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HASSOUN, Jacques. A crueldade melancólica. Tradução

de Renato Aguiar. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira,

2002. 156 p. ISBN 85-200-0601-9.

A maledicência do desejo

acques Hassoun nasceu em Alexandria
em 1936, inserindo-se posteriormente

na cultura francesa. Membro da École
Fraudienne de Paris, é um estudioso da
melancolia. Também escreveu: L’exil de La
Langue (1993) e L’obscur objet de la haine
(1997), entre outros.

O termo melancolia está presente
desde os filósofos da Antigüidade. A “tris-
teza negra”, o “horror paralisante” vem
sofrendo alterações conceituais ao longo
dos séculos. São muitos os quadros clíni-
cos relacionados à melancolia, e eles não
se equivalem. Substituir o termo melan-
colia por depressão, por exemplo, não é
sem conseqüências – provoca uma dificul-
dade de apreensão dos conceitos, redun-
dando em falta de rigor clínico.

O que têm a dizer os psicanalistas so-
bre as formas clínicas da tristeza e da dor
de existir ? A crueldade melancólica é um
livro ético. Seu autor é um psicanalista
que faz trabalhar o termo melancolia por
meio de sua prática clínica, abordando as
possibilidades da psicanálise na clínica
da melancolia.

O livro apresenta de forma viva e clara
o tratamento psicanalítico na melancolia, tra-
zendo a beleza das publicações românticas
tão comuns aos melancólicos. Hassoun re-
toma o trajeto de Freud, desde suas corres-
pondências com Abraham, enfatizando a im-
portância da introdução da pulsão de morte

em Além do princípio do prazer – texto es-
crito quatro anos após Luto e melancolia.
Para trabalhar a patologia própria ao su-
jeito melancólico, Hassoun articula o mo-
delo freudiano do luto com o discurso de
Lacan no que tange ao conceito de objeto.
Quanto ao luto do sujeito melancólico,
Hassoun o compreende como impossível –
aqui estaria o princípio da destruição me-
lancólica –, pois a partir da impossibilida-
de do luto, o sujeito “mergulha em uma
tristeza infinita”.

O melancólico apresenta-se na clínica
de forma passiva, indignado com o passa-
do, sem perspectivas e apostas no futuro,
com um profundo mal-estar psíquico, inca-
paz para agir, reprimido de suas forças,
abatido, exprimindo a experiência de des-
subjetivação. Na melancolia a via de sub-
jetivação, de acesso à palavra que poderia
nomear o objeto perdido, está intercepta-
da, há a “falta da falta”. No luto, de maneira
distinta, os processos de perda são postos
em palavras – o princípio da realidade im-
põe-se ao sujeito.

Em A crueldade melancólica, essa es-
pecífica relação do sujeito melancólico com
o objeto é trabalhada com o recurso do ob-
jeto a. Vemos presentes no livro diversas
categorias lacanianas. A hipótese de Has-
soun é a de que o sujeito melancólico não
pôde fazer uma identificação primeira, es-
pecular. O objeto está ausente, suicidado,
desencadeando o que chama de crueldade
melancólica. Portanto a falha, na primeira
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forma de identificação adicionada à ausên-
cia de objeto, poderia explicar a crueldade
do melancólico. “Instalando-se na margi-
nalidade” em vez e lugar da Lei, como diz o
autor, o sujeito promove o seu Mal, é tirano
consigo e com os outros.

Os casos clínicos que o autor apresenta
são modalidades de relação do sujeito com
o objeto da melancolia. Em um melancólico
que se droga, Hassoun entende o “objeto-
droga” como “uma das figuras do laço que
articula o Mal, tal como ele trabalha o social,
com a infelicidade individual e a crueldade
melancólica”. Em uma mulher que não pára
de comer, Hassoun vê uma mulher que tra-
zia a marca de um desmame não completa-
do aprisionando-a em uma “oralidade de-
vastadora”. O analista Hassoun oferece a
interpretação que propõe um sentido ao
gozo, algo que possa adquirir o caráter de
um significante, dizendo: “Talvez seja uma
certa falha de alimentação (do bebê), que
esteja sendo compensada”.

Vê-se, portanto, que a hipótese que o
autor tenta sustentar nesses casos clínicos
é a de que o melancólico não teve o luto
compartilhado no desmame. À mãe caberia
perder o seio, oferecendo-o à criança, que
posteriormente o cederá. Esse momento de
desligamento pulsional pode ser apreendi-
do na seguinte passagem: “Não é quando o
Outro se dá como suscetível de perder essa
parte de si que permite ao bebê um enlaça-
mento das pulsões parciais à pulsão de
morte? O objeto perdido do ‘primeiro Ou-
tro, a mãe ocasionalmente’ (como a desig-
na Lacan), não pôde aqui se representar
como modelo primeiro de constituição do
objeto. Na falta do objeto perdido em con-
seqüência do Outro, vítima da falta de pri-
vação, o melancólico na sua acepção clássi-
ca ou em suas equivalências sintomáticas
(...) tenta ressuscitar, pela degradação e pelo
suplício de seu corpo (...) um corte ou uma
perda que não teve lugar”. Nesse sentido,

demonstra-se a inviabilidade da “montagem
topológica” entre necessidade-demanda-e
desejo, como também a impossibilidade de
acesso à angústia.

Os casos clínicos são interessantes para
observar a crueldade na forma de dessub-
jetivação da melancolia, mesmo estando fiel
à complexidade que essa clínica nos apre-
senta. Uma pergunta se faz diante da pro-
posta de Hassoun: uma vez impossível
mudar a apreensão do objeto, já que “o
assassinato da Coisa (das Ding) não foi
consumado”, como o analista poderá favo-
recer um bem-dizer o desejo?

Para Hassoun, cabe ao analista como
tarefa “substituir a dor nua e enigmática
pelo trabalho de luto, luto de um objeto ou
de uma abstração colocada em seu lugar”.
A intervenção do analista, portanto, cami-
nhará para o reconhecimento da falta, na
constituição do objeto na transferência.
“Fazer advir”, na melancolia, o objeto como
perdido, supõe que é como não-perdido
(logo, não advindo), pois “o melancólico não
é atormentado por uma perda, mas pela fa-
lha de nomeação de designação possível
dessa perda”.

Lacan situou a “covardia moral” como
correspondente à dificuldade de bem-dizer
o desejo. Para suportar as faltas que lhe
aparecerão durante toda a sua vida, o su-
jeito tem uma saída: desejar. Se o sujeito
cede de seu desejo, ele se entristece. A falta
transforma-se em falta moral, por isso “co-
vardia moral”. É nesse sentido que pode-
mos pensar eticamente na relação do sujei-
to com seu desejo. Para Lacan a depressão
não é uma estrutura clínica, é um afeto cor-
relato à castração. Portanto, há manifesta-
ções depressivas na estrutura neurótica, que
têm relações singulares com o objeto, como
na fobia, na neurose obsessiva e na histe-
ria. Na estrutura neurótica é possível ao
sujeito dizer sobre seu desejo. Assim, pode-
ríamos pensar que na estrutura neurótica
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encontramos a clínica da “covardia mo-
ral”, e no sujeito melancólico a clínica do
que Lacan nomeou de “rejeição do incons-
ciente” – que na clínica da melancolia cor-
responde à falta de inscrição simbólica da
castração, estando o gozo do melancólico
fora da referência fálica.

Hassoun acredita ser possível durante
a análise uma apreensão do objeto dito como
perdido. Essa idéia está presente na passa-
gem: “o melancólico é aquele que não co-
nheceu uma experiência de perda e de um
primeiro luto subjetivante; não que tenha
sido tragado num desejo materno próprio a
torná-lo psicótico, muito ao contrário, ele foi
desesperadamente saciado; desesperada-

mente significa miseravelmente. Algo lhe foi
sacrificado, mas nada lhe foi dado”.

As hipóteses clínicas tratadas pelo au-
tor põem em relevo a discussão atual sobre
as estruturas clínicas, agregando valor para
seu livro e para o campo psicanalítico.
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