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Prólogo

Este livro nasceu de uma constatação: perguntei a mim mesma por
que, após cem anos de existência e de resultados clínicos incontestáveis, a psicanálise era tão violentamente atacada hoje em dia
pelos que pretendem substituí-la por tratamentos químicos, julgados mais eficazes porque atingiriam as chamadas causas cerebrais
das dilacerações da alma.
Longe de contestar a utilidade dessas substâncias e de desprezar
o conforto que elas trazem, pretendi mostrar que elas não podem
curar o homem de seus sofrimentos psíquicos, sejam estes normais
ou patológicos. A morte, as paixões, a sexualidade, a loucura, o
inconsciente e a relação com o outro moldam a subjetividade de
cada um, e nenhuma ciência digna desse nome jamais conseguirá
pôr termo a isso, felizmente.
A psicanálise atesta um avanço da civilização sobre a barbárie.
Ela restaura a idéia de que o homem é livre por sua fala e de que
seu destino não se restringe a seu ser biológico. Por isso, no futuro,
ela deverá conservar integralmente o seu lugar, ao lado das outras
ciências, para lutar contra as pretensões obscurantistas que almejam
reduzir o pensamento a um neurônio ou confundir o desejo com
uma secreção química.
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A Sociedade Depressiva

1

A derrota do sujeito

O sofrimento psíquico manifesta-se atualmente sob a forma da
depressão. Atingido no corpo e na alma por essa estranha síndrome
em que se misturam a tristeza e a apatia, a busca da identidade e o
culto de si mesmo, o homem deprimido não acredita mais na
validade de nenhuma terapia. No entanto, antes de rejeitar todos
os tratamentos, ele busca desesperadamente vencer o vazio de seu
desejo. Por isso, passa da psicanálise para a psicofarmacologia e da
psicoterapia para a homeopatia, sem se dar tempo de refletir sobre
a origem de sua infelicidade. Aliás, ele já não tem tempo para nada,
à medida que se alongam o tempo de vida e o do lazer, o tempo do
desemprego e o tempo do tédio. O indivíduo depressivo sofre ainda
mais com as liberdades conquistadas por já não saber como utilizá-las.1
Quanto mais a sociedade apregoa a emancipação, sublinhando
a igualdade de todos perante a lei, mais ela acentua as diferenças.
No cerne desse dispositivo, cada um reivindica sua singularidade,
recusando-se a se identificar com as imagens da universalidade,

Ver a esse respeito o livro de Christophe Dejours, Souffrance en France. La
banalisation de l’injustice sociale, Paris, Seuil, 1998.
1
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julgadas caducas. Assim, a era da individualidade substituiu a da
subjetividade:2 dando a si mesmo a ilusão de uma liberdade irrestrita, de uma independência sem desejo e de uma historicidade sem
história, o homem de hoje transformou-se no contrário de um
sujeito. Longe de construir seu ser a partir da consciência das
determinações inconscientes que o perpassam à sua revelia, longe
de ser uma individualidade biológica,3 longe de pretender-se um
sujeito livre, desvinculado de suas raízes e de sua coletividade, ele
se toma por senhor de um destino cuja significação reduz a uma
reivindicação normativa. Por isso, liga-se a redes, a grupos, a
coletivos e a comunidades, sem conseguir afirmar sua verdadeira
diferença.4
É justamente a existência do sujeito que determina não somente as prescrições psicofarmacológicas atuais,5 mas também os comportamentos ligados ao sofrimento psíquico. Cada paciente é
tratado como um ser anônimo, pertencente a uma totalidade
orgânica. Imerso numa massa em que todos são criados à imagem
de um clone, ele vê ser-lhe receitada a mesma gama de medicamentos, seja qual for o seu sintoma. Ao mesmo tempo, no entanto,
busca outra saída para seu infortúnio. De um lado, entrega-se à
medicina científica, e de outro, aspira a uma terapia que julga mais
apropriada para o reconhecimento de sua identidade. Assim, perde-se no labirinto das medicinas paralelas.

Essa transformação foi saudada, já se vão dez anos, por Alain Renaut, em
L’Ère de l’individu, Paris, Gallimard, 1989.
3 No sentido como esse termo é empregado por Georges Canguilhem, em La
Connaissance de la vie, Paris, Vrin, 1975.
4 Emprego aqui o termo “diferença” no sentido que lhe é dado por Jacques
Derrida. Ver a terceira parte deste livro, capítulo 3.
5 A psicofarmacologia é uma disciplina que se dedica ao estudo das substâncias
químicas no psiquismo humano.
2
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É por isso que assistimos, nas sociedades ocidentais, a um
crescimento inacreditável do mundinho dos curandeiros, dos feiticeiros, dos videntes e dos magnetizadores. Frente ao cientificismo
erigido em religião e diante das ciências cognitivas,6 que valorizam
o homem-máquina em detrimento do homem desejante, vemos
florescer, em contrapartida, toda sorte de práticas, ora surgidas da
pré-história do freudismo, ora de uma concepção ocultista do
corpo e da mente: magnetismo, sofrologia, naturopatia, iridologia,
auriculoterapia, energética transpessoal, sugestologia, mediunidade etc. Ao contrário do que se poderia supor, essas práticas seduzem
mais a classe média — funcionários, profissionais liberais e executivos — do que os meios populares, ainda apegados, apesar da
precariedade da vida social, a uma concepção republicana da
medicina científica.7
Essas práticas têm como denominador comum o oferecimento
de uma crença — e portanto, de uma ilusão de cura — a pessoas
mais abastadas, mais desestabilizadas pela crise econômica, e que
ora se sentem vítimas de uma tecnologia médica demasiadamente
distanciada de seu sofrimento, ora vítimas da impotência real da
medicina para curar certos distúrbios funcionais. Assim é que
L’Express8 publicou uma pesquisa que revela que 25% dos franceses
passaram a buscar na reencarnação e na crença em vidas anteriores
uma solução para seus problemas existenciais.

Quanto à história da ciência cognitiva e das neurociências, ver a segunda
parte deste livro, capítulo 1.
7 Numa obra instigante, Les Charlatans de la santé, Paris, Payot, 1998, o
psiquiatra Jean-Marie Abgrall deu o nome de “paramedicina” a todas as medicinas
paralelas que pretendem substituir a chamada medicina científica, propondo
uma visão “holista” da doença, ou, em outras palavras, levando em conta sua
dimensão psíquica.
8 L’Express de 30 de janeiro de 1997.
6
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A sociedade democrática moderna quer banir de seu horizonte
a realidade do infortúnio, da morte e da violência, ao mesmo tempo
procurando integrar num sistema único as diferenças e as resistências. Em nome da globalização e do sucesso econômico, ela tem
tentado abolir a idéia de conflito social. Do mesmo modo, tende a
criminalizar as revoluções e a retirar o heroísmo da guerra, a fim de
substituir a política pela ética e o julgamento histórico pela sanção
judicial. Assim, ela passou da era do confronto para a era da
evitação, e do culto da glória para a revalorização dos covardes. Hoje
em dia, não é chocante preferir Vichy à Resistência ou transformar
os heróis em traidores, como se fez recentemente a propósito de
Jean Moulin ou de Lucie e Raymond Aubrac. Nunca se celebrou
tanto o dever da memória, nunca houve tanta preocupação com a
Shoah9 e o extermínio dos judeus e, no entanto, nunca a revisão da
história foi tão longe.
Daí uma concepção da norma e da patologia que repousa num
princípio intangível: todo indivíduo tem o direito e, portanto, o
dever de não mais manifestar seu sofrimento, de não mais se
entusiasmar com o menor ideal que não seja o do pacifismo ou o
da moral humanitária. Em conseqüência disso, o ódio ao outro
tornou-se sub-reptício, perverso e ainda mais temível, por assumir
a máscara da dedicação à vítima. Se o ódio pelo outro é, inicialmente, o ódio a si mesmo, ele repousa, como todo masoquismo,
na negação imaginária da alteridade. O outro passa então a ser
sempre uma vítima, e é por isso que se gera a intolerância, pela
vontade de instaurar no outro a coerência soberana de um eu
narcísico, cujo ideal seria destruí-lo antes mesmo que ele pudesse
existir.10

9 Termo hebraico que designa o genocídio perpetrado pelos nazistas contra os
judeus na Segunda Guerra Mundial. (N.T.)
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Posto que a neurobiologia parece afirmar que todos os distúrbios psíquicos estão ligados a uma anomalia do funcionamento das
células nervosas, e já que existe o medicamento adequado, por que
haveríamos de nos preocupar? Agora já não se trata de entrar em
luta com o mundo, mas de evitar o litígio, aplicando uma estratégia
de normalização. Não surpreende, portanto, que a infelicidade que
fingimos exorcizar retorne de maneira fulminante no campo das
relações sociais e afetivas: recurso ao irracional, culto das pequenas
diferenças, valorização do vazio e da estupidez etc. A violência da
calmaria,11 às vezes, é mais terrível do que a travessia das tempestades.
Forma atenuada da antiga melancolia, a depressão domina a
subjetividade contemporânea, tal como a histeria do fim do século
XIX imperava em Viena através de Anna O., a famosa paciente de
Joseph Breuer, ou em Paris com Augustine, a célebre louca de
Charcot na Salpêtrière. Às vésperas do terceiro milênio, a depressão
tornou-se a epidemia psíquica das sociedades democráticas, ao
mesmo tempo que se multiplicam os tratamentos para oferecer a
cada consumidor uma solução honrosa. É claro que a histeria não
desapareceu, porém ela é cada vez mais vivida e tratada como uma
depressão. Ora, essa substituição de um paradigma12 por outro não
é inocente.

Ver a esse respeito o brilhante artigo de Françoise Héritier, “Les matrices de
l’intolérance et de la violence”, De la violence II, Paris, Odile Jacob, 1999,
p.321-45.
11 Ver Viviane Forrester, La Violence du calme, Paris, Seuil, 1980.
12 Chamamos de paradigma o contexto do pensamento, o conjunto das representações ou o modelo específico que são próprios de uma época e a partir dos
quais se constrói a reflexão. Toda revolução científica traduz-se numa mudança
de paradigma. Não obstante, no campo que nos interessa, na medicina, na
psiquiatria e na psicanálise, o advento de um novo paradigma não exclui os da
geração anterior: ele o abarca, dando-lhe uma nova significação. Ver Thomas
10
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A substituição é acompanhada, com efeito, por uma valorização dos processos psicológicos de normalização, em detrimento das
diferentes formas de exploração do inconsciente. Tratado como
uma depressão, o conflito neurótico contemporâneo parece já não
decorrer de nenhuma causalidade psíquica oriunda do inconsciente. No entanto, o inconsciente ressurge através do corpo, opondo
uma forte resistência às disciplinas e às práticas que visam a
repeli-lo. Daí o relativo fracasso das terapias que proliferam. Por
mais que estas se debrucem com compaixão sobre a cabeceira do
sujeito depressivo, não conseguem curá-lo nem apreender as verdadeiras causas de seu tormento. Só fazem melhorar seu estado,
deixando-o esperar por dias melhores: “Os deprimidos sofrem por
todos os lados”, escreve o reumatologista Marcel Francis Kahn,
“isso é sabido. Mas o que não se sabe tão bem é que também vemos
síndromes de conversão tão espetaculares quanto as observadas por
Charcot e Freud. A histeria sempre pôs em primeiro plano o
aparelho locomotor. Ficamos impressionados ao ver como se pode
esquecê-la. E também o quanto o fato de evocá-la desperta, no
pessoal médico e não médico, inquietação, recusa ou mesmo
agressividade em relação ao paciente, assim como por parte daquele
ou daquela que recebe esse diagnóstico.”13
Sabemos que a invenção freudiana de uma nova imagem da
psique pressupôs a existência de um sujeito capaz de internalizar as
proibições. Imerso no inconsciente e dilacerado por uma consciência pesada, esse sujeito, entregue a suas pulsões pela morte de Deus,
está sempre em guerra consigo mesmo. Daí decorre a concepção
freudiana da neurose, centrada na discórdia, na angústia, na culpa
Kuhn, La Structure des révolutions scientifiques (Chicago, 1962), Paris, Flammarion, 1970.
13 Marcel Francis Kahn, “De notre mal, personne ne s’en rit”, in Autrement.
Oedipe et les neurones, no 117, outubro de 1990, p.171.
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e nos distúrbios da sexualidade. Ora, é essa idéia da subjetividade,
tão característica do advento das sociedades democráticas, elas
próprias baseadas no confronto permanente entre o mesmo e o
outro, que tende a se apagar da organização mental contemporânea,
em prol da noção psicológica de personalidade depressiva.
Saída da neurastenia, noção abandonada por Freud, e da
psicastenia descrita por Janet, a depressão não é uma neurose nem
uma psicose nem uma melancolia, mas uma entidade nova, que
remete a um “estado” pensado em termos de “fadiga”, “déficit” ou
“enfraquecimento da personalidade”. O crescente sucesso dessa
designação deixa bem claro que as sociedades democráticas do fim
do século XX deixaram de privilegiar o conflito como núcleo
normativo da formação subjetiva. Em outras palavras, a concepção
freudiana de um sujeito do inconsciente, consciente de sua liberdade, mas atormentado pelo sexo, pela morte e pela proibição, foi
substituída pela concepção mais psicológica de um indivíduo
depressivo, que foge de seu inconsciente e está preocupado em
retirar de si a essência de todo conflito.14
Emancipado das proibições pela igualdade de direitos e pelo
nivelamento de condições, o deprimido deste fim de século é
herdeiro de uma dependência viciada do mundo. Condenado ao
esgotamento pela falta de uma perspectiva revolucionária, ele busca
na droga ou na religiosidade, no higienismo ou no culto de um
corpo perfeito o ideal de uma felicidade impossível: “Por essa
razão”, constata Alain Ehrenberg, “o drogado é hoje a figura

Marcel Gauchet assinalou esse fenômeno e se felicita pelo fato de ele permitir
anunciar o fim da onipotência do modelo freudiano. Ver “Essai de psychologie
contemporaine. 1: Un nouvel âge de la personnalité”, Le Débat, no 100,
maio-agosto de 1998. O filósofo canadense Charles Taylor também analisa esse
fenômeno, em Les Sources du moi. La formation de l’identité moderne (1989),
Paris, Seuil, 1998.
14
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simbólica empregada para definir as feições do anti-sujeito. Antigamente, era o louco que ocupava esse lugar. Se a depressão é a
história de um sujeito inencontrável, a drogadição é a nostalgia de
um sujeito perdido.”15
Em vez de combater esse fechamento, que leva à abolição da
subjetividade, a sociedade liberal depressiva compraz-se em desenvolver sua lógica. É assim que, atualmente, os consumidores de
tabaco, álcool e psicotrópicos são assemelhados a toxicômanos,
considerados perigosos para eles mesmos e para a coletividade. Ora,
dentre esses novos “doentes”, os tabagistas e os alcoólatras são
tratados como deprimidos a quem se receitam psicotrópicos. Mas,
que medicamentos do espírito será preciso inventar, no futuro, para
tratar da dependência dos que se houverem “curado” de seu alcoolismo, seu tabagismo ou algum outro vício (o sexo, a comida, o
esporte etc.), substituindo um abuso por outro?

Alain Ehrenberg, La Fatigue d’être soi, Paris, Odile Jacob, 1998, p.17.
Observe-se também que o Dr. Lowenstein, especialista em toxicomania e diretor
do Centro Monte-Christo do hospital Laënnec, levantou a hipótese de uma
ligação estrutural entre o esporte de alto nível, a depressão e o vício em drogas
(doping): “Por que é tão difícil, para os desportistas, interromper o esporte?
Porque ele desempenha o papel de um curativo antidepressivo e ansiolítico. A
pessoa tem uma porção de coisas a fazer: treinar, comer, tomar vitaminas (...).
Quando isso é suprimido, o desportista torna a se ver diante daquilo que há
de mais doloroso: voltar a pensar.” (Libération, 12 de outubro de 1998.)
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Os medicamentos do espírito

A partir de 1950, as substâncias químicas — ou psicotrópicos —
modificaram a paisagem da loucura. Esvaziaram os manicômios e
substituíram a camisa-de-força e os tratamentos de choque pela
redoma medicamentosa.1 Embora não curem nenhuma doença
mental ou nervosa, elas revolucionaram as representações do psiquismo, fabricando um novo homem, polido e sem humor, esgotado pela evitação de suas paixões, envergonhado por não ser
conforme ao ideal que lhe é proposto.
Receitados tanto por clínicos gerais quanto pelos especialistas
em psicopatologia, os psicotrópicos têm o efeito de normalizar
comportamentos e eliminar os sintomas mais dolorosos do sofrimento psíquico, sem lhes buscar a significação.
Os psicotrópicos são classificados em três grupos: os psicolépticos, os psicoanalépticos e os psicodislépticos. No primeiro grupo
encontram-se os medicamentos hipnóticos, que tratam os distúrbios do sono, bem como os ansiolíticos e os tranqüilizantes, que
eliminam os sinais de angústia, ansiedade, fobia e de diversas outras
1 Ver Jean Thuillier, Lex dix ans qui ont changé la folie, Paris, Laffont, 1981;
Michel Reynaud e André Julien Coudert, Essai sur l’art thérapeutique. Du bon
usage des psychotropes, Paris, Synapse-Frison Roche, 1987.
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neuroses e, por fim, os neurolépticos (ou antipsicóticos), que são
medicamentos específicos para a psicose e todas as formas de
delírios crônicos ou agudos. No segundo grupo reúnem-se os
estimulantes e os antidepressivos, e no terceiro, os medicamentos
alucinógenos, os estupefacientes e os reguladores do humor.
A princípio, a psicofarmacologia deu ao homem uma recuperação da liberdade. Postos em circulação em 1952 por dois psiquiatras franceses, Jean Delay e Pierre Deniker, os neurolépticos devolveram a fala ao louco. Permitiram sua reintegração na cidade.
Graças a eles, os tratamentos bárbaros e ineficazes foram abandonados. Quanto aos ansiolíticos e aos antidepressivos, trouxeram aos
neuróticos e aos deprimidos uma tranqüilidade maior.
No entanto, à força de acreditar no poder de suas poções, a
psicofarmacologia acabou perdendo parte de seu prestígio, a despeito de sua impressionante eficácia. Na verdade, ela encerrou o
sujeito numa nova alienação ao pretender curá-lo da própria essência da condição humana. Por isso, através de suas ilusões, alimentou
um novo irracionalismo. É que, quanto mais se promete o “fim”
do sofrimento psíquico através da ingestão de pílulas, que nunca
fazem mais do que suspender sintomas ou transformar uma personalidade, mais o sujeito, decepcionado, volta-se em seguida para
tratamentos corporais ou mágicos.
Não surpreende, portanto, que os excessos da farmacologia
tenham sido denunciados justamente por aqueles que a haviam
enaltecido, e que hoje reivindicam que os remédios da mente sejam
administrados de maneira mais racional e em coordenação com
outras formas de tratamento: psicoterapia e psicanálise.
Essa já era a opinião de Jean Delay, principal representante
francês da psiquiatria biológica, que afirmou, em 1956: “Convém
lembrar que, em psiquiatria, os medicamentos nunca são mais do
que um momento do tratamento de uma doença mental, e que o
tratamento básico continua a ser a psicoterapia.”

