elaboração do que fora perdido para que novos investimentos 

libidinais sejam realizados. No entanto, como podemos pensar a diferença entre esse estado 

que é intrínseco à constituição do sujeito e um estado depressivo propriamente dito? 

Essas questões são abordadas por Lacan em outra referência. Em Televisão 

(1974/2003), Lacan nos diz que   

a tristeza, por exemplo, é qualificada de depressão, ao se Ihe dar por 

suporte a alma, ou então a tensão psicológica do filósofo Pierre Janet. Mas 

esse não é um estado de espírito [état d'ame], é simplesmente uma falha 

[faute] moral, como se exprimiam Dante ou até Espinosa: um pecado, o 

que significa uma covardia moral, que só é situado, em última instância, a 

partir do pensamento, isto é, do dever de bem dizer, ou de se referenciar 

no inconsciente, na estrutura. (Lacan, 1974/2003, p. 524) 

 

Nessa referência Lacan lança mão da filosofia moderna de Spinoza do século XVI 

e também a poesia de Dante, precisamente seu Inferno - A primeira das três partes do 

poema Divina Comédia – O Inferno de Dante - que data do século XIV. Para uma 

compreensão dessas diferenças, é necessário nos apoiarmos no trabalho realizado por 

Teixeira (2008), no qual o autor tece alguns comentários sobre as referências utilizadas por 

Lacan. Segundo o autor, para que entendamos essa proposição da depressão, é necessário 

partirmos de três pontos, sendo eles: a) noção de pecado ou de falta moral, b) Dante, C) 

Spinoza. 

O primeiro ponto é abordado de maneira clara e precisa. A relação da psicanálise 

com o pecado é íntima, isso é, a psicanálise traz uma relação com a noção de pecado e falta 

moral judaico-cristã. Para a psicanálise, se há algum pecado – entendido aqui no sentido de 

falta –, ele seria fruto da própria estrutura, da divisão do sujeito pelo significante. O sujeito 

então não se reconhece em um determinado modo de satisfação pulsional, que se separa 

dele na forma de desejo culpável. A culpabilidade inconsciente é o que faz o sujeito se 



 

42 

 

sentir doente e encontrar satisfação no sofrimento. Isso é possível, pois ele e só ele, pode 

ter acesso ao gozo que a linguagem lhe imputa pela via do desprazer. 

Essa capacidade de se satisfazer com o próprio sofrimento é o que nos permite 

partir para o segundo ponto abordado pelo autor. O sofrimento humano nos leva, segundo 

Teixeira (2008), até Dante. É lá, no seu Inferno que os homens se encontram tristes e 

submersos numa água nauseabunda. Lá estão por inércia, como se a tristeza consistisse em 

afundar nela mesmo. Uma concordância com a satisfação pela via do sofrimento. Teixeira 

(2008) nos mostra como a leitura de Lacan é no sentido de que as pessoas tristes se punem 

por não interrogarem essa relação estrutural com o pecado e por se entregarem à culpa 

inconsciente. Essa leitura de Dante, segundo Teixeira (2008), nos mostra como o 

depressivo é então aquele sujeito que acaba abandonando a tarefa de zelar pela tensão 

necessária à sua vontade para localizar a causa que o situa na estrutura (seu desejo). O 

autor nos fala de como tal posição do sujeito trata-se, na verdade, de uma falta de 

pensamento. É exatamente por isso que no Inferno de Dante, os tristes se encontram presos 

à água morna e só saem de lá para reclamar. É uma posição de não querer nada saber que 

se apresenta através de uma recusa ética do pensamento por meio de uma lamentação 

indefinida. 

O terceiro ponto, para nós, tem uma importância especial, na medida em que nos 

possibilita por fim uma compreensão da proposição lacaniana da depressão. Esse ponto diz 

respeito à filosofia de Spinoza. Teixeira (2008) nos mostra que na perspectiva do filósofo, 

a lógica da afetividade repousa sobre uma natureza que tem uma rede de conexões. A 

inteligibilidade dos afetos só pode ser alcançada através do pensamento. Nesse sentido, o 

filósofo afirma que não há afecção do corpo a qual não possa se formar um conceito de 

maneira clara e distinta e também não há domínio de ideias obscuras. O que há são ideias 

amputadas e desconexas de sua causalidade. Mas essa inteligibilidade não é alcançada 

facilmente. Esse pensar não é uma tarefa fácil. É, na verdade, uma tarefa que requer certa 

implicação por parte do sujeito. A complexidade desse movimento é evidenciada por 

Teixeira (2008) quando ele nos diz que 

Na medida em que só temos consciência dos efeitos dessa rede de composições 

e decomposições causais, estamos condenados a ter idéias inadequadas e 

confusas que nos fazem sofrer. É por essa razão que a ilusão de valores, da qual 

se valem os comandos morais, confunde-se essencialmente, aos olhos de 

Spinoza, com a ilusão da consciência (Teixeira, 2008, p. 32) 

 

A questão da ilusão da consciência serve para ilustrar a complexidade do assunto. O 

que ela não deixa passar despercebido é o fato de que a inteligibilidade das afecções do 
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corpo pode fugir da consciência. A partir daí, a depressão pode ser pensada a partir de uma 

não-orientação do sujeito em relação aos seus afetos. 

Como esses eventos se apresentam na clínica psicanalítica? Soler (2002) nos fala de 

como há na neurose uma questão da morte que é sempre atualizada na cadeia de 

significantes, conferindo ao sujeito um sentimento de vida como também suas recaídas 

depressivas. Entendemos que a questão do sentimento de vida só pode estar relacionada 

com o desejo na medida em que, na psicanálise, é isso que movimenta o sujeito. Alberti 

(2002), por sua vez, nos mostra que se o depressivo melancólico se submete ao jugo cruel 

do supereu, na neurose, temos um sujeito que de alguma forma se rebela contra essas 

acusações.  

Nessa direção, Martins (2010) nos mostra como o depressivo neurótico se acha 

impotente e sente vergonha por isso. Ele não está propriamente triste, mas cansado e 

desanimado. É um sujeito sem lugar e relata se sentir um morto-vivo. Constrange-se ao se 

apresentar para os outros, pois queria se apresentar de outra maneira. Uma imagem potente 

é o que incita seu desejo. O autor ainda nos aponta que toda essa questão está relacionada 

com o fato de ele não ter um objeto, fazendo com que toda sua libido se direcione para um 

ideal nostálgico. 

Outra possibilidade de emergência da depressão na neurose é mencionada por Kehl 

(2009). A autora nos afirma que nesse caso, a posição do sujeito diante da fantasia é de um 

eleito, de ser o filho preferido da mãe. Daí a depressão pode se originar a partir de um 

fracasso nos investimentos nos ideais. O obsessivo é convocado para os desafios (reedições 

inconscientes da rivalidade com o pai). Entretanto, uma vitória frente aos desafios 

remeteria o sujeito à fantasia de realização do incesto. Por isso, o obsessivo sempre 

fracassa ao tentar ser bem sucedido. O obsessivo então se abate em função do fracasso. Há 

um desânimo, falta de amor próprio e insegurança. Por isso, eles não confiam na alegria de 

viver. Outro caso possível que a autora nos traz está relacionado aos rituais e atividades 

frenéticas praticadas pelo obsessivo. Isso não impossibilita a instalação de um quadro de 

depressão. Essas atividades e esses rituais nada mais são do que uma tentativa de adiar o 

ato que pode lhe levar de encontro à sua via desejante. 

Podemos também pensar a depressão no sujeito neurótico histérico. Assim como na 

obsessão, o desejo se faz presente. Pinheiro, Quintella e Vertzman (2010) nos mostram 

como na histeria a negação do desejo fracassa e o sujeito ainda se mantém, 

sintomaticamente. Freud, por sua vez, nos mostra a presença da depressão na histeria 

através de alguns casos clínicos como o da Sra. Emmy Von N e o Caso Dora, nos quais 
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ambas as pacientes apresentavam sintomas depressivos. Desse modo, se na neurose 

obsessiva tempos a ambivalência como fator de influência, há algo distinto na histeria. 

Pinheiro, Quintella e Vertzman (2010) apontam que na histeria, o sintoma surge como um 

laço desejante com o outro que figurado pela posição de um pai claudicante, deixa o sujeito 

insatisfeito permanentemente perante o objeto sempre faltoso. Isso nos mostra que o desejo 

do neurótico depressivo não gira em torno do novo, mas sim em torno de algo passado. 

Isso nos interessa na medida em que traz à tona a maneira que o sujeito encontra para 

sustentar sua posição. É a partir daí que o analista o escuta e pode compreender o 

fenômeno depressivo. 

Mas o que a psicanálise pode oferecer frente ao sujeito depressivo que se ausenta 

da tarefa de bem-dizer seu desejo? O que há além dessa recusa? Nesse sentido Lacan 

afirma que 

No pólo oposto da tristeza existe o gaio saber, o qual, este sim, é uma virtude. 

Uma virtude não absolve ninguém do pecado - original, como todos sabem. A 

virtude que designo como gaio saber é o exemplo disso, por manifestar no que 

ela consiste: não em compreender, fisgar no sentido, mas em roçá-lo tão de 

perto quanto se possa, sem que ele sirva de cola para essa virtude, para isso 

gozar com o deciframento, o que implica que o gaio saber, no final, faça dele 

apenas a queda, o retorno ao pecado. (Lacan, 1974, p 525) 

 

Ainda nesse mesmo sentido, podemos articular com outros psicanalistas que nos 

ajudam a compreender a posição de Lacan. Quinet (2013) nos afirma que a saída desse 

quadro tem sua raiz no momento em que o sujeito recua diante do dever ético de bem-dizer 

o desejo (Quinet, 2013, p. 177). Posição consoante com a de Alberti (2002), que afirma 

que o sintoma psicanalítico é muito diferente da depressão na medida em que o primeiro 

surge como um dito, uma mensagem, e o segundo surge exatamente como um não-dizer, 

uma abstenção do sujeito perante as palavras e a vida.  

Ainda numa tentativa de pensar as implicações dessa questão sobre a depressão, 

Siqueira (2007) nos afirma tratar-se de uma lógica muito específica a qual somente um 

trabalho analítico pode inserir o sujeito. A autora nos afirma que a psicanálise ao operar 

pela palavra, propõe ao sujeito a ética de bem-dizer seu desejo. O analista ao ocupar o 

lugar de objeto de causa desejo (característica do discurso do analista) permite que o desejo 

venha à tona. E é isso – o desejo – que importa aqui para pensarmos as possibilidades da 

psicanálise frente à depressão. Kehl (2002), por sua vez nos afirma que: 

 

Talvez se possa dizer também, que, toda vez que alguém desconfia da solução 

de compromisso obtida por meio do sintoma, e toma coragem de dirigir ao 
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outro uma palavra que ele ainda não sabe aonde o possa levar, esse alguém está 

se lançando numa empreitada que visa à sublimação: fazer do desejo palavra, 

suspendendo uma parte – pois só é possível que seja uma parte – das restrições 

do recalque. Criar uma fala própria, em que a palavra plena ocupe o lugar do 

discurso que é totalmente alienado ao Outro, a partir das evidências do desejo; 

criar um estilo próprio, construir um destino, com a parcela de estetização da 

vida e que todos temos direito. (Kehl, 2002, p. 169) 

 

 

Dessa forma, podemos afirmar que o oposto de bem-dizer o desejo é maldizê-lo, 

ignorá-lo. O que percebemos então é que a relação da tristeza com o desejo é apontada na 

medida em que sem desejo, a vida é triste. 

É também por essa via – a do desejo – que Lacan revisita a distinção realizada por 

Freud entre luto e melancolia. Podemos pensar a distinção entre a depressão neurótica e a 

depressão melancólica proposta pela psicanálise, a partir de uma perspectiva lacaniana. 

Essa distinção fica muito clara quando Lacan afirma que  

 

o problema do luto é o da manutenção, no nível escópico, das ligações pelas 

quais o desejo se prende não ao objeto a, mas à i(a), pela qual todo amor é 

narcisicamente estruturado, na medida em que esse termo implica a dimensão 

idealizada a que me referi. É isso que faz a diferença entre o que acontece no 

luto e o que acontece na mania e na melancolia. (Lacan, 1962/2005, p. 364) 

 

Essas questões nos mostram que a diferença desses dois processos – o luto e a 

melancolia – só poderiam ser pensados a partir da distinção entre objeto a e a imagem do 

corpo representada por “i(a)”. É a partir desses elementos que a dinâmica libidinal da 

melancolia pode ser apreendida pelo método psicanalítico. Para tentar elaborar a perda do 

objeto e se reintegrar no circuito do desejo, o sujeito acaba atacando sua própria imagem – 

devido à identificação do eu ao o objeto –, o que insere o sujeito em toda uma lógica 

autodestrutiva em que o desejo aparece às avessas. 

Como essas questões se dão para o sujeito? Bernardino, Laznik e Araújo (2011) nos 

afirmam que para pensar essa questão, a mãe desabitada de amor é que interessa. Trata-se 

de uma mãe depressiva à qual a vinda do filho não bastou para lhe causar alegria ou 

vontade de viver. Há ali uma reação depressiva da mãe que pode instalar o bebê nesse 

quadro, podendo até existir reações sintomáticas de evitamento do contato com a mãe (que 

poderia ser confundido com autismo). Se pensarmos então a depressão materna, temos um 

agravante. Podemos ver nessa situação como o bebê que faz laço com uma mãe depressiva 

pode estar sujeito à própria depressão. Isso se dá em função da falta de amor por si só e da 

falta de investimento erógeno. Como se trata de um bebê que não apresenta um 
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encaminhamento autista, o bebê se embrenha em um fechamento que pode ter sérias 

consequências para sua constituição psíquica. A perspectiva apresentada pelos autores nos 

mostra então a importância dos investimentos libidinais maternos. O desejo da mãe é a 

pedra angular da trajetória sexual e amorosa do sujeito. É através dessa relação pulsional e 

narcísica que aprendemos a amar. E é isso que faz a vida valer a pena! (Bernardino, 

Laznik & Araújo, 2011, p. 53) 

A melancolia – tratada pela psiquiatria clássica como psicose maníaco-depressiva e 

pela psiquiatria contemporânea como transtorno do humor – ainda fomenta outro debate na 

clínica lacaniana da depressão, ao mesmo tempo em que nos fornece uma resposta sobre a 

especificidade do desejo melancólico. Partiremos dela como ponto de amarração e como 

modelo para compreender a depressão que acontece nos quadros de melancolia e os 

quadros de psicose maníaco depressiva/transtornos bipolares. 

Fédida e Berlinck (2000) afirmam categoricamente que a melancolia é neurose 

composta de conflito, culpa e depressão (p. 3), por essa ser uma neurose narcísica onde o 

conflito intrapsíquico ocorre entre as instâncias do ego e do superego implicando o sujeito 

na culpa (p. 3). Essa posição traz à tona uma questão clínica que acreditamos ser 

problemática. Considerar a melancolia como neurose de conflito é insuficiente para a 

clínica psicanalítica, uma vez que esta não se reduz aos conflitos neuróticos. Os autores 

vão além e citando Lambotte (1997), Roudinesco e Plon (1998), afirmam precisamente que 

não há, pois, como considerar a melancolia como uma psicose ainda que seja necessário 

reconhecer que ela se encontra próxima tanto da neurose obsessiva como da paranóia 

(Fédida & Berlinck, 2000, p. 19). Entretanto, a posição de Moreira (2008) parece nos 

ajudar a entender essa concepção apresentada por Fédida e Berlinck. A autora, se 

amparando em Neurose e Psicose (Freud, 1924/2011), pensa a definição de neurose de 

transferência como um conflito entre o Eu e o Isso e as neuroses narcísicas como um 

conflito entre o eu e o supereu. A melancolia se enquadraria no último caso e, portanto não 

figuraria como algo da ordem de uma psicose, na medida em que esta se configura como 

um conflito entre o ego e o mundo externo (Moreira, 2008, p 34). Lambotte (2001) por sua 

vez ainda nos afirma que a concepção da melancolia concebida enquanto neurose narcísica 

e não como psicose é proveniente da distinção freudiana entre Neurose e Psicose 

(1924/2011). Nas palavras da autora: 

 

Isto me pareceu extremamente interessante, porque Freud jamais retomou essa 

problemática, e, na verdade, a partir de minha experiência clínica, percebi uma 

certa forma de organização psíquica que me parece ser uma estrutura, que toma 
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toda a aparência de melancolia, mas que se distingue quando eu falo de psicose 

– da psicose maníaco-depressiva. Quer dizer, eu diferencio a melancolia da 

psicose maníaco-depressiva, e a melancolia não é uma neurose, ela não tem 

nada a ver com uma neurose de transferência. (Lambotte, 2001, p. 85) 

 

Na psicanálise lacaniana, a insuficiência dessa concepção é referente ao objeto a. 

Sua implicação é explícita na medida em que a clínica psicanalítica se orienta por um 

diagnóstico diferencial em relação a posição do sujeito frente ao Outro. Essa posição é 

determinada pela extração ou não desse objeto num momento específico da relação do 

sujeito com o Outro. Trata-se de um momento especular no qual não há distinção dos 

corpos do vir-a-ser sujeito e do Outro materno. É exatamente esse mesmo objeto e sua 

possibilidade de extração que faz com que situemos a melancolia no campo das psicoses, 

vejamos o porquê. 

A extração também pode ser entendida em Lacan como separação. Segundo o 

psicanalista: 

Pela separação o sujeito acha, se podemos dizer, o ponto fraco do casal, 

primitivo da articulação significante, no que ela é de essência alienante. É no 

intervalo entre esses dois significantes que vige o desejo oferecido ao 

balizamento do sujeito na experiência do discurso do Outro, do primeiro Outro 

com quem ele tem que lidar, ponhamos, para ilustrá-lo, a mãe, no caso. E no 

que seu desejo está para além ou para aquém no que ela diz, do que ela intima, 

do que ela faz surgir como sentido, e no que seu desejo é desconhecido, é nesse 

ponto de falta que se constitui o desejo do sujeito. (Lacan, 1964/2008, p. 213-

214) 

 

A importância dessa relação com o Outro se dá na medida em que 

 

O Outro é o lugar em que se situa a cadeia do significante que comanda tudo 

que vai poder presentificar-se do sujeito, é o campo desse vivo onde o sujeito 

tem que aparecer. E eu disse - é do lado desse vivo, chamado à subjetividade, 

que se manifesta essencialmente a pulsão (Lacan, 1964/2008, p. 200) 

 

Como podemos ver, a queda – ou extração – do objeto e sua consequente falta 

figuram como responsáveis pela emergência do desejo do sujeito. Após a extração, o 

objeto ocupa a posição de objeto causa de desejo. E se o desejo é o que move o sujeito, 

podemos atestar a importância desse objeto ao dialogar com Lacan (1962/2005), no 

Seminário 10, quando este afirma que sempre que nos encontramos diante da questão 

última da causa que é irredutível até mesmo à crítica, devemos buscar seu fundamento 

nesse objeto oculto. 

O movimento de separação que faz com que o objeto assuma o status de causa é 

formalizado por Lacan (1962/2005, p. 317) no seguinte esquema: 
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FIGURA 2. Esquema da Separação (Lacan, 1962/2005, p. 317) 

 

Mas o que acontece na melancolia é diferente. O esquema fornecido por Quinet 

(2013, p. 216) nos mostra como o trajeto da pulsão revela um cenário onde não há extração 

do objeto e este se encontra fundido com o sujeito: 

 

FIGURA 3. Trajeto da pulsão na melancolia. (Quinet, 2013, p. 216) 

 

Dessa forma, o que temos na não-extração é uma relação do sujeito com o Outro 

materno em que não há a possibilidade de emergência do desejo do sujeito uma vez que o 

objeto – não extraído e portanto não faltante – não assume o status de causa. Lacan nos 

afirma que 

É na medida em que, por exemplo, a criança, a criança débil toma o lugar [...] 

que a mãe a reduz a não ser mais que o suporte de seu desejo num termo 

obscuro, que se introduz na educação do débil a dimensão do psicótico. [...] É 

certamente algo da mesma ordem do que se trata na psicose. (Lacan, 

1964/2008, 

 

É a partir dessa colagem com o objeto que podemos ver como uma passagem em 

Televisão nos mostra a relação da melancolia com a mania a partir de uma perspectiva 

lacaniana. Segundo Lacan (1974/2003): 

E o que se segue – baseando que essa covardia, por ser rechaço [rejet] do 

inconsciente, chegue à psicose – é o retorno no real daquilo que foi rechaçado 
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de linguagem; é a excitação maníaca pela qual esse retorno se faz mortal 

(Lacan, 1974/2003, p. 525) 

 

É por isso que Lacan (1962/2005) nos afirma que  

 

Na mania, convém esclarecer desde logo que é a não-função do a que está em 

causa, e não simplesmente seu desconhecimento. O sujeito não se lastreia em 

nenhum a, o que o deixa entregue, às vezes sem nenhuma possibilidade de 

libertação, à metonímia pura, infinita e lúdica da cadeia significante (p. 365) 

 

 

Leader (2015) tece alguns comentários sobre o sujeito maníaco que pode nos ajudar 

nesse caminho. O autor nos fala de como o sujeito que se encontra em episódio maníaco se 

caracteriza por ter um discurso pronto. As palavras têm se mostrado um item chave para a 

compreensão desses fenômenos. O que se percebe através de relatos pessoais é uma grande 

fluência e facilidade em usar as palavras, em se comunicar. As ideias ficam claras, as 

associações também, alguns escritores até dizem que é como se as palavras simplesmente 

estivessem lá e eles só precisassem pegá-las e registrar no papel com a caneta. Isso, 

segundo Leader (2015), nos permite explicar a euforia do maníaco de outra maneira: não é 

o estado eufórico que faz com que ele fale muito, mas sim a capacidade de dominar a 

linguagem que o faz ficar eufórico. Sempre devemos lembrar que as palavras não são 

meros acessórios no campo psicanalítico e merecem a devida atenção. Para Ferrari (2006), 

o maníaco é então o sujeito que acredita ter triunfado sobre o objeto, se tornando o mestre 

do significante. Ele aposta na possibilidade de ser em função da profusão do ter, sem saber 

que essa relação pode ser perigosa o suficiente a ponto de conduzi-lo ao apagamento. É 

essa incompletude que falta para o sujeito maníaco e é por isso que seu discurso desliza 

sobre vários assuntos de maneira fluida. 

Essa colagem do sujeito com o objeto na mania que atesta a ineficácia do tecido 

simbólico também pode ser pensada pela via do amor. Martins (2010) nos afirma que o 

amor é uma função imaginária que se baseia na identificação narcísica. Quando Freud 

(1914/2010) nos fala que o sujeito ao se enamorar pelo objeto se perde nele, temos em 

termos lacanianos, uma ineficácia do tecido simbólico, ao menos no que diz respeito à 

separação do sujeito e do objeto em um nível metapsicológico. É por isso que Lacan 

(1976) afirma que há, no amor, uma espécie de loucura. 

O que o autor nos aponta aqui é o fato de que há na paixão amorosa uma 

equivalência entre o objeto amado e o Ideal do Eu. Na paixão amorosa, o Ideal do Eu pode 

se situar no mundo dos objetos, no nível do Eu ideal. Temos então uma regressão tópica ao 
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imaginário quando o amoroso finalmente ama seu próprio Eu. O Ideal do Eu é assimilado 

ao Eu Ideal como um objeto para o autoenaltecimento. A articulação entre o 

enamoramento com o objeto e a mania pode ser estabelecida se recorrermos mais uma vez 

a Leader (2015). O psicanalista britânico nos traz casos de sujeitos em episódios maníacos. 

Ao que parece, há uma relação precisa da posição do sujeito durante o episódio com a 

maneira pela qual o sujeito é visto, em termos de seu Eu ideal. Como exemplo, ele nos traz 

o caso do advogado e escritor Andy Behrman, que quando criança, receberia o nome do 

primeiro astronauta norte-americano a orbitar a terra. Já durante seus episódios maníacos, 

era comum que este embarcasse em aviões para fazer vôos aleatórios unicamente para voar 

ao redor do mundo. Andy Behrman também fala de um episódio apavorante, ele diz: senti-

me trancado dentro de um globo igual àquele com o qual cresci, mostrando todos os 

continentes e países em relevo. (Leader, 2015, p. 53). 

Esse modelo se repete em outro caso. Leader (2015) também nos fala de uma 

criança a qual a família havia se mudado de país unicamente para beneficiá-la. Sua mãe lhe 

dizia que o céu era o limite. Esse sujeito, quando mais velho, foi hospitalizado após um 

episódio maníaco onde acreditou que seu carro decolaria, tal como um avião. O que temos 

na mania então são sujeitos que se identificam com seu eu ideal (da época infantil) durante 

os episódios. Eles se identificam com a posição que ocupavam no desejo do Outro. Dessa 

forma, o fato de a mania trazer à tona a questão do Eu Ideal não é mero acaso, mas uma 

resposta do sujeito. O episódio maníaco se caracteriza como uma psicose na medida em 

que o próprio delírio maníaco nos denuncia uma posição do sujeito frente ao desejo do 

Outro. Trata-se de uma posição a qual o sujeito não consegue trilhar um caminho pautado 

no seu desejo em função da falta de recursos simbólicos. A ineficácia do tecido simbólico 

que há no enamoramento, está presente também na mania. Somente ela nos explicaria a 

facilidade com a qual o sujeito desliza sob as palavras. Se não há um tecido simbólico para 

amparar o discurso, temos um discurso vazio, sem-sentido e de palavras soltas. 

O que propomos então é uma alternativa, junto com Ferrari (2006), que nos afirma 

que o que acontece na melancolia então é que o objeto a – enquanto objeto extraído ou 

causa de desejo – está fora do jogo. O que temos é apenas a presença da perda libidinal e 

da morte. Se as investigações psicanalíticas nos mostraram que a sombra do objeto tomou 

posse do Eu, podemos ver que é exatamente esse colar com o objeto que nos explica a 

melancolia. Almeida (2002) nos afirma que a dor melancólica é uma dor pura, pois não é 

significantizada. Ele ainda nos afirma que se Freud nos revela que o melancólico é o 

sujeito que adoece para ter acesso à verdade da condição humana, isso só se dá em função 
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dele ter sido tomado por completo como objeto pelo Outro, ocupando o lugar desse objeto 

a. Esse lugar junto ao objeto a pode ser de um horror tamanho para o sujeito psicótico e na 

melancolia ele se traduz na identificação com o objeto perdido, tornando o sujeito alvo da 

pulsão de morte.  

Por fim, a perspectiva psicanalítica da depressão nos mostra como essa trata-se de 

um fenômeno intimamente articulado ao desejo e à dinâmica libidinal. Ao colocar o objeto 

a em questão, Lacan nos permite associar os estados depressivos do sujeito como algo que 

guarda íntima relação com a sua posição de sujeito. 

É nesse sentido que Soler (2002) afirma que há vários desejos possíveis dentro da 

depressão. Há o desejo abolido do melancólico e o desejo problemático/duvidoso do 

neurótico. Temos também amor pelo objeto, o ódio de si e o investimento narcísico. 

Tratam-se de questões que não deixam de estarem marcadas pelos destinos do desejo.  

Essa perspectiva da depressão – em especial a distinção entre depressão neurótica e 

depressão melancólica – também pode ser utilizada como uma ferramenta que nos permite 

pensar a diluição da melancolia em transtornos do humor que foi apresentada no primeiro 

capítulo do trabalho. É na medida em que esses dois quadros apresentam semelhanças na 

relação do sujeito com o seu desejo, que a diluição pode ser considerada como 

consequência de uma leitura psiquiátrica pragmática, baseada unicamente nos sintomas. A 

psiquiatria contemporânea, ao lançar mão de dispositivos de imagem cerebral e 

diagnósticos ditos científicos não está atenta a essa diferença, que diz respeito à diferença 

fundamental responsável pela constituição do sujeito. Por fim, como esses elementos se 

articulam à adolescência? Para responder essa pergunta, propomos agora uma abordagem 

do campo de problemas da adolescência a partir da teoria psicanalítica e suas possíveis 

relações com a perspectiva psicanalítica da depressão. 
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3 - A DEPRESSÃO NA ADOLESCÊNCIA 

A fim de compreendermos a questão da depressão na adolescência, como podemos 

articular uma aproximação teórico-clínica entre esses dois  conceitos a partir da 

psicanálise? A psicanálise nos deixa às voltas com o fato de que a depressão é um 

fenômeno atravessado pelo desejo do sujeito, o que é diretamente determinado pelas suas 

relações com o objeto.  

Essas relações se mostram uma direção viável para pensarmos uma associação 

entre os dois conceitos, na medida em que a adolescência também pode ser pensada por 

essa perspectiva. A partir da psicanálise, a adolescência traz à tona as relações do sujeito 

com o objeto, assumindo um papel essencial que diz respeito à constituição do sujeito, 

seguindo aqui a proposição de Serge Cottet (1996) e Eliane Scherman (1996), que afirmam 

que a adolescência se situa hoje como o paradigma do impasse da relação sexual. 

 

3.1 – A adolescência a partir da psicanálise 

Uma referência surge como norteadora para pensarmos as questões referentes à 

adolescência a partir da psicanálise. Tratam-se dos Três Ensaios sobre a teoria da 

sexualidade (Freud, 1905/1996). O fato de Freud escrever sobre a adolescência em um 

trabalho dedicado exclusivamente à sexualidade não é aleatório, uma vez que a 

adolescência ocupa um lugar muito importante na teoria psicanalítica. Ela é abordada nessa 

obra como um período de mudanças que preparam o sujeito para o encontro com o outro 

sexo. E é exatamente pelo fato de a sexualidade ser um dos pilares centrais da psicanálise, 

que a adolescência surge como um evento que pode nos orientar à respeito da constituição 

do sujeito. 

Devemos ressaltar também que Freud trata da adolescência a partir do conceito 

puberdade; por isso, propomos aqui uma distinção entre os dois conceitos. Nesse sentido, 

dialogamos com Souza (2015) que fornece uma distinção precisa. A autora afirma que a 

puberdade seria um conceito relativo ao campo das ciências médicas que diz respeito a um 

período de mudanças fisiológicas em que o indivíduo adquire os atributos de um corpo 

adulto (...) na medida em que este passa agora a ter capacidade de reprodução. (p. 19). 

Segundo a autora, é a partir dessas mudanças fisiológicas que o sujeito se encontrará com a 

pergunta “quem sou eu?”, relativa à sua identidade. Essa questão - a da identidade - por sua 

vez implica também mudanças na relação do sujeito com o outro. A partir dessa 

perspectiva, a adolescência seria então um tipo de esforço de elaboração dessas mudanças 
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e uma tentativa de resposta a esse enigma.  Por isso, é pertinente dizer que apesar de Freud 

utilizar o termo puberdade para falar desse momento, ele  

não se restringiu a essas transformações e, para ele, a puberdade aponta 

implicações psíquicas, uma vez que as mudanças no corpo que levam o sujeito a 

viver de forma plena sua sexualidade exigem, ao mesmo tempo, que ele 

abandone a imagem de corpo infantil e os pais como objeto de amor. Só após 

essas operações que o sujeito poderá assumir um novo posicionamento na vida 

que o situa como sujeito sexuado de um dos lados da partilha dos sexos (Souza, 

2015, p. 21) 
 

Nos seus Três Ensaios, em um trecho dedicado às transformações da puberdade 

Freud descreve esse período como cheio de mudanças que marcam o sujeito. Toda a 

construção fantasmática que levava à ilusão de harmonia e satisfação que se relacionavam 

ao período de latência não se fazem mais presentes e isso não é sem consequências. 

Acontece que surge 

um novo alvo sexual para cuja consecução todas as pulsões parciais se 

conjugam, enquanto as zonas erógenas subordinam-se ao primado da zona 

genital. Posto que o novo alvo sexual atribui aos dois sexos funções muito 

diferentes, o desenvolvimento sexual de ambos passa agora a divergir muito. (p. 

127). 
 

Mais adiante Freud nos mostra o que está em jogo para o sujeito durante esse 

momento. Ele afirma que é na [esfera da] representação que se consuma inicialmente a 

escolha do objeto, e a vida sexual do jovem em processo de amadurecimento não dispõe de 

outro espaço que não o das fantasias, ou seja, o das representações não destinadas a 

concretizar-se (Freud, 1905/1996. p. 138). Ao afirmar que a escolha do objeto se consuma 

inicialmente na esfera da fantasia, Freud põe em evidência do que se trata a adolescência: 

um momento de escolha do objeto que não acontece sem certo prenúncio. Mais adiante, ao 

afirmar que o encontro com esse objeto já fora preparado desde a mais tenra infância, 

podemos perceber então como esse período trata-se na verdade da reatualização de uma 

cena fantasmática. É também por causa dessa peculiaridade que Freud (1905/1996) utiliza 

a analogia do atravessamento do túnel perfurado nas duas extremidades para descrever a 

adolescência e sua relação com a sexualidade. Trata-se, segundo Freud, de um reencontro 

(Freud, 1905/1996, p. 136) com o objeto. A complexidade desse período é atestada quando 

ele nos afirma que trata-se de um momento em que deve se realizar novas combinações e 

novas composições e, exatamente por isso, há a oportunidade para perturbações 

patológicas (Freud, 1905/1996, p. 127). Assim, tomaremos a questão do reencontro com o 

objeto e sua complexidade como direção para o problema da depressão na adolescência. 
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Sabendo-se então que o que está em questão para o sujeito é o reencontro com o 

objeto no nível da fantasia destinado a não se concretizar, como podemos pensar as 

implicações dessas coordenadas para o sujeito? Em 1914, Freud escreve um texto 

intitulado “Algumas reflexões sobre a psicologia do escolar”. Trata-se de um texto escrito 

na ocasião do 50º aniversário da K. k. Erzherzog-Rainer Realgymnasium, instituição onde 

Freud estudou dos 9 aos 17 anos. No texto em questão, Freud afirma que os sujeitos nessa 

época da vida são atravessados por questões muito pontuais e de implicações muito 

precisas. Ele afirma que  

dá-se uma mudança na relação do menino com o pai - mudança cuja importância 

não pode ser exagerada. De seu quarto de criança, o menino começa a vislumbrar 

o mundo exterior e não pode deixar de fazer descobertas que solapam a alta 

opinião original que tinha sobre o cobre que o pai não é o mais poderoso, sábio e 

rico dos seres; fica insatisfeito com ele, aprende a criticá-lo, a avaliar o seu lugar 

na sociedade (...). Tudo que há de admirável e de indesejável na nova geração é 

determinado por esse desligamento do pai (Freud, 1914/1996, p. 288) 
 

 

Entretanto, por se tratar de um texto dedicado à instituição escolar, Freud não 

deixaria de falar sobre os professores. Ao mesmo tempo, ele nos mostra que o despertar 

para o reencontro é na verdade um tipo de trama que acaba envolvendo aqueles que estão 

próximos do sujeito durante esse momento. Segundo Freud: 

 

É nessa fase do desenvolvimento de um jovem que ele entra em contato com os 

professores, de maneira que agora podemos entender a nossa relação com eles. 

Estes homens, nem todos pais na realidade, tornaram-se nossos pais substitutos. 

Foi por isso que, embora ainda bastante jovens, impressionaram-nos como tão 

maduros e tão inatingivelmente adultos. Transferimos para eles o respeito e as 

expectativas ligadas ao pai onisciente de nossa infância e depois começamos a 

tratá-los como tratávamos nossos pais em casa. 
 

Freud ainda nos mostra como a transferência para esses objetos substitutos não é 

sem efeitos. O psicanalista afirma que é exatamente por causa desse fenômeno, que é 

difícil definir se o que exerce mais influência nessa relação é o interesse e preocupação 

pelas ciências ou a própria personalidade do professor. Ainda nesse sentido, ele nos afirma 

que o relacionamento com os professores é necessariamente controverso. Ou admiramos 

ou lhe viramos as costas, imaginamos e atribuímos simpatias ou antipatias que 

provavelmente não existem, estudávamos suas características e a partir disso formávamos 

ou deformávamos as nossas. Ainda segundo Freud, os professores são capazes de provocar 

a mais enérgica oposição, ao mesmo tempo em que poderíamos sentir a mais profunda 
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afeição. Por fim, Freud (1914/1996) afirma que essa questão se justifica na ambivalência 

que se faz presente na relação do sujeito com os objetos. 

Todas essas questões nos mostram algumas das implicações da adolescência. O 

reencontro com o objeto coloca o adolescente não apenas em uma situação em que este 

passará a lidar com um desejo do qual ele deve se apropriar. O adolescente, na verdade, se 

encontrará em uma relação com o outro como consequência desse desejo. Dessa forma, 

podemos notar as primeiras implicações disso que a psicanálise coloca como momento de 

reencontro com o objeto. 

Essa questão de se encontrar afetado por um desejo relacionado ao outro durante o 

redespertar pulsional na adolescência também pode ser explorado em outros momentos na 

obra freudiana. Trata-se mais uma vez do Caso Dora (Freud, 1901/1996) e o caso da 

“jovem homossexual”, publicado sob o nome de e o caso da “jovem homossexual”, 

publicado sob o nome de Sobre a psicogênese de um caso de homossexualismo numa 

mulher, (Freud, 1920/2011) Embora esses textos sejam comumente utilizados como 

referência para trabalhos sob diversos temas da psicanálise, tomaremos como referência 

norteadora o redespertar pulsional e tentaremos demonstrar as implicações do reencontro 

com o objeto para o sujeito adolescente nos casos em questão 

No Caso Dora, esses elementos ficam visíveis já na anamnese do caso apresentada 

quando Freud relata que:  

A menina passou pelas doenças infecciosas habituais da infância sem sofrer 

qualquer dano permanente. Por volta dos doze anos ela começou a sofrer de 

dores de cabeça unilaterais do tipo de enxaquecas, bem como de acessos de tosse 

nervosa. A princípio esses dois sintomas sempre apareciam juntos, mas depois se 

separavam e tiveram desdobramentos diferentes. A enxaqueca tornou-se mais 

rara e, por volta dos dezesseis anos, desapareceu completamente. Mas os acessos 

de tussis nervosa, que sem dúvida tinham começado com uma gripe comum, 

continuaram por todo o tempo. Quando aos dezoito anos, ela entrou em 

tratamento comigo, tossia novamente de maneira característica (Freud, 

1901/1996, p. 15) 
 

É exatamente ao ter uma infância habitual e por volta dos doze anos se deparar com 

manifestações sintomáticas, que podemos testemunhar em Dora, as consequências da 

irrupção de um desejo que se relaciona com um objeto em cena. E essa irrupção do desejo 

pode ser testemunhada na própria fala da paciente, quando essa diz "que poderia ter estado 

enamorada do Sr. K.” (Freud, 1901/1996, p. 24), mas que isso teria mudado após o 

incidente ocorrido na beira de um lago, em que o Sr. K teria lhe feito uma proposta 

amorosa. Essa questão toma um sentido interessante se apontarmos que Freud afirma mais 

adiante que  
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nunca se corre qualquer perigo de corromper uma jovem inexperiente; quando 

não há no inconsciente nenhum conhecimento sobre os processos sexuais, 

tampouco surge qualquer sintoma histérico. Quando se constata uma histeria, 

não há como falar em “inocência dos pensamentos” no sentido usado pelos pais e 

educadores. Nas crianças de dez, doze ou quatorze anos, sejam elas meninos ou 

meninas, pude convencer-me da confiabilidade desta afirmação, sem exceções. 

(Freud, 1901/1996, p. 31)  

 

Por fim, essas questões complexas também são elementos presente no caso da 

jovem homossexual (Freud, 1920/2011). Novamente na anamnese do caso, Freud nos 

relata um evento relevante na idade dos treze aos quatorze anos. Segundo o psicanalista, a 

paciente apresentava uma afeição terna e segundo a opinião geral, muito forte por um 

menino de três anos com quem mantinha contato regularmente em um playground infantil. 

Posteriormente, podemos testemunhar com Freud (1920/2011), como esse evento 

anunciava a irrupção de um desejo que teria uma implicação muito precisa no desenrolar 

do caso, a saber, a escolha de objeto. É por isso que Freud afirma que no exato período em 

que a jovem experimentava a revivescência de seu complexo de Édipo infantil, na 

puberdade, sofreu seu grande desapontamento. (Freud, 1920/2011, p. 99). A paciente 

possuía o desejo de ter um filho do pai, sendo que logo após se tornar consciente desse 

desejo, sua mãe foi quem engravidou de seu pai. Todos esses eventos foram suficiente para 

que o sujeito procurasse outro objetivo para sua libido (Freud, 1920/2011). A partir disso, a 

trama do caso gira em torno do enamoramento de paciente por uma mulher. Segundo 

Freud 

 

Assim procedendo, comportou-se exatamente como muitos homens que, após 

uma primeira experiência penosa, dão as costas, para sempre, ao infiel sexo 

feminino e se tornam odiadores de mulheres. Relata-se de uma das mais 

atraentes e infelizes figuras principescas de nossa época que ele se tornou 

homossexual porque a dama com quem estava comprometido em matrimônio 

traiu-o com outro homem. (Freud, 1920/2011, p. 32) 
 

Acreditamos que esse breve percurso freudiano para uma abordagem do reencontro 

com o objeto possibilitado pelo redespertar pulsional nos deixa às voltas com a questão do 

desejo. As mudanças ocasionadas por essas questões inscrevem o sujeito em uma via 

desejante que lhe é própria, ao mesmo tempo em que demanda do sujeito uma posição. A 

questão do posicionamento do sujeito nos fica evidente na medida em que não é possível 

que este mantenha qualquer indiferença quando o objeto está em cena. Dessa forma, o 
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desejo seria então uma espécie de testemunha de uma relação muito precisa entre o sujeito 

agora adolescente e o objeto do desejo. 

Propomos agora um movimento em direção ao ensino de Lacan e alguns de seus 

comentadores para nos orientarmos em relação ao tema do reencontro com o objeto. 

Diferentemente de Freud, Lacan não se propôs a escrever uma obra relacionada ao tema da 

adolescência; no entanto, em 1974 ele escreve um Prefácio a [peça] O despertar da 

primavera, de 1891, escrita pelo dramaturgo alemão Frank Wedekind. A peça em questão 

conta a história do que é, para os meninos adolescentes, fazer amor com as mocinhas 

(Lacan, 1974/2003, p. 557).  

Nesse prefácio, Lacan (1974/2003) afirma que embora a peça se destaque por 

mostrar as especificidades do encontro com o sexo, ela fora escrita numa época em que 

Freud ainda cogitava sobre o inconsciente. Podemos articular essa posição com o texto Do 

sujeito enfim em questão, em que Lacan (1966/1998) afirma que  

 

É difícil não ver introduzida, desde antes da psicanálise, uma dimensão que 

poderíamos dizer do sintoma, que se articula por representar o retorno da 

verdade como tal na falha de um saber. Não se trata do problema clássico do 

erro, mas de uma manifestação concreta a ser “clinicamente” apreciada, onde se 

revela, não uma falha de representação, mas uma verdade de uma referência 

diferente daquilo, representação ou não, pelo qual ela vem perturbar a boa ordem 

(Lacan, 1966/1998, p 234). 
 

Dessa maneira, nos apoiaremos no prefácio escrito por Lacan e também 

recorreremos à peça de Wedekind, na medida em que ambos denunciam o retorno de uma 

verdade que acaba por perturbar a boa ordem. Ao mesmo tempo, recorreremos também ao 

Seminário - Livro 5 - As formações do inconsciente e ao Seminário – Livro 6 – O desejo e 

sua interpretação, na medida em que nessas referências, Lacan se propõe a abordar o Édipo 

freudiano a partir do grafo do desejo. Se a psicanálise nos mostra que a adolescência nada 

mais é do que a reedição desse momento, acreditamos que essa referência poderá nos 

auxiliar a descobrir o que está em questão para o sujeito nesse momento do redespertar 

pulsional, na medida em que permite tomar o desejo como o conceito operador dessa 

passagem. Desse modo, tomaremos o grafo do desejo como orientação para pensarmos a 

passagem adolescente. 

Já de início podemos testemunhar uma a semelhança entre o trabalho de Wedekind 

(1891) e o trabalho psicanalítico que se origina com as contribuições freudianas. Se vimos 

como Freud afirma que esse redespertar tem que se dar, antes, no nível da fantasia, essa 

questão fica muito clara em Wedekind (1891) e é acentuada por Lacan (1974/2003) 
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quando o psicanalista afirma que esse redespertar não acontece antes sem o despertar dos 

sonhos. Um diálogo entre dois personagens da peça ilustra a situação: 

 

MELCHIOR PARA MORITZ: Eu acho que a mesma coisa vai acontecer, 

Moritz, com os seus meninos e meninas dormindo todos juntos na mesma cama. 

Uma noite, um dos meninos começa a sonhar e acorda com o instinto fervendo. 

Eu aposto, Moritz. (Wedekind, 1891, p. 6). 
 

Embora Freud e Lacan estejam de acordo em relação à questão da fantasia que 

convoca o sujeito para o reencontro, é com Lacan que podemos perceber o reencontro 

toma agora uma tonalidade que remete ao impossível. Lacan (1974/2003) nos afirma que 

esse momento não chega a ser satisfatório para todos, sendo na verdade uma falha, um 

encontro mal-sucedido (Lacan, 1974/2003, p. 557). Além disso, outra contribuição muito 

importante na questão do reencontro faltoso com o objeto, reside no fato de que, segundo 

Lacan, esse momento vivenciado pelo sujeito encontra seu sentido ao se ligar ao gozo do 

menino como proibido. Não se trata de uma proibição propriamente dita, mas de uma 

cristalização da não-relação no real. Ora, se a psicanálise até agora nos mostrou como a 

adolescência vem preparar o sujeito para o reencontro com o objeto, Lacan nos mostra que 

essa não é uma tarefa simples na medida em que sempre se dá como algo falho, como uma 

promessa que não se cumpre.  

No entanto, o que está em questão para o sujeito nesse momento que faz com que 

esse reencontro seja necessariamente falho e fadado ao fracasso? Em O Seminário - Livro 

5 - As formações do inconsciente, Lacan aborda a dialética do desejo a partir de três 

tempos que descreve três tempos lógicos relacionados ao Édipo. Esses três tempos que 

formam o grafo são extraídos do sumo da experiência (Lacan, 1957-58/1998, p. 205) e nos 

orientam quanto à direção do desejo, tal como a constituição do sujeito. Ao descrever os 

tempos do Édipo, o grafo nos auxilia a pensar a questão da adolescência a partir do desejo, 

na medida em que trata-se de uma reedição da cena. 

Nesse Seminário, podemos pensar o primeiro tempo, que se caracteriza pelo 

movimento do desejo do sujeito em direção ao Outro materno. A causa desse movimento 

não é outra que não o desejo que o sujeito sente pelo desejo da mãe. É muito importante 

também lembrar o fato de que para Lacan, aqui o sujeito tem o status de emanação 

. 
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FIGURA 4. Primeiro tempo do Édipo a partir do grafo do desejo. (Lacan, 

1957-58 p. 195) 

 

Nesse momento, a criança pode ser definida como aquilo que Lacan chama de 

assujeito. O uso desse termo se justifica na medida em que a criança se encontra como que 

assujeitada aos caprichos da mãe. Em O Estádio do Espelho como Formador da Função do 

Eu - texto em que o autor analisa o primeiro tempo a partir da perspectiva da formação do 

eu - Lacan (1949/1998) nos afirma que há uma prematuração específica do nascimento do 

homem (Lacan, 1949/1998, p. 100) que faz com que o sujeito se encontre nessa posição. 

Essa aliança entre a criança e a mãe é firmada a partir do momento em que, ao assumir 

essa posição, a criança entra na intimidade da mãe, o que lhe permite exercer não apenas a 

função de seu objeto imaginário, como também lhe encoraja a embarcar nessa aventura. A 

partir disso a criança encarna perfeitamente o falo para a mãe, se mantendo assim na 

posição de assujeito. É por isso que Lacan nos afirma que na verdade, a relação não é entre 

a criança e a mãe, mas sim entre a criança e o desejo da mãe. Aqui o desejo se apresenta 

como de desejo de desejo (Lacan, 1957-58/1998, p. 205) 

Ainda numa tentativa de aproximação entre adolescência e Édipo, podemos 

recorrer ao conceito de estádio da adolescência, cunhado por Nasio (2010). Segundo o 

autor: 

 

Com efeito, se aproximarmos o conceito de “estádio do espelho” de Lacan do 

que chamo de “estádio da adolescência”, perceberemos uma dinâmica comum. 

Tanto o bebê, para alcançar a unidade de seu “eu”, como o adolescente, para 

alcançar a maturidade de seu eu, devem superar uma contradição importante. Na 

criança, a contradição irrompe entre seu corpo imaturo, fervilhante de pulsões, e 

a imagem fascinante de si que ela descobre no espelho. No adolescente, em 
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contrapartida, a contradição não é mais entre corpo e imagem, mas entre seu 

corpo pubertário, fervilhante de pulsões, e suas autocríticas, extremamente 

severas; em outros termos, entre seu corpo transbordante de desejo e seu 

supereu, que o condena. (Nasio, 2010, p. 104) 

 

 

Além disso, a criança consegue perceber que há um objeto em cena que chama para 

si o desejo da mãe. A partir disso a criança se encontrará numa situação em que precisará 

descobrir como ir de encontro ao objeto que ocupa o desejo da mãe.  É em função disso 

que o sujeito não tem alternativa que não surgir no lugar do desejo da mãe, dando início ao 

segundo tempo lógico.  

 

 FIGURA 5: Grafo do desejo a partir do 2o tempo do Édipo (Lacan, 1957-

58/1998, p. 209) 

 

Acreditamos que é exatamente a partir desse momento - o segundo tempo lógico do 

Édipo - que podemos dar o passo inicial em direção à proposição de que a adolescência 

pode ser considerada como um paradigma da constituição do sujeito por se apresentar 

como reedição desse encontro. Essa afirmação se sustenta na medida em que a 

adolescência diz respeito também de um encontro do sujeito com um Outro. Vejamos 

como se sustenta essa posição. 

O segundo momento introduz a questão da lei. Essa questão se dá em função do 

encontro do desejo do sujeito com um código que traz uma mensagem. Essa mensagem se 
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situa como um dos eixos para pensarmos a adolescência na medida em que ela instaura 

uma mudança na dialética do desejo (Lacan, 1957-58/1998, p. 155).  

O sujeito se depara então com uma mensagem promulgada pelo Nome-do-Pai. O 

Nome-do-Pai seria, segundo Lacan, um significante que realiza uma ligação entre o pai 

que promulga a lei e o pai morto. É exatamente essa circunstância que permitirá que um 

desejo se inscreva, por parte do sujeito. 

A importância do significante também fica patente na medida em que é este que dá 

esteio à lei. É nesse momento, ao se encontrar com o Outro não como uma pessoa, mas 

como tesouro do significante, como sede do código (Lacan, 1957-58/1998, p. 154) que o 

desejo do sujeito sofre uma refração e fica submetido ao que Lacan chama de dialética da 

corneação. Trata-se de uma traição que o sujeito sofre por parte do seu desejo na medida 

em que este se situa agora não mais como algo de sua intimidade, mas sim como algo 

compartilhado com o Outro.  

Embora tenhamos escolhido o grafo do desejo como balizador para nos orientar em 

relação à adolescência, recorramos brevemente ao Esquema R para pensarmos sobre esse 

encontro na medida em que esse esquema nos mostra como se dá o encontro do sujeito 

com esse Outro.  

FIGURA 6. Esquema R (Lacan, 1957-58/1998, p. 234) 

Através desse esquema que podemos perceber como o falo - representado por “

”  ocupa um lugar correspondente ao lugar do Pai num registro especular. Para pensarmos 

a adolescência à luz desse momento, podemos recorrer ao Seminário - Livro 10 - A 

angústia. Nessa referência, Lacan (1962/2005) nos afirma que  

 

a angústia surge quando um mecanismo faz aparecer alguma coisa no lugar que 

chamarei, para me fazer entender, de natural, ou seja, o lugar , que 

corresponde, do lado direito, ao lugar ocupado, do lado esquerdo, pelo a do 

objeto do desejo. Eu disse alguma coisa - entendam - uma coisa qualquer. 

(Lacan, 1962/2005, p. 51) 
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Ainda segundo o psicanalista, a angústia corresponde na verdade a um afeto que 

não engana, na medida em que nos sinaliza exatamente a irrupção do desejo a partir do 

contato com a falta. Com Wedekind (1891), podemos afirmar que é isso que está em 

questão para o adolescente durante esse momento. Isso fica muito evidente quando um dos 

personagens relata ao outro em um diálogo como se sente invadido por esse desejo. Segue 

o trecho: 

 

MORITZ: Eu nunca senti nada assim antes - esse tipo de desejo, essa excitação 

insuportável. É insuportável. Por que não me deixaram passar por tudo isso 

dormindo e acordar quando já tivesse acabado? Meus pais poderiam ter tido cem 

filhos melhores do que eu. Mas eu estou aqui, o pior de todos. Sabe Deus de 

onde eu vim ou como eu cheguei aqui. Agora é assumir a responsabilidade por 

ter nascido. Você já pensou, Melchior, como é que a gente veio parar nesse 

redemoinho? Já tentou descobrir isso, Melchior? (Wedekind, 1891, p. 8-9) 
 

Outros psicanalistas abordam essa questão e podem nos auxiliar. Barros (1996) 

afirma que a adolescência se caracteriza por um momento de superação e rejeição das 

fantasias incestuosas. A autora nos fala de um desligamento que ocorre entre o sujeito e o 

Outro parental. Aqui, esse desligamento não é responsável apenas pelo fim da ilusão de 

harmonia que caracteriza o período de latência - que já fora citada anteriormente - mas 

como também pelo drama vivido pelo adolescente. É na medida em que não consegue mais 

inscrever esse desejo no Outro parental - a referência antes harmoniosa, que o desejo clama 

agora por uma inscrição no campo do Outro para que a posição de sujeito seja mantida. É 

nesse sentido que Lacadée (2011) afirma que a adolescência confere ao sujeito um gozo 

mortífero. Trata-se de uma situação de exílio que é fruto da incompatibilidade do 

adolescente de se encaixar nos discursos parentais e no discurso do Outro. Trata-se de um 

exílio da linguagem. 

Retornando mais uma vez a Barros (1996), a autora nos afirma que há nesse 

momento uma incompatibilidade entre a fantasia infantil e a adolescência, na medida em 

que nesse momento o sujeito se depara com a questão do que quer uma mulher, agora 

atualizada como parceira sexual e não como mãe. Isso se dá, pois há uma assimetria entre o 

gozo feminino e o gozo fálico. A partir disso, o aparecimento da contingência do falo 

depende do impossível (Barros, 1996, p. 72). E é exatamente esse impossível do gozo 

feminino que não se inscreve no falo que demanda do sujeito um trabalho para que ocorra 

a saída da adolescência. 
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Para pensarmos esse trabalho a ser realizado pelo sujeito adolescente nesse 

momento de exílio propomos um movimento em direção ao terceiro e último tempo do 

Édipo, na medida em que, por ser o desfecho do Édipo, nos indica também uma direção 

precisa para pensarmos a saída da adolescência.  

FIGURA 7. Grafo do desejo a partir do terceiro tempo do Édipo. (Lacan, 

1958-59/2016) 

     

Podemos afirmar que a promessa da etapa anterior se mantém, isso é, o pai se situa 

como aquele que está relacionado intimamente ao falo, se tornando um personagem central 

na trama. No entanto, a terceira etapa se diferencia da segunda na medida em que agora, o 

pai deve dar provas de sua potência diante dessa promessa. Dessa maneira, na intervenção 

paterna do terceiro tempo, o pai se apresenta não mais como aquele que é o falo, mas como 

o que tem o falo. Esse movimento permite a manutenção da instância do falo enquanto 

objeto de desejo materno. Mas, ao mesmo tempo, o sujeito deve se dar conta que essa 

manutenção só é possível na medida em que há uma insuficiência do falo em relação ao 

gozo feminino. Essa questão da manutenção vai permitir que ocorra uma identificação do 

sujeito com o pai. E é exatamente por intervir como aquele que tem o falo, que ele - o pai - 

é internalizado pelo sujeito como Ideal do Eu. Essa questão por sua vez, marca a saída do 

Édipo uma vez que permite ao sujeito uma saída no conflito. 

Se no terceiro tempo, o sujeito deve deduzir a posição de semblante do falo, essa 

questão nos orienta de maneira muito precisa em relação ao drama adolescente. Barros 

(1996) afirma que para que haja encontro sexual, é necessário que o sujeito deduza que sua 

posição de objeto no desejo do Outro é da ordem do semblante. Para ser um parceiro de 
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gozo do Outro, é necessário que a barreira do incesto esteja presente para evitar uma 

devoração do sujeito por parte do Outro. 

A autora ainda afirma que  

 

é preciso lembrar que o semblante tem que ser deduzido da própria estrutura do 

significante e do objeto que aí se inclui, na medida que estes são suplências do 

que ficou perdido na constituição do sujeito. Quando a dimensão do faz-de-conta 

no registro do 'fazer semelhante' leva a um impasse, tem-se que dar um passo a 

mais para se aceder ao 'fazer semblante', que só é possível ao reconectar-se com 

a perda originária, que não é sanada por nenhuma fantasia. (p. 77) 
 

Há aí uma limitação do significante em relação ao gozo que permite que esse 

movimento ocorra. Essa limitação pode indicar para o sujeito um caminho em que este 

deve renunciar ao gozo já perdido, realizando assim sua inscrição no Outro. A partir disso, 

o sujeito se depara com a possibilidade de re-encontro com o objeto que vai romper com a 

continuidade edipiana. Esse rompimento permite que o sujeito tome partido na sua 

determinação, ao se responsabilizar pelo seu desejo. É então ao assumir sua posição frente 

à diferença sexual que ele se mantém escravo da demanda do Outro, que é colocada então 

como causa do desejo. (Barros, 1996) 

Ao colocar o desejo do sujeito em cena, a psicanálise nos mostra a especificidade 

que caracteriza a adolescência, ao mesmo tempo em que confere ao sujeito status de 

protagonista durante a trama. Nesse sentido, Scherman (1996) afirma que o sujeito não é 

uma simples operação de significação. O sujeito é na verdade efeito de um resto que não 

pode ser significado na dinâmica libidinal. A partir desse resto, o inconsciente produzirá 

seus próprios significantes a fim de fornecer um tratamento para o gozo do sujeito em 

questão. 

No entanto, trata-se de um movimento muito específico ao qual o sujeito deve 

tomar algum partido em relação ao seu destino. É por isso que Lacan afirma que essa 

relação [do sujeito com o Nome-do-Pai] não é a mesma na neurose, na psicose e na 

perversão (Lacan, 1957-58/1998, p. 192) e isso claramente tem implicações muito precisas 

para a constituição do sujeito. É nesse sentido ainda que o psicanalista afirma que é preciso 

ter o Nome-do-Pai, mas que também é preciso que se saiba servir dele. Isso significa que o 

destino e resultado da história do sujeito giram em torno disso. Vejamos então o que 

acontece nessas duas estruturas que segundo Lacan, subvertem a relação do sujeito com a 

realidade. 
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Na Psicose, Lacan afirma que o Nome-do-Pai se encontra verwofen, isso é, 

forcluído, e em função disso, a ligação entre sujeito e mensagem que costuma ocorrer no 

segundo tempo fica destruída e consequentemente impossível de se concretizar. Trata-se, 

segundo Lacan, da ausência daquele significante que tem a capacidade de ratificar a 

mensagem, sua ausência implica também a ausência dessa mensagem. Segundo Lacan, 

tudo o que se produz na psicose, ordena-se em torno disso. (1957-58/1998, p. 153). Mais 

uma vez, o desejo e a dinâmica libidinal surgem como o que nos permite compreender o 

que está em questão para o sujeito que se encontra nessa situação. O que podemos perceber 

é que por algum motivo, a função paterna representada pelo significante Nome-do-Pai não 

foi capaz de promover a refração do desejo. Com isso, não é possível que a nova dialética 

do desejo, isso é, a dialética da corneação, entre em cena nesse momento da constituição 

do sujeito. O que tem-se então, é um cenário em que o sujeito permanece como assujeito. 

Esse termo é empregado na tentativa de apontar um tipo de fusão entre a mãe e sujeito ao 

preço da própria alienação e subjetividade deste. 

Além da forclusão do Nome-do-Pai, também podemos pensar a psicose a partir do 

encontro do sujeito com o que Lacan chama de Um-pai. Segundo o psicanalista: 

 

Que se procure no início da psicose essa conjuntura dramática. Quer ela se 

apresente, para a mulher que acaba de dar à luz, na figura de seu marido, para a 

penitente que confessa seu erro, na pessoa de seu confessor, para a mocinha 

enamorada, no encontro com o ‘pai do rapaz’, sempre a encontramos. (Lacan, 

1957-1958/1966, p. 578) 

 

 

 

Trata-se de um evento que vai necessariamente abalar a dinâmica libidinal do 

sujeito e instituir para este uma falta a qual não será possível ressignificar com a palavra.  

Essa diferença que se instala a partir da libido também pode ser pensada como 

responsável pelo desencadeamento da psicose a partir de outro cenário clínico: as 

superidentificações do sujeito pré-melancólico. Ferrari (2006) nos afirma que há uma 

superidentificação do sujeito pré-melancólico com os papéis e com as normas sociais que 

lhes conferem a coesão imaginária que lhes faltam em função da identificação do sujeito 

com o objeto a. A mínima contradição entre esses papéis inscreve no sujeito uma diferença 

que não é sem consequências para este, desencadeando assim, o quadro de melancolia. 

É por isso que Jimenez (1996) nos afirma que a adolescência é um momento 

privilegiado para a eclosão da psicose. Segundo a autora, a falta de respostas que 

caracteriza esse momento funciona como um chamado ao Nome-do-Pai, que se não estiver 
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bem amarrado para o sujeito em questão, pode produzir a separação dos três registros e um 

surto psicótico. Para pensarmos esse Nome-do-Pai que não se apresenta bem amarrado, 

podemos nos apoiar em Rassial (1999), que apresenta a hipótese de que pode haver nesse 

momento o encontro com um significante que por estar forcluído, não é capaz de encontrar 

um lugar na cadeia. 

E como podemos nos orientar em relação à estrutura perversa? O que se dá no nível 

do desejo do sujeito nesse caso? Diferentemente da psicose, não se trata da forclusão do 

Nome-do-Pai. Lacan (1957-58/1998) nos afirma que a criança consegue vislumbrar desde 

muito cedo o que falta à mãe e a partir disso, se faz de falo. Por isso mesmo, Lacan afirma 

tratar-se de algo muito difícil de pensar e muito difícil de efetuar. É a partir dessas 

coordenadas que temos então uma situação que gera todo o poliformismo da perversão 

(Lacan, 1957-58/1998, p. 181) Trata-se de um cenário em que a criança, através de uma 

identificação imaginária com a mãe, consegue manter uma relação muito específica com o 

objeto além do desejo desta. O que essa situação nos mostra é que o Nome-do-Pai não está 

forcluído, no entanto o sujeito parece dispor de alguns recursos - como essa identificação 

imaginária - para lidar com a questão imposta pela ordem simbólica. Como podemos 

pensar a dialética do desejo para o sujeito que se faz de falo?  

Nesse momento da constituição do sujeito o falo surge como o objeto que permitirá 

um ordenamento simbólico da realidade. Ao ocupar essa posição, o sujeito denega a 

importância desse objeto, de modo que agora o seu desejo é o que ordena a realidade do 

Outro. Nesse sentido, Stevens (2013) afirma  

 

que isto indica que a perversão é uma escolha que se faz na adolescência, não 

antes, porque estruturalmente não é possível antes. Acrescento que é uma 

escolha muito particular que implica em acreditar muito em seu próprio 

semblante, para balanceá-lo para o Outro, com uma certa certeza, a ponto de 

fazer o Outro vacilar. É isto o perverso, é o que divide aquele que está em frente, 

esta é a estrutura e a dimensão. (p. 5) 
 

Por fim, a psicanálise nos mostra que a adolescência, assim como a depressão, 

apresenta uma relação íntima com o desejo e sua dinâmica. Desse modo, quais elementos 

podemos usar para realizar uma abordagem do que está em questão para o adolescente que 

se deprime? Na tentativa de responder essa questão, propomos uma aproximação teórico-

clínica entre a adolescência e a depressão a partir da perspectiva do desejo. Vejamos então 

o que está em questão para o sujeito que se deprime nesse momento da vida, na medida em 
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que essa questão coloca a adolescência como um campo privilegiado para pensarmos a 

depressão enquanto resposta do sujeito.  

 

3.2- Articulações possíveis entre depressão e adolescência 

Acreditamos que a importância conferida ao desejo e a dinâmica libidinal pela 

psicanálise para pensarmos a depressão na adolescência nos permite afirmar que essa 

questão pode ser pensada a partir da relação do sujeito com o Outro. Trata-se 

especificamente do que foi representado no começo deste capítulo com o segundo e 

terceiro tempo do Édipo. Essa afirmação se sustenta na medida em que Lacan nos afirma 

que  

qualquer satisfação possível do desejo humano vai depender da concordância 

entre o sistema significante, tal como articulado na fala do sujeito, e, como lhes 

diria o Sr. de La Palice, do sistema do significante como assentado no código, 

isto é, no nível do Outro como lugar e sede do código (Lacan, 1957-58/1998, p. 

155) 

 

Trata-se de um momento muito específico, ao qual a saída para o adolescente se 

encontra exatamente em saber lidar com a nova dinâmica libidinal que é instituída nesse 

momento. Mas o que há de específico nesse desencontro que faz com que o sujeito 

responda de forma depressiva? 

Se em Luto e Melancolia, Freud (1915/2010) nos mostra como a situação de perda 

pode trazer a tona um afeto depressivo, essa questão nos interessa mais ainda na medida 

em que a adolescência é também, por definição, um momento de perda. Trata-se de um 

trabalho de luto a ser realizado. Ao iniciar sua passagem pelo processo de adolescer, o 

sujeito de certa maneira, tem que passar por um processo de luto, não só pela imagem do 

seu corpo, que se encontra atravessado por mudanças físicas que simbolizam as cicatrizes 

de uma época passada, mas principalmente pelo lugar que o sujeito ocupava na sua família. 

Esse processo de ocupar um novo lugar coloca o adolescente frente a uma situação 

inaudita: as coordenadas que lhe regiam o mundo agora não lhe são mais suficientes, 

tampouco os discursos parentais que lhe envolviam. Cabe ao adolescente inventar algo 

novo dali em diante. Essa transição, esse lugar não-ocupado confere ao sujeito uma 

sensação de isolamento ou mesmo de exílio (Lacadée, 2011). De agora em diante, interessa 

ao adolescente entender qual sua posição diante do Outro e o que este espera dele.  

É nesse sentido que Hugo Freda (1996) nos afirma que a adolescência é na verdade, 

um momento de inscrição. Nesse sentido, a adolescência não é uma simples passagem de 

um estado ao outro como da criança ao adulto, mas sim da passagem de um pensamento a 
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um ato. O autor ainda propõe uma diversidade de sintomas que surgem diante da 

impossibilidade dessa inscrição, como por exemplo, a toxicomania e a delinquência 

juvenil. Embora Freda (1996) não nos forneça exemplos de sintomas de uma não-inscrição, 

acreditamos que a depressão pode ser considerada como um desses sintomas por se 

relacionar com um recuo do sujeito perante seu desejo. Nesse sentido, Damasceno (1996) 

pensa o estado depressivo em adolescentes como um tipo de retirada estratégica (p. 155) 

que pode se fazer necessária para que o adolescente dê conta de criar uma saída enquanto 

sujeito desejante nessa travessia. 

Desse modo, a adolescência pode se encontrar atravessada por afetos depressivos 

que representam uma tentativa do sujeito em realizar um luto pelo que foi perdido com o 

advento da puberdade.  Esses afetos que se apresentam para o sujeito durante esse 

momento podem ser pensados também como uma tentativa por parte do adolescente de se 

inserir de uma vez por todas no circuito do desejo. Assim, a depressão na adolescência 

pode ser pensada como uma resposta do adolescente diante da angústia suscitada pela 

emergência do seu desejo. 

Mas se a depressão na adolescência pode ser pensada como um fenômeno clínico 

pautado pelo desejo, outra questão se apresenta. Como podemos pensar a incidência cada 

vez maior dos diagnósticos de depressão em adolescentes nos últimos anos a partir dessa 

perspectiva? No primeiro capítulo discutimos a criação e a proliferação dos diagnósticos de 

depressão e concluímos tratar-se de um fato que vai além do campo clínico, figurando 

como fato político que se sustenta sob um jogo de interesses do mercado. No entanto, isso 

significa que esses adolescentes diagnosticados com depressão não se encontram em 

sofrimento quando se queixam de tristeza e desânimo? A psicanálise opera através da 

escuta e ignorar essas queixas inviabilizaria qualquer abordagem psicanalítica do 

fenômeno. Dessa forma, essa questão nos deixa às voltas com o fato de que há aí um Real 

que é característico de nossos tempos, que opera de maneira muito precisa sob o desejo do 

sujeito e suas relações com o Outro, tendo implicações precisas sobre a questão da 

depressão na adolescência.  

Esse Real é responsável por uma lógica de produção de subjetividades2 deprimidas, 

sendo a adolescência o momento mais propenso para o sujeito entrar nessa lógica por 

                                                      

2
 Para pensar essa questão, lançamos mão da distinção realizada por Alemán (2016) entre subjetividade e 

sujeito. Segundo o autor, a subjetividade seria o efeito das relações de poder construídas ao longo da história, 

ao passo que o sujeito seria aquilo que se apresenta como inapropriável pela história, sendo também aquele 

sob o qual a psicanálise opera.  
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tratar-se de um momento decisivo de sua constituição e de sua relação com o Outro. 

Vejamos como essa proposição se sustenta. 

Stevens (2013) nos afirma que na sociedade de hoje, a função paterna vacila e está 

em decadência - assim como os ideais que ela carrega. Isso faz com que o momento da 

escolha adolescente seja difícil em função da falta de referências simbólicas que possam 

amparar o sujeito. Na perspectiva do autor, trata-se de um fenômeno de estrutura da nossa 

sociedade. O autor ainda nos afirma que  

trata-se, nesta época, de desvalorização dos semblantes paternos, de se apoiar, 

certamente, em figuras paternas sem crer nelas, e vemos que para um certo 

número de adolescentes isso funciona. Mas também existem aqueles para os 

quais isto funciona com mais dificuldade. Evidentemente, a função do pai é 

possível ser encontrada hoje também em lugares em que não a esperamos, 

forçosamente. (Stevens, 2013, p. 7). 

 

Podemos articular essa proposição com a de Cottet (2008). Segundo o autor, a 

adolescência dos dias atuais não pode ser pensada como era há duas ou três décadas atrás. 

Ao se inserir numa lógica neoliberal que é característica do nosso tempo, o adolescente de 

hoje vive um momento de banalização da relação sexual e uma imposição superegóica de 

gozo. Essa banalização tem uma relação direta com uma posição subjetiva do adolescente 

de nada querer saber sobre a diferença que possibilita essa relação. Segundo o autor, há 

uma indiferença dos jovens em relação ao Outro. Nas palavras de Cottet (2008) 

 

A banalização do sexo teria como consequência a exclusão, ao mesmo tempo, do 

ideal amoroso. Podemos constatar isso nos adolescentes. Lipovetsky poderia 

descrever em 1983 uma espécie de indiferença em matéria de amor, uma apatía 

new-look, sem sintomas (Cottet, 2008, p. 3, grifo meu) 
 

Ainda segundo o autor, 

 

contrário ao spleen característico do niilismo, nenhum desespero seria o 

resultado disso. Na mesma época, François Dolto (1988) descrevia o "novo 

comportamento amoroso" como intimidade platônica gerada pela mistura em um 

fantasma andrógeno: "eles dividem seu chiclete com êxtase, compartilham uma 

garrafa de coca-cola, dividem um cigarro de maconha e todos se beijam nas 

bochechas. Essa é uma versão soft do companheirismo que inclui certamente a 

cama, mas, com pesar para o psicanalista nostálgico, sem paixão, ‘nem encontro 

verdadeiro’ (Dolto, 1988, p. 224) (Cottet, 2008, p. 4, grifo meu) 
 

Alguns psicanalistas nos ajudam a pensar o que se encontra no cerne dessas 

mudanças vividas pelo adolescente. Miller (2015) nos afirma que as mudanças na ordem 

social que afetam diretamente o adolescente devem ser analisadas a partir do discurso do 

capitalista, que nos orienta em relação ao laço social contemporâneo. Segundo o autor, há a 
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partir dessa modalidade de laço um declínio do patriarcado. Trata-se de um cenário em que 

os registros que seriam responsáveis por orientar os sujeitos em relação ao seu desejo, os 

ensinando o que é ser um homem e o que é ser uma mulher diante do Outro se mostram 

desgastados e destituídos. Isso mostra uma ordem social comum que foi sendo apagada 

progressivamente até desaparecer. Leal (1996) por sua vez, nos afirma que atualmente o 

adolescente parece sofrer um empuxo ao discurso do capitalista. Há, com isso, o 

impedimento do acesso do sujeito à sua verdade enquanto causa, o que tem implicações 

muito precisas na adolescência. 

 Como podemos então pensar essas questões ao nível do desejo? Quais são as 

implicações desse cenário na relação do sujeito com o objeto? Para pensarmos essas 

questões, podemos nos amparar na teoria dos discursos proposta por Lacan no Seminário, 

livro 17 - O avesso da psicanálise (Lacan, 1970/1992). Tratam-se de quatro discursos 

propostos por Lacan. Eles são na verdade formalizações dos três ofícios impossíveis, 

postulados por Freud (1925/1980) – governar, educar, psicanalisar – sendo adicionado por 

Lacan o fazer desejar. Baseado nesses três ofícios Lacan formula respectivamente o 

Discurso do Mestre, o Discurso Universitário, o Discurso do Analista e o Discurso da 

Histérica. 

A questão da impossibilidade dos ofícios se relaciona com os discursos na medida 

em que os ofícios são impossíveis e Lacan, ao formalizá-los, aponta a impossibilidade de 

fazer Um com o outro do laço do social. O laço social se caracteriza por ser sempre essa 

tentativa de se unir ao outro e que é ao mesmo tempo, impossibilitada pela própria 

condição do sujeito. Podemos então pensar os discursos a partir da seguinte estrutura 

(Lacan, 1970/1992, p. 161): 

 

FIGURA 8. Estrutura dos discursos propostos por Lacan (1970/1992, p. 161) 

 

Essa forma de se estruturar traz à tona o funcionamento do laço social e da relação 

do sujeito com o outro. Seguindo essa estrutura, teríamos então uma verdade que 

movimenta um agente, este agente por sua vez se direciona a um outro que vai lhe 

responder com uma produção. Lançando mão de uma álgebra lacaniana, podemos pensar 

os discursos a partir de quatro elementos propostos por Lacan. O S1, que representa o 
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significante mestre. O S2 vem representar o significante no campo do outro, ou também 

um saber que desliza sob a cadeia significante. O objeto a, que aqui ocupa a função de 

objeto de gozo e o $, que representa o sujeito. Distribuindo esses quatro elementos na 

estrutura citada anteriormente, temos a seguinte disposição: 

 

 

FIGURA 9. Discurso do mestre (Lacan, 1970/1992, p. 27) 

 

Essa disposição diz respeito à estrutura do discurso do mestre. O que temos nesse 

discurso então é um significante mestre direcionado ao outro. A consequência, no campo 

do outro, é um saber, representado pelo S2 e a produção seria um gozo que serve para a 

satisfação do mestre. Mas se o agente é movido por uma verdade, o que esse discurso nos 

mostra é que a verdade que o movimenta é a própria condição barrada do sujeito, sua 

condição desejante. 

No entanto, o que nos interessa agora, é termos em mãos um aparelho de quatro 

patas, com quatro posições, [que] pode servir para definir quatro discursos radicais. 

(1969-1970/1992, p. 18). O aparelho de quatro patas se sustenta na medida em que 

funciona através de um movimento de quarto de giro. Segundo Lacan: 

 

Se parece legítimo que a cadeia, a sucessão de letras dessa álgebra, não pode 

ser desarrumada, ao nos dedicarmos à operação de quarto de giro, iremos obter 

quatro estruturas, não mais das quais a primeira lhes mostra de algum modo o 

ponto de partida. (Lacan, 1960-1970/1992, p. 12) 

 

 

Aplicando o quarto de giro, teríamos então a movimentação dos quatro elementos 

na estrutura e consequentemente o discurso da histérica, representado pelo seguinte 

matema (Lacan, 1970/1992, p. 27): 

 

FIGURA 10. Discurso da histérica. (Lacan, 1970/1992, p. 27) 
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O que essa estrutura nos mostra é que se trata de um discurso em que o sujeito, 

separado de seu gozo se direciona a um mestre. A produção referente a essa modalidade 

de laço é o saber, representado pelo S2. Podemos dizer que esse discurso se conserva na 

medida em que nenhum saber abarcará esse gozo em sua totalidade, dessa forma, o 

sujeito estará sempre trazendo a tona esse gozo e demandando um saber sobre ele. 

Aplicando-lhe o quarto de giro, temos então o discurso do analista, formalizado da 

seguinte maneira (Lacan, 1970/1992, p. 27): 

 

FIGURA 11. Discurso do analista. (Lacan, 1970/1992, p. 27) 

 

O que temos em operação nesse discurso é o objeto na posição de agente. Esse 

discurso se configura como discurso do analista na medida em que o trabalho analítico 

consiste na aceitação do analista dessa posição de semblante objeto que lhe é conferida 

pelo analisante. Se anteriormente vimos como o objeto a pode assumir o status de objeto 

causa de desejo, também podemos afirmar que a transferência que embasa um tratamento 

clínico só se estabelece na medida em que o analista ocupa esse lugar. 

Já na teoria dos discursos, o objeto a traz um status de objeto de gozo, de resto. É 

também exatamente essa posição de dejeto que o analista deve suportar ao final de uma 

análise. O analista se oferece como objeto em relação ao sujeito e é exatamente por sua 

posição de objeto que a fala é conferida não ao analista, mas ao sujeito. A produção que 

esse discurso promove não pode ser outra que não os significantes-mestres singulares que 

orientam a vida de cada um. A verdade que movimenta esse discurso atesta a 

compatibilidade deste com a própria clínica psicanalítica na medida ela consiste em um 

saber que está do lado do analista. Trata-se exatamente do – suposto – saber conferido ao 

analista pelo analisante. 

Aplicando-lhe um quarto de giro temos, por fim, o discurso universitário 

(Lacan, 1970/1992, p. 27): 

FIGURA 12. Discurso universitário (Lacan, 1970/1992, p. 27) 
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Nesse discurso, o saber ocupa o lugar de agente. Temos aqui um discurso que se 

pauta numa aposta do saber como possibilidade de conhecimento universal. Isso pode ser 

atestado se nos ativermos ao fato de que nesse discurso, o outro é reduzido a um mero 

objeto. É na medida em que o saber ocupa o lugar de agente que podemos dizer que o 

sujeito que surge como produto desse discurso é um sujeito reprodutor do saber. Trata-se 

exatamente do sujeito da ciência: aquele que abre mão de sua própria condição em função 

de uma posição de suposta neutralidade. Podemos pensar que esse discurso funciona de 

maneira conservadora, tal como o da histérica. Essa proposição se dá na medida em que a 

verdade que move esse discurso é um significante-mestre. Mas se esse discurso tem como 

produção exatamente a neutralização do sujeito, podemos afirmar que isso significa 

também a neutralização de seus significantes-mestres. No entanto, nesse caso, neutralizá-

los seria o mesmo que recalcá-los. É a partir desse ponto então que constatamos que o 

discurso universitário opera sob o recalque das questões do sujeito. Dessa forma, ele 

também é conservador porque é assim que se dá sua manutenção. 

Quais desses discursos podem nos ajudar a pensar a questão da depressão na 

adolescência como paradigma de subjetivação contemporânea? Para respondermos essa 

pergunta é necessário darmos um passo a mais e recorrermos a um quinto discurso, 

proposto por Lacan (1972) na Conferência de Milão. Trata-se do discurso do capitalista, 

que é, segundo Lacan (1974/2003), o discurso referente ao laço social dominante na nossa 

sociedade. Ele pode ser representado da seguinte maneira: 

 

FIGURA 13. Discurso do capitalista. (Lacan, 1974/2003, p. 24) 

 

O que podemos ver com Lacan é que esse discurso nada mais é do que uma 

espécie de mutação do discurso do mestre. Há uma troca de lugares entre S1 e $ e uma 

diferença na disposição das flechas. Quais são as consequências dessas mudanças? 

Acreditamos que dois pontos devem ser destacados. O primeiro diz respeito ao fato de 

que nesse discurso o sujeito não faz um laço com o outro, mas sim com o próprio objeto 

causa de desejo.  

Isso significa que um laço que não passa pelo outro, é um laço que recusa a falta e 

a diferença sexual por meio da exclusão desse outro. Se Quinet nos afirma que a 
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foraclusão da castração do discurso do capitalista nos indica que esse ‘laço’ é louco, 

pois seu discurso é psicotizante na medida em que tira o sujeito de outros laços sociais 

(Quinet, 2013, p. 40), podemos até mesmo contestar seu estatuto de discurso. Ora, os 

discursos dizem respeito a uma impossibilidade da própria condição do sujeito: a de se 

fazer Um com o outro. O que o discurso capitalista apresenta é uma recusa por parte do 

sujeito a essa impossibilidade, recusando também, o outro. Uma aproximação com a 

depressão se faz possível, na medida em que o esquema da angústia nos revela a inibição 

como maneira que o sujeito encontra de evitar o contato com a falta. O que podemos 

atestar então, é que o discurso do capitalista promove um movimento do sujeito que é 

bem parecido com a manifestação metapsicológica da depressão neurótica: O sujeito se 

ausenta diante do outro para que não seja confrontado. É exatamente isso que Christaki 

(2014) afirma, ao dizer que a depressão enquanto mal-estar na civilização se relaciona 

com a foraclusão da castração, não se trata da forclusão do Nome-do-Pai, característica da 

melancolia. Estamos falando da castração como aquilo que nos priva do vínculo com o 

outro pela via amorosa. Essa foraclusão seria então um tipo de vistas grossas à própria 

condição de sujeito. 

Kehl (2009) afirma que, em função do discurso do capitalista, o consumo pode ser 

pensado como um dos significantes-mestres na sociedade contemporânea. A autora ainda 

afirma que vivemos em um mundo em que o tempo do sujeito é atropelado em função de 

um imperativo de consumo que vem sempre atrelado a uma ideia de bem-estar. O que 

temos a partir dessa modalidade de laço social no nível da verdade enquanto causa do 

sujeito? O capital, no lugar de significante mestre, representando a verdade que movimenta 

o discurso. É a partir dessa configuração de laço social que podemos perceber como o 

capital enquanto significante-mestre começa a se constituir como uma espécie de ideal a 

ser transmitido. A mãe que se encontra nesse tempo acelerado se apressa automaticamente 

para atender os apelos da criança, da maneira mais eficiente possível. São mães que em 

função disso, abreviam o tempo vazio que é necessário para a instauração do psiquismo, 

para a representação do objeto de satisfação que deveria estar ausente. Num sentido 

parecido Leal (1996) afirma que o objeto produzido pelo discurso do capitalista não produz 

uma hiância na qual poderia vir se inscrever um saber relativo à falta.  

Ainda segundo Kehl (2009) o adolescente contemporâneo se encontra com duas 

saídas possíveis no momento da travessia. Ou ele se identifica com o pai fraco a fim de se 

proteger da mãe incestuosa que aniquilaria seu desejo ou se identifica a um ser de exceção 

que não paga o preço do re-enfrentamento edípico e triunfa – em tese – sobre o pai. É isso 
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que Santos e Zeitoune (2011) afirmam, quando dizem que se ocorrer alguma falha na 

transmissão da dimensão de semblante em que o falo se inscreve, o sujeito fica preso na 

crença de que a relação sexual é possível e que ele a vive. 

No entanto, essa crença logo começa a dar sinais precisos na medida em que ela só 

se sustenta através da inibição, de quando o sujeito evita o contato com o Outro. O que 

temos a partir dessas coordenadas é um sujeito adolescente que não consegue lidar com a 

ausência de satisfação. Ao mesmo tempo, Kehl (2009) nos mostra que a competitividade 

pregada pelo discurso do capitalista produz um sujeito amedrontado e covarde perante o 

Outro. A autora traz a fala de um adolescente atendido em sua clínica, que lhe diz: só 

consigo ver nas pessoas uma ideia: quem vai levar vantagem sobre quem? Desse jeito não 

consigo ter amigos porque não confio em ninguém. (Kehl, 2009, p. 284). 

 Ora, um adolescente que se acovarda perante o Outro nos indica uma possível 

relação com a depressão. Dessa forma, a questão da depressão na adolescência se relaciona 

com alguma dificuldade encontrada pelo adolescente em se situar perante o Outro. Essa 

afirmação se sustenta na medida em que ao se ausentar diante dessa tarefa, o sujeito 

também se ausenta diante do seu desejo, que tem sua causa no Outro. Num sentido 

parecido, Santos e Zeitoune (2011) afirmam que existe 

hoje, a dificuldade dos jovens de se localizarem no mundo sem a sustentação dos 

ideais. À medida que a dimensão da impossibilidade da relação sexual é apagada, 

o sintoma neurótico se revela uma saída insuficiente para as dificuldades do 

sujeito diante do mal-estar do desejo. (Santos & Zeitoune, 2011, p. 102) 
 

É por isso que Lacadée (2011) nos afirma que a pulsão de morte, presente no gozo 

adolescente pode conduzir o sujeito à depressão. Dessa maneira, a depressão se associa à 

perda narcísica pela qual o sujeito passou. É como se ele voltasse à estaca zero do 

narcisismo (Ramos, 2010). Ainda segundo a autora, o narcisismo do sujeito depressivo 

seria um 

Um narcisismo que, vinculado ao medo, ao abandono psíquico, conduz à morte 

do sujeito, à descentralização da subjetividade, à transgressão na busca de 

semelhanças e padrões comportamentais que se equivalem aos modelos 

impostos por grupos sociais na cultura atual. Uma cultura que abastece, mas 

não compreende a dor da depressão. Uma dor que remete às profundezas, ou a 

uma condição em que é difícil se reinventar. (Ramos, 2010, p. 77) 

 

Entretanto, a não-elaboração de angústias e fantasias podem conferir a essas 

defesas um status patológico. Acreditamos que a depressão na adolescência está associada 

à essa dimensão. É nesse sentido que Jimenez (1996) afirma que  

em toda crise, quando se presentifica o nonsense da vida, essa questão aparece. 

Que face do desejo escolher? Aquela que nos leva a sua única satisfação possível 
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na morte ou aquela que nos faz desejar continuar a desejar? (Jimenez, 1996, p. 

45) 

 

 Dessa forma, como podemos pensar uma alternativa para o adolescente que se 

encontra nessa posição? O que fazer diante do vazio instaurado pelo real da puberdade e da 

falta de satisfação característica desse período? Scherman (1996), por sua vez nos descreve 

o que está em jogo para o adolescente nesse momento. Segundo a autora, o adolescente se 

encontra num cenário em que  

o chamado ao significante implica apelo primário ao Outro, de um só golpe, o 

sujeito surge e se apaga, como ser de gozo. Reduzido a essa identificação, que o 

fixava à marginalidade, respondia ao sintoma como significado do Outro. Ao 

mesmo tempo, poderia fazer surgir o sujeito ao preço do apagamento do ser de 

gozo, caso se excluísse da posição de monumento encarnado que traduzia sua 

pré-história (Scherman, 1996, p. 118). 
 

Essa questão fica patente no final da peça de Wedekind (1891), quando Melchior 

está em um cemitério e encontra com o fantasma do seu amigo que se matou. Este lhe pede 

a mão e lhe convida para irem embora juntos. O adolescente se encontra então num cenário 

onde há a possibilidade de aniquilação do seu desejo. É por isso que ao final da peça de 

Wedekind, quando Melchior pensa em se matar, um homem surge e o acolhe. Wedekind 

nos mostra tratar-se de um homem mascarado que embora possa ser confundido com o pai, 

tem outra voz. Ele se põe como alternativa ao convite à morte feito pelo fantasma de 

Moritz. Suas intenções são claras: Melchior, eu quero te apresentar o ser humano. Um 

mundo de possibilidades. Outros horizontes. Eu quero te apresentar as coisas 

interessantes que o mundo tem pra oferecer (Wedekind, 1891, p. 38). 

Mais adiante, Melchior se despede de Moritz e decide ir com o homem, que nas 

palavras dele pelo menos é um ser humano (Wedekind, 1891, p. 40). Ora, o que o desfecho 

de Melchior nos mostra é exatamente a escolha do adolescente pela via desejante ao invés 

do seu apagamento. Se na peça, o homem não revela sua identidade, embora seja 

confundido com o pai, a psicanálise vem nos mostrar que esse movimento revela 

exatamente um saber-fazer do adolescente diante da angústia instituída pelo Outro. Assim, 

a dimensão de semblante do significante que é necessária para a realização da travessia fica 

visível. É exatamente por se apresentar simplesmente como um homem sem identidade, e 

não como o pai, é que podemos entender sua dimensão de significante. Ao se apoiar nesse 

homem para a inscrição de um desejo de vida, Melchior na verdade se ampara em um 

significante. O fato de ele estar mascarado e não ter uma identidade própria nos remete 

diretamente ao fato de que o significante também não tem um valor próprio, tratando-se 
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exatamente daquilo que representa o sujeito para outro significante (Lacan, 1960/1998, p. 

833). 

Essa questão por fim nos revela a realização de um verdadeiro trabalho por parte do 

sujeito, o que pode ser considerado como um ponto de partida para pensarmos uma 

resposta possível à depressão na adolescência. Embora o significante seja aquilo que tem a 

capacidade de conferir alguma referência ao gozo, sua propriedade de referência só poderá 

ser atribuída pelo sujeito que tem acesso à dinâmica libidinal que fundamenta a depressão 

na adolescência. Nesse cenário, a psicanálise surge como a ferramenta que permite operar 

com essa dinâmica, realizando um trabalho sobre os significantes que podem ou não se 

tornar uma referência para o sujeito em questão. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A partir da realização desse trabalho, a questão da depressão na adolescência se 

mostra um problema complexo e que precisa ser pensado a partir de várias perspectivas 

que não somente a biomédica. Essa posição se sustenta na medida em que, uma vez 

trabalhado o conceito de depressão, podemos perceber como o mesmo tem suas raízes em 

outros campos. 

 Com a modernidade científica vemos uma transposição da melancolia - que se 

encontrava até então no campo da filosofia e das artes e era um termo utilizado para 

descrever a loucura - para o campo da psiquiatria. Com isso, o conceito passa a ser 

utilizado para descrever um quadro de psicose específico que apresentava sintomas de 

abatimento e tristeza.  

Com os avanços técnico-científicos ocorridos na metade do século XX somados 

aos interesses do mercado, temos a diluição da melancolia enquanto categoria psiquiátrica 

clássica em diversos transtornos do humor. Nesse cenário, os transtornos se 

diferenciariam um do outro na medida em que os sintomas se apresentassem de maneira 

diferente e a depressão seria a consequência de uma desordem neuroquímica. A partir 

disso, esses afetos que são intrínsecos à condição humana começam a serem 

diagnosticados e medicalizados. Sob essa lógica, podemos encontrar então os mais 

variados diagnósticos de depressão, como por exemplo o Transtorno Depressivo Maior e 

o Transtorno Depressivo recorrente. Por fim, essa questão foi um dos fatores responsáveis 

pela proliferação dos diagnósticos de depressão e bipolaridade na sociedade como 

conhecemos hoje.  

A psicanálise propõe um outro caminho em relação à depressão. Ao invés de 

pensar o problema como uma desordem, Freud pensa os estados depressivos como uma 

resposta muito específica do sujeito que ele chama de Inibição. O dispositivo libidinal da 

psicanálise nos mostra que essa resposta se dá na medida em que o sujeito rompe ou não 

realiza os investimentos libidinais em objetos que podem lhe conferir alguma satisfação.  

Em “Luto e Melancolia”, Freud faz uma contribuição definitiva para o tema na 

medida em que se propõe a pensar a etiologia desses afetos. Nesse trabalho, Freud situa o 

luto como fator etiológico por traz dos estados depressivos. Trata-se de uma perda objetal 

sofrida pelo sujeito e todo o sofrimento e abatimento que caracterizariam esse quadro 

podem ser explicados a partir de um trabalho de remanejamento da libido a ser feito por 

este.  
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A melancolia por sua vez diria respeito a um quadro clínico muito específico de 

psicose. Segundo Freud, o sujeito melancólico também sofre por uma perda, no entanto, a 

psicanálise nos mostra que há aí uma diferença estrutural que nos remete às questões 

íntimas do sujeito. Trata-se de um apagamento do sujeito em função de uma identificação 

deste com o objeto que foi perdido. Essa situação faz com que o desejo se apresente às 

avessas, o que conduz o sujeito para o apagamento. Nesse contexto, a dinâmica libidinal 

surge como o operador que nos permite entender o que está em questão tanto na 

depressão neurótica quanto na depressão melancólica. A partir dessa noção, temos 

ferramentas suficientes para pensarmos como se estrutura o desejo e quais suas possíveis 

relações com os estados depressivos. Além disso, a psicanálise nos mostra que a partir 

dessa perspectiva, a depressão pode ser pensada como depressão neurótica ou depressão 

melancólica.  

Para pensarmos o que está em questão para o sujeito nesse momento, recorremos 

ao ensino de Lacan e ao conceito de objeto a. Essa noção é importante para pensarmos a 

distinção entre depressão neurótica e depressão melancólica realizada por Freud. Nessa 

perspectiva, o objeto a assumiria o status de causa do desejo e a sua presença estaria 

relacionada à depressão neurótica. Se Freud nos mostra que o trabalho do luto é 

exatamente uma tentativa do sujeito de escolher novos objetos, Lacan nos mostra que a 

presença do objeto a para o sujeito anuncia exatamente a reinserção do sujeito no circuito 

do desejo na medida em que coloca o sujeito em contato com a diferença. É também 

através dessa noção, que podemos entender o que está em questão para o sujeito nos 

quadros de mania. A psicanálise nos mostra que se na melancolia, temos um 

funcionamento do desejo às avessas, na mania o sujeito acredita ter triunfado sobre o 

objeto, o que explicaria a facilidade do sujeito maníaco em deslizar na cadeia de 

significantes.  

Esse trajeto é importante, pois nos mostra que para a psicanálise, a depressão deve 

ser pensada a partir da sua relação com o desejo. Ao mesmo tempo, a distinção realizada 

entre depressão neurótica e depressão psicótica nos permite entender como se deu a 

questão da diluição da melancolia em vários transtornos do humor. Por fim, como essas 

questões podem ser articuladas com a travessia para a vida adulta que caracteriza a 

adolescência? 

 A adolescência seria um momento muito específico que está relacionado à 

constituição do sujeito. Nessa perspectiva, o sujeito se depara com a invasão de um real 

do sexo, o que instaura uma nova relação do sujeito com o Outro e inaugura a irrupção de 
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um desejo que lhe é próprio. Essa invasão tem consequências muito específicas: A perda 

do lugar fálico ocupado no discurso parental, a perda pela imagem do corpo de criança, 

perda dos referenciais simbólicos e imaginários que orientavam o sujeito até então. 

Tratam-se de eventos muito específicos que submetem o sujeito a um luto e a uma nova 

dinâmica libidinal. Assim, para pensarmos a depressão na adolescência, fica patente o 

fato de que há na adolescência, um luto a ser elaborado pelo sujeito.  

A partir desse cenário, o método psicanalítico nos mostra que a saída para a 

depressão na adolescência está no desejo. Nessa perspectiva, a quantidade de diagnósticos 

de depressão na adolescência que caracteriza os dias de hoje não podem ser considerados 

apenas como um erro diagnóstico, mas sim como uma resposta do sujeito que só pode ser 

pensada a partir da dinâmica libidinal instaurada pela irrupção do desejo. 

Ao se inserir no laço social contemporâneo, a dinâmica libidinal do sujeito entra em 

uma lógica que faz com que a travessia que caracteriza a adolescência seja mais difícil, 

devido à ausência de referenciais que orientariam o sujeito durante esse momento. Nesse 

cenário, o adolescente não consegue realizar o luto pelo que foi perdido com o advento da 

puberdade e nem sustentar uma posição diante do Outro. Sem isso, não é possível que o 

adolescente se oriente em relação ao seu desejo.  

 Ao operar pelo desejo, a psicanálise permite que o sujeito adolescente se questione 

em relação à sua verdade e à sua posição diante do Outro. É somente a partir dessas 

coordenadas, que o sujeito adolescente poderá encontrar os recursos necessários para 

realizar a travessia de modo que não fique desorientado em relação ao seu desejo. 
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