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Resumo: A obra de Caio Fernando Abreu especificamente a coletânea de contos Além do ponto 
e outros contos (2010) deparamo-nos com tessituras enredadas nos nós da melancolia, a 
exemplo da narrativa Além do Ponto, onde se inscreve a trajetória de um personagem, sem 
nome. Utilizando a perspectiva cientifica da psicanálise entenderemos esse 
personagem/narrador como sujeito marcado pela melancolia, aquele que se arrasta, cai, 
escorrega, desiste, levanta... nas tentativas de alcançar o objeto desejado, um tanto 
desconhecido. 
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INTRODUÇÃO 

 

Os encantos de Eros configuram e afetam o homem, em sua trajetória de perdas e 

ganhos. Cantado desde a mitologia Grega, no mito sobre a origem dos povos, quando 

Zeus, insatisfeito com seus filhos, torna-os incompletos, separando cada indivíduo em 

duas partes, o amor faz germinar a necessidade de união com outro, numa tentativa 

perene e inócua de um dia, nas estações da vida, sanar a incompletude. Nessa divisão do 

ser, o amor surge como cura, ilusão e possibilidade de anular a separação que nos torna 

não apenas humanos, mas sujeitos desejantes. Escapa-se do desamparo quando se une 

ao amor, numa dialética universal. 

E, se, por ventura, o amor não for encontrado? Se o objeto amado, almejado, 

tornar-se sempre desconhecido? Desamparado, outrora dividido, sem encontro com sua 

metade, o sujeito faz-se morada da melancolia, cujos laços aprisionam o amante numa 

contínua e infindável busca por um objeto perdido e, mormente, desconhecido. 

Nos recônditos do melancólico, território no qual penetraremos, a lógica 

desamparo/amor surge como enigma indecifrável, algo não atingido, ou melhor, 

atingido por um narcisismo egóico, incapaz de reconhecer as artimanhas de Thanatos, 

que goza o tempo todo, do sofrer imposto ao Amor. 
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A literatura, enquanto espaço criativo redesenha com certa propriedade, o drama 

do enamoramento melancólico, onde encontramos personagens desejosos de amor, que, 

não raras vezes, vivificam-se no gozo do abandono e da solitude. Nesse contexto, 

destacamos a obra Além do ponto e outros contos (2010) do autor literário brasileiro 

Caio Fernando Abreu3 (1948 – 1996), conhecido como um expoente de sua geração 

que, em suas narrativas, apresentava uma visão dramática das dores humanas do mundo 

moderno, retratando o fragmentado ser humano. 

Na obra, deparamo-nos com tessituras enredadas nos nós da melancolia, a 

exemplo da narrativa Além do Ponto, onde se inscreve a trajetória de um personagem, 

sem nome, que, num dia chuvoso, anda, anda, anda, cai, levanta, esbarra, até chegar 

na porta – simbólica – do grande Outro lacaniano, aquele que não está lá, que não o 

espera, que desconheço. Todavia, a esse Outro tenta, desesperadamente, dirigir sua 

demanda. 

Para análise do conto utilizaremos a perspectiva cientifica da psicanálise. Dessa 

forma entenderemos esse personagem/narrador como sujeito marcado pela melancolia, 

aquele que se arrasta, cai, escorrega, desiste, levanta..., nas tentativas de alcançar o 

objeto desejado, um tanto desconhecido. No conto Além do Ponto, desde a primeira 

linha, figura a melancolia, reverberando a angústia do protagonista em seu percurso 

rumo ao objeto amado, revestido de energia libidinal para atingir o inalcançável. 

Exposto isso, a psicanalise inaugura seu estudo sobre a melancolia pela 

elucubração do fundador dessa ciência, o médico de Viena, Sigmund Freud, no 

intitulado texto Luto e melancolia (1915/1917). Além do aporte teórico freudiano, 

utilizaremos os apontamentos de outros psicanalistas, entre eles, o francês Jacques 

Lacan, um exponencial nome da psicanalise, após Freud. 

Na analise psicanalítica, a melancolia está atualmente entendida como uma 

espécie de psicose. Porém, inicialmente Freud entendeu a melancolia como uma 

neurose narcísica, cujo ego funde-se ao objeto perdido. Para entendermos a melancolia 

pelo viés psicanalítico é necessário compreendermos um pouco da história da 

melancolia na sociedade. 

                                                           
3 Caio Fernando Abreu era jornalista, dramaturgo, literário. Reconhecido como um dos maiores lierários 
brasileiros de sua geração. 
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Roudinesco e Plon na respeitada obra Dicionário da Psicanálise (1998) realizam, 

magistralmente, um breve estudo sobre a historicidade da melancolia. Destacando a 

análise dos autores a melancolia, embora analisada pela medicina e psicanalise, 

primeiramente foi entendida, ou melhor, vivenciada e expressa pelos artísticas, 

filósofos, pintores e historiadores que, embora de forma artística mas sobretudo 

humana, souberam garantir-lhe um estatuto teórico científico. Dentre tantos que 

relataram artisticamente o sentimento melancólico, os autores destacam a descrição de 

Homero sobre a tristeza de Belerofonte, a teorização de Aristóteles sobre o “espítrito 

melancólico”, e o relato de Hipócrates sobre Demócrito, que dissecava os animais para 

encontrar a causa da melancolia. Entretanto a teoria dos humores criada por Hipocrátes 

permitiu descrever de forma semelhante os sintomas clínicas da melancolia que seriam 

compreendidas séculos depois. Os sintomas destacados na teoria dos humores são o 

animo entristecido, ausência completa de desejo, impressão de entorpecimento seguido 

de ânimo exacerbado, sentimento de estar em um abismo infindável, nutrido por uma 

atração pela morte. 

No fim da Idade Média, o médico Thomas Willis (1621-1675) aproximou a melancolia 

ao ciclo maníaco-depressivo. Porém foi o filósofo Robert Burton (1577-1640), em 

1611, quem forneceu a versão canônica dos sintomas e manifestações da melancolia ao 

escrever Anatomy of Melancholy. destacando-a como sininoimo de tristeza sem causa. 

A melancolia passa a ser compreendida como uma causalidade existencial, um 

sentimento desesperado de abandono de uma divindade. 

No fim do século XVIII, a Europa vivenciou uma derrocada da monarquia e da 

aristocracia, especialmente a sociedade francesa, naufragando o sonho dos jovens 

aristocratas em obter a herança de suas famílias, e dos velhos aristocratas sem poder 

usufruir do poder que outrora conquistaram. Instalou-se um sentimento mórbido, de 

tédio a felicidade, um tédio massificado na sociedade. 

O século XIX foi um século marcado pelo avanço da neurologia e psiquiatria, 

especialmente na Europa. A melancolia, então, foi submetida a diferentes terminologias, 

adentrando num reconhecimento nosográfico, dominado pela divisão entre neurose e 

psicose. 

O século XIX ascende o poder da medicina, especialmente da psiquiatria, que adota 

novas formas de estudar e nomear a melancolia, e com êxito cria um conjunto de 
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sintomatologias, ponto principal em que insere a melancolia ao complexo psicótico. 

Assim, a melancolia foi chamado de lipemania por Jean-Ètinne Esquirol (1772-1840) e 

posteriormente foi conhecida como loucura similar, aproximando-se da mania por Jean-

Pierre Flaret (1794-1870). Emil Kraepelin então, no fim do século XIX, fundiu a 

melancolia a psicose maníaco-depressiva. 

Sigmund Freud ao iniciar seus estudos metapsicologicos não recusará totalmente o 

entendimento da psicquiatria em relação aos diversos transtornos conhecidos. Porém, 

realizará uma nova forma de compreender a etimologia dos transtornos e com isso uma 

nova forma de enxergar a complexidade humana e seus transtornos. 

Na melancolia, Freud não compreenderá uma psicose, primeiramente. Anteriormente ao 

seu escrito mais abrangente sobre o assunto, o primeiro escrito freudiano em que analisa 

a melancolia aparece em Rascunho G (1895), em que não reconhece a melancolia como 

um transtorno de humor. Nesse artigo, de acordo com Edler (2008), Freud realiza as 

primeiras interrogações a respeito do tema, realizando uma sutil analogia a neurastenia, 

iniciando um aparato de sintomas melancólicos como a apatia e desinteresse aos 

aspectos sociais, empobrecimento de excitação e paralisação sexual, enfim, seria uma 

perda de vitalidade e demonstração de desinteresse pela vida. 

Assim, o pai da psicanalise apresenta uma introdução da melancolia com o luto. Ele 

defendia a melancolia como uma situação de luto pela perda da libido, situação que não 

se assemelha ao luto pela perda de um objeto amado conhecido. 

 
A fim de obtermos algum proveito desse material, precisamos estabelecer 
alguns pontos de partida fixos. Estes parecem ser proporcionados pelas 
seguintes considerações: (a) O afeto correspondente à melancolia é o luto - 
ou seja, o desejo de recuperar algo que foi perdido. Assim, na melancolia, 
deve tratar-se de uma perda - uma perda na vida pulsional. (b) A neurose 
nutricional paralela à melancolia é a anorexia. A famosa anorexia nervosa das 
moças jovens, segundo me parece (depois de cuidadosa observação), é uma 
melancolia em que a sexualidade não se desenvolveu. A paciente afirma que 
não se alimenta simplesmente porque não tem nenhum apetite; não há 
qualquer outro motivo. Perda do apetite - em termos sexuais, perda da libido. 
Portanto, não seria muito errado partir da ideia de que a melancolia consiste 
em luto por perda da libido (FREUD, 1895/1996, p. 150). 

 
Freud retomará a melancolia comparando-a com o processo de luto no magistral 

artigo Luto e Melancolia (1915/1917), destacando em ambos a dor referida a uma perda 

que, no luto, é uma perda real e conhecida, como perder uma pessoa de estima, 

enquanto que na melancolia, essa perda do objeto não é conhecida. Para o luto, Freud 
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(1917/1996, p. 243). Na melancolia, o trabalho psíquico realizado pela perda do objeto 

desconhecido, será o mesmo do trabalho do luto. 

 
Apliquemos agora à melancolia o que aprendemos sobre o luto [...] mesmo 
que o paciente esteja cônscio da perda que deu origem à sua melancolia, mas 
apenas no sentido de que sabe quem ele perdeu, mas não o que perdeu nesse 
alguém. Isso sugeriria que a melancolia está de alguma forma relacionada a 
uma perda objetal retirada da consciência, em contraposição ao luto, no qual 
nada existe de inconsciente a respeito da perda (FREUD, 1917/1996, p. 143). 

 
 

Importante citar que o artigo Luto e melancolia, quando escrito, Freud já havia 

elaborado alguns conceitos fundamentais de sua teoria, entre eles, inconsciente, libido 

do eu, narcisismo, e já havia pensado sobre outros conceitos essenciais, como superego 

e ego. No texto de 1915/1917, Freud analisa o papel do ego e do superego diante da 

construção melancólica. Ele afirma que 

 
O melancólico exibe ainda outra coisa que está ausente no luto - uma 
diminuição extraordinária de sua autoestima, um empobrecimento de seu ego 
em grande escala. No luto, é o mundo que se torna pobre e vazio; na 
melancolia, é o próprio ego. O paciente representa seu ego para nós como 
sendo desprovido de valor, incapaz de qualquer realização e moralmente 
desprezível; ele se repreende e se envilece, esperando ser expulso e punido. 
Degrada-se perante todos, e sente comiseração por seus próprios parentes por 
estarem ligados a uma pessoa tão desprezível. Não acha que uma mudança se 
tenha processado nele, mas estende sua autocrítica até o passado, declarando 
que nunca foi melhor. Esse quadro de um delírio de inferioridade 
(principalmente moral) é completado pela insônia e pela recusa a se 
alimentar, e - o que é psicologicamente notável - por uma superação do 
instinto que compele todo ser vivo a se apegar à vida (FREUD, 1917/1996, p. 
143). 
 

Entretanto, será em 1923 com o texto Ego e Id que Freud completará seu 

pensamento em torno dos conceitos e funções do ego, superego e sua função narcísica.  

Haverá a junção do complexo melancólico, com a participação da culpabilidade do ego 

diante do superego demasiado exigente. 

Assim, conforme explica Rivera (2012) sobre o processo de perda de objeto Freud 

retoma o papel do ego nessa perda libidinal, que ele nomeia como “trabalho de luto”, 

sendo esse em que o ego não apenas desliga-se pulsionalmente do objeto, ele se refaz no 

jogo com o objeto, dessa forma, ele não reconhece esse objeto.  Assim, dispõe Freud 

(1923, p. 31): 

Na melancolia, a impressão de que o superego obteve um ponto de apoio na 
consciência (consciousness) é ainda mais forte. Mas aqui o ego não se arrisca 
a fazer objeção; admite a sua culpa e submete-se ao castigo. Entendemos a 
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diferença. Na neurose obsessiva, o que estava em questão eram impulsos 
censuráveis que permaneciam fora do ego, enquanto que na melancolia o 
objeto a que a ira do superego se aplica foi incluído no ego mediante 
identificação. (Freud, ESB, 1923/1996, p. 31). 
 

Ainda nesse texto, o mestre Vienense contextualiza que o ego precisa, para 

sobreviver, ser amado pelo superego. Ele explicará a melancolia, não pelo viés da 

psicose, mas sim como uma neurose narcísica, em que se encontra uma perda de 

interesse de si e do mundo exterior e uma ferida ou falta na constituição narcísica do 

sujeito. 

Ele entenderá a melancolia como uma neurose narcísica, onde se encontra a 

presença de uma ferida narcísica. Explicar sobre o viés do narcisismo é retomar a 

construção do indivíduo em suas primeiras identificações, sendo a primeira, com o pai, 

conforme explica Peres (2010) 

 
A primeira identificação apontada por Freud realiza-se com o pai e constitui a 
origem do ideal do eu, instância que nos fala dos ideais incorporados pela 
criança. A tensão entre o ideal do eu e as possibilidades reais do eu gera 
culpa, que se presentifica na melancolia de forma bastante severa. O 
melancólico aceita as reprimendas do seu supereu, admite a culpa e se 
castiga. Em 1924, Freud concluiu pela existência de uma neurose narcísica e 
nessa categoria situou a melancolia, ou seja, uma neurose decorrente de 
conflitos entre o eu e o supereu (PERES, 2010, p. 38). 

 
Lacan insere a melancolia no cerne psicótico, e não neurótico, como pregou 

Freud. Para Lacan, pode-se dizer que o objeto a, como aquele causa do desejo, é o que 

faz dinamismo da libido. O objeto a, no melancólico, está “fora do jogo”, ficando o 

padecimento que vai recaindo sobre o sujeito, arrastando-o, subtraindo-o, duvidando de 

si e em relação ao mundo exterior. Coloca o sujeito numa vivência de perda, de dúvida, 

de culpa, de dor de existir.  

Lacan sugere que os pontos perda e culpabilidade, aparecem na melancolia em sua 

forma delirante, levando esse sujeito embebecido pela melancolia, à sua construção 

delirante de indignidade moral, nomeado por Lacan de dor de existir em estado puro. 

Seria, no cerne melancólico, um sujeito que não é culpado pela perda do objeto a, mas 

se responsabiliza por ela, sentindo-se indigno diante do Outro. 

Assim, esses sujeitos, diferentemente dos sujeitos de constituição neurótica, não 

obtêm um recurso de identificar, de encontrar, de dar sentido a sua vida no desejo do 

Outro, refugiando-se na carência de não poder ser no Outro, como um significante 

fálico. A culpabilidade existirá, conforme Lacan elucida, por não gozar a vida. 
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No conto de Caio Fernando de Abreu, Além do ponto, enxergamos um 

narrador/personagem brigando consigo, debatendo-se e duvidando de si no trajeto para 

o encontro, demasiadamente imaginado, com o objeto amado. No caminho, diante de 

tantas ideias dramáticas para o encontro, o narrador/personagem, em uma noite chuvosa, 

cai, levanta, anda, anda, anda, tropeça, para, pensa, destrói-se, imagina se será abraçado 

ao encontrar o objeto amado. Porém, dar-se conta de que, ao objeto amado reconhecer o 

quanto esse é faltante, omisso, desleixado diante de si e do mundo, perde a esperança de 

encontrar o objeto. Momentaneamente, volta a caminhar, na chuva, caindo, levantando, 

andando, andando, andando, sonhando com o encontro do objeto. 

Estará o objeto desejado esperando por ele? O personagem/narrador não saberá, 

pois esse traiçoeiramente é desconhecido, traiçoeiramente fundido nesse que o procuro, 

e não o encontrará. O narrador/personagem bate na porta, simbólica, do objeto. Por não 

encontrar-se enquanto desejo de grande Outro, as paixões serão sorrateiramente vividas, 

nunca correspondidas, porém, nem mesmo por si, pelo sujeito melancólico, 

reconhecidas. 

 
mas ia indo pela chuva porque esse era meu único sentido, meu único 
destino: bater naquela porta escura onde eu batia agora. E bati, e bati outra 
vez, e tornei a bater, e continuei batendo sem me importar que as pessoas na 
rua parassem para olhar, eu quis chamá-lo, mas tinha esquecido seu nome, se 
é que alguma vez o soube, se é que ele o teve um dia, talvez eu tivesse febre, 
tudo ficara muito confuso, ideias misturadas, tremores, água de chuva e lama 
e conhaque batendo e continuava chovendo sem parar, mas eu não ia mais 
indo por dentro da chuva, pelo meio da cidade, eu só estava parado naquela 
porta fazia muito tempo, depois do ponto, tão escuro agora que eu não 
conseguiria nunca mais encontrar o caminho de volta, nem tentar outra coisa, 
outra ação, outro gesto além de continuar batendo, batendo, batendo, 
batendo, batendo, batendo, batendo, batendo, batendo, batendo, batendo, 
batendo, batendo, na mesma porta que não abre nunca (ABREU, 2015, p. 
26). 

 

O frio, a chuva, o pensar incessante, a noite, a lama, a sujeira, presentificados no 

conto, permitem que leitor e personagem (re)conheçam a dor, isenta de nomeações, pela 

lente clara e límpida, a representação de uma rota vazia e sem significações. 
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