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Acho interessante  retomar  e compartilhar  com vocês uma questão clínica  que interroga
Hélène com relação ao que ela situa como estrutura histérica e melancólica. Para isso, vou
privilegiar uma pergunta que a autora formula: no momento em que aparece uma sequência
melancólica em uma cura, que relação tem com a estrutura? 

Com  relação  a  esta  preocupação,  eu  lhes  proponho  abrir  esta  descrição  fenomênica:
“sequência melancólica em uma cura” para pensá-la a partir das categorias psicanalíticas
do texto freudiano “Luto e Melancolia”. Isso exige tentar esclarecer a natureza da catástrofe
formulada  como  origem  da  melancolia  e  a  consideração  do  mestre  sobre  uma  dupla
diferença desta afecção com relação ao luto. Atribui à primeira a presença de injúrias que o
doente melancólico dirige a si mesmo e o fato de que se trataria de um luto perpétuo, que
não se consuma. Que não se consuma, entendo, refere-se a que fracassa a pulsão, no sentido
de que não consegue definir bordas que delimitem que o objeto se perdeu, como diz Freud
“A  sombra  do  objeto  caiu  sobre  o  ego”.  Então,  surge  a  insistência,  que  se  traduz,
clinicamente, na auto-repreensão. Insistência que nos permite pensar que o objeto perdido
não está situado como tal. 

Nesse mesmo artigo ele deixa uma interrogação com relação a que não é suficiente indicar
a perda egoica para estarmos frente a uma melancolia e que o empobrecimento egoico ou a
falta de uma imagem narcísica suficientemente afirmada podem oferecer “certas formas de
melancolia”. A que alude com “certas formas de melancolia”? 

Lacan nos conduz, desde o modelo do Estágio do Espelho, a trabalhar uma linha possível
para pensar a melancolia como um acidente na identificação. Esse acidente consistiria em
que o sujeito,  no momento  fundante  do narcisismo,  ali  onde teria  lugar  a  assunção da
imagem especular e cuja moldura está dada pela relação ao Outro primordial, o infans se
encontra frente a um quadro sem imagem, só “nada”, no tempo do assentimento subjetivo.
Consistiria em algo que o Outro deixou  em suspenso quando a dialética do desejo dava
início.  
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O efeito de tal interrupção é que o sujeito a advir não conta com o olhar, com o “ser falado
pelo Outro”.  Sem o assentimento proveniente do campo do Outro,  fica à mercê de um
anonadamento frente à ausência de uma terceiridade que responda outorgando-lhe um lugar
onde o sujeito se verá amável ou não, desejável ou não. 

Com relação à disjuntiva histeria ou melancolia? que a autora nos propõe, cujo texto estou
comentando,  vou tentar  trazer  algumas  reflexões.  Lacan  vai  acentuar  que  a  histérica  é
sustentada em seu arcabouço por um amor ao e do pai. O amor e o desejo do pai ou seus
sucedâneos  lhe  são  essenciais.  A  posição  da  histérica  mostra  uma  queda  do  Outro
Primordial que a deixa em disponibilidade para sujeitar-se e buscar a coberta equivalente
no amor paterno. Do mesmo modo como à Dora - frente à não resposta do Outro Materno,
que não mostrou o vácuo necessário – lhe é oferecida a possibilidade de situar-se entre a
impotência  e  o  desejo  do  pai.  Frente  a  uma  resposta  que  não  chega,  porque  o  Outro
Primordial  não apresenta sua falta,  desliza-se e broquela-se gozosamente em um fervor
sintomático e não encontramos ali sua derivação para uma melancolização. 

Que  implica  então  o  aparecimento  em  algumas  histerias  destes  momentos  de
melancolização?  Que  encontra  ou  que  busca  a  histérica,  nesse  pai,  nesses  outros  sub-
rogados,  que  uma  ruptura  do  laço  amoroso  desencadeia  uma  loucura  melancólica?  Na
paciente que nos apresenta, Hélène situa uma crise quando ela decide abandonar o pai de
seus filhos. É o momento da consulta. Frente a esta pontuação da autora, eu me pergunto:
que lugar ocupava em sua economia libidinal este homem; o que de sua queda provoca este
momento de loucura? O que cai dela com a queda desse outro? A meu ver, poderíamos
pensar que na busca de uma imagem paterna, em excesso ideal, encontra-se com que o
Outro  não  está  à  altura  do  que  ela  o  faz  portador.  Considero  que  isto  leva  a  que  se
produziria uma passagem da fascinação idealizada do pai à dejeção final: o ideal ou bem a
melancolização. Resposta que daria conta da desilusão frente à evidente insuficiência do
amor paterno no plano do ter, e de si mesma no plano do ser. Atendendo a temática que põe
em jogo este  congresso,  parecem-me atinentes  as  interrogações  que  a  autora  deixa  em
aberto a respeito da articulação entre os momentos de melancolização de um sujeito e as
estruturas freudianas.

Concordo com a afirmação de Hélène,  que não há passagem de uma estrutura a outra.
Considero, sim, que há passagens na estrutura, passagens que podem apresentar diferentes
tipos  de  acidentes:  vacilações  fantasmáticas,  pontas  de  real  disruptivas,  estalidos  do
sinistro,  precipitações  em uma passagem ao ato,  que põem em jogo o narcisismo,  suas
identificações e o amor pela imagem de si mesmo.

Estes  acidentes  parecem tornar-se  presentes  ao  modo  de  uma  “loucura”  nas  diferentes
estruturas.  Loucura  que  dá  conta  que  novamente  o  sujeito  se  vê  enfrentado  à  súbita
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desafeição  do  Outro.  Violência  traumática  que  deixa  a  falta  constitutiva  do  desejo  do
sujeito tamponada pelo objeto.

Acidentes, então, que responderiam a que o sujeito, ignorando que continua sucumbindo
aos efeitos da catástrofe original, nos seus diferentes graus e matizes, não lhe restam mais
recursos que se remeter a um destino ao qual atribui a onipotência do Pai mítico, e detrás do
qual se perfila a crueldade do gozo superegoico.

Como é sabido, no trabalho analítico, uma das tarefas consiste em denunciar a natureza
ilusória do eu, pôr em suspenso as certezas egoicas nas quais o neurótico broquela seu
gozo.  Eu  me  pergunto:  não  estaríamos  na  presença  de  que  tais  operatórias  poderiam
provocar,  no falante  ser,  “momentos  de melancolização”?  Segundo meu critério,  é algo
possível que aconteça na direção de uma cura, mediante o trabalho de transferência.  A
partir de sua fala o sujeito avança segundo seu desejo, produzindo uma extração de gozo,
subtração  que  vai  oferecendo-lhe  as  coordenadas  a  respeito  de  suas  pulsões.  Nessas
variações está em jogo a plasticidade fantasmática dos analisantes, um por um. Plasticidade
que diz se a pulsão tem êxito ou não em fundar um furo que seja causante. Castração que
ponha em causa o desejo e que não deixe o sujeito à mercê de um gozo mortífero, mas que
possibilite, articulado à linguagem, fazer-se um lugar nos outros.


