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RESUMO 

 

Este artigo aborda a ideia da depressão, buscando estabelecer algum ponto de encontro entre 

o pensamento de Sigmund Freud e Aaron Beck.  Essa busca não sugere um ecletismo teórico, pois 

estão claras as diferenças da teoria psicodinâmica e cognitiva. Assim, para estabelecer alguns 

pontos de encontro da variável depressão no pensamento de Freud e Beck foi realizado um estudo 

teórico-conceitual com base no texto Luto e Melancolia (1917) e no livro Terapia Cognitiva da 

depressão (1997). A hipótese que sustenta essa investigação é que a interlocução entre tais autores 

constitui um empreendimento não apenas possível como viável. Foram encontrados em seus 

escritos, uma aproximação teórica no que diz respeito às disposições patológicas em Freud e a 

noção de esquemas em Beck, além de ambos evidenciarem a perda como base etiológica dos 

transtornos depressivos. Este artigo buscou colaborar novos desdobramentos teóricos, bem como, 

subsidiar um olhar psicoterapêutico mais próximo da gênese dos sintomas depressivos, 

evidenciando o impacto significativo que esse transtorno ainda causa nos indivíduos no aspecto 

pessoal e social. 
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INTRODUÇÃO 

 

Apesar da extensa literatura científica disponível sobre a depressão, seus sintomas clínicos e 

conceito ainda são bastante investigados não só por profissionais da saúde, mas também por 

filósofos, sociólogos e antropólogos em todo mundo.  A Organização Mundial de Saúde (2005) 

estima que de 10 a 15% da população mundial é acometida por esse mal, sendo que a depressão 

ocupa o 2° lugar das doenças que mais incapacitam as pessoas no mundo, perdendo apenas para as 

doenças cardiovasculares. 

O transtorno depressivo atual, segundo Moreno (2004), não tem mais o perfil clássico típico 

da pessoa triste, onde qualquer leigo menos treinado, poderia reconhecer um possível “candidato 

a depressão”. Esse transtorno veio se modernizando com o tempo. Mesmo a depressão continuando 

a alterar a forma de o indivíduo ver o mundo, o indivíduo moderno, a depender do espectro 

depressivo que o corresponda, tem aprendido a se adaptar ao mundo, de maneira a conviver com 

os sintomas clínicos da depressão e ainda ser uma pessoa produtiva e bem adaptada na sociedade, 

apesar dos prejuízos cognitivos.  Nesse sentido os transtornos clínicos da depressão podem atingir 

de maneira democrática indivíduos de qualquer etnia, gênero ou nível socioeconômico. 

Por mais extensa que seja as pesquisas que versam sobre essa temática, a necessidade de 

estudar sobre os sintomas clínicos do  transtorno depressivo dificilmente tornará saturada, visto a 

morbidade de seus sintomas em outras patologias e principalmente pelos prejuízos causados no 

indivíduo. Nesse sentido, esse artigo buscou aproximar duas visões dicotômicas, no que se refere 

à depressão, com intuito de possibilitar um possível diálogo entre Freud e Beck, bem como, 

atualizar o olhar desse fenômeno que assola um percentual significativo da sociedade desde 

Hipócrates – 400 anos A.C.  

 

A VISÃO DE FREUD 

 

Em 1915 Freud escreve os primeiros rascunhos sobre o que somente em 1917 vai se intitular 

o luto e a melancolia, nesse texto ele lança luz sobre as correlações dos sintomas no luto e na 

melancolia, evidenciando poucas, porém significativas diferenças no quadro geral dessas afecções.  

“Luto é a reação à perda de um ente querido, à perda de alguma abstração 

que ocupou o lugar de um ente querido, como o país, a liberdade ou ideal 

de alguém. Em algumas pessoas isso produz melancolia ao invés de luto, 
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o que desconfiamos que isso possa ter alguma disposição patológica.... 

Embora o luto envolva grandes afastamentos daquilo que constitui normal 

para com a vida, jamais pode considera-lo uma condição patológica e 

submete-lo a tratamento médico. Confiamos que seja superado em lapso 

de tempo e qualquer intervenção seria inútil... Quando o trabalho do luto 

se conclui, o ego fica outra vez livre e desinibido. No luto é o mundo que 

se torna vazio”. (Freud, 1917 p. 249). 

 

“Enquanto que na melancolia, a cessação de interesse pelo mundo externo, 

a perda de capacidade de amar, a inibição de toda e qualquer atividade, a 

diminuição dos sentimentos da autoestima, auto recriminação, expectativa 

delirante de punição”. (Freud, 1917 p. 250). 

 

Tanto no estado de luto quanto na melancolia, Freud relaciona à gênese desses estados a 

questão da perda. Seja simbólica ou real, a perda gera uma resposta psicológica no indivíduo que 

não tem nenhuma disposição patológica, de luto, que apesar do sujeito desenvolver o desinteresse 

momentâneo pelo o mundo, esse estado não corresponde a uma patologia, na mesma proporção 

que foi construída o luto se dissolve sem carecer de nenhuma intervenção psicoterápica ou 

medicamentosa. Já no sujeito que tem alguma disposição patológica, essa mesma perda, ao invés 

de produzir o luto, ela produz a melancolia.  

É necessário compreender esse estado descrito por Freud, pois nuances etiológicas parecem 

compor o quadro da melancolia. Enquanto no luto a perda é mais real, na melancolia, a natureza 

da perda é mais ideal, o objeto pode de fato não ter morrido, mas tenha sido perdido enquanto 

objeto de amor. No luto a perda é consciente, no sentido de saber exatamente o que perdeu, e já na 

melancolia, a perda não é tão fácil de ser nominada, estaria de alguma forma mais inconsciente. 

Numa situação hipotética, para exemplificar o enunciado, imagina que um sujeito qualquer 

cometeu um delito e foi preso, logo ele perdeu a sua liberdade, o seu direito de ir e vir é algo real, 

concreto, assim sendo, se esse indivíduo não traz disposições patológicas, talvez esse possa 

desenvolver um “luto” por conta da sua perda real da liberdade, o que logo a seguir, esse estado se 

desfaz e ele tende a se adaptar a sua nova realidade encarcerado.  

Noutra situação a mulher é perdidamente apaixonada pelo seu marido, onde ela sonha ter 

muitos filhos, ser feliz, e enxerga todas as qualidades do seu esposo, admira-o em sua honestidade 

e amor, e por fatalidade do destino, esse sujeito morre. Nessa situação, a mulher perdeu realmente 

o seu “objeto de amor”, a perda é física, concreta e real, assim, salvo as disposições patológicas 

que ela não tenha, ela poderá desenvolver um estado de luto. Nesse mesmo exemplo conjugal, se 
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ao invés de morrer o marido tivesse a abandonado, por mais que a perda ligeiramente pareça real, 

ela assume o status de simbólica. Por maior que seja a representação psicológica dessa perda, o seu 

objeto de desejo e projeções ainda vive, sendo que o objeto de desejo encontra-se apenas ausente 

em sua vida de relação. Nesse sentido a sua perda é mais ideal, assim, ela poderá desenvolver a 

depender de suas “disposições patológicas” a melancolia.  

Freud dedicou compreender que trabalho o luto realiza? Como o objeto amado não existe 

mais, toda libido direcionada aquele objeto deve ser redirecionada. Segundo Freud 1917 “é fato 

notório que as pessoas nunca abandonam de bom grado uma posição libidinal, nem mesmo, na 

realidade, quando um substituto já lhes acena” (p.250) O que geraria uma oposição compreensível, 

e esta oposição pode ser tão intensa que dá lugar a um desvio da realidade e a um apego ao objeto 

por meio de uma psicose alucinatória. O tempo do luto existe para fazer com que a libido 

direcionada ao objeto se desfaça e o ego fique livre e desinibido.  

Voltando a melancolia, Freud aborda sobre a perda mais ideal que acontece nesse processo. 

O melancólico exibe outra coisa presente no luto: a diminuição extraordinária da autoestima e um 

empobrecimento do seu ego. Paciente representa seu ego como desprovido de valor, apresentando 

às vezes, um delírio de inferioridade. Na perda do “objeto amado” Freud afirma que no estado 

melancólico, as auto recriminações são recriminações feitas a um objeto amado, que foram 

deslocadas desse objeto para o ego do próprio paciente (p.254).   

 

O PENSAMENTO DE BECK 

 

Aaron Beck, psiquiatra norte-americano, professor emérito do departamento de 

psiquiatria na Universidade da Pensilvânia, é conhecido como o pai da Terapia Cognitiva. 

Psicanalista até então, Beck começou a observar mais de perto o fenômeno da depressão e notar 

que existia um tipo de distorção na maneira dos pacientes depressivos olharem as suas 

experiências, começaria então a dissidência do modelo psicanalítico e o nascimento da psicologia 

cognitiva, baseado nos estudos da depressão. 

 A pesquisa sistemática adicional, compreendendo o desenvolvimento e 

testagem de novos instrumentos, validou a noção de que o paciente 

depressivo distorce sistematicamente suas experiências de forma negativa. 

Descobrimos que o paciente em depressão apresentava uma visão global 

negativa de si mesmo, do mundo externo e do futuro, a qual se expressava 
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de modo aparente numa vasta gama de distorções cognitivas negativas. 

(Beck, 1960, p. 13) 

Existe de fato uma diferença conceitual entre o pensamento de Freud e Beck em relação 

ao negativismo e falta de animo em relação ao mundo e as pessoas, enquanto Freud pressupõe que 

esse momento de crise é o momento em que a libido precisa para ressiginificar ou mesmo substituir 

o objeto ausente, o que se perdeu, Beck atribui o estado depressivo a um pensamento disfuncional 

e negativo que faz o sujeito interpretar a vida e o seu redor de uma maneira negativa e depreciativa. 

Um traz a “necessidade inconsciente de sofrer” e o outro aborda o erro de processamento de 

informação devido a uma crença disfuncional. Beck apresenta a diferença teórica do momento de 

crise da depressão, da sua sintomatologia, porém até então, não descreveu a etiologia do transtorno. 

 Voltando a minhas observações sobre os sonhos "masoquistas" que 

constituíram a base de meu estudo original, passei a buscar uma variada 

gama de explicações alternativas para os temas persistentes ou frequentes, 

nos quais o sonhador depressivo aparecia como um perdedor: 

obstaculizado numa tentativa de alcançar algum objetivo importante, ou 

perdendo algo de valor, ou aparecendo doente, defeituoso ou feio. 

Realmente, à medida que me concentrei mais nas descrições que o paciente 

fazia de si mesmo e de suas experiências, pude notar que ele 

constantemente adotava uma construção negativa acerca de si próprio e de 

suas experiências de vida. Essas construções, semelhantes ao conteúdo 

imagético de seus sonhos, se afiguravam como distorções da realidade. 

(Beck, 1960, p. 13). 

 

A partir dessas observações sistemáticas feitas por Beck, ele descreve sobre as possíveis 

origens da sintomatologia do transtorno depressivo que seria a tríade cognitiva e a matriz do 

esquema. A tríade segundo Beck “consiste de três padrões cognitivos principais que induzem o 

paciente a encarar a si mesmo, seu futuro e suas experiências de uma forma idiossincrática”. (p.25). 

 O primeiro componente da tríade gira em torno da visão negativista que o 

paciente tem de si mesmo. Ele se percebe como defeituoso, inadequado, 

doente ou carente. Tende a atribuir suas experiências desprazeirosas a 

defeitos psicológicos, morais ou físicos existentes em si próprios. O 

segundo componente da tríade cognitiva consiste na tendência da pessoa 

deprimida a interpretar suas experiências correntes de uma forma 

negativista. Ela percebe o mundo como lhe fazendo solicitações absurdas 

e/ou colocando obstáculos insuperáveis ao atingimento de seus objetivos 

de vida. O terceiro componente da tríade cognitiva consisto numa visão 

negativista do futuro. À medida que a pessoa deprimida faz projeções a 

longo prazo, antecipa que suas dificuldades ou sofrimentos presentes se 

prolongara-o indefinidamente. Prevê sofrimentos, frustrações e privações 

incessantes. (Beck, 1960 p.25). 
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Um segundo ingrediente fundamental no modelo cognitivo consiste no conceito de 

esquemas. Que são padrões cognitivos relativamente estáveis forma a base da regularidade nas 

interpretações de conjuntos específicos de situações. 

 O termo "esquema" designa esses padrões cognitivos estáveis. Quando 

uma pessoa se depara com uma circunstância particular, um esquema 

relacionado aquela circunstância é ativado. O esquema é a base para a 

modelagem dos dados em cognições (definidas como qualquer ideação 

com conteúdo verbal ou pictórico). Assim, um esquema constitui a base 

para separar, diferenciar e codificar os estímulos com que se confronta o 

indivíduo. (Beck, 1960, p.25). 

A partir da ideia de esquemas, Beck determina como um indivíduo pode estruturar suas 

diversas experiências. Esses esquemas podem permanecer inativos por muito tempo, mas pode ter 

ativado por alguma situação adversa, essa simples ativação determina diretamente o modo como a 

pessoa responde. E na medida em que esses esquemas tornem mais ativos, eles começam a ser 

evocados por uma variedade ampla de estímulos, que a eles se relacionam menos logicamente, 

fazendo com que o paciente torne incapaz de evocar esquemas mais adequados, perdendo o 

controle voluntário sobre seus processos de pensamento. 

Assim, em depressões mais leves o paciente geralmente consegue perceber seus 

pensamentos negativos com alguma objetividade, já no caso da depressão mais grave o pensamento 

acaba sendo dominado por ideias negativas, mesmo sem ter relação lógica entre o real e suas 

interpretações, e nesse ciclo, menos capaz o indivíduo fica perceber a noção de lógica de seus 

pensamentos. A organização cognitiva pode tornar tão independente de estimulação externa que o 

individuo não responde mais a mudanças do seu meio imediato, necessitando de intervenção 

psicoterápica e medicamentosa. 

 Resumidamente, a teoria propõe que as experiências primárias fornecem 

a base para a formação de conceitos negativistas acerca de si mesmo, do 

futuro e do mundo externo. Tais conceitos negativos (esquemas) podem 

estar latentes, mas podem ser ativados por circunstâncias específicas que 

sejam análogas às experiências originalmente responsáveis pelo engaste da 

atitude negativa. (Beck, 1960 p.29)  

Sobre ativação desses esquemas, o que seria de fato a etiologia da depressão, Beck (p.29) 

descreve, por exemplo, “a ruptura de uma situação conjugal pode ativar o conceito de perda, a 

morte de um dos pais na infância, anormalidade ou doença física, e situações adversas”. ou seja, 

Beck começa a listar as possibilidade de ativação dos esquemas que podem disparar o 

comportamento depressivo, relacionando as perdas, sejam elas reais ou simbólicas, como a 

etiologia do transtorno depressivo. 
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O POSSÍVEL DIÁLOGO, O POSSÍVEL “ENCONTRO” 

 

Freud vai dizer em seu texto, que em algumas pessoas, as mesmas influências que 

produziram o luto, vão produzir a melancolia, por conta da suspeita de algumas disposições 

patológicas desses indivíduos, onde algumas pessoas por conta das experiências anteriores que 

tiveram, ao entrar em contato com o evento da perda podem desenvolver o estado patológico da 

melancolia e não apenas o simples luto. Do ponto de vista cognitivo, Aaron Beck ao invés de 

nominar as disposições patológicas de uma maneira geral, ele define o conceito de esquema, para 

designar padrões cognitivos estáveis, que quando se deparam com alguma circunstância em 

particular, um esquema relacionado aquela circunstancia é ativado. E uma série de cognições, 

pensamentos e comportamentos decorrem desses esquemas. E esse processo não acontece com 

todas as pessoas da mesma maneira, pois os esquemas são construídos de maneira particular. Ou 

seja, em um evento de perda, essa circunstância poderia ativar o esquema relacionado às perdas e 

o individuo entrar num processo depressivo. Beck ainda comenta que situações de vida 

desagradáveis - e mesmo extremamente adversas não produzem necessariamente uma depressão, 

a menos que a pessoa seja particularmente sensível àquele tipo específico de situação, pela natureza 

de sua organização cognitiva. Ratificando mais uma vez a possível “disposição patológica” 

cunhada por Freud. 

Qual é do ponto de vista da descrição dos fenômenos, a diferença conceitual de 

disposições patológicas e esquemas relacionados à perda? Os dois conceitos descrevem o mesmo 

fenômeno, o que Freud chamou de disposição patológica no texto Luto e Melancolia, Beck chamou 

de esquema de perda, na Psicologia Cognitiva da Depressão. Nesse sentido, o primeiro ponto de 

encontro, o primeiro diálogo entre essas teorias já foi estabelecido. 

Freud atribui tanto ao fenômeno do luto quanto da melancolia, o processo da perda como 

base etiológica desses fenômenos. Beck descreve o processo da depressão de uma maneira 

minuciosa, evidenciando as distorções da realidade e as construções negativas de si mesmo e do 

mundo. Porém, descrever de que maneira o sujeito depressivo enxerga a realidade não é definir a 

etiologia da depressão. Beck demonstrando a ativação do esquema da depressão exemplifica que 

o cérebro precisa distrair o indivíduo da “perda” e ativa o esquema. É a primeira vez que o Beck 

cita essa causa da depressão e descreve que o fenômeno da perda pode ativar o esquema de perda. 

Em resposta a situações traumáticas, o indivíduo normal ainda conserva o interesse e avalia 
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realisticamente outros aspectos não traumáticos de sua vida. Por outro lado, o pensamento da 

pessoa inclinada à depressão se torna marcantemente limitado e desenvolvem-se ideias negativas 

acerca de todos os aspectos de sua vida. 

Esse seria o segundo encontro do pensamento de Freud e Beck em relação à depressão, 

um acena o direcionamento da libido para substituir o “objeto” ausente e o outro descreve as 

distorções negativas da realidade, mas ambos concordam que a perda é a base etiológica do 

transtorno depressivo. 

 

CONCLUSÃO 

 

A abordagem psicodinâmica vai diferenciar o luto da melancolia e principalmente a 

melancolia da depressão. Para os psicanalistas, depressão e melancolia são fenômenos distintos. 

Freud não escreveu muito em sua obra sobre a depressão, ao contrário da melancolia, ele dedicou 

rascunhos importantes para descrevê-la como uma neurose narcísica. A ideia desse estudo não foi 

atribuir significados comuns do transtorno depressivo entre a psicologia cognitiva e a psicanálise, 

muito menos, dissolver o conceito da melancolia na depressão. Assim, o foco desse estudo 

repousou na tentativa do estabelecimento de um possível dialogo da variável depressão (descrição 

de sintomas clínicos) nos dois textos anteriormente citados.  

A intenção com esse trabalho não foi esgotar o diálogo entre esses autores, pois apesar da 

visão cognitiva do Beck ser bem diferente da psicodinâmica do Freud, não tem como deixar de 

lado o seu passado psicanalítico, e as influências destas teorias na maneira de compreender o 

homem. Teve-se nesse artigo, a preocupação de compreender o pensamento dos autores no 

fenômeno das disposições psicopatológicas e os esquemas, bem como, entender a descrição dos 

sintomas para Freud e Beck, tendo o cuidado de não fazer edições e recortes aleatórios, o que seria 

desonestidade intelectual, mas buscar o núcleo comum de seus pensamentos na descrição dos 

fenômenos acima citados.  

Aprofundar as semelhanças do ponto de vista de Freud e Beck em relação ao transtorno 

depressivo pode vir a gerar, importantes aportes teóricos para elaboração de novas diretrizes do 

transtorno, como também, melhorar o diagnóstico e manejo dentro da esfera psicoterapêutica na 

atualidade.  
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Pode-se pensar que a civilização e o cotidiano exigem do ser humano um constante 

movimento de adaptação, quando algo do real se impõe frente à realidade psíquica, afeta a 

subjetividade, desencadeando um “mal estar” que a partir de Freud (1930) é de estrutura psíquica, 

resultado do conflito entre instintos e a cultura. Acima de tudo, pensar que viver na 

contemporaneidade, pressupõe escolher sempre, escolha pressupõe perda, pois quando se opta por 

algo, sempre se abre mão de alguma coisa também.  Observa-se, pois, um mal estar e suas 

consequências, que afligem a humanidade, sob terminologia da depressão, o que nos leva a 

formulação das questões: 

Que mal estar é este que pode atingir a qualquer um em qualquer época da vida? É a 

depressão uma das formas do próprio estresse, enquanto alterações fisiológicas manifestam no 

organismo? De que maneira vai aprender a “perder” nessa sociedade de ganhos, sem desenvolver 

sintomas depressivos? 
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