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“Agora a perda, por mais cruel que seja, 
nada pode contra a posse.” 

Rainer Maria Rilke 

 
 
 
v No rastro de Abraham 
 
 

Escritos medievais nos atestam acerca de uma praga ainda pior do que a peste 

negra que dizimou um terço da Europa. Infestando vilarejos, castelos, ruas, prostíbulos, igrejas e 

clausuras, se alastrava, firme e silencioso, um mal que, segundo os padres da época, instalava a 

morte na alma através de uma sombra medonha que recaía sobre os menos vigilantes. 

Ascedia, tristitia, taedium e desídia eram alguns dos nomes dados ao “demônio 

meridiano”, citado no salmo 90, e que assaltava suas vítimas de modo inesperado e nocauteador. 

Insônia, falta de apetite, ânsia de morte e uma súbita e superficial euforia são os sintomas 

encontrados nos diários de monges e ascetas da alta Idade Média acossados por tal mal. 

Tomás de Aquino, doctor angelicus, em síntese rigorosa e exaustiva, confirmou 

estes sinais e acrescentou a esta specie tristitiae a desvalorização de si. Captou também com 

precisão o desespero de afundar-se no abismo que separa o desejante do objeto: diz em sua 

Summa Teológica que esta tristeza trata-se, na verdade, da “perversão de uma vontade que quer 

o objeto” justo quando o caminho de acesso ao mesmo está obstruído ou quando este não mais 

existe. Ou seja, segundo Aquino, é a persistência e exaltação do desejo frente a um objeto que o 

próprio desejo de alguma forma tornou inatingível para si. 

Em 1621 essa “morte n’alma” receberia o nome de melancolia e ganharia um 

tratado: A Anatomia da Melancolia, de autoria do inglês Robert Burton (talvez um dos primeiros 

best sellers de que se tem notícia, tendo sido a primeira publicação de sua época a esgotar 6 

tiragens inteiras). 

Entretanto, esse sentimento que nos diminui a ponto de nos sentirmos como um 

Gulliver nas mãos de um gigante não teve início neste período. Seria tarefa impossível determinar 

o solo onde por primeiro foram lançadas as sementes da melancolia. 
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Entre os gregos, a palavra melancolia (µελαζ χολη) já existia. Etimologicamente 

significava ter “bílis negra”. Dentro da teoria dos humores (onde cada disposição afetiva era 

correlacionada a uma víscera específica e à produção de algum líquido1), a melancolia era aquela 

cuja desordem seria capaz de provocar as conseqüências mais nefastas. Dentro da cosmologia 

humoral encontrava-se associada à terra, ao frio, ao seco, à cor preta, à velhice e seus filhos eram 

representados por coxos, enforcados,  jogadores de azar, religiosos e criadores de porcos. O 

planeta que regia a melancolia, não à toa, era SATURNO. 

Já desde essa época as ambigüidades da melancolia eram fascinantes. Dentre 

elas o paradoxo de ser exatamente ao humor mais miserável atribuído o exercício da poesia, da 

filosofia e das belas artes em geral. Um dos mais “extravagantes” problemas aristotélicos 

questiona: “Por que todos os homens que foram excepcionais na filosofia, na vida pública, na 

poesia e nas artes são melancólicos? Alguns a ponto de serem tomados pelas enfermidades 

oriundas da bílis negra?” 

Durante a história, parece ser essa a marca de distinção deste humor: a 

proximidade com os escritores. Mais tarde Goethe definirá a melancolia como uma submersão em 

um mar de sensibilidade (razão pela qual os renascentistas alemães elegeram Saturno como 

patrono). Milton irá se referir à melancolia como a deusa do êxtase poético e visionário, uma 

deusa sábia e santa, filha de Saturno e Vesta. Fernando Pessoa, por sua vez, irá cria um 

heterônimo que é uma ode à melancolia: Bernardo Soares e seu Livro do Desasossego com suas 

páginas cunhadas a partir d“As grandes melancolias, tristezas cheias de tédio” (como ele próprio 

afirma). Kant dirá que a melancolia é a verdadeira virtude (a única baseada em princípios) e Victor 

Hugo a definirá como a “alegria de estar triste”. 

Freud também se posicionará quanto ao “humor saturnino” e deixará sua marca 

indelével na interpretação psicanalítica da melancolia. São raros os momentos em que o velho 

Sigi se debruça sobre o tema e nas primeiras vezes em que o faz, em 1895 e 1897, ambas em 

cartas ao seu amigo Fliess, ele parecia estar preso ainda a uma tentativa de explicação 

neurológica do quadro. Segundo o filósofo Giorgio Agamben, nestes textos em que Freud trata da 

melancolia, encontram-se ainda vestígios claros da medicina humoral do século XVII. Entretando, 

segundo este, a preocupação com a melancolia enquanto “grave transtorno” mental era indício de 

uma saída desses comprometimentos. 

                                                
1 Quatuor humores in humano corpore constant: / Sanguis cum cholera, phlegma, melancholia. / Terra melan: aqua fleg: 
et aer sanguis, cole: ignis. [“Há quatro humores no corpo humano: / sangue, além de cólera, fleuma, melancolia. / Terra 
melancolia, água fleuma, ar sangue, cólera fogo. 
Mais tarde, árabes, no século IX (Al-Kindt) irão distinguir as quatro partes do círculo do dia segundo os quatro humores 
ou temperamentos. Os nascidos no primeiro quadrante, desde o ascendente até o meio-céu, são sangüíneos; os do 
segundo, são coléricos, os do terceiro, melancólicos e os do quarto quadrante são os fleumáticos. 
 
 



 3

O grande salto freudiano na compreensão do tema se deu em 1917, com a 

publicação de “Luto e Melancolia”. Neste pequeno grande texto, Freud faz um inventário de 

características e, ao final, supõe (em nível de hipótese) um esquema funcional que explicaria (de 

início ao menos) a melancolia. No levantamento de características ele reconhece todas aquelas 

que ficaram histórica e mitologicamente estabelecidas: depreciação de si, insônia, ausência de 

apetite, falta de vontade de manter-se vivo, possível saída maníaca, propensão a uma rica 

atividade intelectual. Na tentativa de uma dedução do seu mecanismo ele diz, em resumo, que o 

principal que está em jogo na melancolia parece ser o fato de que o investimento de objeto é 

substituído por uma identificação. 

Como brilhante hermeneuta que era, Freud sintetiza sua hipótese: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta identificação seria para Freud um ponto chave para a compreensão da 

melancolia uma vez que identificar-se com o objeto perdido seria o modo encontrado para não 

renunciar à relação amorosa em si, mantendo o amante “adorando pelo avesso” o objeto como 

forma de manter o vínculo (o que explicaria o que Freud fala em dois momentos durante o texto: a 

depreciação do objeto perdido). Entretanto, identificado com o EU, o objeto perdido faria com que 

o EU se perdesse junto como se ocorresse a radicalização do devaneio amoroso que diz: “se o(a) 

perco eu morro...”. 

Nas palavras de Freud: 

 

Uma vez tendo que abdicar do objeto sem que seja possível, no entanto, abdicar do amor ao objeto, 
esse amor se refugia na identificação narcísica de modo a conferir a esse amor a aparência de ódio 
(...) mantendo seu investimento pela negativização do vínculo. [Luto e Melancolia, p. 110) 

 

01. Há de início um enlaçamento [Bindung] da libido, ou seja, a escolha de um objeto; 

02. Mediante a perda de objeto, não se dá o processo normal de desinvestimento onde 

a libido é retirada e deslocada para outro objeto; 

03. O que se dá é que a libido liberada é recolhida para dentro do EU, onde produz 

uma identificação do EU com o objeto perdido; 

04. A perda do objeto transforma-se em uma perda de aspectos do EU e o conflito 

entre o EU e a pessoa amada transforma-se numa briga entre duas instâncias do 

EU: o Eu identificado com o objeto e a crítica do EU; 

05. O resultado é descrito poeticamente como sendo “a sombra do objeto recaindo 

sobre o eu”. 
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De fato, sendo a identificação o estágio que antecede a escolha do objeto2, o EU 

tentará incorporar o objeto e, para tal, em conformidade com o que é próprio da fase oral 

(canibalística) do desenvolvimento da libido, desejará DEVORAR O OBJETO. É dessa regressão, 

e da volta narcísica dela decorrente, que (dirá Freud) a melancolia retira todas as suas 

características. 

Sendo assim, parece que a melancolia nada mais é do que a dança trágica e 

maldita de três deuses que pisoteiam a alma. Na alma do sujeito melancólico poderíamos então 

encontrar as seguintes pegadas: Saturno (na identificação que remete ao devoramento do 

objeto), Narciso (na regressão, na natureza narcísica da identificação e na volta narcísica) e 

Thanatos (no que a pulsão que compele à vida é subjugada3). 

Este “mais além” freudiano na compreensão da melancolia, que antes de mais 

nada representou uma ruptura com uma tradição de quase dois mil anos no entendimento 

“humoral” da questão, deveu-se enormemente à ajuda do seu amigo e companheiro Karl 

Abraham. Sua inestimável ajuda pode-se mensurar nas fartas citações feitas por Freud entre 1912 

e 1932, de “Totem e Tabu” até as “Novas Conferências Introdutórias sobre Psicanálise”. Nelas 

Freud se refere a Abraham como um grande parceiro na construção de sua teoria e aquele que, 

em suas formulações, mais contribuiu para o entendimento de questões intrincadas como a das 

psicoses (em especial dos quadros depressivos e da melancolia, colocada por Freud no rol das 

neuroses narcísicas)4. 

Se considerarmos então que no cerne da questão da melancolia tal como Freud a 

postula está um retorno à oralidade canibalística (de onde se deduziria o dito processo de 

identificação com o objeto e a questão narcísica), devemos tributar a Abraham esta descoberta. 

Em 1915, quando da elaboração de Luto e Melancolia, Freud recebe um presente inesquecível: 

uma carda de Karl Abraham, data de 31 de março, onde Karl chama a atenção de Freud para o 

fato de que nos casos graves de melancolia existe, quase que invariavelmente, a recusa em se 

alimentar, no que este deduzia que a chave para a compreensão do processo poderia estar num 

retorno à oralidade. 

Lembremos que a preocupação com a melancolia, da parte de Abraham, é ainda 

mais antiga. Em 1911-1912 (aproximadamente cinco anos antes da publicação de Luto e 

Melancolia) Karl publica um artigo exclusivamente sobre o assunto onde afirma categoricamente 

que “depois de ter retirado o objeto, o investimento libidinal volta-se para o eu e, simultaneamente, 

o objeto é incorporado ao eu”. Mais tarde, em 1924, irá publicar seu “Esboço de uma história do 

                                                
2 Luto e Melancolia, p. 109 
3 Luto e Melancolia, p. 106 
4 Por esta parceria fez por onde merecer palavras entusiasmadas, proferidas pelo próprio Freud em sua homenagem, por 
ocasião de sua morte precoce, aos 48 anos, no dia de Natal de 1925. 



 5

desenvolvimento da libido baseada na psicanálise dos transtornos mentais”5 (este posterior ao 

artigo de Freud) onde confirma alguns pontos comuns com os do seu colega vienense. 

Entretanto parece ser justamente esse artigo de 1912 o lugar onde a pedra 

fundamental do edifício é cravada. Com essa introversão da libido, Abraham abre caminho para 

as considerações freudianas de que, diferentemente do luto, o que está em jogo não é uma 

“perda”. Ou seja, enquanto no luto o que está em questão é uma perda factualmente acontecida, 

na melancolia não se sabe ao certo o que se perde. Freud falará de uma perda desconhecida, ou 

uma perda que escapa à esfera da consciência. Entretanto, o que sugere Abraham quanto a esta 

questão, na sua descrição do mecanismo melancólico, é que o recesso da libido (e não a noção 

de perda) é que é o dado original para aquém do qual não é possível retroceder: parece ser de 

onde tudo parte. 

Aqui aparece para Abraham um outro paradoxo da melancolia: se quisermos 

manter um paralelo com o luto, a melancolia seria uma espécie de “intenção lutosa que precede e 

antecipa a perda do objeto”6. Tal paradoxo traz algo a se pensar para a clínica da melancolia 

hoje? 

Sob essa perspectiva, a melancolia deixaria de ser propriamente uma reação de 

inibição ante a perda de um objeto amoroso, seria mais uma experiência fantasmática onde o que 

é inapreensível se presentifica como perdido. Ou seja, a libido se comporta de tal modo como se 

houvesse tido uma perda, quando, na verdade, nada se perdeu porque, em última instância, nada 

se possuiu nesse nível. Nesse jogo de espelhos onde tudo se negativa, a libido encena uma 

simulação onde o que não podia ser perdido (porque nunca havia sido possuído) aparece como 

perdido. Desse modo, o que não podia ser possuído (porque talvez nunca tenha sequer sido real) 

pode ser apropriado enquanto objeto perdido. Com o perdão do devaneio livre e sob o risco 

mesmo de parecer tolo (coisa que sou), pergunto: Seria a melancolia então um alumbramento 

angustioso diante uma posse forçada e fantasmagórica? Seria a melancolia uma estratégia para o 

acesso ao real inapreensível delimitanto um âmbito por meio do qual se poderia acessá-lo 

tentando um modo de posse do objeto que, por sua especificidade, perda alguma poderia 

ameaçar? E se assim o for, isso não seria um modo de posse totalitária e alumbrada da coisa que 

nos lembraria um espécie de “faz-de-conta” da totalidade psicótica? Ou será a ambigüidade 

fantasmática do objeto da intenção melancólica (real e irreal; incorporado e perdido; afirmado e 

negado) nos remeteria a um outro ponto: este objeto teria algo a ver com o fetiche uma vez que é, 

a um só tempo, sinal de algo e de sua ausência? 

Uma outra questão extremamente curiosa que se impõe é: de onde viria o tal 

“triunfo do objeto sob o eu” de que nos fala Freud? Que espécie de triunfo é este que consiste em 

                                                
5 ABRAHAM, K. Esquisse dúne histoire du développement de la libido basée sur la psychanalyse des troubles 
mentaux. In: Oeuvres complétes. s.d. v.2. 
6 Agamben, p. 44 
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triunfar com a própria supressão (como os homens bomba e os kamikaze)? Baseado numa 

demanda da psiquiatria do século XIX, esta preocupada com uma onda de crimes canibalescos 

que enchiam de horror e fascínio as páginas dos periódicos da época, é Abraham quem sugerirá o 

propósito de incorporação e identificação subjacente no desejo de devorar o objeto (e o próprio 

Freud, em referência durante “Luto e Melancolia”7, agradece a Abraham este favor). Desse modo, 

a introversão que sugere na carta a Freud e no seu artigo de 1912 tem esse intuito. Sendo assim, 

esses “ogros melancólicos” do século XIX denunciariam mais uma razão para a associação que 

historicamente já se fazia com o deus Saturno-Cronos e sua tão conhecida refeição filiofágica. 

Com tudo isso, vemos que embora as respostas dadas por Abraham não sejam 

exatamente atuais, muitos dos problemas que ele coloca (e do modo como equaciona) são 

perfeitamente contemporâneos. Por isso vale a pena ainda uma tentativa de síntese das 

contribuições abraâmicas acerca do tema: 

O já referido primeiro trabalho anterior onde Abraham trata da melancolia foi 

apresentado no Congresso de Weimar, e tratou fundamentalmente da relação que existe entre a 

depressão e o luto. Contudo, já nesta época (como foi dito acima), contribui amplamente com o 

que viria a ser anos depois o artigo freudiano. Aqui Abraham diferencia tristeza (sentimento de 

natureza consciente) de depressão (de natureza inconsciente e ligada à necessidade de 

abandonar um objetivo sexual sem que se tivesse obtido a satisfação desejada). 

Após a leitura de “Luto e Melancolia” (1917), Abraham volta a escrever sobre o 

tema. Dá a entender que seu “Esquisse...” é preparado em tom de resposta uma vez que cita 

claramente o trabalho de Freud. Diz ele já no princípio: “O texto de Freud ‘Luto e Melancolia’ 

confirma que a melancolia mantém com o sentimento normal do luto a mesma relação que a 

angústia neurótica com o medo”. Seguindo estas considerações, ele aceita a idéia de Freud de 

aproximar o luto normal do luto melancólico, mas, mais do que isso, mostra estar posicionando-se 

quanto às idéias de Freud em termos de uma concordância parcial e não se ruboriza em dizer que 

a metapsicologia desenvolvida até então (sua e de seu colega) é insuficiente para explicar os 

sintomas dos melancólicos: “estou perfeitamente convencido da imperfeição deste ensaio e de 

seus resultados”8. 

Seguirá raciocinando a partir da suposta relação entre a melancolia e a neurose 

obsessiva: “É lugar comum considerar o parentesco psicológico entre a melancolia e a neurose 

obsessiva e o desvio da libido (do paciente) do mundo dos objetos. Entretanto, nada parece 

permitir-nos situar o tal lugar da separação. Além do que suas causas nos parecem ainda 

totalmente obscuras”. 

Ao que parece, para Karl Abraham, dizer que a melancolia é um luto que não se 

processou é insuficiente. Com seu “Esboço de uma história do desenvolvimento da libido...” 

                                                
7 Luto e Melancolia, p. 99 e p.101 
8 Esquisse... , p. 255 
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Abraham ampliou o campo de entendimento da melancolia, estabelecendo, inclusive, sua 

psicogênese a qual tentarei resumir nos dois parágrafos seguintes: 

Abraham parte de um pressuposto simples: a idéia de que toda e qualquer perda 

seria geradora de um sentimento depressivo que, por sua vez, desencadearia no sujeito uma 

espécie de perturbação libidinal, incapacitando o indivíduo para amar. Isto seria o resultado do 

ódio que, ao ser projetado para o exterior, levaria o sujeito a responsabilizar o mundo pela sua 

infelicidade e, ao mesmo tempo, se mal dizer e depreciar. 

Seria então este mecanismo quem despertaria impulsos sádicos tais como desejo 

de vingança e atitudes hostis em relação às pessoas. O apagamento (supression) desses 

impulsos levaria ao aparecimento de culpa e auto-acusações, revelando assim uma satisfação 

masoquista (fechando o circuito). Seria desse modo que a díade amoródio interferiria no 

desenvolvimento normal da libido causando uma transtorno (trouble). 

Nos dizeres de Abraham: 

“Para esclarecer o desenvolvimento que preside à entrada na neurose obsessiva e na melancolia, 
voltemos ainda uma vez a falar dos períodos relativamente assintomáticos da vida do paciente. A 
"remissão" do obcecado ou "intervalo" do maníaco-depressivo mostram-se como momentos de 
sublimação bem-sucedida das pulsões anais e sádicas. Quando uma ocasião particular desperta o 
perigo da perda objetal, os pacientes dos dois grupos têm reações violentas. Toda a força da libido 
com fixação positiva se eleva contra a supremacia ameaçadora da corrente hostil ao objeto”. 

Ou seja, é uma briga interior à libido: o conflito se dá entre tendências opostas que 

permanecem dentro da libido. A libido com uma fixação dita positiva se elevaria contra a corrente 

(libidinal) hostil ao objeto. "Ali onde predominam as tendências conservadoras, conservar e 

submeter, o conflito com o objeto de amor dá lugar às manifestações obsessivas". Isso é 

conhecido. "Quando ao contrário vencem as tendências sádico-anais que visam a destruir e 

rejeitar o objeto, o sujeito chega a um estado de depressão melancólica." (Abraham em 

Esquisse... p.264). 

Ou ainda: 

 
O processo regressivo do melancólico não pára na etapa sádico-anal precoce, mas tende às 
organizações libidinais ainda mais primitivas. Tudo se passa como se o ultrapassamento da fronteira 
entre as duas sub-fases anais fosse particularmente grávido de conseqüências nefastas. A dissolução 
das relações objetais parece precipitar a libido numa queda de etapa em etapa. (Abraham em 
Esquisse, p.265). 
 

Quanto à questão de o conflito se dar entre tendências opostas que permanecem 

dentro da libido isso se tornará mais claro se lembrarmos que o inconsciente para Abraham seria 

exatamente este duelo de duas vertentes da libido, duelo que explicaria a melancolia (bem como 

qualquer outro fenômeno metapsicológico). 

Um outro trecho de fundamental importância do Esquisse... é sobre a 

especificidade da introjeção da libido (cerne da melancolia). Diz ele: 



 8

No sujeito normal, a introjeção se segue a uma perda real (falecimento) e está sobretudo a serviço da 
conservação da relação com o defunto. É uma maneira de manter o defunto vivo dentro de mim (...). A 
introjeção melancólica, ao contrário, ocorre a partir de uma perturbação fundamental da relação 
libidinal com o objeto, e é a expressão de um conflito de ambivalência do qual o ego só consegue se 
separar retomando por sua própria conta a hostilidade contra o objeto. (Abraham em Esquisse, p. 
269). 

 

Outra conclusão importante neste trabalho diz respeito à relação entre melancolia e 

neurose obsessiva (sempre comparadas durante o texto). Diz Mezan: “A melancolia não apenas 

está próxima da neurose obsessiva, pela sua fase libidinal de origem, mas ainda está próxima da 

paranóia, pela estratégia complementar de recuperação de um objeto originalmente atacado, e 

portanto perdido ou eventualmente destruído.” 

Entretanto, temos que ler Abraham com muito cuidado uma vez que ele situa todas 

essas coisas numa perspectiva desenvolvimentista, perspectiva negada por Lacan ao supor os 

momentos existenciais como estádios ou posições. Abraham fala em etapas do desenvolvimento 

da libido muito demarcadas (seis ao todo), seqüenciadas e conectadas (onde uma cede ante ao 

aparecimento da outra)9.  

Entretanto suas contribuição foram e são fundamentais. Restam ainda questões a 

serem pensadas. 

- Qual a relação entre a melancolia da perda (sem perda) do objeto (sem objeto) e 

função “desobjetalizante” da pulsão de morte? 

- Havendo um componente narcísico tão forte na melancolia, onde o EU manifesta 

um grande amor por si mesmo10, sendo inclusive daí que a melancolia extrai suas características, 

como pensar a subjugação de eros a ponto de se cogitar, nesse quadro, um risco de suicídio? 

Como um EU tão vinculado à vida (pela libido narcísica liberada) pode procurar a autodestruição 

como saída? Quem triunfa afinal? 

- Como pensar o que ficou em aberto em relação à relação entre melancolia e 

mania? Segundo Freud a mais curiosa e ainda inexplicada peculiaridade da melancolia. 

- Por fim, como já discutimos neste mesmo grupo, haveria algum registro mais 

privilegiado para se tomar a melancolia? Segundo Isidoro Vegh a melancolia seria uma psicose 

embora não estivesse inteiramente neste registro, pois algo funciona especularmente (haveria 

então, para este, uma compensação especular); Em Psicose e Laço Social, Quinet sustenta a 

                                                
9 Sua idéia de développement de la libido seria: 
Estágio 01 -> de sucção 
Estágio 02 -> sádico-oral ou canibal 
Estágio 03 -> sádico-anal expulsivo 
Estágio 04 -> sádico-anal retentivo 
Estágio 05 -> fálica (primeira genital) 
Estágio 06 -> fase genital propriamente dita com o aparecimento do amor objetal 
10 Luto e Melancolia, p. 110 
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melancolia como sendo uma Psicose; e Lambotte considera-a como uma neurose narcísica (pela 

existência do gozo da perda do objeto, de um algo a ser gasto, o que fugiria da Psicose). 

Em todo caso, muito há a se pensar sobre a tal ferida aberta que absorve de todos 

os lados a energia de investimento esvaziando o EU até a sua total inanição. Será que Simão 

Bacamarte estava certo? Será que não há, enfim, remédio certo para as dores da alma? 
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