


JEAN BELLEMIN-NOEL
(Professor de Literatura Francesa da Universidade

de Par~s VIII)

,
PSICANALISE

E

LITERATURA

Tradução de
Álvaro Lorencini

e
Sandra Nitrini

Revisão científica de

Philippe Willemprt

~. '' ...••.'" ,~

EDITORA CULTRIX
São Paulo



Título do original:
PSYCHANALYSE ET LITT~RATURE

(Coleção "Que Sais-Je?")

Copyright © Presses Universitaires de France. 1978

OBRAS DE FREUD

(Abreviações utilizadas - data - (re)edições francesas - t(tulo e volume da Standard
Edition brasileira, ed. lmago)

IAP

IDR

EDP

MDC

MfT

MVP

EPA

ISA

DRG

ADP' Abrégé de pS)1chanalyse [1938]' PUF.1970.
Esboço de psicanálise. vaI. 23.

AVI L:Avenird'une illusion [1927], PUF (1932) 1971.
O futuro de uma ilusão, voI. 21.

CLP Cinq leçonssur IaPsa [(1904), 1909]' Payot (1950), 1971.
Cinco lições de psicanálise, vaI. 11.

CPS Cinq psychanalyses [1905-1918], PUF (1954),1970.
Fragmento de um caso de histeria, vaI. 7.

Análise de uma fobia em um menino de cinco anos. vaI. 10.

Notas sobre um caso de neurose obsessiva, vaI. 10.

Notas psicanalíticas sobre um relato autobiográfico de um caso de paranóia,
vaI. 12.

Da história de uma neurose infantil] vaI. 17.

Délire et réves dans Ia "Gradiva" de Jensen [1907]. NRF (1949). 1971.
Delírios e sonhos na "Gradiva" de Jensen, vol. 9.

EssaisdePsychanalyse [1915-1923], Payot (1951), 1971.
Além do princípio do prazer. vaI. 18.

A psicologia de grupo e a análise do ego, vaI. 18.

O ego e o id, vaI. 19.

Pensamentos para os tempos de guerra e morte, vol. 14.

Essais de psychanalyse appliquée [1906 - 1923], NRF (1933), 197J.

Inhibition. symptôme. angoisse (1926), PUF (1951), 1968.
Inibições. sintomas. angústia, vaI. 20.

L 'interprétation des rêve$ [1900], PUF (1926), 197/.
A interpretação dos sonhos, voI. 4.

Introdúction à Ia Psa [1915-1917], Payot (1951). 1973.
Conferências introdutórias à psicanálise, vaI. 15.

Malaise dans Ia civilisation [1929] ,PUF (1934), 11Jfl1.

O mal-estar da civilização, voI. 21.

Ma vie et Ia Psa [1925], NRF (1950). 1970.
Um estudo autobiográfico, vol. 20.

Métapsychologie [1915-1917], NRF (1952),1968.
As pulsões e suas vicissitudes. vaI. 14.

Recalcamento, vaI. 14.

O mconsciente, vaI. 14.

Um suplemento metapsicológico à teoria dos sonhos, vol, 14.

MCMLXXXIlI

Direitos de tradução para a língua portuguesa adquiridos com exclusividade pela
EDITORA CULTRIX LTDA.

Rua Dr. Mário Vicente, 374, fone: 63-3141, CEP 04270 - São Paulo, SP

Impresso nas oficinas da
Editora Pensamento

5



Luto e melancolia, vol. 14.

MMO Maise et le monothéisme [1939], NRF (1948), 1971.
Moisés e o monoteísmo, vol. 23.

MRl Le mot d'esprit et sesrapports avec j Tcs. [1905], NRF (1930),1969.
Chistes e sua relação com o inconsciente, vol. 8.

NPS La naissance de Ia prychanalyse [1950] ,PUF (1956);1973.
As origens d!\ psicanálise, VOI. 1.

NPP Névrose, prychose et perversion [1894-1924], PUF, 1973.

NCP Nouvelles conférences sur Ia prychanalyse [1932], NRF (1936), 1971.
Novas conferências introdutórias à psicanálise, voI. 22.

PVQ Psychopathologie de Ia vie quotidienne [1901]' Payot (1948),1971.
A psicopatologia da vida cotidiana, vol. 6.

REI Le Rêve et son interprétation [1901], NRF (1925): 1969.
Sobre os sonhos, vol. 5.

SLV Un souvenvd'enfancede Léonard da Vinci [1910], NRF (1927), 1977.
Leonardo da Vinci e uma lembrança da sua inf'ancia, vol. 11.

TPS La technique Psa [1904 - 1918]' PUF (1953),1970.

TOT Totem et Tabou [1912], Payot (1947), 1971.
Totem e Tabu, vol. 13.

TES Trois mais sur Ia théorie de Ia sexualité [1905], NRF, 1962.
Três ensaios sobre a teoria da sexualidade, vol. 7.

VSX La Vie sexuelle [1907-1931], PUF, 1970.

N.B. Nas referências acima, a data em itálico é a da edição a que remete a página
que indicamos neste livro. Sendo as traduções às vezes antigas, pode acontecer que
nossas citações estejam um tanto modificadas com relação ao texto de referência.

N. dos T. - Neste livro, as citações de Freud foram traduzidas diretamente do francês.

6

ÍNDICE

Advertência

Introdução - Ler a partir da Psicanálise

Capitulo I - Ler com Freud

I. "Aplicar" a psicanálise
lI. Uma liçl[Ode leitura
m. Os escritos freudianos

Capitulo 11 - Ler o Inconsciente

I. O trabalho do sonho

lI. As artimanhas da linguagem
m. Jogar com as palavras

Capitulo IJI - Ler-se a Si Mesmo

I. Representações inconscientes no texto literário
lI. Ganho de prazer e sublimação
m. Da identificação
IV. A "paixão" de escrever
V. O papel e o divã

Capitulo IV - Ler o Homem

I. O humano e o simbólico

lI. Mitos, contos e lendas

m. Tipos e motivos
IV. Gêneros literários
V. Outros modelos

9

11

16

17
18
21

23

24

27
31

34

34
38
41
44
47

52

53
57
59
61

64

7



Capz'tulo V - Ler um Homem

I. Estar implicado em que(m) se lê
11. Psicanalisar o autor: os grandes precursores
m. Os "psicobiógrafos"
IV. Posições da psicobiografia
V. O problema do autor
VI. O caso da autobiografia
VII. A psicocrítica, ou Charles Mauron, I

Capz'tulo VI - Ler Texto

I. "Gradiva": passo de dançarina ou passo em falso?
lI. Intervir no texto

m. Das "associações" às "superposições" (Mauron, 11)
IV. Realizações e perspectivas

Conclusão

Bibliografza Sumária

8

67

68
70
72
74
76

78
80

83

84
86

89

92

96

99

ADVERTENCIA

A psicanálise (entendo por este termo a doutrina freudiana) mais do
que uma ciência é a arte de decifrar uma verdade em todos os setores eIÚg
máticos da experiência humana, tal como o homem a vive, isto é a "fala" a
um outro ou a si mesmo. Não distinguindo um sujeito de um objeto de co
nhecimento, ela nega que exista um sujeito definido ou definível, e obje
tos de pensamento que já não sejam habitados, desviados pelas artimanhas,
tentativas, desejos de uma parte do sujeito.

Ela apóia;se numa teoria e numa prática, sem técIÚcas imperativas,
sem códigos transparentes, sem modelos certificados, sem conceitos mono
valentes, sem referências fixas. É Penélope que tece e destece seu tecido tal
como nós fazemos nossa vida ...

Portanto, seria ilusório querer falar disso no aparelho "geométrico"
que é habitual nesta coleção. O leitor não encontrará exposição sistemática
das noções sobre as quais se funda a psicanálise, não se tomará mais crítico
psicanalisante do que analista prático. Se adquirir, no decorrer da leitura,
uma visão de conjunto das hipóteses, dos métodos, dos resultados em ques
tão, e se pensar em aprofundar seu interesse, nem ele nem eu teremos
padecido em vão.
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INTRODUÇÃO

LERA PARTIR DA PSICANÁLISE

"Poetas e romancistas são nossos preciosos aliados, e seu teste
munho deve ser altamente estimado, pois eles conhecem muitas
coisas entre o céu e a terra, com que nossa sabedoria esç:olar não pode
ria ainda sonhar. Nossos mestres conhecem a psique porque se abebe
raram em fontes que nós, homens comuns, ainda não tomamos aces
síveis à ciência."

(8. Freud, DRG, 127.)

A psicanálise conta atualmente três quartos de século, isto é, alguns
anos e mais do que a física einsteiniana da Relatividade. Temos o direito de
esperar que a fecundidade de suas hipóteses pareça incontestável a todos,
que não se encontre mais ninguém que reprove esta velha senhora por usar
roupas íntimas atraentes, com o fIm de provocar os indecisos de uma so
ciedade puritana.

Ela é aceita ou não de bom grado, mas Freud infligiu ao ser humano
o que em Une Diffü:ulté de Ia Psychanalyse [Uma difIculdade no Caminho
da Psicanálise (voI. XVII)], ele chama de sua terceira "ferida de amor-pró
prio". Copémico tinha-o forçado a reconhecer que seu pequeno planeta não
.era mais o centro do mundo; Darwin, que ele era apenas um animal mais
afortunado que os outros e não uma criatura de origem maravilhosa; ele pró
prio demonstrou que "o eu não é mais o senhor na sua própria casa" (146).
Tal é o poder das pulsões de prazer em nós, que é impossível considerar sua
total domesticação, e não mais que a vontade, nossa inteligência não é sobera
na, já que uma boa parte das atividades mentais escapa ao olhar da consciên
cia. Destituídos de nosso lugar supereminente no cosmos e na biosfera, nós
também o somos no quadro desta psique que constituía há pouco nossa gló
ria e nossa consolação: alguma coisa pensa em nós e dirige nossos atos com
nossas idéias, sem que saibamos mesmo que fenômenos ocorrem. Que o ho
mem se sinta atingido no seu orgulho - no seu narcisismo - não é o mais im
portante neste caso; ele já passou por outras. Foi preciso vencer muitas resis
tências, as da tradição e das religiões para acelerar a cicatrização desta ferida.

O esforço de Freud a este respeito e o efeito de sua descoberta são in
comensuráveis. No início, o movimento psicanalítico mostrou com expe
riências que era mais fácil penetrar nos mistérios do neurótico do que re
pelir os preconceitos triunfantes dos conventículos científIcos e mundanos.

As censuras da ideologia tinham mais efIcácia e determinação do que o recai
que no interior de cada indivíduo. As pressões da faml1ia, da escola, da reli
gUIo, das instituições, o peso da sociedade organizada numa economia, o
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peso de uma fJ1osofia difusa batizada de "experiência" ou a empresa do
"bom senso", razoável e racional mas nunca raciocinante, de tudo isso nós
somos ao mesmo tempo vítimas e beneficiários, cegos porque sobrecarrega
dos e aproveitadores porque cegos. Tudo isto se encontra alojado em nós,
no nosso pensamento, na nossa linguagem.

Eis o segundo termo de nosso binômio: literatura. É por ela que toma
mos consciência de nossa humanidade, que pensa, que fala. Pois a língua que
se aprende nas relações quotidianas com os pais e amigos sÓserve para agir:
perguntar, responder, para viver. Ernsuma, ~ sÓcom alguma coisa como lite
ratura (mesmo que tenha sido oral nas eras e civilizações sem escrita) que o
homem se interroga sobre si mesmo, sobre seu destino cósmico, sua história,
seu funcionamento social e mental. Suas concepções "elevadas", sua visão
do mundo afirmam-se em contato com as lendas - o que é preciso ler -, de
pois com os mitos religiosos, com as epopéias profanas, com as narrativas
exemplares, contos, teatro, romance, com as confidências emocionantes,
tanto em prosa como em verso. A fala informa-nos, a escrita forma-nos. E
deforma-nos necessariamente, já que o que foi escrito nos vem de outro lu
gar, longe ou perto na ausência e de um outro tempo, de outrora ou de há
pouco: nunca daqui e de agora, onde falar é o suficiente.

Mas a literatura também é algo diferente do corpo mais ou menos
embalsamado de idéias já feitas, e que se fizeram fora do contexto imediato,
onde cada um se debate: não somente o conjunto dos discursos consignados
antes de nós e longe de nós, mas também um discurso particular. Durante
muito tempo, ela foi chamada e considerada ''útil e agradável"; a utilidade
provinha do prazer oferecido; a satisfação devia-se à sua inutilidade para a
vida. Dis'curso literário significa discurso desequilibrado sobre a realidade.
Nisto está o seu encanto, o seu drama e sua sorte maravilhosa.

Compreender que as obras que fazem parte da literatura, que se sedi
mentaram pouco a pouco para formar um domínio sÓlido, deixando a poei
ra passar com o vento do não-essencial, depois a areia desaparecer no decli
ve do utilitário - o que chamamos de fala comum e de escritos didáticos -,
encontrar as razões pelas quais estas obras ultrapassam seu autor, sua época,
seu círculo lingüístico, isto também não se faz num dia. Assim como o re
conhecimento da psicanálise, e em parte graças a ela, a apreciação da origi
nalidade do literário foi laboriosa. Contentemo-nos em dizer aqui que foi
preciso aceitar a idéia de uma linguagem diferente, que não dizia apenas,
nem exatamente nem verdadeiramente, o que parecia dizer. Da mesma ma
neira que o psíquico não constituía uma espécie de bloco unitário com suas
simples superposições e repartições de competências, a escritura das grandes
obras não poderia ser assimilada à transmissão de uma mensagem dotada de
um único sentido evidente. As palavras de todos os dias reunidas de uma
certa maneira adquirem o poder de sugerir o imprevisível, o desconhecido;
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e os escritores são homens que, escrevendo, falam, sem o saberem, de coisas
que literalmente "eles nã'o sabem". O poema sabe mais que o poeta.

Se o sentido excede o texto, existe falta de consciência em alguma
parte. O fato literário só vive de receptar em si uma parte de inconsciência,
ou de inconsciente. A tarefa que desde sempre a crítica literária se atribuiu
consiste em revelar esta falta ou este excesso. Em suma, já que a literatura
carrega nos seus flancos o nã'o-consciente e já que a psicanálise traz uma teo
ria daquilo que escapa ao consciente, somos tentados a aproximá-Ias até con
fundi-Ias. O conjunto das obras literárias oferece um ponto de vista sobre a
realidade do homem, sobre o meio onde ele existe tanto quanto sobre a ma
neira como ele capta ao mesmo tempo este meio e as relações que mantém
com ele. Este conjunto é uma série de discursos e uma concepção do mun
do: os textos e a cultura sem interrupçã'o. A doutrina psicanalítica apresen
ta-se de maneira quase análoga: um aparelho de conceitos que reconstroem o
psiquismo profundo, e modelos de decifraçã'o. Se o corpo dos textos e o ins
trumental teórico pertencem a ordens diferentes da realidade (um material
contra instrumentos de investigação), é preciso não perder de vista que a vi
são do mundo das belas-letras e a marcaçã'o dos efeitos do inconsciente fun
cionam do mesmo modo: são duas espécies de interpretação, maneiras de
ler, digamos leituras. Literatura e psicanálise "lêem" o homem na sua vivên
cia quotidiana tanto quanto no seu destino histórico. Elas se assemelham
mais profundamente por excluírem qualquer metalinguagem: não há dife
rença entre o discurso que se faz sobre elas e os discursos que as consti
tuem. Sabe-se que nunca chegaremos a nos desligar verdadeiramente daquilo
de que falamos, e entretanto fixamos como finalidade chegar a verdades lã
lando do homem que está falando. .

A descoberta do inconsciente questiona o conhecimento que temos do
psiquismo humanQ, conhecimento do qual vivemos a cada minuto. O que se
escreveu e se escreve ainda, aquilo que leio, tudo é trabalhado, sem que eu
saiba, por energias fabulosas (e fabuladoras): o que acontece com minha
leitura hoje? Por outro lado, a psicanálise opera sôbre a linguagem, fator de
verdade e alienàção nas relações entre pessoas e no próprio interior da pes
soa: o que me ensina ela sobre este lugar de exerCÍcio privilegiado da lingua
gem que é o conjunto da literatura, onde a realidade secreta do indivíduo se
exprime melhor que em outra parte? Eis aí perguntas verossímeis. A finali
dade da investigação torna-se então esta: descrever os principios e o leque de
meios que a psicanálise colocou à nossa disposição para nos permitir ler me
lhor a literatura.

Teremos, pois, de explorar não somente na sua diversificação, mas na
sua histÓria, as diversas orientações do que se pode batizar com uma expres
são geral: "a abordagem psicanalítica do campo da literatura". Pois cada
uma delas se desenvolveu num momento diferente, com destinos diversos,
intcnsidades variáveis.
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Uma vez que as tentativas de Freud serlfo apresen'tadas segundo a or
dem que apareceram, passaremos em revista estas linhas e os resultados que
deram até hoje. Alcançaremos nosso objetivo se, numa coleçlfo que atinge
um público amplo, todos os espíritos curiosbs adquirirem um sentimento
mais ou menos circunstanciado dos modos de intervenção do olh;U psicana
lítico, em face dos múltiplos aspectos sob os quais a literatura está presente,
viva, ativa para uma parte de homens que, esperamos; não deixará de se am
pliar.

Para concluir, evoquemos esta fórmula de Freud, donde o humor não
está ausente:

"O trabalho analítico é delicado e fatigante; ele não pode ser tratado
como um pincenê, que pomos para ler e tiramos quando saímos li passeio."
(NCP,201)

. Saiamos, pois, em busca se não do melhor pincenê para ler bem, pelo
menos de um bom pincenê para ler melhor.
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OBSERVAÇÕES

A quem queira iniciar-se na história e na posição dos problemas da psicanálise,
no seu desenvolvimento recente e nos seus principais conceitos, remetemos respecti
vamente para:

Octave MANNONI, Freud, "Ecrivains de Toujours", Seuil, 1968.

Daniel LAGACHE, La Pl)'chanalyse, "Que Sais-je?", PUF, 1955, para completar com
Catherine CLÉMENT et ai., La Pl)'chanalyse, "Encyciopoche", Larousse, 1976.

J. LAPANCHE et J.-B. PONTALIS, Vocabulaire de Ia psychanalyse (Vocabu/drlo da
Psicanálise, Livraria Martins Fontes Ed. Ltda., Trad. de Pedro Tamen, 1975), PUF,
1967 (aqui designado por VLP).

SIGLAS E CONVENÇÕES

Revistas freqUentemente citadas:

Litt. - Littérature (Larouse).

NRP - Nouvelle ReVIU de Psychanalyse (Gallimard).

PoÜ - Poétique (Seuil).

RFI' - Revue Françaisde Pl)'chanalyse (PUF).

Abreviações usuais:

Nas notas e para as referências, pareceu-nos cômodo escrever: Psa para "psica
nálise";psa para "psicanalftico "; iCl para "inconsciente".
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(5. Freud, CLP,lll-l12).

CAPITULO PRIMEIRO

LER COM FREUD

"Da exploração dos sonhos fomos levados primeiro à análise das
criações poéticas; em seguida, dos poetas e artistas [... ), os mais fas
cinantes problemas de todos aqueles que se prestam às aplicações da
psicanálise .••

Para começar, uma hi~tória: falsa ou nlIo, ela traduz a verdade. A alo
guém que lhe perguntou quais tinham sido seus mestres, o fundador da psi·
canálise teria respondido com um gesto, apontando para as prateleiras de
sua biblioteca onde figuravam os monumentos da literatura mundial ...

Freud era apaixonado por toda espécie de literatura: grande ledor as
sim como fino leitor. Sua cultura é aquela que há cem anos era proporcio
nada no ensino secundário, na Áustria: clássica, mas mais variada, mais
universal, mais moderna que sua homóloga na França. A título de exemplo,
os nomes que aparecem com freqüência sob sua pena s[o de autores já con
sagrados por volta de 1870: Aristófanes, Boccacio, Cervantes, Diderot,
Goethe, Hebbel, Heine, Hesíodo, Hoffmann, Homero, Horácio, Tasso, Mil·
ton, Moliêre, Rabelais, Schiller, Shakespeare, Sófocles, Swift; quanto aos
escritores contemporâneos: Dostoievsky,' Flaubert, Anatole France, Ibsen,
Kipling, Thomas Mann, Nietzsche,l Schopenhauer, Bernard Shaw, Mark
Twain, Oscar Wilde, Zola e Stefan Zweig. O que ele extrai de suas leituras
são primeiro fórmulas comprovadas que marcaram sua memória e que lhe
permitem enfeitar seu texto com citações, segundo o uso do bem-escrever
próprio de seu tempo. E sobretudo um conhecimento das molas que fazem
os homens agir, primeiro por impregnação (este fundo de sabedoria e de ex
periência que nós todos adquirimos em contacto com obras representativas);
depois, colocando-se, por própria iniciativa, na escola dos gênios que o prece·
deram, sem o saber, no caminho das grandes descobertas psicológicas.
Vemos Freud declarar com freqüência sua convicção de que os textos con·
siderados imortais podem ser guias, assim:

"E revelou-se - o que, aliás, os romancistas e os conhecedores do co
ração humano sabiam há muito tempo - que as impressões de todo este pri·
meiro período da vida deixavam traços indelévies [etc.)" (MVP,42).

1 Para dizer e repetir que há entre ambos tantos pontos comuns que ele prefere
não freqüentá-Ia "demais", a fim de conservar inteira a originalidade de seu próprio

pensamento ...
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Fascinado pela extraordinária arte de adivinhar destes espíritos que
não possuíam os meios de análise, ficava impressionado com seus resumos,
descrições e narrativas, mas não maravilhado até a cegueira: pelo contrário,
sentia-se incitado a compreender. Daí o vigor de suas pesquisas, de seus es
forços para - à medida que o ia formulando - aplicar seu método científi
co ao enigma que, de algum modo, ele já esclarecera.

I. "Aplicar" a psicanálise?

o termo aplicação não deve prestar-se a contra-senso. Ele sugere nor
malmente que se utilizam, num certo domínio, princípios e meios de inves
tigação pertencentes a uma esfera estranha do saber, denominada, segundo o
caso, "ciência fundamental" ou "ciência anexa".

g deste modo que se recorre à matemática para todas as ciências exa
tas e até (por exemplo, a estatística) para certas ciências humanas; ou apli
ca-se a química das radiaçOes à arqueologia e à paleontologia, servindo-se do
carbono 14 para datar uma pedra talhada ou uma cerâmica antiga. Ora, no
caso que nos ocupa, não se trata de um modo de cálculo ou um aparelho de
medida pertencente à ordem do quantitativo, mas de uma mesma grade de
interpretação que deveria servir para decifrar fenômenos humanos aparente
mente muito distantes uns dos outros (e é prticiso demonstrar previamente
que eles não são verdadeiramente heterogêneos). A primeira Originalidade da
teoria do inconsciente é ter mostrado que a separação entre as diversas atitu
des e atividades do homem era superficial. Uma vez estabelecido que há con
tinuidade entre a criança e o adulto, o "primitivo" e o "civilizado", o ex
traordinário e o ordinário, o patológico e o normal, vemos desaparecer de
urna vez o fosso que mantinha afastadas, umas das outras, produções como
o sintoma, as narrativas fantásticas, os t~bus dos povos polinésios, a organi
zaçã'o e o alcance dos brinquedos para meninos e meninas. Existe uma base
- a saber, o mecanismo complexo das pulsões, os modos de recalque, as ar
timanhas do desejo sexual - que é comum aos comportamentos estranhos
c costumeiros das diversas espécie's de indivíduos, de faixas de idade, de co
letividades que encontramos na superfície do planeta. Um sonho, um brin·
qucdo, um rito, uma associação secreta, um fiÚto, uma lenda, uma fábula,
lima epopéia, uma canção infantil, um romance, uma brincadeira, a magia
dc um poema formam objetos de estudos distintos apenas para especialis
(as que pensavam trabalhar sobre materiais heterogêneos. A partir do mo·
mcnto em que tais fenômenos humanos são considerados em qualquer grau
COlllO realizações de um mesmo Inconsciente (a maiúscula precisa que se trata
'\0 sistcma enquanto tal e não de uma organização individual- não é uma mar
';1 lk sacralização), torna-se legítimo que um mesmo intérprete ocupe· se de·
Ir~. A plicar a psicanálise a uma clasSe de objetos psíquicos particulares é ob·
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servar a maneira como o desejo se manifesta através dos materiais, dos
contextos, dos órgãos, das instituições, dos dados culturais irredutíveis, mas
que obedecem às mesmas leis.

A palavra aplicação não tem aqui um sentido que se sobrepõe aos que
ela recebe em outra parte; não se trata de fazer intercâmbio com uma
ciência vizinha, nem a fortiori de deportar a psicanálise para qualquer lugar:
queiramos ou não, a análise dos processos inconscientes tem por vocação
intervir em toda parte em que se desenvolve á "imaginação", isto é, afetos,
uma obra de ficção, a representação de maneira mais ampla, e efeitos
simbólicos. Ela pode julgar-se eficiente cada vez que o homem volta-se para
si mesmo e cada vez que sua atividade de conhecimento sai da axiomática,

da physis e da techné para interessar-se pelos aS{lectos "concretos" daexistência e da história, da sociedade e do indivíduo. E preciso insistir sobre
isto: o matemático opera com números e combinações, o astrônomo observa
o que se passa no infmitamente grande, e o físico no infmitamente pequeno;
o engenheiro preocupa-se com a eficácia rentável, mas saindo de sua especiali
dade eles s[o, por assim dizer, apenas homens; Freud com seu inseparável
pincenê preso no nariz, observa-os trabalhando, estuda-os também fora do
trabalho e, não esqueçamos, observa a si próprio trabalhando e não se

perde de vista quando seu espírito repousa ou vagueia. Não se arrisca nunca
a tirar o pincenê, já que consagra seu tempo a decifrar o texto do HU11U1no:
em suma, ele não pára de ler!

11. Uma lição de leitura

Com maior razão, quando lhe ocorre ler um livro, não deixa de agir
como analista: presta atenção ao que ouve no texto escrito. Seria, entretan
to, um erro imaginá-Io lendo "entre linhas", sonhando vagamente com a
quilo que a leitura lhe sugere ou lembra. Nem profeta, nem fabricador de
idéias - sobre isso ver Sarah Kofman em L 'enfance de l'art -, Freud era

um intérprete sempre atento às palavras, às frases, à linguagem. Dizem que
gostava de citar (até citar com freqüência suas próprias fórmulas): além de
moda da época, isso era a prova de que ele dava importância ao literal e não
somente aO "espírito" dos enunciados que abordava. Voltaremos a falar so
bre o caráter exemplar desta atitude, sobre suas razões e conseqüências;
por ora, digamos que este apego ao literal impediu-o de cair na metafísica,
de mergulhar num misticismo impossível de sustentar teoricamente. Um
Jung, por exemplo, não conservou este respeitoso rigor e logo antes da Pri
meira Guerra Mundial foi necessário fazê-Io compreender que se estava des
viando para uma nova forma de psicologia que não merecia o título de psica
nálise.
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Por formação, o mestre vienense era médico e sábio, e sempre se recu
sou a passar e a se ter por fllósofo: ocupa-se primeiro com os fatos, depois
com as construções na medida em que estas dlro conta dos fatos, de todos e
somente deles. Atenção aos detalhes é consubstancial a uma conduta cientí
fica preocupada em ouvir as palavras exatas de um paciente, em saborear o
discurso preciso do escritor. Extrapolando, caímos no precipício, tornamo
nos exegetas, oráculos, adivinhos de aldeia. A que se assemelharia a tragédia
de Édipo-Rei, se terminasse com a revelação do incesto e uma punição
do herói? É importante que Édipo, tendo constatado a gravidade da falta
cometida - "inconscientemente", pois, o oráculo dos deuses não era mais
claro que um sintoma! - não vá suicidar-se ou aprisionar-se por toda vida:
com um broche roubado de Jocasta, ele fura os próprios olhos; para punir-se
"lá onde pecou", castra-se mas simbolicamente, invertendo os próprios ges
tos do crime, já que é alguma coisa da mãe-esposa que vai atingi-Io no que
tem de mais vital, "a pupila dos olhos", e com os quais precisamente ele ti
nha cobiçado seus atrativos de mulher; por isso Édipo paga o verdadeiro pre
ço, a morte do desejo, a fun de viver daí por diante na dor e no luto, em vez
de, como aliás ele deseja num momento, ir afogar-se no mar - onde se teria
beneficiado com a dupla bênção de unir-se à mãe e ganhar a morte ... 2 Freud
não está aqui no lugar da Pítia que vaticina inspirada por Apoio; ele está
na de seu assistente (os latinos dirão interpretes), do mediador que intervém,
do intermediário que se interpõe entre a fala obscura do deus e o ouvido do
cOilS1.dente;coloca-se entre aquilo que declara literalmente o autor trágico e
aquilo que somos autorizados a perceber, aí levando em conta estruturas in
conscientes que aí se manifestam, impulsos libidinais qU€ abrem para si um
caminho apesar da oposição da censura.

Nosso propósito não é discutir agora sobre o valor de uma decifração,
nem mesmo sobre a legitimidade de "submeter" uma lenda em forma de
poema dramático a uma leitura interpretativa de estilo analítico, de prefe
rência a uma exegese anagógica ou uma transposição ideológica. Compete
nos assinalar que ler com os óculos de Freud é ler numa obra literária - co
mo atividade de um ser humano ti como resultado desta atividade - aquilo
que ela diz sem o revelar, porque o ignora; ler o que ela cala através do que
mostra e porque o mostra por este discurso mais do que por um outro. Na
da é gratuito, tudo é significante; e o que acena para Freud, são os rebentos
do inconsciente. O texto é, sem o saber nem querer, um criptograma que po
de e deve ser decifrado. Por quê? Primeiro, claro, para ajudar o psicanalista a

2. Muito mais, Sófocles faz :&1ipo falar de modo a deixar plesuflÚl que ele sabe a ver-
dade: todo mundo em Tebas fala dos malfeitoles assassinos de Laios;o próprio ~dipo

diz "o ma1feitol"; todo mundo reclama a cabeça dos responsáveis pela peste, só :&1ipo
plocma "o culpado"; antecipação significativa, lapso leveladol (v. Driek Van DeI
Stenen, Oedipe (1948), ed. fIanc. PUF, 1916, p. 49).
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dominar seus métodos de "tradução" (que nada têm a ver com o trabalho de
um tradutor no sentido corrente, como ainda veremos) e 'a assegurar seus
postulados teóricos, verificando seu valor universal; este benefício é real pa
ra o saber que o homem tem de si mesmo. Mas sobretudo, no que nos diz
respeito, para que a psicanálise ajude a leitura a revelar uma verdade do dis
curso literário, a dotar este setor da estética de uma dimensão nova, a fazer
ouvir uma fala diferente de maneira que a literatura nlIo nos fale somente
dos outros, mas do outro em nós.

A interpretação leva a um tipo de proveito totalmente particular. Co
mo se trata de um trabalho, gostamos de dizer a nós mesmos que ele será
recompensado. Primeiro, entra em linha de conta a satisfação de compreen
der (mesmo na ilusão, é preciso confessá-Io), a alegria de ter penetrado num
segredo, de ter percebido, apesar das dificuldades, um sentido que se recUsa
va à evidência: a psicanálise veria nisso um eco das curiosidades antigas da
criança a respeito de tudo o que, no silêncio dos pais e dos corpos, tem rela
ção com a diferença dos sexos e das gerações, com o mistério do nascimen
to, com os motivos do prazer ou das proibiçCles. Regozijo que, por nlo ser
inconsciente, mergulha suas ,:aízes em velhas impressões esquecidas e que,
provavelmente, interfere numa outra menos visível ainda, a que mantém o
comércio dos inconscientes entre si.

A série das produções imaginárias em meio às quais o desejo movimen
ta suas estruturas não é infuiitamente rica, já que seus temas limitam-se às
organizações arcaicas (oral, anal, fálica e seus substitutos) e à triangulação ao
mesmo tempo simples e complicada de Édipo: pode-se, pois, imaginar que o
inconsciente do leitor explora as facilidades oferecidas para evitar o reca/
que, por um lado, engrenando-se nasfantasias que ele adivinha; por outro,
reconhecendo no outro astúcias, habilidades que o ajudarão a mistificar me
lhor sua própria censura; talvez, uma espécie de conivência onde se trocam
cenas típicas e receitas de encenação. Terceira fonte de gozo, no prolonga
mento das precedentes, é a espécie de situaçãotransferencia/ que parece ins
taurar-se no momento da relação com um texto, capaz de provocar identifi
cações, de mobilizar investimentos afetivos intensos, de exercer uma espé
cie de sedução sobre o ego. Teremos oportunidade de voltar a tudo isso
detalhadamente (com a vantagem de habituar o leitor a uma linguagem
mais técnica). O apego que sentimos por um livro, pelo menos durante sua
leitura, "absorve todas as faculdades da alm:a", como diria Pascal: é quase
um ato de amor. Quer sintamos claramente ou não, os elos que se criam per
mitem uma ação nos dois sentidos: meu próprio inconsciente modifica mi
nha visão do que leio e o que o livro delineia na penumbra alimenta em mim
sonhos que adquirem uma cor inesperada. A leitura nlfo constitui, na verda
de, um tratamento; mas pode-se pensar que no tratamento o analista incita
me e ajuda-me silenciosamente a ler o texto que minha confiança escreve
no divã e dedica a nós dois.
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m. Os escritos freudianos

Freud conservou mui to de suas leituras de homem comum. Sentiu
os prazeres de qualquer leitor, e até os do leitor mais avisado que num livro
ouve um inconsciente (revive suas fantasias e aprecia seu trabalho), mas,
além disso, lendo, ele colheu indicações preciosas para sua pesquisa, assim
como argumentos que provam a validade e a fecundidade de suas hipóteses.J
Todos os que têm uma idéia de sua obra sabem que ele escreveu sobre ar
tistas, sobre escritores, sobre fenômenos Uterários, sobre obras particulares.
Apresentamos abaixo - com a indicação do volume da edição brasileira no
qual o texto é acessível e seguindo a ordem cronológica - a lista dos princi
pais livros ou artigos que ele consagrou especialmente a tais problemas:

1907 - De/(rios e Sonhos na "Gradiva" de Jensen, (Vol. IX).
1908 - Escritores Criativos e Devaneio, (Vol. IX).
1910 - Leonardo da Vinci e uma Recordação de sua Infância,

(VaI. XI).
1913 - O TemaeJosTrêsEscrutfnios, (VaI. XIII).
1914 - O Moisés de Michelângelo, (Vol. XIII).
1916 - Alguns Tipos Caracteristicos Encontrados no Trabalho

PsicanaUtico. (Vol. XIV).
1917 - Uma Lembrança de Infância de "Dichtung und Wahrheit",

(Vol. XVII).
1919 - O Sobrenatural, Parte I, (Vol. XVII).
1928 - Dostoievsky e o Parriddio, (Vol. XXI, prefácio a O Irmãos

Karamazov I, ec!. Folio).

Num livro autobiográfico, apresentando as possibilidades de sua teoria
para o que hoje chamaríamos pesquisas interdisciplinares, o autor declara:
"A maior parte destas aplicações da análise foram inauguradas por meus pró
prios trabalhos" (MVP, 79). Esta frase adquire uma ressonância especial,
quando a restringimos ao campo dos estudos literários, pois é evidente que
Freud abriu o caminho neste domínio a todos os tipos de abordagem, desde
o estudo da emoção' estética e da criatividade artz'stica até a leitura de um
texto único, passando pela análise dos gêneros, dos motivos e dos escri
tores. Partiremos de sua obra, toda vez que estudarmos seu desenvolvimento
através daqueles que o invocaram: analistas ou críticos literários.

Resta fazer algumas observações sobre esta obra de um leitor exem
plar. A primeira diz respeito à preocupação permanente nos seus escritos teó
ricos e técnicQs em se referir aos grandes nomes e aos grandes títulos da lite
ratura internacional. O caso de Édipo foi assim estudado ao longo de tOGa a
vida de Freud, tanto na sua realidade literária como no seu complexo nu
clear, desde a carta a Fliess de 15 de outubro de 1897 até o Esboço dePsi
canálise (1938). A segunda observaçlfo destacará que numa determinada

3 Apreciemos esta observação: "O interesse pela Psa partiu, na França, dos homens de
letras ... " (MVP, 78).
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ocasição 'Freud efetuou a análise clínica de um paranóico, trabalhando ape
nas sobre um livro autobiográfico escrito pelo próprio paciente: o célebre
presidente Schreber (em CPS). Terceira observação: provavelmente, é por
que tinha uma predileção declarada pelos textos de escritores em que a es
critura é trabàlhada e "trabalha" mais, que ele avançou relativamente pouco
nas suas pesquisas sobre as mitologias e o folclore (ele deixa isso aos cuida
dos de Otto Rank, de Theodor Reik e Géza Roheim, MVP, 85-86). Por is
so, as análises de Totem e Tabu partem menos de documentos etnográficos
de primeira mão do que de construções ou exegeses propostas pelo antropó
logo Frazer.

Enfun, a lista acima deixou de lado uma categoria de obras que não
tratam de modo explícito dos objetos "literários", mas cujas contribuições
são fundamentais para qualquer reflexão freudiana referente às relações do
inconsciente com a linguagem. Três destas obras que têm uma importância
maior foram redigidas e publicadas antes de qualquer tentativa de aplicar a
psicanálise à literatura; são aquelas que abordam o sonho, os lapsos e os
chistes. Tudo se passa como se o autor tivesse aprendido a ler nelas, deter
minando as condições de uma leitura profunda. Não podemos deixar de nos
colocar sob sua direção na mesma escola.
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CAPIIULO II

LER O INCONSCIENTE

"A arte é o único domínio em que a onipotência das idéias
se manteve até nossos dias. Só na arte ainda acontece que um
homem, atormentado por desejos, realize algo que se assemelhe
a uma satisfação; e, graças à ilusão artística, este jogo produz os
mesmos efeitos i1fetivos, como se fosse algo real. :e com razão
que se fala da magia da arte e que o artista é comparado a um
mágico."

(S. Freud, TOT, 106.)

o sonho é a "via régia" 'que conduz ao inconsciente. Isto constituiu
verdade histórica, ou quase, já que A Interpretação dos Sonhos! foi o pri
meiro livro assinado só com o nome de Freud - e é interessante que este
livro tenha "aparecido" (tão pouco!) nas prateleiras dos livreiros durante
as últimas semanas do século XIX. Isto ainda é verdade pelo fato de terem
os sonhos ocupado um lugar primordial no desenvolvimento da primeira
análise, a auto-análise de Freud: uma boa parte dos documentos utilizados
provém do sonhador que Freud conhecia melhor e que tinha sempre à mão.
Isto continua verdadeiro nos nossos dias, já que os analistas convidam os
analisandos2 a reterem e anotarem seus sonhos (noturnos) tanto quanto
seus devaneios (diurnos) para contá-Ios nas sessões, e fazer deles o material
de trabalho que dá acesso a seus desejos recalcados.

Freud percebeu realmente muito cedo que um sonho representava
a realização disfarçada de um desejo esquecido - ou pelo menos uma ten
tativa de realização - que vinha se inserir na realização de um desejo mais

1 Os primeiros tradutores fizeram de Die Traumdeutung La Science du Rêve [A
Ciência do Sonho]. A palavra "ciência" era inaceitável do ponto de vista epistemo

lógico e não representava Deutung; o novo título contém interpretação, mas em lugar
do plural sonhos teria sido melhor deixar o singular, mais fiel e que caracteriza melhor
o aspecto teórico deste estudo.
2 Precisemos, pensando naqueles a quem este termo surpreenderia, que ele é o único

aceitável: "analisado" pode ser empregado só depois, mas durante o "tratamento", é
aquele que está no divã que deve fornecer o essencial do trabalho, que convidamos a
dizer tudo, inclusive a interpretação que ele próprio dá do material que lhe oferece a
vida quotidiana. Aquele que escuta na poltronaj fora de sua vista, é uma testemunha,
não um examinador nem um professor: ele acolhe o melhor que pode a fIXação afetiva
que se opera sobre sua pessoa e sobre personagens que ele deve endossar (é a transfe
rência). Devemos a Jacques Lacan, por ter sido o primeiro a utilizar, o termo anali
sando. hoje comum ente empregado.
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atual, utilizando elementos e acontecimentos do dia anterior. Ao interrogar
se sobre as razões pelas quais desejos secretos (o pensamento latente) trans
formavam-se para constituir esta história sem pé nem cabeça, esta seqüência
bizarra de imagens, de atos e de palavras que todos nós conhecemos (o con
teúdo manifesto), ele foi levado a colocar o sonho no mesmo plano que o
sintoma, a procurar uma origem para ele, um valor, uma significação dife
rente da de assegurar a salvaguarda do sono (necessidade biológica). Pouco
a-pouco, toda a teoria do Inconsciente veio apoiar-se na descrição de alguns
mecanismos precisos. Ora, o sonho de que trata a análise é a na"ativa pro
duzida pelo sonhador em estado de vigt1ia, a partir do momento em que
retoma consciência; s6 sabemos o que vimos e ouvimos, sofremos e infligi
mos - às vezes até pensamos - durante o estado de menor vigilância, quan
do nos lembramos ao despertar, contamos para n6s mesmos, podemos con
tar para outros: é alguma coisa verbalizada, o que a lingüística- chamaria
enunciado narrativo.

I. O trabalho do sonho

Um sonho apresenta-se como um texto: frases encadeadas que descre
vem uma sucessão de condutas de sensações, de idéias concretas (são as
representações). Seqüência colorida de prazer ou de desprazer ou de uma
proporção variável dos dois (é o afeto). Entendamo-nos bem, não se trata de
uma mensagem expedida por "alguém", escondido no fundo de n6s, vindo
dos recônditos da infância, e destinada a um "ego" que teria de recebê-Ia,
decodificá-Ia e eventualmente responder de maneira adequada: tal visão
simplista falsearia tudo. O sonho não fala nem pensa. Freud diz incisiva
mente que é "um trabalho" (IDR, capo VI). Compara-o a um rébus: "Nossos
predecessores, diz ele, cometeram o erro de querer interpretá-Io como
desenho" (p. 242),3 ao passo que os pequenos desenhos representam, "est!fo
no lugar" das letras, s11abas, palavras a serem identificadas e ressociadas
numa frase.

Não há ninguém para enviar o telegrama, ninguém para decifrar o
rébus - exceto quando o analista intervém. Há desejo, que pouco tem a ver
com a necessidade, aliás seria possível satisfazê-Io e fazê-l o calar-se; ora, isso
grita indefinidamente no ponto de articulação de nosso organismo e de
nosso psiquismo, gritos de alegria e gritos de aflição; há desejo sempre pron-

3 V. as análises rigorosas de J.-F. Lyotard, Discours, Figure, pp. 239·270, e neste
volume, infra, fim capo IV.

24

Ii I para aproveitar a ocasião de abrir um caminho até os lugares em que ele
leria chance de se fazer ouvir, até a cena onde se representa nosso telJtro
quotidiano, um teatro onde, logo que a consciência vigilante deixa de
aplicar-se a um objeto ou um objetivo determinado, animam-se perma
nentemente, num cenário, personagens que imitam e contam histórias.
Continuam ocorrendo as lembranças ainda bem frescas da véspera, or
ganizadas vagamente, segundo as preocupações daquele que dorme (im
portantes ou secundárias, ninguém faz a triagem), e um impulso do in
consciente - daquilo que no sentido estrito nunca poderá se apresentar
tal qual a consciência - vem usurpar o lugar do diretor de cena, impon
do neste palco fragmentos de seu próprio argumento. O maior defeito
desta comparação está em que todo o espetáculo supõe um público; nem
diante da cena dos sonhos, nem nos bastidores poderíamos encontrar
espectadores ou maquinistas; até o lugar do "ponto" está vazio, embo
ra pareça deixar escapar vapores, borborigmos, correntes de ar.

Se existisse um destinatário possível para tais narrativas, uma tes
temunha desta atividade desenfreada, elas não se realizariam; só possuí
mos reproduções; não há "passagem direta", "gravações" seletivas dis
poníveis a posteriori. Literalmente, o desejo do sonho, no momento em
que se manifesta, fala para não dizer nada. O fato de falar (a enunciação)
é considerado, depois, razão de ser; é tendo falado (representado) que
ele realizou seu destino e conheceu sua única forma de satisfação: expri
miu-se, por assim dizer, exteriorizou-se, e - esvaziado de seu sumo - não
espera que alguém venha responder-lhe ou preenchê-Ia. O importante
para o inconsciente reside no modo com que ele faz seus atores representa
rem, na intensidade da dicção e de gesticulação que lhes impõe, nas acro
bacias às quais os obriga, e numa certa maneira de embaralhar o texto
que aprenderam de cor tão modestamente. Deve-se ver nele uma força
e uma forma, não um discurso de defesa, uma petição, uma declaração,
uma admoestação, nem tampouco uma coleção de lembranças. "Ele não
constitui nem uma manifestação social nem um meio de se fazer com
preender", diz o próprio Freud (NCP, 14). A palavra sonho recobre de
finitivamente três fenômenos distintos: uma energia desejante (que in
vade o palco), uma seqüência descosturada de jogos de cena, e a narra
tiva desta pantomima, que restabeleço posteriormente, eu que era (é o
que parece) ao mesmo tempo.a sala, a cena, a ribalta, os atores, o dire
tor - ilusões, marionetes, caretas, sombras ...

Deixemos à doutrina psicanalítica a função de inventariar as pulsões
libidinais, e ao clínico a de extrair a sintomatologia; o que nos interessa
aqui e agora é o trabalho do sonho, de alguma maneira entre seu desejo
e sua narrativa - um desejo indizível, nunca formulado, e que "sua" nar-
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rativa finalmente inventa~ Pois neste ponto encontramos um funcionamento
psíquico, cujos efeitos não acabamos de tentar medir. O texto (como o en
tendemos hoje) é constituído de e por este trabalho. Uma espécie original de
trabalho, como as matérias-primas sllo produzidas à medida que a fabricação
as transforma e reune para obter o produto acabado (é isto que chamamos
efeito "só-depois "); e uma espécie original de texto que oferece à decifração
um discurso, ou melhor discurso, sem endereço, sem intenção prévia, sem
conteúdo determinado.

É preciso pesar cada uma destas expressões: o vazio que elas circuns
crevem, já que são negativas, é o próprio vazio cuja leitura fará a plenitude
do discurso literário, e não há aí nenhum jogo de palavras. Não há destina
tário preciso; um romance de Stendhal, que pretendia falar dos anos 1820
e que confessava dever ser compreendido só "cem anos depois", não visa
nem os contemporâneos, nem os franceses mais especialmente do que os
homens de hoje ou um esquimó recentemente alfabetizado; ele tem por
publico o Homem ou quem quer que saiba ler. Não há mensagem: pode-se
perguntar ou ensinar o que quer que seja a alguém, em particular? A Fedra
de Racine quer provar que a paixão é perigosa? Será que é isto que devemos
pedir dela? Se fosse só isso, ela teria sofrido a sorte dos tratados para a educa
ção das moças. t: i:' há expedidor: o próprio Racine pretenderia ter outra fi
nalidade que a de escrever uma bela uagédia sobre um argumento famoso?
Um poema não se reduz nem ao que "sentia" o poeta, nem ao que "querem
dizer" as imagens, nem à "impressão" que deveria experimentar tal indiví
duo submetido às vicissitudes da história.

Claro, Freud não estabeleceu como tal a analogia entre sonho e texto
literário: falava uma outra linguagem, era prisioneiro em grande parte de
uma outra concepção da obra de arte (a saber, sub specieaetemitatis, uma
idéia penetrante apresentada sob aparências harmoniosas). Mas ele abriu
caminho para uma reescritura do onírico em termos de texto e reciproca
mente. Deduziu principalmente regras de transformação às quais estão sub
metidas o que ele chama de "conteudos inconscientes". Freud herdou de seu
século uma visão positivista e coisificante do que se cozinha lentamente no
"c;l1deirão da feiticeira", enquanto a linguagem da modernidade tenta re
construir uma fala diferente que insista no discurso que obedece à lógica do
mesmos (isto é, no discurso comum). Evoquemos rapidamente estas regras

4 Veja sobre isso a contribuição decisiva de Jacques Derriba L 'Ecriture et Ia diffé
rence, pp. 293-340; neste volume, e infra, fim capo IV.

5 Todo discurso pertence, por definição, primeiro à ordem do Mesmo,já que a lingua
gem (logos), com suas regulamentações mais ou menos arbitrárias, constitui-se de

modo a autorizar e melhorar a comunicação; intercâmbio de informações, manifestação
do pensamento, descrição da realidade percebida.
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.) ,- 11allS 1'0rmação ou processos primários. São em numero de quatro:
I) SI) se formula o que pode ser figurado (percebido, e principalmente
vl~lIalizado): o sonho, como um fIlme mudo, pode citar, repetir palavras
lealmente pronunciadas, mas deve mostrar o que conta; 2) qualquer obje
to pessoa, lugar, coisa - pode condensar vários outros nas duas extre
midades da cadeia de transformação (um animal reune pai, irmão, rival,
até mesmo um personagem feminino; em outra parte, é preciso três mu
lheres para encarnar a figura maternal); 3) o essencial é geralmente des
locado para uma situação acessória e um detalhe ínflJUo traz a palavra
chave; 4) a seqüência que reune os elementos inconscientes apresenta-se
elaborada secundariamente, de maneira mais freqüentemente rudimen
tar, num argumento narrativo ou dramático (que Freud chama "a facha
da do sonho"). Uma vez que o recalcado, submetido à censura, não tem
direito a uma fala clara e distinta - a esta língua articulada sobre a rea
lidade que é a dos processos secundários, como Aristóteles descreveu com
o nome de princípios racionais -, ele deve se formular através das qua
tro serpentinas deste alambique que é o sonho. Na saída, temos de lidar
com um discurso que parece disforme e lacunar, que está, de fato, trans
formado e acentuado de outro modo: a frase latente, em regra geral bas
tante breve, tornou-se (ou melhor só se apresenta como) uma narrativa
manifesta; às vezes, muito confusa mas sempre considerada interpretá
vel, exceto na pequenina marca onde se nota sua origem, seu "umbigo"
(Freud). Pois· na ordem do psíquico, tudo é rigorosamente determinado,
não há lugar para o acaso, basta (!) retransformar o dado - respeitando,
entretanto, a cicatriz que pertence à conjectura.

11.As artimanhas da linguagem

Este modelo de funcionamento encontra-se nos argumentos do
devaneio (é a fantasia - -propriamente dita) tanto quanto nas "fantasias
inconscientes" que servem de "matriz" a todas as ficções, em que um su
jeito sacia seu desejo no modo imaginário representando-o a si mesmo.
Alguns de seus efeitos são reconhecidos no trabalho poético da lingua
gem e podemos evocar neste momento a magnífica expressão de Baudelaire,
falando de uma "retórica profunda". Num sentido, os processos primá
rios operam do mesmo modo que os tropos da tradição retórica: metá
fora, metonímia, sinédoque etc. A menos que seja necessário dizer que
a retórica clássica, decompondo as figuras do discurso, reencontrou até
certo ponto os mecanismos da linguagem onírica? Em todo caso, as fór
mulas mais utilizadas, a saber, os tropo'S fundados numa substituição por
semelhança, contigüidade e dependência, têm seu lugar nos pontos-cha-
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ve de cada sistema,6 e é assim que procede a condensação. Quanto ao
deslocamento, ele recobre bom número das astúcias a que recorrem as
[igurás de expressão (alusão, hipérbole, litotes, paradoxismo, ironia, pre
terição, etc). O fato de poder assim aproximar retórica e verbalização en
viesada do desejo justifica a tendência manifesta na psicanálise francesa
contemporânea de deixar na sombra o modelo termodinâmico de Freud

(digamos caricaturizando: à base de panela de pressão) em proveito de um
tratamento lingüístico dos fenômenos. "O Inconsciente é estruturado co
mo uma linguagem": esse é um dos axiomas célebres propostos por Jacques
Lacan; o segundo é: "o Inconsciente é o discurso do outro", o que pennite
pensar ·que o sujeito (Eu) se constitui como discurso alterado.

O lacanismo, com razão, apresenta-se como uma releitura moderna da
obra freudiana. Mas as pOlias estavam abertas 7 para uma semelliante reo
rientação por causa da insistência do mestre vienense em enraizar sua prá
tica na consideração do material verbal. Não podemos, de fato, limitar-nos
aos escritos sobre o sonho, ainda que sejam mais numerosos do que se pen
sa comumente [1901: Sobre os Sonhos, (VoI. V); 1911: O Manejo da In
terpretação dos Sonhos na Psicanálise, (VoI. XII); 1915: as.duzentas páginas
que formam a segunda parte das Conferências Introdutórias à Psicanálise,
(VoI. XV); 1917: Um Suplemento Metapsicológico à Teoria dos Sonhos,
(VoI. XIV)]. Existem dois outros livros,8 sempre do começo da carreira de
Freud, que tratam dos efeitos do inconsciente no discurso: A Psicopatologia
da Vida Cotidiana, (VoI. VI), 1901, e Os Chistes e sua Relação com o
Inconsciente, (VoI. VIII), 1905.

A metade do primeiro é dedicada à 'análise de fenômenos que inte
ressam à linguagem. Encontramos aí duas reconstituições famosas das ra
zões pelas quais o próprio Freud não pudera achar de imediato um nome
próprio ("Signorelli", PVQ, 5-11), e um de seus interlocutores, a palavra
estrangeira que ele procurava citar ("aliquis", ibid., 13-16), assim como um
capítulo sobre o esquecimento dos substantivos e das seqüências de pala
vras: todas elas análises sugestivas.

6 Assim mesmo uma diferença: a retórica supõe, em geral, uma escolha, podemos ex-
primir-nos "diretamente" ou "figurativamente"; o ics não tem outra linguagem à

sua disposição. Sobre os processos da retórica, v. Pierre Fontanier, Les Figures du Dig·

cours, Flammarion, 1968. '
7 Pelo menos, estavam entreabertas: coube a J. Lacan alargar a passagem para as di

mensões de uma grande estrada.

8 Aos quais poderíamos acrescentar o breve ensaio, consagrado ao estudo do lingüis
ta Karl Abel, que traz o mesmo título, A Significação Antitética das PalavrasPrimi

tivas (1911), vol. XI; voltaremos a isso nas reflexões de Octave Mannoni, Cle!s paur
11maginaire, pp. 63-74.
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De que se trata? Em regra geral, de que um significante ~ no sentido
lingüístico, a materialidade fonética ou gráfica de um signo, o som ou a
letra - aceita, na sua forma exata ou sob uma forma aproximada, um sig
nificado - um valor de denotação, de conotação, de designação - que,
num momento dado, a consciência não aceita e que se acha de chofre
recalcado, embora o contexto ou o resto da frase chame-o ao seu lugar.
Uma jovem austríaca, num círculo de homens, quer evocar o romance
inglês que acaba de ler e que tem relação com Jesus Cristo: não é Quo
vadis? B de Lewis Wal1ace... chega-se a identificar Ben-Hur; ora, o som
Hur assemelha-se muito ao termo alemão Hure (prostituta); e pronunciá:lo
poderia parecer um convite sexual, o que era ao mesmo tempo impudico
e violentamente desejado. O caso dos lapsos é mais típico ainda, sem ser
muito diferente. Em vez de um buraco no enunciado, é um intruso que
aparece e que "traduz-trai" um desejo, um conflito, uma angústia, indizí
veis. Uma senhora queixa-se de que as mullieres devem despender tesouros
de habilidades e de cuidados para agradar, ao passo que os homens, contanto
que não sejam muito disformes, "desde que, diz ela à assembléia estupefata,
tenham cinco membros direitos ... " (se o efeito fosse desejado, teríamos
uma brincadeira atrevida!). Lapsus linguae, portanto; lapsus calam i também.
Escrevendo a seu analista, um inglês atribui seus males a uma maldita onda
de frio, mas em vez de "that damned frigid wave" sua.pena escreve maldo
samente ... "wife": o verdadeiro culpado é a esposa frígida. Semelliantes
são os erros de leitura. Um soldado lê um poema patriótico: os outros vão
"morrer por mim" na primeira linha, e eu ficaria atrás, aqui? "Por que
não? - em lugar de "Por que eu?" (Warum denn nicht?" I "Warum denn
Ich? "). A cada vez, é realmente o Outro no meu discurso interior ou expresso
que diz a verdade de meu desejo, aproveitando a possibilidade oferecida pelo
significante de cometer um deslize (é o primeiro sentido de /apsus) e o fato
de que estes exemplos sejam tomados do registro do pré-consciente - isto é;
ao que está momentaneamente fora do campo da consciência, mas podendo
voltar - não muda o caso em nada. E a poesia, é bem sabido, não deixa de
se apoiar nestes jogos de sonoridade para dizer mais do que ela diz; por isso,
as palavras com rima aproximam-se por uma identidade parcial dos sons e
este eco induz a um contacto ou encontro dos sentidos.

A segunda obra de alcance geral tem como objeto os chistes. "Meu li
vro sobre o Witz constitui a primeira tentativa de aplicação do método ana
lítico a questões de estética", dirá Freud mais tarde (CLP, 113). De maneira
um pouco confusa e às vezes aproximativa, como Tzvetan Todorov9 assina-

9 Capítulo justamente intitulado "La Rhétorique de Freud", em Theóries du Symbo·
le, Seuil, 1977. Remeteremos também ao artigo de Jean-Michel Rey,'.'Le doublet de

Ia métaphore", Litt., 18 de maio de 1975.
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lou recentemente - porque não tinha à sua disposição nem as noções nem
os modos de classificação dos retóricos modernos, enriquecidos com a lin
güística estrutural - Freud acumula uma quantidade impressionante de
boas palavras, com a intenção declarada de verificar se "as propostas suge
ridas pelo estudo dos .sonhos são realmente confirmadas pelo estudo do
espírito" (MRI, 255).

Esta coleção de histórias engraçadas, sentimos que o autor se alegra
em compô-Ia e mostrá-Ia, mesmo sem nenhuma preocupação de explicação;
Freud oferece-nos um verdadeiro florilégio, principalmente de histórias
judias porque o tocam de perto. Entretanto, de fato, logo na primeira
amostra oferecida, nas primeiras páginas, parece que tudo está claro. O poe
ta Heine evoca num sainete um pequeno burguês que se vangloria de um
dia ter-se sentado junto do barão de Rothschild, que o "tratou de maneira
bem familionária", diz ele. Esta palavra é um produto da condensação que
une em volta de uma s11aba comum - mil - os adjetivos familiar e milioná
rio: a isso chamamos mot valise, e o sistema é tão conhecido quanto fecun
do. Onde está, neste caso, o trabalho do inconsciente? Freud toma o cuida
do de nos explicar como Heine não fabricou, de modo inteiramente inocen

te, um chiste desta espécie, mesmo que conscientemente quisesse apenas
obter um efeito cômico nesta página de Tableaux de voyage. Ocorre com o
dito espirituOso o mesmo que com o sonho fict(cio imaginado por um ro
mancista ou um dramaturgo, e é impossível tratá-Io diferentemente de um
sonho real recopiado "palavra por palavra" num diário íntimo. Enganamo
nos ao crermos que podemos compor com todas as peças um sonho apro
priado a uma situação de ficção, já que - a experiência o prova - este sonho
reconstituído para o uso de um personagem é tão carregado de significações
inconscientes quanto um sonho real ou quanto o resto da peça e do romance
(voltaremos a isso). Ou melhor, tratamos neste jogo de palavras com um
tipo de condensação que se encontra com menos freqüência no sonho do
que os personagens embutidos ou os objetos compósitos (do tipo quimera),
mas que supõe a irltervenção do mesmo processo, no qual dois elementos
puramente verbais são condensados. A abreviação que se transportou na
formação da palavra entrecruzada (most valise) tem dois efeitos: faz eco aos
problemas frnanceiros do poeta Heine (que sabe muito bem o que é ser
tratado familiarmente por um milionário), e por outro lado, provoca um
sorriso naquele que compreende o alcance satírico desta brincadeira.lo

10 Freud evoca o caso das brincadeiras atrevidas, bem entendido; mas foi Sandor
Ferenczi que analisou mais especialmente o gosto pelas palavras obscenas, no seu

valor ao mesmo tempo lúcido, compensador (fase de latência) e sintomático. (V) "Les
mots obscenes", em Psychanalyse I, Payot, 1968.)
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m. Jogar com as palavras

Não insistamos sobre as razões de economia libidinal que, segundo
h"\I(I, justificam o fenômeno de descarga pelo riso; a regulaçl10 das ten
\,WS extrapola nosso propósito. Não entremos mais nas sutis variedades
'1\\e permitem colocar, ao lado da palavra compósita, as intervenções, apro
\ I 11 I a•.•:óes, equívocos, trocadilhos e outras falhas de raciocínio. Todorov
1t'(l)lIsiderou com muita pertinência as distinções do psicanalista, e atuali
1.1)11 seu vocabulário ultrapassado. Entretanto, ele acusa um tanto apressa
damente Freud de racismo e de elitismo (op. cit., 314), por ter notado
qlle oS jOgoS de palavras são próprios principalmente dos primitivos, das
crianças, dos psicopatas, até dos bêbados. De fato, lemos isto:

"Encontramos o caráter essencial do chiste por analogia com a elabo
ração do sonho, num compromisso preparado pela elaboração 'espiritual',
elltre as exigências da critica racional e a pulsão para não renunciar ao pra
zer do passado que se ligava ao absurdo e ao jogo de palavras" (MRI, 314).

Ali:ís, Ffeud declara que é "mais fácil "unir confusamente elementos
IlI'lI'lt"ll"Iitos", "agrupar as palavras e as idéias sem preocupação com seu sen
IltI,," do que utilizá-Ias de modo lógico, ordenado, rigoroso (189). Como
I·~;tavolta a alegrias primitivas corrobora uma certa concepção da atividade
"simbólica" e como, por outro lado, Freud julga que a abundância dos
símbolos é "atribuível a uma regressão arcaica no aparelho psíquico" (NCP,
21», Todorov - equivocando-se sobre a palavra regressão e carregando-a de
\\m valor depreciativoll - conclui por uma espécie de miopia que conduz o
Icórico ao egocentrismo e ao etnocentrismo.

Na realidade, e é uma das maiores lições dessa pesquisa sobre as formas
do dito espirituoso, se existe um prazer nos jogos de palavras, a expressão
deve ser tomada literalmente: o jogo com as palavras proporciona prazer.
Porque, quando crianças, tivemos a liberdade de brincar e gozar com as
palavras. Um dos aspectos do processo primário - nós o vimos passando
do sonho ao chiste - é confundir, ou melhor, não distinguir as palavras
e as coisas, imagens verbais e imagens objetais. As realidades físicas têm
uma presença, muitas vezes, alucinatória, em todo caso sua representação
imaginada não é imaginária no sentido ilusório: para a criança, a cadeira
é um barco; o quarto, o oceano, etc. As entidades verbais não são para ela
antes de tudo o sentido que transparece fugitivamente através de um som
convencionado, mas verdadeiros objetos materiais, que entram no ouvido,

11 Regredir é re tornar a estágios anteriores de organização psíquica, onde a psique
era diferentemente estruturada mas não "inferior": ela era tão complexa e rica;

IIlenos racionalizada, é verdade, mas mais submetida ao princípio de prazer (IAP, cap.22).
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escrevem-se com cubos, saem da boca ou das mãos, concernem a atividades
corporais, inserem-se num esquema afetivo, enraízam-se na própria carne
(ver a análise do "Fort/Da", EDP, pp. 15-19).

Com coisas na cabeça e palavras entre os dedos, uma criança cons
trói para si mundos que nos convém - ou não convém? - declarar incoeren
tes e inúteis. Tudo isto é jogo, e é sagrado. O inconsciente fala de cora
ção aberto e boca fechada.

E tudo isto não custa nada. Pelo contrário, traz prazer, aquela feli
cidade que consiste em reproduzir gozos pré-históricos, anteriores à cons

ciência e à medida do tempo. Isto se faz naturalmente, mesmo com grande
esforço, no entusiasmo do ingênuo (nascido recentemente) para quem o so
frimento não conta já que sua vida material é assegurada por um Outro.
É necessário voltar à dimensão libidinal,portanto, sexual no sentido freudia
no, de todos estes jogos.

Eis o que Todorov esquece quando - depois de ter prestado homena
gem a Freud por ter escrito com Chistes "a obra de semântica mais im
portante de seu tempo" - observa que ele "descreveu as formas de todo
processo simbólico, e não de um simbolismo inconsciente" (op. cit., 316),
antes de colocar no mesmo plano a interpretação analítica e hermenêutica
cristã (ibid., 320). Grave distorção. Pois, dar a entender que o inconsciente
freudiano seria constituído por espécies de esquemas ou arquétipos instala
dos a priori no centro do homem para irradiar em diversas luzes, segundo os
setores da atividade humana (percepção, motricidade, sentido interno, etc.,
v. Gilbert Durand), é reinventar uma transcendência, é enterrar na "alma"

as Idéias que Platllo alojava no céu; e se perftla a sombra mística de Jung,
profeta e metafísico da bem chamada "psicologia das profundezas". A psi
canálise, o freudismo, não é preciso insistir, é o Inconsciente e a sexualida

de - ou se quisermos o Desejo -, inseparáveis já que nasceram juntos e
formam par, tanto na história das idéias como na de cada ser humano. Qual
quer leitura de Freud que esqueça ou negligencie uma das duas palavras ou
sua ligação é fraudulenta.

Para confmnar, eis um longo trecho que nos levará à noção de atitude
lúdica, fundamental para nós:

"Toda criança que brinca comporta-se como poeta [diríamos hoje: es
critor] enquanto cria para si um mundo seu ou, mais exatamente, transpõe
as coisas do mundo em que vive para uma ordem nova que lhe é bem conve
niente. [... ] Ela leva muito a sério seu jogo, emprega nele grandes quantida
des de afeto. O contrário do jogo não é a seriedade, mas a realidade [ ... ] So
mente estes apoios [fornecidos por brinquedos palpáveis] é que diferenciam
o jogo da criança do "sonho acordado [fantasia]" (EP A, 70).
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Confirmação, já que a fantasia evocada através do devaneio diurno
não tem outra origem e significações verdadeiras a não ser sexuais: sonho,
jogo, obra de ficção, fantasia constituem a realização deformada de um de
sejo recalcado - e todo desejo inconsciente "tende a realizar-se restabelecen
do, segundo as leis do processo primário, os signos ligados às primeiras ex
periências de satisfação" (VLP, 120), o que nos remete às relações erotiza
das que o infans (aquelê que não fala ainda) manteve com a mãe através de
seu corpo erotizado. Em suma, jogar é re-jogar jogos esquecidos e proibidos,
é "regozijar-se" em repetir e disfarçar os prazeres perdidos ... Jogar tanto
com os órgãos do corpo como com brinquedos, amigos, estruturas comple
xas ou palavras. E por ser em parte um jogo é que se julga que a literatura,
por um lado, não serve a nada, por outro, 9ferece sempre prazeres inefáveis.

Mas a literatura é um jogo elaborado: a seriedade que preside à sua
criação exige mais labor, suas construções são mais complexas. Pois, trata-se
(inconscientemente, claro) de apagar os traços do processo primário, afo
gando-o no meio dos processos secundários que se encontram mais ou me
noS subvertidos. O escritor produz, em geral, numa língua conforme aos
usos da granlática, um discurso de quase-racionalida~e e de quase mimetis
mo cm face das condições da realidade; se ele se permite "licenças" de ex
prcssão, se tem direito a uma visão "fantasista" das coisas, etc., sabemos
bem que são exigências da "arte". Sem o engajamento de todo o homem,
sem a aplicação de sua inteligência, de sua cultura, mas também sem os
"grãos de loucura" que, aos olhos do público, fazem do artista uma espé
cie de criança grande ou de perverso inofensivo, não há mais encanto pos
sível. Para ser eficaz e reconhecido, um escritor literário não deve parecer
nem demasiado convencional nem totalmente lúdico: ele precisa ·de um
coeficiente de marginalidade proporcional àquela que a maioria dos lei
tores estão prontos a conceder à sua própria infância, cujos erros e ale
grias desejamos apreciar com simpatia, livre de qualquer angústia. Todo
mundo lembra-se do tempo em que construía sua realidade com dese
jos, em que o verbo se fazia mundo; o tempo da varinha de condão e do
tapete voador, em resumo, da magia.

A magia, também chamada a "onipotência dos pensamentos". Com
pondo há muito com o princípio de realidade, o adulto civilizado, cujos
próprios olhos são desprovidos de fantasia e de gratuidade, não conhece
senão dois lugares onde sopra ainda a liberdade do não-senso, onde seu
espírito crítico tolera ser neutralizado: o humor e a arte.
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CAP(TU LO '"

LER-SE A SI MESMO

"Quem avança na idade deixa de brincar, renuncia aparentemente
ao prazer que sentia no jogo [infantil]. Mas não existe coisa mais di
fícil para o homem do que renunciar a um prazer já experimentado.
A bem dizer, não sabemos renunciar a nada, só sabemos trocar uma
coisa por outra; onde parece que há renúncia, de fato há apenas for
mação substitutiva r. .. ]. Em vez de jogar, ele se compraz daí por
diante a imaginar (fantasiar J. Constrói castelos na Espanha, entrega
se ao que chamamos devaneios [... dar] a hipótese segundo a qual a
obra literária, assim como o sonho diurno, seria uma continuação e
um substituto do jogo infantil de outrora."

(S. Freud,EPA, 71-79.)

O título deste novo capítulo deixará de parecer estranho tão logo
enunciemos as duas perguntas seguintes: O que é que eu leio quando leio? O
que um escritor lê quando escreve? A resposta é a mesma: lemos primeiro a
nós mesmos, seja qual for a obra literária, quer a produzamos, quer a consu
mamos.

I. Representações inconscientes
no texto literário

É preciso sublinhar este "primeiro", pois é bem evidente que aqui
consideramos apenas um aspecto. das coisas. Mas trata-se de um aspecto es.
sencial, para Freud e para o ponto a que chegamos em sua companhia. Com
efeito, temos agora uma idéia da maneira como são tratadas, pelos mecanis
mos que constituem o inconsciente, as representações inconscientes! que,
como vimos, procuravam manifestar-se, fazer-se reconhecer apesar da cen.
sura nos discursos, ou melhor, como discurso: sintoma, sonho, jogo infantil,

1 Precisemos que a energia desejante (libido) foi concebida por Freud como uma se-
qüência de impulsos (pulsões) que se situam na encruzilhada do corporal (soma) e

do mental (psique); as pulsões só são perceptíveis, e , portanto, num sentido só existem
através de dois efeitos: o afeto (prazer-desprazer) e as "representações ics", isto é,
representantes (no sentido de deputados) que tomam a forma de representações ps(
quicas (no sentido em q,ue falamos de "representar-se alguma coisa") e que ficam fi
xados no lugar de sua origem como traços mnésicos; o termo alemão que os designa,
Vorste/lungs-repraesentans, provocaria contra-senso se fosse compreendido como "re
presentante de representação": é mais uma "representação representante [da pulsão ~'.
Percebe-se aqui a importância d,o conceito de pulsão para designar o ponto de encontro
do somático e dÇlpsíquico: a ,Ploção primordial é definida como uma delegaça-odo cor
po pulsional (que não é o corpo anátomo-fisiológico, mas já um sistema vivo articulado
sobre a existência do mundo exterior e sobre a manutenção de sua própria existência)
já provida de uma certa forma de pensamento (a "lógica" dos processos primários, que
ignora a temporalidade, a negação e a identidade).
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logo de palavras desejado ou nã'o. Estas realidades psíquicas inacessíveis a
presentam seus substitutos ocasionais numa vertigem de metamorfoses, que
constitui a atividade profunda do espírito humano e que, em parte restrita,
chega a organizar-se, a regulamentar-se num fluxo descontínuo mas coerente,
suscetível de ser assumido pelo sujeito, de ser segmentado, reconhecido, de
pois trocado no quadro da atividade consciente que autoriza a comunicação
(processos secundários).

Podemos imaginar um caos, violentamente tingido de prazer ou de
desprazer, onde tentam mostrar-se e fazer-se entender "entidades" materiais
(os ainda misteriosos equivalentes nos circuitos eletrônicos do cérebro) que
captamos ora como espécies de imagens, representações de coisas, ora como
signos lingüísticos, representações de palavras; mas, coisas ou palavras, a
consciência que é fala (ou discurso) só sabe apreendê-Ias através da lingua
gem. Daí o nome de "significantes"2 que lhes dão os lacanianos, já que os
sons, e até as letras (Serge Leclaire) que materializam os signos lingüísticos
são, se não desprovidos de seus significados lógiéos habituais,. pelo menos
desviados para um outro regime de significação: é este "acenar a mais/em
lugar de" que constitui o inconsciente na linguagem. Insistamos ainda: se é
"estruturado como" a linguagem, não dispõe de um idioma especial; ele
tem a capacidade de alterar a linguagem, ou mais exatamente ele é esta ca
pacidade, consiste nessa própria alteração, enquanto é "discurso do Ou·
tro".3 Portanto, eis-nos diante de um material verbal sutilmente trabalhado
por uma retórica específica, material que a patologia e as defesas reduzidas
do sono ou da "inocência" infantil permitiram analisar para entrever aí uma
expansão, uma efusão imperialista dos apelos da libido; mas o que é que a
contece com um material verbal literário?

2 O emprego desta palavra - que não é uma fantasia verbal da parte de Lacan, mas
um conceito teórjco essencial ao seu sistema - causa dificuldade nos nossos estudos

literários que tratam com freqüência dos "significantes lingüísticos" (v. Saussure) ao
analisar efeitos de significância [jogos de sonoridade, por ex., que é impossível apreen
der na qualidade de "signijicantes ics"], mesmo que nesse princípio percebamos que a
suposta relação exista entre os dois. Al~m de ser incômoda, esta noção foi contestada
de um ponto de vista teórico por ftIósofos contemporâneos, embora não tenham en
contrado ressonâncias por parte de Lacan; para dar uma idéia deste dossiê, remetemos a
Lyotard, Discours, Figure, pp. 250-260, para a utilização lacaniana da lingüística
saussuriana e jacobsiana, e mais amplamente a Derrida, notas do '~Facteur de Ia Vé
rité", Poét., 21, ,pp. 140-146, assim como ao livro de Jean-Luc Nancy e Philippe
Lacque-Labarthe, Le Titre de Ia Lettre, Ed. Galilée, 1973 (ver, sobre isso, J. Lacan,
Le Séminaire XX, E,ncore, Seuil, 1975, p. 62).

3 Entreveremos aqui a concepção lacaniana do sujeito: não é m'ais o ego que mani-
pula os signos, mas "eu" assume (e resume-se a ser somente) a sucessão das altera

ções, dos cortes que se produzem no "fio" que desenvolve o encadeamento dos signi
ficantes - bolha de ausência que desliza continuamente no tubo, já que falávamos há
pouco de fluxo. Eu não existo, "eu" nunca está onde o sentido se produz; "eu" desig-

35



A linguagem de puta comunicação utilitária - estado ideal da lingua- .
gem, sempre frágil, como vimos, exposta à irrupção do lapsus - é suposta
mente súbmetida à predominânCia da lógica, dona dos intercâmbios regula
dos entre os homens e portanto das significações claras: cada palavra tem
um significado (em geral um só) e o interlocutor decodifica a mensagem sem
muitos problemas. A linguagem da criança que brinca, do homem que
sonha, do "louco", é uma linguagem obscura, que o inconsciente habita e
distorce permanentemente. A linguagem poética - este termo é cômodo
para designar qualquer linguagem não-pragmática, a da arte - deveria ofere.
cer-nosuma combin~ção das duas (o que, bem entendidO, não é suficiente
para caracterizar a operação chamada estética). É preciso voltar para sua
defmição aproximada antes de olhar como ela é produzida e "recepcio
nada" (trata-se realmente de um modo de receber particular). Voltemos
às manifestações da pulsão, afetos e representantes perceptivos ou verbais.
A afetividade passa na linguagem, primeiro sob a forma inarticulada e rigo
rosamente não-lingüística: gritos, exclamações, etc., ou então, é retomada
num vocabulário adequado (estou com dor, isto me agrada); ou ainda, ela
pode apresentar-se de modo oblíquo em relação ao eixo do discurso. Seja
uma descrição numa narrativa qualquer: ela não reproduz o real em nenhum
caso, fabrica uma aproximação do objeto do mundo, dando de viés uma im
pressão, ainda que fugitiva, um sentimento de satisfação, de mal-estar,
mesmo de indiferença (calculada). A inscrição do afetivo nas margens do dis
curso constitui por si só um problema. Encontram-se representações sob
duas formas principais ou de plincípios: diretamente, a fantasia; lateral.
mente, a "significância". A fantasia tal como a encontramos no devaneio é a
narrativa atual de um núcleo fantasmático inconsciente; ela apresenta-se co
mo argumento que desenvolve uma frase mais simples onde o sujeito fi.
gura em relação dinâmica com os diversos objetos para os quais seu desejo
pode dirigir-se. Tais "histórias" constituem o alimento quotidiano dos
mitos, da tragédia, do romanesco fantástico, por exemplo. A palavra signi
ficância, por mais insólita que pareça, é cômoda para designar o conjunto
dos efeitos de sentido que não são imediatamente apreendidos numa confi
guração de tipo narrativo: pensemos, peJo menos provisoriamente, no que a
crítica observa num poema como ecos,· correspondências de posição, etc.

. Esta divisão recobriria aquela tradicional entre "fundo" e "forma" se, por
um lado, o conteúdo de uma fantasia se deixasse apreender fora de uma en.

na o fato de que "isto fala", por minha conta, a meu respeito, em "meu" lugar que
é um vazio. O sujeito não domina a linguagem, a linguagem domina o sujeito: cat
rega-o e condiciona-o; meu discurso institui'me como. sujeito ausente, sem domínio
real daquilo que "eu" digO/diz - e aí está o les.
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ccnação (não esqueçamos a elaboração secundária) e se, por outro lado, o
fUncionamento dos significantes lingüísticos (desde os fonemas até as for
mas vazias como o clichê, passando pela escolha de uma sintaxe e da escan
são de um ritmo) pudesse diante do olhar do analista-leitor ser dispensada de
seu lastro de significação, de seu acenarinconsciente.4

O que se passa quando os apelos do desejo - ou os representantes da
pulsão, ou os significantes do inconsciente, pouco importa aq\Ji -' em vez
de sofrerem uma passagem a um sintoma, a um SOI1hO,a um jogo (lúdico), co

nhecem uma passagem ti arte (quaisquer que sejam as determinações ideo·lógicas do quadro batizado de estético)? E evidente que o escrito literário
pode ser comparado aqui a um objeto de arte, mesmo que a noção de
"beleza", com todas suas incertezas, tenha sido importada das artes plás
ticas.5 O que se passa, aos olhos de Freud, baseia-se em algumas fórmulas
chave; eis duas que parecem determinantes:

"É digno de nota que o inconsciente de um homem pode reagir ao in
consciente de um outro homem, contornando o consciente." (MET. 107)

"Parece-me indiscutível que a idéia do 'belo' tem suas raízes na ex
citação sexual e que originariamente não designa outra coisa senão aquilo
que excita sexualmente." (TES, 173)

Voltaremos à primeira (fórmula), mas importa colocá·la desde agora.
A segunda tem um alcance geral e apresenta-se como um postulado freudia
no; diremos apenas uma palavra sobre ela. A beleza do corpo está ligada ao
que excita sexualmente: não "excita o que é belo", mas "é belo o que exci
ta" - o que seduziu a maiona dos humanos num tempo esquecido, cuja rea
lidade eles confessam e transpõem até os efeitos, por um lado ao sabor de
sua cultura (ligada, por exemplo, a condições climáticas, raciais, dietéticas);
por outro, em virtude dos condicionamentos individuais arcaicos (evoque
mos o bom Descartes que percebeu que era atraído por mulheres "vesgas"
porque sua ama era estrábica.6 Esta sedução suprime as inibiçõe-s, produz
uma excitação periférica e permite a busca de um prazer genital; mas um

4 Que não poderia ser, nunca é demais lembrar, um "querer-dizer" obtido por simples
decodificação. A busca do sentido, da verdade descoberta pelo Outro do sujeito, é

uma construçãb, não uma tradução.
5 Não parece ousado supor que as representações artísticas primordiais partem da con-

sideração ~ da reprodução mimética do corpo humanOl - essencialmente feminino,
não tanto porque uma situação ideológica de fato privilegia um ponto de vista mascu
lino, mas porque o primeiro objeto de adoração para todos é a mãe: presença da mor
fologia sob o olhar, da voz para o ouvido, da carne e da pele para o tato. Deste prazer
plástico, pudemos tirar por analogia eânones de beleza lingüística ou discursiva.

6 Sobre o fenômeno geral que liga o poder emocional do belo a um entalho de imper
feição, ver "Note sur Ia beauté", Scilicet 6 -7, Seuil, 1976, pp. 337-42.
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tabu continua ligado aos próprios órgãos genitais, marcados de feiúra para
os civilizados e de silêncio para os povos que os trazem comumente expos
tos. Talvez se trate de uma proibição devida ao excesso de angústia ou a uma
superestima: o que dá no mesmo; o invisível inquieta, o visível está expos-

. to a maior número de ameaças quanto maior for seu preço. É de se notar so
bretudo que o poder de sedução pertence aos caracteres sexuais periféricos,
por deslocamento: .

"Os próprios órgãos genitais [ ... ) quase nunca são considerados co

mo belos; em co~pensação, um caráter de beleza liga-se, parece, a certos sig
nos sexuais secundários." (MDC, 29)

lI. Ganho de prazer e sublimação

Chegamos assim à hipótese freudiana bastante conhecida de ganho de
prazer, que se encontra formulada no fim do texto Escritores Criativos e
Devaneio (voI. IX):

"O sonhador acordado esconde cuidadosamente dos outros suas fanta

sias, pois tem o sentimento de que existe o de que ter vergonha. Mesmo que
as comunicasse, esta revelação não nos proporcionaria nenhum prazer. Se
melhantes fantasias, quando nos confrontamos com elas, parecem-nos re
pugnantes ou muito simplesmente, deixam-nos frios. Mas quando é um poe
ta [ ... ] que nos conta o que estamos inclinados a considerar como seus
sonhos diurnos pessoais, sentimos um prazer muito grande devido provavel
mente à convergência de várias fontes de gozo. Como ele chega a este resul
tado? [ ... ] Atenua o que o sonho diurno tem de egocêntrico, transfor
mando-o e dissimulando-o, e nos seduz por um benefício de prazer pura
mente formal [ ... ) com o qual nos gratifica pela maneira como apresenta
suas fantasias. Chamamos ganho de sedução, ou prazer preliminar, semelhante
benefício de prazer que nos é oferecido a fun de permitir a liberação de um
gozo superior que emana de camadas psíquicas muito mais profundas
[ ... ). O verdadeiro gozo d.iante da obra literária resulta de que nossa psi
que, através dela, acha-se aliviada de certas tensões. Talvez o próprio fato
de que o poeta nos permita gozar, daqui por diante, nossas próprias fanta
sias sem escrúpulo nem vergonha contribua em grande parte para esse resul
tado?'" (EPA, 80-81)

Tudo se passa finalmente como se a oportunidade de adivinhar no ou
tro o reconhecimento complacente de uma fantasia considerada "aberrante"
nos autorizasse a gozar dela por nossa própria conta, sem remorso: apresen
tada mais bela aqui, mais gasta lá (o que importa?), contanto que o bene-
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fício seja real? Seria preciso ainda aceder a isso - a essa efusão livre de qual
quer vergonha. Por isso, "o interesse" deve ser despertado: uma atração po
sitiva. E são eliminadas as resistências como antes e, para que nos entregue
mos impetuosamente ao gozo erótico, abandonam-se as angústias ou frie
zas. É o papel da forma, da suposta "bela forma" - não somente harmonia
convencional, mas eficácia secreta. Estabelece-se uma deliciosa conivência
entre o olhar e o quadro: estes corpos, estas frutas, estas paisagens revelam
sua flexibilidade acolhedora, os objetos redondos, o jogo cúmplice da som
bra e da luz, das figuras confundidas, uma delicada mancha amarela. . .
Quanto ao texto, são ritmos, portanto uma respiração, retomadas de sons,
consonâncias de voz, o uso inabitual de um vocábulo ou de uma expressão
sintática, o prestígio de uma "imagem" imprevista, a surpresa de um adje
tivo que mudou de contexto, um cenário ou um personagem "justos"
evpcados sobre um fundo de irrealidade, determinada evocação de uma
palavra, de um símbolo por onde passa a idéia de uma arquitetura combi
nada e que fala, ou às vezes, uma mania, um tique de estilo, percebido como
um piscar de olhos. O essencial é que a corrente passe; entendamos: o afeto.
O pré-consciente (de onde todo crítico experiente tira motivações para sua
emoção) assume a multidão dos fragmentos que não são evidentes e alegra-se
com isso. Ocorre o mesmo, em outra parte, com o inconsciente.

Pois, a sedução da forma que Freud recusa-se a estudar enquanto tal,
negando que seja de sua competência, é preliminar para ele. Isto supõe que
ela abra a porta a uma outra espécie de prazer, que exista uma outra fonte
de satisfação, atrás, ou debaixo, ou bem no meio, mas apresentada de manei
ra a permanecer despercebida (como o envelope tão habilmente escondido
bem à vista de A Carta roubada, de Poe). Este prazer segundo, longe de ser
secundário, em termos econômicos, está ligado a uma descarga de libido
sexual, por definição não sentida como tal, nem como alívio de uma tensão
excessiva, nem por estar ligada à esfera das emoções originais.

Podemos supor que esta baforada de gozo manifesta-se em diversos
níveis. Primeiro, porque uma barreira foi transposta na simples alegria
reencontrada, de poder fantasiar livremente; seria o prazer lúdico mesmo,
encontros com a independência da infância ou submissão ao reinado dos
processos primários, enquanto tais reinos são administrados pelo princípio
de nãcrUgação: em suma, reinos de anarquia. Há o poder reencontrado de jo
gar com o não-senso, a dispensa temporária da obrigação de contar com os
processos secundários que geram o princípio de realidade. Conter a energia,
isolar os afetos, encadear logicamente as representações, contornar os obs
táculos do impossível, calcular em função do tempo, manter de pé as
muralhas do recalque, isto custa sacrifício, de modo que o acesso ao territó
rio do jogo livre traduz-se por uma economia (onde reencontramos o chiste).
Acrescentemos que as investiduras afetivas são menos cataclísmicas que no
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sintoma, menos intensas que no jogo infantil, paradoxalmente reforçadas
por funcionarem no bom regime ou na boa distância, por serem regulamen
tadas, regularizadas por uma satisfação narcisista reconhecida pélo super
ego7 ~ instância encarregada de repres entar no inconsciente tanto os im
perativos da realidade quanto as proibições parentais ("você não gozará em
lugar do parente de sexo idêntico ao seu", etc); e aí encontramos a teoria do
humor como economia de um dispêndio afetivo (MRI, apêndice).

É aqui que precisamos considerar um outro mecanismo, o da sublima
ção. Sabe-se que esta consiste no fato de que um movimento pulsional "deri
va-se para uma fmalidade não-sexual" e "para objetos socialmente valoriza
dos." (VLP, 465)

Tomemos o exemplo de vários sujeitos dotados de uma forte pulsão
sádica: Jack, o Estripador, no quadro da psicose, realiza seu delírio pelas
sinistras "passagens ao ato", que sabemos; um cirurgião encontra o meio
perfeito de sublimar, salvando vidas humanas; através da escritura, o mar
quês de Sade coloca em cena as figuras refinadas de sua organização fantas.
mática; quem lê Les Cent vingt Journées se libera de certas tensões, fanta
siando a partir do texto de Sade. Podemos dizer que Sade encontrou na
Bastilha uma oportunidade de se satisfazer pela imaginação, escrevendo.
Ser escritor e decicar-se a descrever a alma humana, ainda que nas suas
aberrações, eis um estatuto, que a sociedade aceita e, às vezes, até inveja.
E eu que leio? Projetar só para mim meu filme de terror favorito - assim
tenho com que realizar meu desejo; isso talvez me evitará de infligir meu
sadismo latente aos que me rodeiam: mas posso ser professor especialista
em romance do século XVIII, psiquiatra, criminologista, e "obrigado"
profissionalmente a ler Sade, e encontrar·me preso a esta leitura, sem moti
vação real ... Se, em princípio, a sublimação estética está assegurada no
caso do artista, senhor de sua criação, é mais delicado esUibelecer sua efi·
cácia no caso do amador. 8

7 Ou mais exatamente por este aspecto positivo, não-repressivo do superego que se
denomina o Idea/ do ego. A referência às instâncias lacanianas parece cômoda

neste caso. Como o Ideal do ego tem relação com a ordem "simbólica", o engodo
do prazer estético, graças à Lei do Pai e à sua inserção nas redes (simbólicas) da lin·
guagem, achar-se-ia protegido do risco de uma captação imaginária, pois o "Imagi
nário", em que se situa o absoluto do prazer, traz a dupla ameaça, mortal para a
identidade, da dissociação (corpo dividido) e da fusão (relação dual).

8 Oetave Mannoni nota que a sublimação é raramente completa, que "alguma coisa
de não-sublimado no desejo ics também se manifesta nele" (C/eis pour 11magi

noire, p. 105).
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III. Da identificação

Seja como for, a realização do desejo mediante a leitura se efetua de
mim para mim, no que se chama uma posição narcisista. Meu objeto (meu
objeto de amor, por ex.) está em mim, mas não como um corpo estranho, e
sim como uma parte de meu ego.9 Este pode ser o efeito da identificação. O
mecanismo é simples, todo mundo tem uma idéia dele, a própria literatura,
desde D. Quixote até Jean-Paul Sartre (As Palavras) passando por Madame
Bovary, está cheia de exemplos de leitores que "se tomam por" seus heróis
familiares e se fixam como ideal assemelhar-se a eles. No quadro de nossa
análise, encontram-se casos mais diferençados. Escritores Criativos e Deva
neio detém-se neste aspecto, distinguindo as narrativas populares, cujo herói
é bem tipificado, os romances "chamados psicológicos" em que aspectos di
versos da psique são distribuídos entre vários personagens-suportes, e mes
mo os romances "excêntricos", cujo herói não é senão o narrador daquilo
que ele observa ao seu redor. Digamos que as formas e os graus da identifi
cação são infinitos. O essencial, convém lembrar, é que as ações representa
das sejam fantasias disfarçadas, diríamos quase suavizadas por uma hábil e
agradável transposição. O problema torna-se então este: como e por que o
leitor adivinha que, em tudo isto, trata-se de um "n[o-dito" que só ele tem
alguma coisa de verdadeiro a lhe dizer (mas quem? ele mesmo? qual parte de
si próprio?)? Identificar-se com o valente cavaleiro ou c;om o detetive super
dotado, isto pertence a um processo de idealização de si mesmo: enfeita
mo-nos secretamente, e através de terceiros, de todas as perfeições. Mas é
isso que é importante? Não será mais importante o que se passa aos olhos
do leitor? O caso de Édipo é ainda aqui exemplar. 10 Freud nota o efeito que
ele produz:

"Espantamo-nos à vista daquele que realizou o desejo de nossa in
fância, e nosso espanto tem toda a força do recalque que desde então se
exerceu contra tais desejos. O poeta, desvendando a falta de Édipo, obriga·
nos a olhar para dentro de nós [grifo meu] e a reconhecer aí estes impulsos
que, embora reprimidos, existem sempre." (IDR, 229)

9 André Green observa, em algum lugar, que podemos "enrubescer lendo" um escri-
to (então declarado "ousado "): prova de que tudo se passa como se o olhar do ou

tro pesasse sobre nós durante uma leitura solitária. ~ "meu" texto que me olha e que,
de alguma maneira, me julga.

10 Édipo.Rei' aparece como o texto privilegiado que não tem necessidade de ser
interpretado porque coloca em cena sua própria elucidação. "A peça não passa de

uma revelação progressiva e muito habilmente calculada - compardvel a uma Psa
(grifo meu) - porque o próprio Édipo [etc.]" (ibid., 228).
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Nos· cenários montados, encontramos, sem saber, nossas velhas pai
xões: uma intancia atravessada de desejos monstruosos, eis a verdade de
nosso passado que pressentimos, daí o terror; uma era próxima do Paraí
so, do que se chama correntemente "um país de sonho", daí a deleitação.
Resultado: somos fascinados por aquele que sabemos que nós fomos (que
nunca fomos precisamente, mas sonhamos ser) e cuja lembrança perdi
da repetimos a todo instante. No espetáculo Êdipo-Rei, sentimos prazer
em, de certa forma, reinterpretar, publicamente, papéis que não inter
pretamos realmente no passado, que não deixamos de reproduzir priva
tivamente nos nossos sonhos e fantasias, numa reprodução que é antes o
canto de sua ausência, de sua inexistência. Se os tivéssemos interpretado,
de fato, isto teria sido a armadilha da loucura sobre fundo de desejo morto
(porque realizado na realidade)!

Não é por acaso que os estudos recentes que mais aprofundaram
o segredo desta abordagem dos primeiros desejos tratam das artes do es
petáculo. As coisas· são, neste caso, mais visíveis por serem amplificadas
pela dramatização e solenidade da encenação: a Cena, som e luzes, reu
nião sagrada. Aí as cois~ são tangíveis: verbo encarnado, e uma presa
para nossos olhos que são as mãos de nosso espírito. Representações de
coisas, representações de palavras, aqui tudo é a mesma coisa. Represen
tação, antes de tudo.

Sobre isso basta consultar o estudo esclarecedor de Christian Metz

"Le ftlm de fiction et son spectateur", emLe Signifiant imaginaire ("10-18",
UGE, 1977), sem nos alongarmos muito, já que ele diz respeito principal
mente aos amadores e aos interesses particulares da sétima arte; mas, com
relação a problemas de acolhida que a psique reserva à ficção vinda do
exterior, traduz uma preocupação em olhar as coisas com um olhar no
vo, que poderia fazer evoluir nossa idéia tradicional sobre "a emoção es
tética". Para os jogos e as jogadas da tragédia, é preciso referir-se às pes
quisas de André Green reunidas em Un oeíl e.n trop. Na sua entrada na
matéria, ele levanta a analogia entre a cena, separada dos espectadores
pela rampa luminosa ou um outro limite material, e a "Outra cena" onde
se interpreta o destino das pulsões, marcando bem a necessidade dos bas
tidores que cobrem o trabalho inconsciente, do mesmo modo que escon
dem o aparelho da manobra cênica. Ele insiste sobre o fato de que a fa
la dos atores envolve com a presença física, móvel, emotiva, o lado lógi
co-gramatical do texto que eles recitam, de maneira a dar a ilusão da vi
da quotidiana. Ele estabelece como projeto de uma leitura psicanalítica
"a pesquisa das formas emocionais que fazem do espetáculo uma matriz
efetiva na qual o espectador se vê implicado e se sente não somente so
licitado mas acolhido como se ela lhe fosse destinada" (p. 29).
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A. Green sublinha no seu livro que o encanto, o feitiço do espetacular,
tem como efeito "quebrar a ação do recalque", inverter o sentido da passa
gem à consciência em relação àquele que, sancionado pela proibição, cons
titui o sintoma. Ele situa o espaço estético principalmente enquanto solução
passageira para os problemas colocados pela condição humana, entre a so
lução individual, bloqueada, da neurose e a solução coletiva, socializada
e sublimada, da religião:

"Entre os dois (... ] a arte ocupa' uma posiç:io transicional qualifi
cante do domínio da ilusão, que permite um gozo inibido e deslocado,
obtido através de objetos que são e não são o que eles representam." (p. 35.)

No que diz respeito especialmente à representação viva da arte teatral,
eis o que deveria, mediante certos ajustes, ser transposto para todas as for
mas de contato com a arte literária, para todos os gêneros.

O mesmo analista indica o caminho para uma solução a este problema
delicado e relativamente pouco estudado. Os objetos fantasmáticos com vo
cação estética são preparados no sistema pré-consciente-consciente para
serem exteriorizados, e não encerrados na solidão própria do devaneio; isto
não significa absolutamente que eles escapem à configuração narcísea par
ticular a este tipo de formação: o sujeito só se despoja deles para reencon
trá-Ios valorizados (admirados) pelo outro (o público) que, por sua vez, os
retoma e os insere no seu narcisismo de leitor. A idealização é delegada, tor
na-se efetiva, gratificante, uma vez refletida pelo Outro (e aí encontramos,

sem dúvida, o Ideal do eto). A produção artística funciona, diz o autor,
como o "duplo narCÍseo" daquele que a coloca em circulação. O gozo que
ú sujeito perde ao desviar seu desejo do objeto, trocando o objetivo sexual
por um objetivo sublimado, ele o reganha em parte "acolhendo a construção
narCÍsea do Outro. Nesta qualidade, os objetos da criação artística merece
riam ser chamados transnarcíseos, isto é, que colocam em comunicação os

11 Charles Baudouin que, de certo modo, conjuga sem hesitação Freud e Jung num
sincretismo embaraçado e embaraçoso - é verdade que La Psa de l'Art data de

1929 - tinha sublinhado a importância do narcisismo, e as duas figuras fantasrnáticas
às quais ele atribui uma força especial são "o retomo ao seio materno" e o "tema
do duplo" que trazem a marca desta posição narcÍsea. Notemos que Baudouin fala
de "narcismo" quando se trata de estética, e de narcisismo em clínica; detalhe curioso,
o próprio Freud já tinha modificado em alemão o Narziuismus dos sexólogos em
Narzismus (único termo que ele emprega), suprimindo a sílaba central "is" já reti·
rada de seu nome, Sigismund que ele achava cacoÍonico (?) e que escrevia, como
sabemos, Sigmund ... Deste gesto repetido, conservemos, pelo menos, a prova de
um ouvido sensível às sonoridades verbais. '
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narclslsmos do produtor e do consumidor da obra" (p. 36). Resta precisar
o que acontece a este consumidor. Gratificado por se sentir o destinatário, o
depositário deste gozo sem estar por isso na origem do belo objeto ilusório,
pode·se Supor que ele investe o suplemento de energia libidinal, assim dei.
xada disponível, na retomada a seu modo, na réplica em sua própria lin.
guagem, no prolongamento personalizado que ele dá à fantasia oferecida; em
outras palavras, ele aumenta um ponto - ou então, desiludido, passa
adiante. No caso favorável, satisfeito por ser reconhecido como destinatário
e como produtor da obra, cada um encontrará sua porção de afeto e de
fantasia; cada um poderá, ao mesmo tempo, desfrutar de si e entrar em
relação com o outro. Em suma, pensamos estar sozinhos quando lemos,
mas inconscientemente lemos com o escritor, de acordo, em eco, em resso"nância com ele.12

N. A "paixão" de escrever

Compreende-se por que em matéria de arte o ponto de vista psicanalí
tico não poderia estabelecer distinção estrita entre a emoção sentida "passi
vamente" pelos consumidores e a única considerada "ativa" dos produtores:
há sempre trabalho do sistema primário e investimento de afeto. Partimos
aqui do primeiro aspecto, porque dos dois parecia o mais sacriflcado; a li.
teratura analítica consagrada ao trabalho de "criação" é muito mais abun
dante. Nem sempre é muito decisiva (seria, talvez, porque ela não enfatiza
suficientemente esta troca central?). Em grosso, ocorre isto: os analistas
têm a maior dificuldade em apresentar sobre o criador informações e análises
que dizem respeito de maneira específica ao produtor de objetos de arte;
suas observações aplicam-se a toda espécie de atividade em que é permitido
ao homerp. investir-se sem reserva.13 O artista tem este privilégio, principal
mente em nossa época industrializada em que se produz em série para manter

12 Colocar no dossiê esta frase de Freud: "O homem possui na sua atividade psíquica
ics um aparelho que lhe permite interpretar as reações de outros homens, isto é, en

direitar, corrigir as deformações que seus semelhantes imprimem à expressão de seus
movimentos afetivos" (TOT, 182); por causa da identidade de suas estruturas e de
seus objetivospulsionais, as psiques ics "interpretariam" imediatamente os dados
que permanecem inacessíveis à consciência ou que lhe solicitam o trabalho de "cons
trução" próprio à análise. Citemos também esta bela fórmula de A. Green: "O leitor
diz ao escritor 'mostra-te' no momento em que este o interpela para lhe dizer 'Olha
me'; proposição que, sem dúvida, podemos inverter [ .•.] fazendo o leitor dizer 'mos
tra-me' no momento em que encontra o apelo do escritor 'Olha-te' [... lu (Litt, 3,1971, p. 43).

13 Sobre este ponto, ver MDC, nota, p. 25.
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a rentabilidade comercial, mais do que conceder à criação dos objetos um
poder de realização pessoal; o que tem o artista de original é que ele é um
verdadeiro artesão, trabalha por sua iniciativa, segundo sua fantasia, em seu
ritmo, mesmo se estiver preso numa corrente de instituições, de gostos e de
modas. No flm deste trabalho livre, há sempre uma peça única, que se inscre
ve numa série que possui sua identidade própria, um "estilo".

No quadro da comunicação transnarc/seo, o intercâmbio entre sujeitos
exige uma forma singular de dom apresentado e recebido. E assim como, no
domínio da arte, os amadores são sensíveis à importância do trabalho (quan
tidade de tempo, qualidade de paixão) mobilizado pela realização de uma
obra, da mes.t;na maneira o eu narCÍseo deve apreciar de algum modo um
grau excepcional de per/aboração.14 Para o inconsciente também uma certa
dose de "talento" presidiria os sucessos do "gênio". A compreensão, a escu
ta do sujeito receptor é sem dúvida proporcional ao sucesso da "redução do
brilho" do sistema secundário (chamado prazer preiiminar), à intensidade
dos afetos investidos e à disponibilidade que os conteúdos fantasmáticos ti
ram de sua elaboração. Esta deve ser justa; nem insuficiente, pois, criaria um
choque (o desejo sexual n9 estado bruto só se afronta na angústia), nem
superlativa, pois se instalaria o desconhecimento (não haveria absoluta
mente ponto de contato; o inconsciente do leitor não embrearia mais);
justa também a emoção que encontra seu jogo livre entre a submersão" pâ
nica e a secura; justo, enflm, o ganho de prazer; esplendor demais cega, de
menos não prende a atenção.

"Como o poeta chega a este resultado? Eis o seu segredo; e a ars poe
fica consiste na técnica que permite superar esta repulsão que, certamente,
está em relação com os limites existentes entre ea.da ego e os outros egos."
(EPA,80)

14 Ver VLP, 305-306. Fantasiar é, como já vimos, jogar com os dados (não formula-
dos) do desejo, levantando parcialmente a barreira do recalque; no tratamento existe

um fenômeno análogo. Uma resistência opõe-se ao confronto do analisando com seu
próprio material ics; confronto que ocorre à medida que ele interpreta esse material;
esta resistência, freqüentemente, toma a forma da compulsão de repetição. Chama-se
periaboração o trabalho que permite extrair tal elemento dos circuitos automatica
mente colocados em movimento para reconhecê-lo verdadeiramente, para fazê-Io
passar da aceitação intelectual (insuficiente) para uma integração na vivência. Sendo
uma fantasmatu;ação lúcida, voluntária e em plena luz, o labor da ficção estética
situa-se em alguma parte entre a fantasia espontânea dos sonhadores e a retomada do
material no tratamento. Quanto ao escritor - entenda-se: aquele que não se satisfaz
em aplicar receitas e, portanto, não se dedica a um trabalho didático sobre sua arte -,
pode-se dizer que ele perlabora quando luta com a linguagem para se exprimir, para
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Falando da dificuldade que o artista sente para encontrar a nota
sensível - "é toda wna arte!", diz a sabedoria popular -, deve-se ter cons

ciência de que apenas deslocamos em um rsau es te mistério da bela forma,
diante do qual Freud se deu por vencido, 5 Possuímos talvez esquemas de
montagem, mas nenhum meio de medir as intensidades, pois inúmeros são
os casos especiais, são muitos os parâmetros postos em jogo, não só para a
psicanálise como para qualquer outro modo de análise atual. No entanto é aí
que se deveria. avançar. Ora, o que encontramos na literatura' analítica

sobre o trabalho do artista? As motivações da criação são atrib~ídas a um
mecanismo de defesa ou de uma formação de compromisso, de uma compla
ciência narcisista ou de uma saída do narcisismo, de uma atividade fetichista
ou 'de wna sublimação bem-sucedida, de wna conquista da autonomia
(re)produtora contra o pai ou de uma submissão ao pai, de wn refúgio no
seio matemo ou de uma desforra contra a mãe,16 etc. Quase todas as possi
bilidades são consideráveis e foram consideradas.

Sobre a experiência dos psicanalistas diante de casos particulares e
sobre suas propostas teóricas, encontraremos dados precisos e um quadro
bibliográfico no capítulo 2 da parte II do livro de Anne Clancier, Psycha
na/yse et Cn'tique Littéraire (pp. 53-65), mas convém acrescentar aos tra
balhos mencionados, -em que se assinalam os de Pierre Luquet e de Michel de
M'Uzan, as pesquisas de Melanie Klein 17 a este respeito. Ela propõe ver na
impulsão criadora uma tentativa de reparação do objeto (de amor), agredido
durante as fases arcaicas da formação psíquica, tentativa que seria sugerida

arrancar alguma coisa a que "atribui importância" ou para encontrar a forma que
assume o que parecia impossível de dizer e que é impossível dizer de outro modo.
A linguagem crítica tradicional, sem saber, faz ressonância a tudo isto, quando diz
que o artista encontra "um exutório a seus tormentos interiores" e que ele "vive mais
profundamente" do que o comum dos mortais.

15 nA ciência da estética estuda as condições nas quais se sente o 'beIo', mas não
pode trazer nenhum esclarecimento sobre a natureza e a origem da beleza [sucesso

formal J e 'ela se consumiu copiosamente em frases tâo ocas quanto sonoras, destinadas
a mascarar a ausência de resultados. Infelizmente, é sobre esta beleza que a Psa tem
menos a nos dizer" (MDC, 29).

16 Citemos esta frase reveladora (mas inteiramente fundada), de Guy Roso1ato: "O
artista pode, com relação à sua obra, tornar a posição fantasmática de eada.-umdos ele

mentos do triângulo edipiano." (Fonction du nre et Création Culturelle, Essais sur le
Symbolique, p. 173; encontraremos, neste fivro, observações muito úteis para nosso
assunto, embora o objeto de escolha seja lf pintura, pp. 122-128, 306-314, 346-354).
17 V. RolllIld J accard, IA Pulsion de mart chez Melanie Klein, Lausanne, L'Age

d 'Homme, 1971.
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por um superego procurando se desculpar (sobre isso e sobre a hipótese
complementar de uma perseguição da reparação do próprio sujeito, emitida
por Janine Chasseguet-Smirgel, ver Paur une Psychana/yse de l'Art et de la
Créativité, ed. 1977,89-105).

V. O papel e o divã

O caminho oferecido pelo estudo das motivações tem poucas chances
de levar a resultados esclarece dores. A questão não é saber em que, por
exemplo, uma atividade de tipo "fálico" traz satisfações, mas mostrar
como a caneta (ou a máquina de escrever?) responde a wna exigência sim
bólica particular que não seria atendida nem pela "bricolagem" com wna
furadeira nem pela utilização profissional de wna broca de dentista ou de
uma enxada (e supondo-se que se possa escolher seu ofício e o tempo para
"bricolar" !). Também não se trata de enfatizar sobre o desejo de se pereni
zar a si mesmo; para o ambicioso, há muitos outros meios além da pena para
se tomar imortal! Do ponto de vista estritamente material - mas para o
olhar analítico todo homem não mergulha suas raízes no corporal, no
mundo presente da sensação, nas relações vitais com o outro? - a originali
dade do ato de escrever não leva em conta que o escritor é habitado pela
imagem de wn público destinatário e censor (testemunha introjetada) já que
todo artista, como todo artesão, cria para "alguém" (um aspecto de si
mesmo), diante de alguém e em seu lugar. A originalidade do ato de escre
ver, no sentido intransitivo do termo, está ligada à de escrever no sentido
transitivo mais concreto de traçar um texto sobre um suporte virgem, em
geral texto negro sobre suporte branco.

Não se trata de enfatizar unicamente valores simbólicos como a agres
sividade da pena que arranha uma pele (papiro, pergaminho: velino, a lingua
gem fala de um invólucro outrora vivo); ou a repetição longínqua de uma ca
rícia, feita ou recebida, com o dedo sobre uma face, sobre um peito como
ventes; ou o dom da tinta derramada que se faz semeadura ou depósito sa
grado, traço imposto para durar através da letra que se imprime, da assi
milação do "rabisco" com uma mácula, de uma sujeira, de uma ofe,renda
mais ou menos vingadora de substância excrementícia (assim mesmo evo
quemos aqui o nome de Artaud). Nada disso deve ser excluído; o gozo in
consciente de escrever ultrapassa, em termos de possibilidade, o que uma
imaginação atemorizada ou policiada nos sugere.

Trata-se também e talvez antes de tudo desta mímica, deste mime tis
mo da marca imprimida numa superfície disponível, inscrita no espaço-tem
po que separa uma intenção à qual não se terá nunca outro acesso e uma
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compreensão renovada por cada leitura que o texto autoriza sem contê-Ia de

antemão. Mimar, mas o quê, em quê, por quê? Repetir uma operação fora
de seu lugar e de seu regime próprios - e sabemos a força daquilo que Freud
chama o automatismo da repetição que dá conta ao mesmo tempo das com
pulsões patológicas (para fracassar, por ex.) e de um fenômeno geral ligado
ao caráter conservador da pulsão ("tendência em perseverar no seu ser",
teria dito Spinoza) -, eis em que consiste o mimo da escritura. Não reprodu
zir um conteúClo, uma imag~m, uma sensação, mas imitar um funcionamen

to; isto é, realizar a inscrição de um desejo informulável sobre a carne e pela
própria carne que se tornou, ou melhor, está se tornando psique graças pre
cisamente a esta inscrição: inscrição defasada (alterada), disfarçada (simboli
zada), em desequihbrio (quedas sucessivas evitadas que constituem a própria
marcha do "pensamento"). Os analistas falam há alguns anos da tela branca,
"a tela do sonho" sobre a qual se projeta o filme, a superfície. de pele lei
tosa do seio nutriente que foi talvez o primeiríssimo perceptum, fundo imó
vel, inesquecível e apenas transposto. Eis talvez o papel. E sobre o papel os
graffiti e os grafos do desejo, desde a ilustração obsceria até a cadeia dos
conceitos abstratos. O grito nunca é a dor, é seu representante; o que se es
creve é o desenvolvimento do que se gritava. "O poema lírico é o desenvolvi
mento de uma interjeição", observa em algum lugar Paul Valéry. E assim
por diante.

O gesto da escritura refaz o trajeto do desejo entre sua ausência e o
discurso verbal em que se registram suas figurações através de imagens e
depois por palavras - bem entendido, com a condição de que se trate de
uma escritura livre, de uma escritura solta, "de ficção, portanto, governada
pelo deseJo", para empregar uma fórmula de um analista citado com fre
qüência.1 Mas muitos elos faltam ainda para nossa exploração, entre a
etapa que constitui a reunião em narrativa de um certo número de represen
tações inconscientes e a etapa final do produto textual: sobre o porquê e o
como da bifurcação que ocorre no momento em que esta reunião poderia
tornar-se um sonho ou uma fantasia em estado puro, no momento em que

18 André Green, "La Déliaison", Litr., 3, outubro de 1971, p. 38..Este artigo muito im-
portante seria decisivo se, com o objetivo declarado de reservar somente aos analistas

o direito de ler um texto com a Psa, 'isto é, de interpretar, ele não partisse, sem sabér,
de um postulado inquietante, difícil de conciliar com tudo aquilo que até aqui tenta~
mos fazer entender. O postulado está claramente enunciado: "O risco que ele [o inter
pretante analista] corre é .então naô acertar o sentido ics do texto" [grifo meu; ibid.}.
Green sabe, como especialista, que o psiquismo não tem "um sentido" decifrável (e
sobretudo visto de fora por um outro): por que ele quer que o texto tenha um sentido
(e apenas um)? Por que a não ser num esforço pouco controlado para que diante dele,
analista, o texto seja como um analisando? Aí existe uma armadilha, à qual precisare-
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ele entra na esfera do pré-consciente, não sabemos nada de preciso. Talvez
- e, no momento, é uma hipótese cuja verificação permanece submetida .h
eventualidades exteriores além de sua própria dificuldade - exista uma cspc"
rança nos manuscritos de obras literárias. Afmal de contas, um rascunho
oferece uma série de recusas, cuja decifração poderia ensinar a tirar partido.

Sabemos, de fato, que os psicanalistas só podem interpretar os sonhos
utilizando a contribuição das associações que o analisando lhe fornece
quando, no quadro da "regra fundamental" (dizer tudo o que se apresenta à
mente sem exclusão), ele estuda o efeito que produzem sobre si mesmo
certas palavras aparentemente desprovidas de valor, de sentido, de razão, de
cor pessoal. As associações seguem o sonho: não seria legítimo pensar que,
pelo menos, uma parte delas pode preceder a formulação definitiva de um
texto? As escórias adquiririam importância se proporcionassem não somente
informações sobre a arte de escrever de um poeta ou romancista, mas in
formações sobre as expressões vizinhas, análogas, substituíveis que foram
consideradas como possíveis num determinado momento da redação. Espé
cie de halo de obra inacabada que comenta o texto fmalmente retido e que
se "ouviria" com proveito. Sem contar que o laço transferencial que se es
tabelece entre o crítico e a obra que ele aborda ganharia em intensidade.
Visto em pleno trabalho, riscando, hesitando, um escritor é menos impo"
nente, parece menos inacessível do que quando é idealizado (no duplo sen
tido: engrandecido e desmaterializado) pelo prestígio de sua assinatura.
Mesmo que não se torne seu "camareiro" admitindo em todas as intimidades,
presenciando as hesitações de um grande escritor, o crítico estabelece com
ele relações mais humanas, numa compreensão mais estreita.

mos voltar (infra, capo VI).: o texto tem talvez alguma coisa como um ics, mas não é um
ics, pois, ele está sem pulsão, sem outro(s) desejo(s) que o desejo perdido do escritor e o
desejo sempre arriscado do leitor; se o leitor "gozou", então está ganho: não há má lei
tura analítica do texto. Há apenas uma interpretação reconhecida como impossível ou
uma intervenção sem prazer; o desejo perdeu, continua perdido, e a "falta" pode recair
tanto sobre o texto como sobre este leitor, aqui e agora. O próprio Green escreve,
poucas linhas depois: "A retomada suscitada pela interpretação testemunha sua fecun
didade ou esterilidade: esta frase não vale somente para o tratamento". Quando eu falo
sobre o ,desejo do texto e minha fala satisfaz a um desejo (o meu, de crítico, e/ou o seu,
o de meu leitor que é co-leitor de nosso texto comum), esteja eu ou não numa "verda
de", minha leitura é aceitdvel. O que não significa, mais uma vez, que de pés e mãos
atados eu tenha dado "o sentido do texto"; simplesmente pude enxertar meu trabalho
ics sobre o trabalho ics do texto, exatamente como qualquer outro crítico enxerta sua
cultura histórica (forçosamente lacunar) sobre a historicidade do texto, como um ter·
ceiro enxerta sua competência de poeticista sobre a organização significante que
constrói no texto, ou então, como faz muito bem Green, não se deve falar do privi
légio das diversas posições críticas em realizar suas "segmentações" na obra, para
poder agir. (p. 37).
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Aqui se enxerta o último problema do presente capítulo, o do escritor
em relação ao tratamento - pois temos certa tendência excessiva em parar a
Literatura nos anos 1920. g de interesse excepcional conhecer a opinião dos
escritores que passaram pela experiência do divã, e se for o caso, saber por
que outros, que se sentiam "mal na sua pele" e ainda viviam depois dà
difusão do freudismo, recusaram-se a recorrer ao auxl1io de um analista
(medo de matar o "gênio" e a neurose ao mesmo tempo?). Um testemunho,
que devemos a Bemard Pingaud, em forma de reflexão sistemática existe no
n? 214 da NRF (outubro de 1970).

Partindo da frase de Freud já citada, segundo a qual depois do prazer
preliminar a obra "alivia certas tensões" de nossa psique profunda, Pingaud
supõe que haja nela "uma espécie de tratamento para o leitor" (146), mas
afirma a diferença entre o analisando e o escritor. Estirado sobre o divã,
aquele fala com alguém; este sentado à sua mesa escreve para (ou em di
reção a) um ausente; aquele deixa-se ir pelo fluxo incontrolado das im
pressões, este "escolhe suas palavras"; o primeiro visa a uma "realidade"
de seu passado num remoer teoricamente interminável, o segundo persegue
no futuro uma ficção que se prenderá num discurso fechado. Claro, as pos
turas não são essenciais, o paciente pena para falar quando, às vezes, o ar
tista curva-se à rajada da inspiração; o analista está lá, mas atrás de mim,
enquanto o leitor "ao mesmo tempo protetor e maleável", pesa com uma
presença inapagável junto ao escritor; enfim, chega o momento em que se
devolve o analisando à sua existência autônoma e é. verdade que, "embora
a obra proteste diante de seu próprio término", escrever é uma atividade
realmente interminável. .. Entretanto, o tratamento e a escritura não se
sobrepõem. As diferenças permanecem, mesmo que, alimentados de fan
tasias, ambos recorram ao discurso para tratar de um material idêntico. Um
é analisado na transferência com uma pessoa real, o outro escreve na so
lidão, até contra ela. Oferecemos a fala ao analista para que no-Ia devolva, e
a oferenda já era uma resposta a uma solicitação despercebida. "A carac
terística do discurso literário é estar fora de situação" (155), ser sempre
inaugural para o escritor. O que se diz refere-se em primeira aproximação
a uma vivência interior; o que se escreve pertence ao "exterior", ainda que
se faça irrecuperável e que até nos exclua da trama do papel. Finalmente,
as frases do divã são as de todos os dias, que procuram uma transparência
propícia para o intercâmbio; as da mesa têm seu próprio fim: o objetivo
visado, o termo flxado. Pingaud chama "flxação" (158) a este efeito que se
chamaria, em outra parte, literariedade, apta a encerrar a linguagem em si
mesma. De modo que, conclui ele, as fantasias colocadas no texto não são
levadas sob .0 olhar da consciência para nele serem assumidas ou consumi
das, mas "eu as carrego somente no dia em que a obra, longe de dissolvê-Ias,
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consagra-as, faz delas um monumento". A fantasia não se desvanecerá desta
vez, permanecerá fantasma; tendo-se tomado seu próprio "duplo", ei-Ia
indestru tível.

"Escrever não cura, escrever entretém (... ]. A escritura ~ um me
canismo de defesa, provavelmente mais aperfeiçoado que outros, mas
não mais eficaz." (162)

Deixemos esta última palavra ao romancista que fala com conhecimen
to de causa, e confiemos nele. Entretanto, o leitor egoísta acrescenta in
petto: tanto pior para ele, a quem a fixação só permite aguardar; tanto
melhor para nós, se ela nos permite esperar.
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CAPfTULO IV

LER O HOMEM

"Percebeu-se que o domínio da imaginação era uma 'reserva' for
mada no momento da transição dolorosa do princípio de prazer ao
princípio de realidade, a nm de conceder um substituto à satisfação
pulsional que a vida obriga a abandonar. O artista, como o neurótico,
se isolava desta realidade insatisfatória, neste mundo da imaginação,
mas diferentemente do neurótico ele sabia como encontrar o caminho
da sólida realidade. Suas obras constituíam uma realização imaginária
de seus desejos inconscientes, assim como os s,onhos com os quais,
aliás, elas tinham em comum ser um compromisso, já que deviam,
como eles, evitar afrontar diretamente as forças do recalque. Mas ao
inverso das produções a-sociais narcisistas do sonho, elas se revelavam
capazes de provocar a simpatia dos outros, de despertar e satisfazer
neles os mesmos desejos inconscientes."

(S. Freud, MVP, 80)

Até aqui tentamos ver a partir de que hipóteses, com que instrumen
tos de abordagem, em que contexto geral das relações inter-humanas, a teo
ria freudiana podia pretender levar a alguns resultados o estudo dos pro
blemas levantados por uma estética literária; tratamos apenas das condições
da arte, de sua produção, de seu consumo; nunca das obras que formam a
literatura, que foram, que são, efetivamente compostas e publicadas. Ainda
mais importante em quantidade e em interesse é a parte dos trabalhos psi
canalíticos consagrados à realidade dos escritos. Mais uma vez, vemos Freud
abrir caminhos. Mas este homem-gênio inaugurou todo um leque de pesqui
sas sem se preocupar com o respectivo peso de suas intuições. Expostas du
rante uns vinte anos, suas produções não pretendem traçar uma evolução de
seu pensamento sobre a arte, como também não indicam prioridades. A
história da psicanálise contemporânea e posterior a ele é mais orientada.
De modo geral - excluindo-se Freud - perceberíamos facilmente nela três
ordens de preocupações, três centros de interesse desigualmente explorados,
segundo as épocas: o Homem, um homem, as obras.

Preferimos partir do que parece menos específIco na arte literária para
o que a determina mais imediatamente; dos conteúdos universais para as
manobras secretas de uma escritura. B provável que a ruptura discreta que se
observa por volta da metade do século esteja ligada ao surto do pensamento
estruturalista, ou pelo menos ao dos métodos de análise estrutural: a fenome
nologia das experiências psíquicas cedeu lugar à combinatória das relações
dinâmicas que unem as unidades discretas que se isolam nos fatos humanos.
A psicanálise não é estranha a esta metamorfose recente que afeta o campo
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do saber e que foi rotulada com a marca "morte do sujeito": o hcmern des
tronado, despojado da soberania que devia exercer sobre o real, dentro e
fora dele. Impossível repetir como na época clássica: "Sou senhor de mim
como do universo". Freud, Marx e Nietzsche - "os filósofos da suspeita" 
passaram por isso (vejam Michel Foucault), e as ciências humanas (ver CI.
Lévi-Strauss ou Edgar Morin) se precipitam na brecha.

I. O humano e o simbólico

Por qual paradoxo, então, este capítulo é intitulado "Ler o Homem?"
Muito simplesmente porque este substantivo, provido da maiúscula, apare
ceu como o único, próprio para reagrupar o que se situa entre a teoria do
aparelho psíquico, tal como funciona no registro da estética, e as realiza
ções particulares de um determinado escritor. Mais precisamente, este mo
mento fará transição com o panorama dos diversos modos de abordagem do
objeto literário propriamente dito (a saber, o escritor e o texto). Vamos
encontrar quatro rubricas: narrativas exemplares, tipos e motivos, gêneros
literários, modelos formais - ou para fIxar as idéias: os contos de fadas, o
caso D. Juan, o fantástico, a insistência de uma metáfora. Todas as catego
rias de fatos que poderíamos batizar de transliterários, na medida em que
textos e escritores se valem delas, exploram-nas, recorrem a elas com um
modo ou uma intensidade originais. Eles não são o apanágio nem de uma
época, nem de uma língua, nem de um indivíduo, nem de um único escrito;
sua origem é interminável, sua invenção não poderia ser atribuída a nin
guém precisamente. Numa palavra, diremos que eles pertencem com todas
as variáveis possíveis ao fundo simbólico da humanidade. O fato de que eles
sejam indefmidamente retomados, reescritos, reempregados, inscreve-os
numa tradição que se perde, como se diz, na noite dos tempos e, como se
poderia dizer, na noite do inconsciente.

Falar de valores comuns à humanidade levanta dois problemas. O que
é esta "humanidade", objetarão os historiadores, marxistas principalmente,
inclinados a suspeitar de um ponto de vista ideológico, quando parecemos
nos esquecer' de especifIcar os fatores ideológicos próprios para defInir as
eras e as áreas da cultura? De certo modo, se procurarmos "valores co
muns", mataremos a originalidade que constitui o preço da obra de arte,
protestarão os literários puros, inquietos ao verem ser questionada a' pró
pria idéia de beleza através da singularidade do gênio, e esquecendo que a
diferença é segundo eles matéria de "estilo", de tratamento do tema mais do
que de um conteúdo (que eles atribuem ao homem das humanidades clássi
cas, mais .facilmente do que ao homem de uma materialidade sexuada).
Não vamos vai tar a estes ataques feitos muitas vezes em praça pública, cuja
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origem é tão fácil mostrar-lhes - a psicanálise denuncia-os como desmenti
dos! - quanto responder de maneira argumentada; uma visão geral deveria
bastar. O que fez o Homem, antes do desenvolvimento de uma inteligência
téclÚca, foi o surgimento do desejo à margem, como suplemento das neces
sidades. O pequeno homem nasce prematuro, é preciso que cuidem dele
durante uns doze anos, antes que se tome auto-suficiente, apto a sobreviver:
IÚsso reside talvez o segredo de suas ligações afetivas específicas, que exí
gem a instituição salutar do tabu do incesto - único ponto através do qual
o psiquismo profundo se inscreve numa história que poúco tem a ver com
a História, já que tudo se passa entre a criança e os pais. O Inconsciente

trabalha evidentemente numa língua submetida às condições de um espaço
e de um tempo, mas os processos primários são "a-históricos", ignoram a
temporalidade orientada (passado-presente-futuro). Se o superego integra
elementos próprios de cada organização cultural, seu funcionamento per
tence a um mecalÚsmo imutável; o isso está formado de pulsões tão estáveis
quanto o substrato fisiológico; quanto ao ego, ele age e se protege com uma
energia constante independente dos meios práticos aos quais recorre para si
tuar-se em face da realidade. Desde as primeiras manifestações de Malinows
ki, a contestação "culturalista" da psicanálise arrefeceu e os sociólogos de
hoje opõem-se mais ao "psicanalismo" (como uma prática no nosso Ociden
te) do que à teoria do Inconsciente. Por seu lado, a desconfiança dos es
peCialistas da literatura com relação ao freudismo está ligada' a uma preven
çã~t geral contra as ciências que não a história (amplamente factual) e a
fÚologia; continua-se a sugerir que as motivações e as significações do dese

jo de origem sexual são um tanto degradantes, desumalÚzantes; zomba-se,
às vezes,' em nome de um racionalismo ultrapassado e com uma fúria obscu
rantista, de qualquer tentativa para sair do remoer psicológico e hagiográ
fico que pretende falar apenas de Paixões, de Valores, de Razão, na lingua
gem de Arist6teles, que se compraz em tagarelar sobre o Mistério e a Gran-

1 Convém lembrar que a Psa conhece duas espécies principais destas declarações em
forma de negação: a denegação do neurótico ("Estou certo de uma coisa, é que a

mulher de meu sonho não era minha mãe", manobra transparente) e a reCU$ll [de rea
lidade] ("Eu bem sei que as mulheres não têm pênis, entretanto, vi o de minha mãe";

a ~artir dai, duas fórmulas: o psicótico alucina o objeto que falta, o fetichista [perversoj confirma sua crença e nega sua experiência fabricando, embalsamando um subs
tituido que, de algum modo, ele adora). Diríamos, então, isto: o pensamento historicista,
obsedado pelo SOciUI em devir, tenta colocar entre parênteses o condicionamento in
dividual fundamental da psique que escapará de qualquer devir; quanto à crítica li
terária tradicional, ela recusa aquilo que sente como ao mesmo tempo a "trivialidade"
do sexual, a desapropriação de uma "criação" em parte subtraída ao império da cons
ciência e o questionamento do sentido prévio universal que o humanismo quer des
cobrir.
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deza de um GêlÚo, no qual não se toca porque é sagrado ou para que o conti
nue sendo ... Mais gravemente, teme-se a idéia de que os Textos não tenham
um (bom) senso ("a coisa mais bem partilhada do mundo"?) fixado para sem
pre para nos assegurar de nossa nobreza tanto quanto para oferecer-se à facili
dade de nossas paráfrases. E recus.a-se a fazer um esforço para se dotar de
um aparelho conceptual "novo", por meio do qual poderia progredir o estu
do da Literatura, destinada a Sero pJedoso depósito das noções e pensamentos
eternos; depósito esse até há pouco transformado em depósito de lixo, ou
mesmo em depósito de cadáveres.

O que recusam conjuntamente os defensores de uma antropologia positi
vista inspirada pelo behaviorismo ou pelo materialismo histórico de outrora,
como os que permanecem ligados a uma concepção humanista do fato literá
rio, é o princípio de uma atividade de simbolização não submetida às leis de
um intercâmbio simples e regulamentado. O ponto de vista psicanalítico en
louquece-os, obrigando-os a não mais pensar em termos de código, nem mais
imaginar que o homem seja senhor de "seus" códigos. É verdade que é cômodo
substituir um comparante por seu comparado. Não é menos verdade que esta
equivalência, que funda a teoria do signo (e os empreendimentos "semiológi
cos"), não tem valor na ordem do símbolo e que é preciso renunciar a tradu
zir para interpretar. Para um sujeito que, por causa do Inconsciente, nunca
está onde a gente (ele) pensa que está, o discurso é indefmidamente extrava
sado pela significação empenhada - significação que fracassa, que só conse
gue passar de maneira aproximada para a existência quotidiana (e de maneira
satisfatória para o contexto hipercodificado da téclÚca). A intervenção de
quem fala e a de quem ouve no meio da suposta mensagem perturba todo o
efeito da linguagem destinada, em princípio, à comulÚcação. A menor metá
fora deporta o sentido num lance impossível de deter: como ela seria neutra?

Tomemos como exemplo o célebre elÚgma que Édipo resolve. O mons
tro - os franceses dizem o "sphinx", gregos e latinos diziam a "sphinge", os
egípcios hesitavam sobre seu sexo: admitamos que isto não tenha importân
cia - o monstro pergunta "qual é o animal que anda com quatro patas de
manhã, com duas ao meio-dia e três à noite? Édipo, o sábio, traduz: o Ho
mem, criança, adulto, depois velho que usa um cajado. O que o mitólog02
retraduz num código cósmico: o Homem é como o Sol (levante, culminan
te, poente), o rei-faraó é divino. O psicanalista diria: provavelmente. Mas
lemos também: o bebê, a criança assexuada do pe.ríodo de latência3, o

2 V. Marina Scriabine, Au Carrefour de Thebes, NRF, 1977.

3 Período que vai de cinco anos mais ou menos até a puberdade, durante o qual, o jo
vem, sobrecarregado pela aprendizagem da realidade social, parece perder a maior

parte de seu interesse pelas coisas do sexo.
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adolescente, cujo terceiro membro é, ao mesmo tempo, o cajado para bater
no pai ao acaso (?) do caminho, o pênis para possuir a mãe (Édipo mostrou
bem isso), e ainda o excremento oferecido para seduzi-Ia, até mesmo a crian
ça recebida ou esperada pelo pai, enfim um membro cuja privação pode Ocor
rer e portanto etc. Para quem se coloca sobre as bases freudianas, toda a
formação simbólica encontra-se sob o signo desse etc.: há sempre outra coisa
para substituir, para inserir na série dos acréscimos.

Incessantemente recomeçada e retomada, a interpretação é interminável
como a análise terapêutica. E como esta última, só se interrompe com a satis
fação momentânea, em todo caso provisória, de um mais ou menos. Ambas

vão bater, ao término do conto, na fórmula informulável do desejo originário,
no umbigo da fantasia. Por comodidade, freqüentemente elas são interrompi
das numa das formulações canônicas que escandem o desenvolvimento do apa
relho psíquico e que se chamam asfantasias originais: retomo ao seio mater
no, cena primitiva, sedução, castração. Em última análise, qualquer símbolo
se enxerta numa destas produções primárias; eis por que não há sentido em
falar de inconsciente co/etivo4: tudo o que o indivíduo elabora e que é pro
pagado pelos discursos pouco diferenciados da vox popu/i encontra aqui sua
raiz, para não dizer sua estrutura. Eis por que também o interesse da leitura
psicanalítica dos textos literários, longe de terminar com a decifração, come
ça, com ela, a arrolar e desatar os fios que formam o jogo das transformações;
não é a equação da metáfora que nos deve reter (o que há de mais insípido
que uma igualdade? No fim, há sempre == 00, mas sim o processo metafórico
e o tal trajeto de metaforização. Não o inventário dos símbolos, mas o exer
cício de uma simbo/ização. O símbolo não é uma chave, é um trabalho.

4 O problema é formulado assim por Didier Anzieu num artigo intitulado "Fre~d
et Ia Mythologie", NPR, I, 1970, que constitui uma das mais ricas sínteses sobre a

questão do mito: "Os processos ics - representantes-representações da pulsão,
mecanismos de defesa, angústia, fantasias - existem em número limitado; são sempre
os mesmos em toda parte: é neste sentido que se pode falar de uma universalidade do
les. Em compensação, a organização destes processos, sua combinatória, .é variada.;
varia não somente no indivíduo segundo os estágios de desenvolvimento Iibidinal ou
segundo as neuroses, mas varia também segundo os grupos e as sociedades [ ... ] A
organização individual e a organização coletiva dos processos ics são independentes na
sua origem e seu funcionamento. Seguramente, as fantasias individuais e as fantasias
coletivas comunicam-se entre si, pois são compostas dos mesmos elementos consti
tuintes. Mas é raro que uma organização ics individual coincida com uma organização
ics coletiva [ ... ]. O mesmo homem age na vida privada segundo a fanta'smática privada
e. em grupo, se$Undo a fantasmática deste grupo. Quanto mais elevado for o número
dos indivíduos que partilham dela, tanto mais esta fantasmática será pesada, isto é,
invariante no tempo [... ]. Uma determinada civilizacão vive durante mil anos na mes
ma fantasmática. festa últinia que está subjacente ao que chamamos as tradições"
(p.142). Sobre o símbolo destaquemos também isto: "O simbolismo é a fantasmática
do corpo (... ]. As crianças adquirem, pela figuração simbólica, uma pré-linguagem
que é universal, pois seus significantes se referem a partes do corpo (do corpo da
criança e do corpo da mãe)" (p.123).
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11. Mitos, contos e lendas

Continuemos então a supor que a concepção psicanalítica tem a QOS

fornecer algo que toma mais claro, esclarece dor e fecundo nosso contato
com as literaturas universais. A todo senhor todo louvor. Vamos partir
daquelas histórias simbólicas contadas pelas tribos, etnias, povos e civiliza
ções; histórias em que se narra a aventura de um herói (homem ou animal),
"no tempo antigo", que serve corno revelador da coesão do grupo, mas que
encarna sobretudo a origem de um costume que tem força de lei. Desde as
prescrições rigorosamente impossíveis de serem transgredidas até os sim
ples conselhos da sabedoria das nações, todo o leque da legislação chamada
"natural" encontra uma justificação nesses escritos; é aquilo que os antigos
chamavam "leis não-escritas" e que percebemos hoje como o corpo das
tradições e costumes, cujas coerções ideológicas são difíceis de localizar.
Já faz algumas gerações que tais narrativas são vistas apenas como "histó
rias" que se contam às crianças para encantar-lhes a fantasia - e as crianças
as pedem para obter delas o direito inconsciente de desfrutar de suas fanta
sias na boca de um narrador familial. Muitas delas, retiradas de corpus mais
antigos ou da tradição oral, foram exploradas pela tragédia ou pela epopéia,
e até mesmo pelos primeiros romances. Recebem nomes diversos segundo o
contexto cultural que as viu aceder à inscrição (por memorização e graças à

escrita): mito, nas religiões politeístas; lenda, nas religiões monoteístas;
saga e gesta, nos cultos de um herói '[amilial ou nacional; conto trágico
(Marchen) ou maravilhoso (conto de fadas), destinados a um público con
siderado ingênuo e laico. Suas dimensões, linguagens e refmamento variam
ao infmito. Todas têm como pontos comuns, primeiro, situarem-se à mar
gem da literatura oficial, a título de um repertório folclórico ou antigo;
segundo, principalmente, colocarem em cena uma configuração fantasmática,
projetada num passado mais ou menos defmido ("Era uma vez ... ", in i/lo
tempore, etc.), cujo grau de elaboração poética não parece extremamente
avançad,o para o leitor ocidental moderno.5

5 O critério do discurso m{tico, que o distingue das realizações propriamente literá-
rias, é para Lévi-Strauss a sua "tradutabilidade": salvo coincidência, essas narrativas

não representam signijicantes lingiUsticos e, portanto, podem sem qualquer prejuízo pas
sar para uma língua vizinha, contrariamente ao texto poético. Talvez essa distinção se
ja um tanto sumária: encontramos exceções notáveis (Hesíodo, Ovídio, os Niebe
lungen. a Edda escandinava, etc.); além disso, nós é que lemos como mitos e epo
péias certas narrativas, compostas em sânscrito por exemplo, que estão entre o roman
ce e a fJlosofia ...
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Se existe um esquema geral, podemos circunscrevê-Io pela luta de um
herói contra forças hostis até o seu triunfo; depois, uma saída que pode ser
tanto a apoteose (a morte por ter transgredido uma proibição, seguida da
transfIguração ou metamorfose em pessoa divina), como o acesSo à sexuali
dade genital ("Casaram e tiveram muitos ftlhos") - esquema chamado ini
ciática, porque o encontramos em todos os rituais de passagem à idade adul
ta.6 Mas existe uma particularidade: 'a iniciação real ou ritual obriga o futuro
adulto a imitar uma espécie de renascimento laborioso - conquistas ou' asce
se - durante o qual aprende a aceitar as renúncias que a realidade lhe irá im
por; trata-se de uma instituição social que visa a integrar os membros do gru
po numa nQrmalidade (que às vezes é a de uma elite, mas isso não altera na

da). Quanto às narrativas, sejam ou não dramatizadas e até mesmo represen
tadas num palco, seu papel é apenas de encantamento; mesmo que o cons
ciente deva tirar uma lição de experiência, as camadas profundas gozam ao
realizar as fantasias evocadas.

Não insistiremos mais sobre as contribuições de Freud a respeito do
mito de Édipo 7 - que se tornou "complexo" por combinar diversas seqüên
cias dos argumentos típicos chamados fantasias originais. A ele devemos
esta óbservação a propósito dos mitos: "são reliquats deformados das fanta
sias de desejo de nações inteiras, sonhos seculares da jovem humanidade"
(EPA, 79). Freud interrogou-se sobre o material oferecido pelos etnógrafos
de seu tempo (Totem e Tabu, 1912).8 Encorajou alguns de seus primeiros
discípulos a levar avante as pesquisas nessa direção. Conhecemos principal
mente o estudo de Karl Abraham, Sonho e Mito (1909), centralizado em tor
no do mito de Prometeu; o de OUo Rank sobre O Mito do Nascimento dos

Heróis (1909), mostrando que toda missão heróica é predestinada por um
acidente de nascença (malformação constitucional, pais "anormais", etc.);9

6 Quer dizer, aquele momento da vida em que, tendo ao mesmo tempo pais e fllhos
(pelo menos virtualmente), o sujeito tem de dominar simultaneamente a diferença

de gerações e a diferença de sexos.

7 . "Um mito grego permite a Freud conceituar a organização psíquica que é o núcleo
da maturidade objetiva, da neurose e da cultura, ao mesmo tempo" (D. Anzieu, art
cit., p. 114).

8 Nessa obra, curiosamente, vemos Freud imaginar um mito - o dos filhos da horda
primitiva que, "um dia", mataram o pai e o comeram, depois reorganizaram seu pró

prio grupo sob o signo da culpabilidade, proibindo a si próprios a posse das mulheres
do pai e devotando ao morto heroicizado um culto comemorativo (banquete "totêmi
co", sacrifícios diversos). (V. TOT, 163 e, até o fun do livro, as hipóteses sobre alguns
pontos de mitologia.)

9 Bela Grunberger (Le Narcissisme. Payot, 1971) define o herói como "aquele que
não quer dever a vida a ninguém", que nasceu fora das condições habituais e que

encontra o signo de sua vocação nesse infortúnio que deve compensar ou resgatar.
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os trabalhos de Géza Roheim, que foi ao mesmo tempo etn610go e analista,
sobre os indígenas da Melanésia e sobre mitos mais próximos de nós (Castor
e P61ux, Danaides).lO

A essas contribuições maiores, devemos acrescentar publicações recen
tes, como as de Marc Soriano (o tema dos gêmeos nas narrativas maravilho
sas, Les Contes de Perrauit, Gallimard, 1968) e de Bruno Bettelheim, A
Psicanálise dos Contos de Fada, paz e Terra, 1979, assim como os apanha

dos teóricos de Didier Anzieu,l1 Georges Devereux, fundador da etn0Rsi
canálise,12 Alain Besançon, promotor de uma "história psicanalítica" e
Gerãrd Mendel, com sua s6cio-psicanálise.14

m. Tipos e motivos

É difícil distinguir entre esses trabalhos sobre as narrativas "primiti
vas" e os estudos consagrados, por um lado, a motivos que se encontram
em toda parte, por outro, a personagens típicos que ilustram, como se diz,
um aspecto da condição humana. OUo Rank, por exemplo, voltou-se para
O Motivo do Incesto (1912) nas obras literárias e nas lendas: esse "motivo"
já é ou ainda é a história de Édipo, observada por Emest Jones ao confron
tar Hamlet e Édipo. 15 Da mesma maneira, André Green apóia suas observa
ções gerais s9bre o espetáculo (Un Oeil en Trap, já citado), na análise do
confronto de Édipo com a Esfmge, do matricídio de Orestes, e na análise
de Otelo. Quando Sarah Kofmanintitula"Judith" uma secção de seu livro
Quatre Romans Analytiques (Galilée, 1973), confere a essa heroína uma di
mensão que não tinha no drama de Hebbel, no qual Freud (VSX, 66-80)

10 V. Roger Dadoun, Geza R (f)heim, Payot, 1972.

11 V. Em particular o ensaio, anterior ao citado mais acima, "Oedipe avant le Comple-
xe", Temps Modernes, 245, out. 1966, onde já se encontravam observações sugesti

vas (entre as quais esta hipótese: "o rito corresponde à sexualidade infantil [... ], o
mito evoca a reativação dos conflitos infantis na adolescência").
12 Interessa-nos aqui o seu livro Tragédie et Poésie Grecques, Flammarion, 1975,

sobretudo o capítulo intitulado "Art et mythologie" (onde a "beleza" é considerada
como meio do ego inconsciente para "subornar o superego'').

13 V. Histoire et Expérience du Moi, Flarnrnarion, 1971, particularmente a síntese
sobre a feitiçaria através de La Sorciere, de Michelet.

14 V. La RévoÍfe Contre le Pere, Payot, 1968, que oferece uma leitura original da Eve
Future de Villiers de l'Isle-Adam. V. igualmente o artigo ~'Psaet Paralittérature", in

Entretiem sur Ia Paralittérature (Colóquio de Cerisy, 1967), Plon, 1970, cujo subtítulo
é explícito: '~Da paraliteratura considerada como a forma de acesso mais direta da fan
tasia à linguagem".

15 Edição francesa, Ga1limard, 1967, com uma Introdução notável de Jean Starobins
ki (retomada em La Relation Critique, Gallimard, 1970). Outros ensaios deJ ones so

bre o folclore e a religião são editados pela Payot (v. Claude Girard, Ernest Jones,
Payot, 1972).
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havia destacado um problema freqüentemente invocado no folclore e na ar
te: o "tabu da virgindade". Um caso mais complexo é o de Dom Juan, que
foi objeto de um livro de Otto Rank,16 porque esse tipo combina valores
propriamente inconscientes (narcisismo, degradação moral do objeto, com
ponentes homossexuais) com dados ligados à história da sociedade (aristo
cracia feudal) e da ideologia (ateísmo blasfematório).

Deveriam ser citados também artigos como o de Catherine Clément
sobre o hemlafrodita ("Mythe et sexualité", Mirois du sujet), o de Femand
Cambon sobre A Fiandeira em alguns poemas e contos alemães (Litt., 23,
1976) e o de Roger Dadoun sobre o vampiro ("Le Fétichisme dans les Films
d'Horreur", NRP, 2, 1970), além de números de revista como "Destins du
Cannibalisme" ou "Narcisses" (NRP, 6, 1972 e 13, 1976) - para indicar
apenas alguns dos caminhos traçados nesse campo que se assemelha muito
a uma selva.

A esse título, pode-se considerar a própria contribuição de Freud.
Num pequeno ensaio intitulado O Tema dos Três Escrz"nios (I 913), voI. XII,
ele evoca o drama de Shakespeare O Mercador de Veneza, no qual Pórcia é
obrigada por seu pai a desposar aquele de seus três pretendentes que encon·
trar o seu retrato, que não está escondido no escrínio de ouro, nem no de
prata, mas no de chumbo. Após recusar uma explicação de tipo astral
(Sol-Lua-cometa), onde vê uma projeção no espaço celeste de motivações
inconscientes, Freud aproxinla esse "motivo da escolha que um homem faz
entre três mulheres" (EPA, 89) da escolha análoga do Rei Lear, do julga
mento de Páris, contos Psique e Cinderela (onde figuram três irmãs): oco
frinho de chumbo, a moça muda, a terceira deusa, a deserdada, a irmã de
safortunada são outras tantas figuras da Morte - ou a parca ÁtropOS.17
São também figuras das "'três inevitáveis relações do homem com a mulher",
a genitora, a companheira, a destruidora e, afmal, "as três formas sob as
quais a própria imagem da mãe se apresenta no decurso da vida: a mãe en
quanto tal, a amante que o homem escolhe à imagem desta e, finalmente, a
Terra-Mãe que o recebe de novo" (103). Lembremos que o motivo merece
tal nome porque não constitui a totalidade de uma intriga dramática ou ro
manesca: o folclore é rico em episódios desse gênero, que se integram numa
seqüência mais ampla e são susceptíveis de exploração literária.

16 Don Juan. une étude sur de Double, ed. franc., Denoel & Steele, 1932.

17 V. por exemplo um sonho do próprio Freud onde intervêm três mulheres, as Parcas
(IDR, 181-184); sonho estudado por D. Anzieu, L 'Auto-A nalyu de Freud, PUF

(1959), reed. 1975, t.2, p. 473.
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Ocorre o mesmo com outro ensaio intitulado Alguns Tipos Ozracterísti
cos Encon trados no Trabalho Psicanalítico (1916), voI. XIV. Freud invoca a li·
teratura para ilustrar modelos universais de comportamento: a tendência a
considerar-se a si próprio como "uma exceção" e a valer-se de um ferimento
narcisista original para vingar-se dos outros com toda legitimidade (ex. tirado
de Ricardo lI!) e a desordem patológica consecutiva à realização de desejos há
muito perseguidos (Lady Macbeth, ou a Rebeca dos Romersholm, de Ibsen).

Assim, podemos ir da mais cotidiana psicopatologia para as grandes fi
guras sobre as quais gira a teoria do desejo: Eros e Tánatos, ou o "mar origi
nal" (assunto do Thalassa, de Sandor Ferenczi;18 podemos ,evocar o Diabo
como o fez Freudem Uma Neurose Demomaca do Séc. XVII (I 923), voI. XIX.
Chegou-se até a pensar em esquemas ou dimensões de nossa percepção que
aparecem como universais: os elementos cósmicos caros a Gaston Bachelard;
mas através de um abuso de linguagem, Bachelard é um excelente crítico,
suas leituras da poesia são verdadeiros poemas - que a esse título demandaria
uma interpretação. 19 Mas ele não emprega a palavra "psicanálise" num senti
do preciso ou exato. ("Quando fala do inconsciente na crítica literária, ao
oposto de Jung [seu preferido] assim como de Freud, na verdade trata-se
quase sempre do pré-eonsciente, isto é (... ] das implicações ignoradas de
uma in tencionalidade atual", afirma Vincen t Therrien com provas na mão.yw
Bachelard preocupa-se com uma jenomenologia da imaginação verbal: nenhu
ma psicanálise pode interpretar a não ser por analogia o murmúrio da água,
o rumor do vento, a vivacidade do fogo ou o discurso elástico ou rebelde da
gleba. "Psicanalisar a matéria" é um projeto que repousa num mal-entendi
do. Ocorre que Bachelard associa a preocupação de bem ler à de ultrapassar
o imediatismo do sentido óbvio, e a "nova crítica" lhe é agradecida por ter
podido, sem muito escândalo, recorrer à teoria do Inconsciente para ler: seu
Lautréamont (Corti, 1939) mudou de maneira irreversível o horizonte de
nossos estudos, sobretudo em poesia.

N. Gêneros Literários

Porque se Freud, por um lado, tinha aberto o caminho na direção
da ficção, por outro, tinha recuado diante da poesia, ele que entretanto
cita poetas a todo instante, Mas suas reflexões levaram analistas e críticos

18 Publicado em alemão em 1924, e trad. franc., Payot, 1962.

19 Interpretação cuja dificuldade é inútil sublinhar. Encontram-se tentativas no nú
mero de L 'Are consagrado a G.B. (1970), em particular com o ensaio de Gilbert

Lascault e principalmente o de J.-F. Lyotard ..
20 La Révolution de Gaston Bachelard en Critique Littéraire, Klinscksieck, 1970,

p.270.
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a interrogarem-se sobre a significação daquelas grandes formas literárias cha

madas gêneros. A começar pelo teatro, arte do fazer-ver e do fazer-falar, cu
ja cena não é inocentemente colocada em paralelo com a do sonho, ou mais
amplamente, com a do Inconsciente.

Além dos trabalhos de André Green estudados anteriormente, cum
pre mencionar um livro de igual importância, o de Octave Mannoni, Clefs
pour I1magilUJire, ou l'Autre Scene (Seuil, 1969). Nele, há um ensaio
consagrado a "L'illusion comique" (161-183), tanto ao modo de cren
ça que o espectador atribui àquilo que observa ("É preciso que saibamos
que não é verdade, a fIm de que as imagens do inconsciente sejam ver
dadeiramente livres", 166), como às identifIcações e projeções, cujo lu
gar exclusivo é o ego narcíse021 e cujo efeito de liberação se duplica com
uma consolidação de nossas defesas (176); os espetáculos não-"clássicos"
são aqui passados em revista com acuidade: marionete, circo, ftlme, strip
-tease, polichinelo. O apêndice do livro confronta "o teatro e a loucu
ra", através da teatralização espontânea dos "atores da realidade", his
triônicos e outros possessos. Mannoni é um analista apaixonado pelo tea
tro; Charles Mauron, crítico antes de tudo, todavia interessou-se menos
pelos dados formais da dramaturgia que pelos conteúdos da comédia;
sua Psychocn"tique du Genre Comique (Corti, 1963) levanta o proble
ma dos personagens tradicionais e das situações canônicas. A comédia
é aquele espetáculo que opera a transformação das representações gerado
ras de angústia em imagens hiperbólicas de triunfo: quando o jovem herói
engana o velhote, tira-se uma desforra contra o espetáculo trágico em
que o fIlho é' esmagado pela vontade, pela palavra ou simplesmente pe
lo nome do pai. A hipótese básica caberia em duas fórmulas: toda peça
comporta um personagem central (não necessariamente o protagonista)
que representa o ego inconsciente; esse "herói" sofre as agressões na tra
gédia e as comete na comédia. Esquema edipiano, baseado na diferen
ça das gerações e dos sexos, ao qual podem juntar-se referências aos es
tágios pré-edipianos da vida psíquica (Harpagão é um velhote em rivalida
de amorosa com o filho, mas a avareza é um tipo de conduta ligada a uma
fIxação anal). Os argumentos do repertório da farsa ligam-se às formações
fantasmáticas das quais são concreções banalizadas e transvestidas: o aves
so do mito.

Sobre o romance, não multiplicaremos as referências; há muito
a dizer, mas pouco a ler, pelo fato de existir uma obra importante de
Marthe Robert: Roman des Origines, On"gines du roman (Grasset, 1972,
reed. "Tel " , Gallimard, 1977). Com uma bela competência, Marthe Ro-

21 Se nos identificamos com um herói trágico, projetamos [o mau objeto Isobre o
personagem cômico (ex. de Tartufo, p. 173).
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bert,22 procurando defInir o gênero e o espírito romanescos, foi buscar
seu '.'núcleo primitivo" em um estudo clínico de Preud, publicado em
1909 no livro de Rank sobre o nascimento dos heróis, Romance Familiar,
vol.lX.

Trata-se de uma narrativa fabulosa, enganadora mas maravilhosa
que todo homem contou a si próprio na sua infância e que em geral re
calcou (ela volta em caso de neurose); nessa narrativa, a criança aos pou
cos destronada de seu primeiro lugar exclusivo no lar, diante da "inexpli·
cável vergonha de ser malnascido, malfadado, malquisto", procurando "o
meio de lamentar-se, consolar-se e vingar-se" (46), fmgia não mais reco
nhecer seus pais, não mais reconhecê-Ios como seus e inventava outros.
Imagina-se fIlho de um príncipe e procurado pelo pai: primeira 'etapa,
"a criança achada"; compreende em seguida que isso implica uma falta da
mãe: segunda etapa, "o bastardo". A partir dessa história e da dicotomia
que sublinha, M. Robert distingue dois tipos de devaneios infantis, o da
criança maravilhosa que espera sempre o rei seu pai, o da criança realista
que utilizará os outros (as mulheres) para "vencer", custe o que custar;
o Pequeno Príncipe, Rastignac. O que a leva a considerar duas grandes
linhas do romanesco, conforme a ilusão tome o caminho do fazer como se
ou do exibir o seu como se (69)'. "Outro Lado" e "Fragmentos de Vida"
dividem a enumeração detalhada das tendências, opondo Swift, Defoe,
Cervantes a Stendhal, Balzac, Flaubert.

Tudo isso merece reflexão; o estudo do romanesco pode entretanto
abeberar-se em outra fonte freudiana: Das Unheimliche, voI. XVII (termo
intraduzível, habitualmente entendido como A Inquietante Estranheza 
devemos contentar-nos com isso), livro de 1919 que estabelece algumas das
condições a que obedece a obra comumente ou tecnicamente batizada
de fantástica. "Unheimlich seria tudo aquilo que deveria permanecer ocul
to mas que se manifesta" (EPA, 173): aquilo que nos surpreende, quando
poderíamos sem dificuldade descobrir que é bem conhecido; aquilo que nos
vem de fora e que fazia parte do dentro; em suma, um recalque que retoma
de maneira súbita, tanto na vida cotidiana como na cena da arte. Existe
todavia uma diferença, para nós essencial: "Muitas coisas, que na ficção

22 Devemos a Marthe Robert trabalhos críticos (sobretudo nos domínios alemão e
espanhol), mas também uma obra de síntese, La Révo/ution Pll)'chana/ytique, Vie

et Oeuvre de Sigmund Freud, Payot, 1964, 2 vols. (reed. 1970), cuja riqueza e vigor a
colocam acima de um empreendimento de vulgarização, embora seja de uma clareza
total.

63



não constituem unheimlich, seriam se acontecessem na vida (pensamos nos
contos de fadas), e a ficção dispõe de vários meios para provocar efeitos
de unheimlich que não existem na vida" (206). Freud estuda assim as suo
perstições, os fantasmas, os objetos inanimados que se animam, o conto
de Hóffmann, O Homem de Areia (em tomo da castração), e conclui com
três exemplos muito claros: a mão decepada e mumificada do Tesouro de
Rhampsenit nos deixa frios; a do conto de Hauff que traz esse nome nos
apanha nas- malhas do fantástico, fazendo-nos experimentar um terror
delicioso; o espectro que Oscar Wilde suscita no Fantasma de Canter
vil/e nos diverte, porque o autor fala dele em tom de brincadeira.23

V. Outros modelos

Os gêneros, sejam eles grandes ou considerados menores, não cons
tituem o único domínio em que a psicanálise intervém sobre os aspectos
formais mais ou menos codificados daquilo que se encontra no espaço
estético. Faz apenas uns quinze anos que oS analistas preocupados com
essas questões perceberam seriamente a necessidade de se empenharem
numa psicanálise da forma,. pode-se considerar como data inicial o Coló
quio de Cerisy em 1962 (cujas atas, Entretiens sur l'Art et Ia P~ychanalyse,
foram publicadas pela Mouton em 1968), graças principalmente a Nicolas
Abraham (p. 40) e a Janine Chasseguet-Smirgel;24 outro colóquio bem re
cente no mesmo local (Cerisy, junho de 1977), consagrado à "Psicanálise
dos textos literários" 1 acaba de trazer essa preocupação para o primeiro
plano - algum dia as Atas permitirão fazer um juízo a respeito. Veremos
nos próximos capítulos como a pesquisa pouco a pouco deslocou-se do ho-

23 :e, evidente que esse breve percurso tem valor de ilustração para o nosso propósito,
Não pretende esgotar a riqueza de um texto de excepcional importância, escrito às

vésperas da teorização da pulsão de morte, tão cheia de conseqüências para a doutrina.
Sobre Das Unheimliehe. pode-se ler Hélene Cixous, "La fiction et ses fantômes",
Poétique, 10, 1972, e principalmente Sara Kofman, "Le Double e(s)t le Diable",in
Quatre Romans ana1ytiques, Galilée, 1973.

24 Nicolas Abraham esboçava uma reflexão analítica sobre "as leis do ritmo" (em
poesia); sua última obra, em colaboração com Maria Torok, Cryptonymie, le Verbier

de l'Homme aux Loups (prefácio de J. Derrida, Aubier-Flammanon, 1976), leva ao
extremo o estudo dos efeitos do significante no caso exemplar de um inconsciente
"póliglota". Quanto a J. Chasseguet-Smirgel, que tomava por objeto o ftlme de A.
Robbe-Grillet, O Ano Passado em Marienbad, ela reuniu alguns ensaios (às vezes
um pouco aquém em relação ao seu programa) num livro útil, Pour une PsyehalUllyse
de l'Art et de Ia Créativité, Payot, 1971, reed. 1977. Fora do campo propriamente
literário, ver os trabalhos do psicanalista de orientação kleiniana Anton Ehrenzweig
(L 'Ordre Caehé de l'Art).
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mem para as obras e do conteúdo para a expressão, ou mais exatamente,
do escritor para textos autônomos e da oposição forma-fundo para a "es
critura" que não os dissocia mais. Por enquanto, e ainda no plano geral
que chamamos transliterário, podemos assinalar algumas pesquisas metó
dicas e preocupadas com método que colocam expressamente o problema
da feitura formal.

Eis aqui um exemplo bem recente, que talvez abra um caminho: o
artigo de Henri Lafon intitulado "Voir sans être vu" na revista Poétique
n9 29. Trata-se de "operar, entre a narrativa literária e aquilo que se conta
ao analista, uma aproximação que não passa nem por uma biografia nem
por uma obra", perguntando-se "se a fantasia (não) é também uma espé
cie de clichê narrativo". Entre os romances publicados de 1720 a 1780,
H. Lafon descobre a insistência de um núcleo estável: "pelo menos dois
atores de cada vez, um olhar que não seja recíproco, um elemento exte
rior e inanimado que se interpõe" entre o observador e a cena íntiJ;na.
Esse núcleo declina-se segundo haja um observador e um(a) observado(a)
ou um observador e um casal (uma relação de desejo - uma relação de
saber), uma tonalidade feliz ou infeliz. Como a documentação é sólida,
esse modelo retém a atenção porque não se pode decidir a priori se se tra
ta antes de uma função de informação ou somente de uma astúcia técnica
(ligada a. uma moda); o clichê é reutilizável indefinidamente, seu conteú
do mostra-se pobre mas não nulo, "sua insistência ingênua é a da pulsão"
(60): relaciona-se com a fantasia originária da cena primitiva. Eis aí um
início sugestivo. Outras pesquisas atuais, particularmente sobre a "poéti
ca da narrativa", apóiam-se na expansão de uma retórica narrativa, su
põem a existência de um trabalho específico dos processos inconscientes
e poderiam prolongar-se na direção da elaboração secundária ...

Por outro lado, e com um espírito totalmente diferente, é indis
pensável ressaltar os trabalhos de dois teóricos,25 cujos nomes já citamos
aqui e ali, porque, sendo filósofos no sentido mais contemporâneo da
palavra, suas reflexões formam-se numa prática dos textos: Jean-François
Lyotard e J acques Derrida. Ambos trabalham à margem da psicanálise,
mas nas margens do texto freudiano e do discurso literário. Como não é
possível resumir suas análises em um quadro tão estreito, a elas remete
mos o leitor.

25 Evoquemos por antecipação, como promessa, um terceiro nome: Jean-Michel
Rey, que começou a interrogar o texto freudiano numa linguagem bastante' nova

(v.Parcours de Freud, Galilée, 1974).
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Discours, Figures, que data de 1971, coloca em cena fenômenos escla
recedores embora (ou porque) marginais, tais como os rébus, os enigmas
ilustrados e as anamorfoses picturais - onde se apreende ao vivo aquilo que
Lyotard chama "o figural". Ele estuda dois artigos fundamentais de Freud,
A Negação [voI. XIX] e Uma Criança é Espancada [voI. XVII]. Sobretudo,
numa centena de páginas tão densas quanto vigorosas, explora em todas
as dimensões a fórmula da Interpretação dos Sonhos, "o Trabalho do Sonho
não Pensa" (pp. 239-270) e a operação poética enquanto esta condensa
"o- Desejo no Discurso" (281-324 e 355-360). Ainda estamos longe de ter
medido o alcance deste livro - do qual o autor parece ter-se afastado - e
prolongado, como convém, as perspectivas que nos abre.

De J. Derrida - cujas pesquisas prosseguem - diremos apenas isto:
parece-nos difícil trabalhar hoje em dia com certa profundidade sobre a
articulação do "literário" com o "psicanalítico" sem tomar conhecimento
de "Freud et Ia Scene de l'Écriture" (in L 'Écriture rt Ia Différence, pp.
293-360). Quanto às leituras sobre textos por ele efetuadas, quer se trate
de Platão, Mallarmé, Ponge ou Lacan lendo A Carta Roubada, de Poe,26
mesmo que recorram a uma linguagem deslocada ou justamente porque se
diferenciam da problemática e dos usos da análise, elas são exemplares de

.uma determinada maneira de apreciar o jogo dos significantes lingüísticos
e de produzir significação o mais próximo possível do arranjo das palavras.
O que se destaca, e o que conta para nós, é o impacto do Outro na escritura.

26 V. La Dissémination, Seuil, 1972; Signéponge em Francis Ponge, Colóquio de Ce-
risy, 1975, "10-18",'1977 e em Digraphe, 8, maio 1976, assim como "Le facteur de

Ia vérité", art. cit.; uma apresentação pertinente da problemática de Derrida, no que
nos diz respeito, encontra-se em "Vn Philosophe Unheimlieh", por Sarah Kofman, in
Eearts. Quatre essais à Propos de J. Derrida, Fayard, 1973, pp. 149-204.
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CAPfTULO V

LER UM HOMEM

"Das duas uma: ou nós fizemos uma verdadeira caricatura de in
terpretação, imputando a uma obra de arte inofensiva intenções que
seu autor nem sequer imaginava - mostrando assim mais uma vez
como é fácil encontrar aquilo que se procura e de que estamos nós
mesmos penetrados r . . . ou então J o romancista pode perfeita
mente ignorar esses processos e essas intenções, a ponto de negar de
boa fé que tenha tido conhecimento deles; entretanto, não.encon
tramos na sua obra nada que não esteja nela. Nós nos abeberamos
sem dúvida na mesma fonte, modelamos a mesma massa, cada um
com nossos métodos próprios."

(8. Freud, DRD, 241-242.)

Escritores, obras, doravante nosso objeto será mais bem circunscrito;
em contrapartida, vai ser necessário distinguir ângulos de abordagem. Duran
te os cinqüenta anos que se seguiram à publicação das primeiras grandes
obras teóricas de Freud, quase só houve analistas para estudar a literatura,
e o fizeram preocupando-se com o autor; então, de uns quinze anos para
cá, críticos literários formados em análise (autodidatas, às vezes analisados)
vêm tentando apreciar os valores inconscientes colocados pelo discurso li·
terário.

Essa dupla clivagem ainda· é insuficiente. Entre aqueles que visaram,
e ainda visam ao autor, constatamos que o interesse deslocou-se do indi
víduo (digamos: o gênio com sua neurose) para o escritor; coexistem duas
atitudes: ou se leva em consideração a totalidade da produção conhecida
de um criador, assim como os testemunhos exteriores sobre sua vida, para
traçar dele uma biografia. sistemática, ou então opta-se por estudar ape{las
os escritos literários, para circunscrever a Originalidade subjacente de uma
obra, relacionando-a com o principio constituído pelo autor.

Por outro lado, aparecem leitores curiosos por "ouvir" os próprios
escritos, Sem nunca levar em conta que eles se inscrevem no conjunto de
uma carreirà; mas nesse caso também podemos colocar, de um lado, a ati
tude que consiste em decifrar o sentido simbólico de uma obra e, de ou
tro, a que se dedica a observar o próprio trabalho do inconsciente no texto.
Antes de afmar a apresentação, eis aqui os rótulos: patograjia; psicobio
grafia, psicocrítica; psicanálises textuais que tomam por objeto a realidade
de um texto ou a realização de uma textualização. Nem é preciso dizer que
esse' diagrama coiJ:esponde principalmente a um desejo de clareza na expo
sição, já que a maioria dos estudos participam de dois ou· vários eixos e
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mostram nos seus meandros alguns apanhados que encontrariam espaço em
outro lugar.

I. Estar implicado em que(m) se lê

De tudo o que dissemos nos capítulos anteriores, sobressai o fato de
que a leitura com a psicanálise não é comparável aos outros modos de ler.
Ela supõe um engajamento pessoal. Não apenas uma competência em teo
ria freudiana como existem competências em história da época ou da lín
gua, por exemplo, mas um investimento inconsciente. Em todo método,
existe uma parte de mobilização afetiva: neste caso, sua intensidade é ex
trema. As distorções imputáveis ao leitor parecem agravadas por causa das
resistências ou dos entusiasmos: pode aparecer uma contratransferência,l as
formações de compromisso têm com que iniciar uma reação em cadeia ou
construir uma verdadeira muralha de cegueira.

Sabemos que os analistas só são analistas porque efetuaram sua pró
pria análise (chamada às vezes "didática"y, a fim de manter um contacto
bastante livre com o inconsciente e dominar suas reações em face da trans
ferência do paciente. Por outro lado, a ~nálise didática, quando teffiÚna, não
põe fim à situação de auto-observação intensiva: ela se prolonga em auto
análise mais ou menos permanente (e periodicamente verificadajunto a um
colega); esta só encontra seu bom nível de exercício com uma elaboração
constante da doutrina. O trabalho clínico completa-se no reequilIbrio e no
questionamento repetido dos conceitos aprendidos. Todo analista é ao mes
mo tempo prático e teórico. Daí a exigência de direito formulada por cer
tos psicanalistas a respeito dos que querem manipular os instrumentos
freudianos com conhecimento de causa: é preciso ser analista - na verdade,
não bastaria talvez ser analisado? - para, por um lado, possuir uma "aten
ção flutuante" o menos entravada possível,2 para, por outro lado, ser capaz

de ~tegrar e co~cili~r conceitos c~j~ a1uisiçãO verdadeira passa pela teori
zaçao, e esta teonzaçao por uma pratIca.

1 Resistência: "Tudo aquilo que, nas ações e palavras do analisando, se opõe ao acesso
deste ao seu inconsciente" (VLP, 420); contratransferência: "Conjunto de reações

inconscientes do analista à pessoa do analisando e mais particularmente à transferência
deste (ibid., 103). .

2 V. A. Green, "La déliaison", art. cito p. 35: "[ ... ] abrir-se ao domínio do Incons
ciente que é o primeiro e antes de tudo o seu inconsciente, condição essencial para

falar do inconsciente dos outros, nem que seja o dos textos literários." .

3 Victor Smirnoff, "L'Oeime Lue",NRP, 1,1970, p. 53: "[os não-analistas] estão.
pois, limitados a aceitar ou rejeitar este ou aquele conceito sem poderde nenhum mo

do contribuir para e1aborá-lo".
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Sem dúvida, o ideal seria que existissem psicanalistas fanúliarizados
com todas as exigências da leitura literária e críticos que tivessem tempo pa
ra fazer uma análise. É preciso ser realista e aceitar que, em geral, só se en
contra uma dupla insuficiência. Além disso e para simples registro: não há
meios para decidir sobre a verdade. Vamos a um caso preciso. É conhecKlo
aquele episódio das Confissões em que Rousseau conta ter exibido nos jar
dins de Turim, diante das belas passeantes, não "o objeto obsceno" mas
"o objeto ridículo". Guy Rosolato, lendo esta passagem como analista,4 de·
clara que Jean-Jacques mostrava "malgrado l\ denegação, o primeiro" e que
nos mentiu sobre isso; a prova: voltando a Sabóia, ele ganha algum dinheiro
no caminho "exibindo aos incautos uma máquina hidráulica que o fascina,
um éhafariz de Héron, maravilhoso aparelho ejaculador"; sem contar que ele
já tinha derramado uma jarra de água sobre o vestido de Mlle. de Breil,
quando a servia à mesas. Pierre-Paul Clément, num recente estudo psicobio
gráfico,6 confia no escritor: eram de fato as nádegas que ele exibia, lugar
privilegiado de. seu desejo; a prova: as sovas inesquecíveis recebidas de MIle.
Lambercier e, por brincadeira, da jovem Mlle. Goton ... Então: o dianteiro
ou o traseiro? Mentira ou confissão franca? Como decidir? Quem ousará di

zer que o analista tem razão contra o crítico, tanto mais que cada um efe
tuou sua escolha sem ignorar nada dos argumentos sobre os quais o outro se
baseia? Os exemplos concretos só permitem uma resposta de normando
["talvez sim" "talvez não"], ajustada a casos específicos. Cada um dos leito
res escolherá segundo o que mais lhe agradar (e como reprová-Io por isso?),
ou segundo aquilo que corresponde. mais de pertp à sua prática habitual
(prática de leitura, bem entendido), ou ainda segundo aquilo que se integra
melhor no trajeto realizado pela sua leitura atual, com sua escansão parti
cular. E que mais?

Os elementos de resposta que permitiram atribuir algum valor ao traba
lho de um não-analista (supondo-se, porém, que não seja um profano em
matéria de psicanálise) parecem estar já legíveis na clivagem evocada aci·
ma: um homem ou textos. Rosolato inclina-se mais facilmente para a hipó
tese do desmentido, porque sua prática confronta-o cada dia 'com tais
efeitos e porque, mais seguro de sua autoridade, para não dizer de sua

4 "Le precurseur, son épreuve et son cycle", NRP, 1, 1970, p. 27.

5 V. Jean Starobinski, "Le Diner de Turin" ,La Relation Critique, pp. 98-153.

6 J.-J. R., De l'Eros Coupable à l'Eros Glorieux, Neuchâtel, La Baconniere, 1976,
p. 10, para a declaração de fidelidade ao método psicQbiográfico, e p. 107, para o

episódio exibicionista.
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maestria, hesita menos que um crítico em considerar um texto como de

negativo: se é manifesto que um analisando costuma denegar (ele já se
traiu, ele vai se trair), por outrQ lado, é preciso coragem para decidir que
um enunciado textual deve ser tomado ao inverso, porque a verificação
(delicada) compete inteiramente ao leitor, a partir de uma soma defmida
de enunciados., Além disso, o analista está habituado a "tratar" de homens,
que só por analogia são redutíveis a discursos e que, em todo caso, po
dem produzir indefmidamente outros discursos; trabalha as próprias resis
tências que agem diante dele ou que (epercutem nele; opera a dois, no iso-,
lamento do seu gabinete. Já o crítico não lida com seres vivos, temporais
e imprevisíveis, mas com discursos conhecidos, imutáveis; faz sozinho
todo o trabalho do analista, fornecendo ao texto as' perguntas e as' respos
tas que vão voltar a ele, enquanto, por outro lado, funciona a três: a ori
gem inconsciente do texto, os efeitos do inconsciente do crítico, a pre
sença permanente de seu leitor, dele, critico. Isto é fundamental: entre o
livro, a mesa e o estudo analítico que se escreve, não existe segredo co
mo entre o divã e a poltrona. O crítico dedicado à psicanálise de textos
trabalha à vista de todo mundo, publica seu trabalho como texto, todos
podem julgá-Io. Ele assume riscos que certamente não se comparam aos
do analista, já que neste caso não está em jogo o destino futuro de um ser
humano, mas evidentemente a qualidade de sua performance como críti·
co e, portanto, a avaliação de sua competência. Ele se acha submetido a um
controle permanente que o incita a explorar tão "seriamente" e "serena
mente" quanto possív~l o leque das interpretações que ousará submeter ao
controle dos outros, críticos e analistas.

11.Psicanalisar o autor: os grandes precursores

Não se tratava nesse caso de pôr fim rapidamente a uma querela
gratuita ou adventícia. A situação da análise em face do fato literário
não tem qualquer ponto comum com a situação terapêutica, mesmo que
a abundância da literatura analítica consagrada .ao estudo dos artistas
possa às vezes nos enganar.

Não nos deteremos muito sobre as constribuiçôes de Freud. Merece
uma observação aquela que trata de uma recordação de infância em Dich·
tung UM Wahreit de Goethe (vaI. XVII): pergunta-se por que razão ela figu
ra entre os Essais de Psychanalyse Appliquée (coletânea feita por Marie
Bonaparte), a não ser que seja pelo nome prestigioso de Goethe; trata-se do
maior escritor de língua alemã, mas poderia muito bem ser seu vizinho de
apartamento. Freud debruça-se sobre uma recordação do poeta remontando
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aos seus quatro anos (ele tinha jogado pela janela a louça da família - para
protestar sem saber contra o nascimento importuno de um irmão caçula)
na perspectiva da recordação encobridora,7 comparando-a com uma meia
dúzia de testemunhos análogos de seus pacientes. A que se intitulaLeonardo
da Vinci e uma Recordação da sua Infância (1910), voI. XI, não parece ser
muito pertinente, tratando-se de um pintor que é ao mesmo tempo enge
nheiro; por outro lado, ela comporta um esboço de teorização das pulsões,
a partir do desejo de saber arraigado na curiosidade sexual, o que justifica
seu interesse aos olhos dos analistas. Mas, a nosso ver, existe aí algo que po
de abrir caminho para os piores mal-entendidos, ao mesmo tempo que uma
manobra totalmente positiva.

Mal·entendidos: Freud não apenas esboça uma construção arriscada
sobre elementos emprestados (a imagem do abutre no vestido de Santa Ana
vem dePfister) e aventurosos (no texto italiano o "abutre" é um "nibbio",
um açor, o que reduz a nada a comparação com os mitos egípcios), mas
se ·baseia nas vestimentas pagas por Da Vinci aos seus jovens aprendizes e
sobre o rosto andrógino de São João para fazer um diagnóstico de homos
sexualidade ("passiva platônica") que corrobora e é corroborado por uma
possível fixação pela mãe ... Prática mais positiva é aquela que consiste em
analisar os "sorrisos leonardescos" por referência à Mona Lisa como a desco
berta tardia de uma formação fantasmática, onde aparece a presença da
mãe ausente e onde se manifesta uma espécie de sedução que não perten
cia nem à mãe nem ao modelo, e que se tomou possível porque "toda per
cepção é pré-investida pelo desejo";8 se o primeiro sorriso era um tanto
inqUietante é porque havia retomo de um recalcado; uma vez suprimido o
recalque (e suprimido uma vez), os sorrisos seguintes, como observa Freud,
revelar-se-[o "mais temos e calmos" (SLV, 106). Encontramos aí em em
brião o equivalente de uma leitura psicocrítica por superposição.

Entre os discípulos de Freud, existem dois que vêm ilustrar o que se
poderia chamar o estudo "medicalizante" do escritor. O primeiro de manei-

7 Convém assinalar que a recordação encobrldora é uma formação de compromisso,
um misto de defesa e de recalque, que se apresenta com a fantasia por ser fabri

cada só depois: "Esta cena do gavião não deve ser uma lembrança de Leonardo mas
uma fantasia que ele construiu para si mais tarde e que rejeita então na sua inraricia"
(SLV, 50).

8 Sarah Kofrnan, L 'Enfance de 1'art, pp. 109-117, onde enfatiza que a fantasia da arte
não é a reelaboração de um material já existente, mas que é posta em execução a

cada vez, nova mas repetitiva.
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ra radical, e portanto marginal em relação aos objetivos dos estudos li
terários: René Laforgue interessou-se pelo "caso" de um poeta num livro
de título significativo, L 'Echec de Baudelaire [O Fracasso de Baudelaire],
Denoel & Steele, 1931. Obras e documentos servem para operar uma des
crição clínica da neurose de fracasso: o autor das Flores do Mal também
nlfo é tratado de maneira diferente do seu vizinho de apartamento.

Bem mais rico, escapando por muitos pontos de vista da ambição
pato gráfica, o livro que Marie Bonaparte consagrou a Edgar Poe (E.P., sa
Vie, son Oeuvre, Denoel & Steele, 1933; PUF, 1958) é um monumento da
crítica psicanalítica, bastante representativo tanto das intenções como da
linguagem dos companheiros e sucessores imediatos de Freud. Monumento a
visitar, e cuja poeira precisaria ser espanada. A psicobiografia e a psicocrítica
nele encontram com que satisfazer-se, tanto pelos objetivos como pelos
meios utilizados - a mãe, cedo desaparecida, transposta em ciclos: a morta
viva, a paisagem (de mar, de leite, de gelo), a mulher assassinada; a impotên'
cia sexual compensada num motivo recorrente de mutilação ou no motivo
do enterrado vivo, etc.; mas uma crítica mais atual destacaria aí a preocupa
ção de percorrer sistematicamente os efeitos dos processos primários e de es
clarecer as formas congruentes (como o conto fantástico). Em forma de
homenagem, digamos que o talento da analista ultrapassou amplamente o
que ela queria e pensava fazer.

111. Os "psícobiógrafos"

É também de talento que se pode falar quando se evocam os quatro
grandes nomes da psicobiografia (na nossa opinião): Delay, Laplanche,
Moré, Fernandez. Dois práticos, dois literatos, mas outras tantas inflexões
singulares. Jean Delay9 recorre à teoria psicanalítica das neuroses para dar
conta de uma criação que conseguiu ser uma solução para conflitos incons
cientes, um mecanismo eficaz de defesa:

"Uma obra como a de André Gide, precisamente por ser feita apenas
pelas dificuldades pessoais do autor, realiza uma verdadeira catarse. Ele
obteve nos e com seus personagens uma objetivação de todas as suas tendên
cias, efetuou tomadas de consciência e transferências (positivas ou negativas)
sobre seus duplos, e finalmente realizou uma verdadeira auto-análise"
(1. lI, p. 646).

A patologia não leva mais ao fracasso; ela autoriza a manifestação ar
tística, a obra de arte torna-se "uma saúde artificial"; isso pode ser perce·

9 La Jeunesse d'André Gide, Gallimard, 1956.
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bido quando, após descrever um contexto farnílíal e uma situação infantil,
colocamos as etapas da atividade literária lado a lado com os acontecimen
tos da biografia e a evolução psicológica consciente - que, no caso de Gide,
conhecemos muito bem. Obtemos desse modo um retrato do autor mais

completo do que poderia imaginar Sainte-Beuve e um apanhado daquilo
que suas obras representavam para ele.

Jean Laplanche,lO com Ifólderlin, interessa-se por um fenômeno mui·
to mais delicado que uma neurose resolvida: o poeta alemão passou trinta e
seis anos, metade de sua vida, na solidão da "torre" de Tübingen, onde co
chilava sua psicose esquizofrênica. Diante do seu autor, o analista propõe-se
"compreender num único movimento sua obra e sua evolução para e na lou
cura, mesmo que tal movimento seja escandido como uma dialética e multí
linear como um contraponto" (13). Empreendimento de compreensão que,
no caso, é levado a cabo com uma admirável mistura de espírito de fmura e
espírito de geometria. Entretanto, o projeto longínquo desta pesquisa visa
menos "a interpretar a obra segundo uma certa concepção da psicose que
compreender e explícitar a manifestação poética da loucura"(14). Objetivo
de clínico, preocupação de crítico, inseparáveis.

MareeI Moréll é tão pouco conhecido qúanto é célebre "seu" autor
predileto. Como seus livros sobre Júlio Verne são compostos de ensaios dis
persos, a vantagem de um dogmatismo mínimo equilibra o inconveniente de

10 Holder/in et Ia question du pere, PUF (1961), reed. 1969. Cumpre notar que
esse livro é o primeiro (e o único nesta rubrica) que utilizou a linguagem lacaniana, de

maneira ao mesmo tempo clara e rigorosa, para tratar de um fenômeno estético; abor
da a psicose do poeta em termos de furos na subjetividade, de falta na cadeia dos
"significantes": é o Nome-<io-Pai que foi rejeitado, excluído do sistema de significa
ção que constitui o sujeito; o trabalho poético da linguagem como o motivo do exílio
acha-se assim relacionado com este campo do negativo. Outro fato notável: o livro
coloca-se de início sob o patrocínio de Jean Delay, declarando no fim por incidência
querer permanecer "dentro dos limites de um estudo patográfico" (p. 133), o que
põe em destaque a delicadeza dessas categorias e marca até que ponto a pesquisa
psicobiográfica está circunscrita (ameaçada) pelo horizonte da doença mental.
11 Le Três Curieux Jules Veme, Gallimard, 1960, e Nouvelles ExpJorations de Jules

Veme, ibid. 1963. O nome de Júlio Verne dá a oportunidade de citar, em Jouvences
sur Jules Vem e (Minuit, 1974), o capítulo intitulado "O edipe-Messager" no qual
Michel Serres, recusando qualquer prevalência do freudismo como sistema interpreta
tivo, explora com visível gozo e consumada habilidade o célebre Miche/ Strogoffpara
descobrir aí, de viés, os motivos do parricídio, da cena primitiva, dos olhos vazados,
em suma, f.dipo; mas Serres insiste no fato de que, "projetado sobre o mito, o roman
ce tem resíduos, Miche/ ultrapassa a lenda" (p. 53) e tira as conseqüências retomando
a leitura de outro modo.
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um dispositivo que deixa lacunas. Moré observou de perto a infância e a
adolescência do futuro romancista, o bastante para concluir que havia difi
culdades quanto à imagem do pai e para pressentir a existência de um
"segredo", cujos efeitos podem ser notados através da obsessão de Verne
por mensagens cifradas, charadas e outros enigmas. As hipóteses imaginadas
pelo crítico têm o mérito de serem circunspectas e de nos valer uma centena
de passeios pela "emaranhada floresta virgem" das Viagens Extraordinárias.
O romancista encontrou desta vez um leitor à altura: observador, generoso e
mais astuto do que se pensa.

Quanto a L 'Echec de Pavese, de Dominique Fernandez (Grasset,
1967) - cujo título infelizmente lembra o do Dr. Laforgue sobre Baude
laire - diremos pouca coisa, a fim de insistir, como é justo, sobre sua "Intro
duction à Ia Psychobiographie" (NRP, 1, 1970). Antes de empreender sua
investigação sobre o autor de Belo Verão, ele invoca por modelos Marie Bo
naparte, Delay, Laplanche, em concorrência com Bachelard e Mauron; seu
método é compósito, jogando habilmente os trunfos de seu ecletismo; com
bina a fenomenologia da imaginação (a água e sobretudo o ar) com uma lei
tura dos textos de ficção que pretende ser ao mesmo tempo "horizontal"
(cronológica, Delay) e "vertical" (superposta, Mauron); conjuga a posição
deterrninante atribuída aos "traumatismos infantis" com a preocupação de
despistar as mentiras ou disfarces do escritor a respeito de seu próprio passa
do - inclusive sua recusa a reconhecer que tinha lido Freud! Desde os pri
meiros testemunhos até o instante do suicídio, o trajeto existencial de
Cesare Pavese é traçado, retificado, reanimado e posto em diálogo com a
obra inteira.

IV. Posições da psicobiografta

O ensaio sobre o método poderia ser rebatizado "Defesa e Ilustração
da Psicobiografia", com tanto mais razão que a coisa já existia antes de ser
"introduzida". Ilustração, porque os exemplos concretos são múltiplos, e
nesta medida, eloqüentes; defesa, porque D. Fernandez escreve de impro
viso, por assim dizer, com as costas na parede, corno se soubesse lutar por
uma causa perdida (porque, bem no meio dos dez anos que separam o
Pavese do modelo oferecido por La Jeunesse de Gide, explodiu a bomba
Mauron). Axiomas e postulados encadeiam-se com rigor. É necessário ocu
par um terreno injustamente não-cultivado: as biografias clássicas ("tal árvo
re, tais frutos", Sainte-Beuve) não aprofundaram suas investigações até às
informações enterradas no subsolo dos escritos, enquanto "a crítica literá
ria [ ... ] estuda as obras como se elas tivessem nascido de um simples cére
bro" (33); ora, "o homem está na origem da obra, mas o que é este homem
só pode ser apreendido na obra"; portanto, "a tarefa da psicobiografia deve
ser definida como: estudo da interação entre o homem e a obra e da unidade
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destes apreendida nas Suas motivações inconscientes. (... ] Está implícito
que seu domínio favorito é a infância do artista" (34). Por obra, deve-se err
tender "não apenas os ternas, mas também os caracteres formais", desde os
gêneros preferenciais até a escolha de urna palavra. Duas diferenças marcan
tes em relação às antigas biografias: "O psicobiógrafo já não diz: tal homem,
tal obra, mas sim: tal criança, tal obra" (38); e ao contrário da hagiografia
que pretende que o gênio soube escapar às vicissitudes do destino, bem
como contra a patografia que explica de que modo ele soube transformar
em ouro seus infortúnios, "o psicobiógrafo (... ] pensam que as obras não são
nem independentes da vida, nem dependentes numa relação de causa e
efeito" (39). Entretanto, ao contrário de Mauron que faz apelo à "fantasia",
ao contrário de Laplanche que invoca um "pasmo simbólico", Fernandez im
põe a urgência de "medir a incidência dos acontecimentos sobre a obra".
"A comparação com as circunstâncias biográficas" virá ocupar o lugar das
associações livres da técnica freudiana, recorrendo aos testemunhos inter
nos (correspondência, diários íntimos) e externos (os contemporâneos)
(41). Como regra geral, convém tomar cuidado para não remeter tudo ape
nas para o passado do indivíduo: a obra de arte é na verdade "um símbolo
prospectivo da síntese pessoal e do futuro do homem" (44). A conclusão
sublinha o caráter fatalmente "conjectural" do retrato psicobiográfico,
efetuado por um homem, isto é, por alguém que "faz seu próprio trata
mento" apoiando-se sobre "a riqueza das relações emocionais" graças às
quais o exegeta toma-se cúmplice do criador (48).

Esse balanço-programa 12 manifesta uma excepcional coerência e
apresenta-se para a discussão com uma coragem digna de nota. A simples
leitura suscita um sem-número de questões. O que é a "vida" de um homem
para a visão psicanalítica? Como escolher entre as três "verdades": pro
cesso histórico, vivência pessoal e aquilo que é elaborado como obra de
arte? Que espécie de "continuid,ade" o psicobiógrafo impõe ao escritor?
Onde entra a subjetividade deste último, quando se estuda sua "biografia"
do exterior? Como exatamente o exercício da arte e o da crítica equiva
lem a um "tratamento", bem ou mal-sucedido, tanto do autor como do
retratista? Perguntas sem resposta. J anine Chasseguet-Smirgel observava 13

12 Balanço-programa que admite modificações em função de objetivos mais determi-
nados. É o caso do livrinho de J osé-Michel Moureaux sobre L 'Oedipe de Voltaire

(Minard, 1973), peça que, se confrontada com o modelo soflocliano, aparece como
singularmente "desviante": medindo a contribuição do jovem Voltaire - ele se julgava
filho do cançonetista Rochebrune e não do velho Arouet - e, entre outras, a invenção
do personagem Philoctete, o crítico põe às claras uma fixação à mãe desaparecida pre
maturamente.
13 Crítica do método biográfico, Pour une Psa de l:4rt et de 10 Créativité, pp. 49-62.
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sobre o caso Marie Bonaparte-Edgar Poe que os fatos biográficos não têm
"significação maior que os fatos relatados ao terapeuta por terceiros duran
te o tratamento": o sujeito possivebnente não está onde pensa estar, o sen
tido de seus atos para si próprio certamente não está no mesmo lugar em
que os outros o vêem; o que vale para o analista é que o analisando articu
le (fantasmaticamente) sobre sua própria existência e que forneça o pon
to. de partida de uma construção que retrace os jogos e as jogadas do seu
desejo inconsciente. À invocação dos pais muito cedo desaparecidos, opor
se-ia assim a distinção entre privação (real), frustração (imaginária) e fal
ta (simbólica) - a criança pode "julgar-se abandonàda e viver abandona
da por uma mãe demasiado presente ou encontrar uma figura maternal
satisfatória na ama 'de leite, na tia, ou até mesmo no pai. Temos portan
to que dar razão a Anne Clancier por ter incluído Dominique Femandez,
crítico e teórico, no rol dos defensores de uma critica psicológica: seu
objetivo, seus métodos, suas bases teóricas não são marcados pelo selo da
psicanálise entendida num sentido mais ou menos estrito.

V. O problema do autor

Vimos o próprio Freud interessar-se pelo homem Da Vinci; pode
ríamos ouvi·lo confiar aos analistas a missão de "pesquisar com que fun
do de impressões e de lembranças pessoais o autor constrói sua obra, e
por quais caminhos, por quais processos esse fundo foi introduzido na
obra" (DRG, 245), ou Emest Jones declarar algo análogo no início de
Hamleto e Edipo. Tudo isso significa evidentemente que em matéria de
arte, quer sejamos amadores ou profissionais, somos todos fascinados
pelo artista, pela origem humana da obra. Acresceremos a essa fascina
ção (da qual já demos conhecimento) o peso do hábito (ou a pressão da
ideologia) e teremos compreendido por que até os psicanalistas sucum
biram sob o peso do fardo. O homem do século vinte tem (tido) dificul
dade para tentar livrar-se de uma idéia do Homem sobre a qual se apoia
va seu conhecimento desde Protágoras (ver Michel Foucault); a psicaná
lise tem (tido) dificuldade para tirar as conclusões lógicas (mas desagra
dáveis, ver Freud em Uma Dificuldade no Caminho da Psicanálise (voI.
XVII, citada na Introdução) da existência do Inconsciente. Se este se de·
fine como o trabalho do Outro no discurso - esta aproximação sugere
bem a-insistência de um desejo sem lugar nem fala que é em cada um o
inatingível incessante re-quer o Outro (exigência e procura, vindo dele,
dirigindo-se a ele) -, se por conseguinte não existe presença em si do su
jeito, muito menos integralidade em que se possa agregá-Io qualquer iden
tidade em que se tenha certeza de encontrar para ele uma "continuida-
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de,,14 que não seja aquela desconhecida e impensável do "seu" desejo, será
que ele não fica exposto ao princípio de querer apoiar-se nas dUlls irmãs
fascinantes que são a coerência e a coesão? J. Chasseguet·Smirgel e A.
Clancier sustentaram ambas a contradição colocando-se no terreno do mé
todo: não é verdade que aquilo que dá conta do homem também dê conta
da obra e que se possa passar de uma para outra como se fosse natural. Sem
dúvida. Mas será que é suficiente lembrar que o jogo fantasmático constitui
a mediação obrigatória para passar do discurso à vivência? O que deve ser
contestado não seria antes o próprio fato de ocupar-se desse homem alojado
por detrás da "obra, ou em tomo dela, ou no seu centro, ou até mesmo des
pedaçado nos traços esparsos que formam "a imagem no tapete"?

Vamos até o fim e se possível até o fundo. Sem levar o debate para o
lado da pesquisa das causas. Sem acusar restos de uma ideologia em vias de
extinção, metafísica, política, religiosa: o Homem, o Grande Homem, a Al
ma ou a Personalidade - sei lá eu? -, tudo aquilo a que se devota um culto!
Sem mobilizar sequer a psiçanálise para descobrir um culto (mais um, ou o
mesmo!) do Pai morto, ou do Pai não completamente morto cuja grandeza
petrifica, cujos privilégios sociais (em última instância sexuais?) ameaçam
qualquer empreendimento de qualquer ser humano. Façamos perguntas dª
ras que não esperam respostas porque se contentam em fazer surgir a des
coberto atitudes mistificadas, míticas, imaginárias: i) Por que se quer, a to

da força, que um texto seja um homem e que o homem esteja no texto?
2) Por que se quer, a toda força, que um texto remeta a um homem antes
deie e que o homem explique o "seu" texto? E façamos sistematicamente
estas afirmações: i) o texto é aquilo pelo qual o homem "difere", diferente
e diferido, indefuúdamente - a escritura é alteridade (lição de Proust) e au
tonomia (lição de Valéry); 2) o texto se lê no espaço da textualidade, isto
é, fora da realidade (a literatura não é o real), fora da causalidade (a ficção
não tem outra fonte a não ser o gesto de fingir ou retomar ficções sempre

preexistentes), fora da legalidade (um escrito não tem um sentido único e a
intenção do escritor não goza de nenhum privilégio); acessoriamente, ele
está fora do domínio da troca, tanto da rentabilidade como da comunica

ção (ver Jean Baudrillard). Numa palavra: a obra de arte, e portanto a fala
feita obra de arte, é aquilo que não trata do Mesmo, de nenhuma maneira;
reduzi-Ia ao mesmo, fazê-Ia voltar ao mesmo - ao mesmo sentido, ao mes
mo "assunto", ao mesmo mundo, às mesmas maneiras de existir - seria o
meio mais seguro de destruí·ia, de arruinar até o seu conceito. Seria fazer de-

14 "A crítica de inspiração biográfica [ ... ) vê na obra o prolongamento das experiên
cias da vida do autor, ao passo que aPsa nesse caso marcª, uma relação de descontinui

dade", nota de A. Green (Un Oeil en Trop, p. 32).
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Ia uma produção entre as outras, vale dizer entre as mesmas, as que dividem
entre si as regulamentações da realidade. A realidade se manifesta à manei
ra da identidade, da seIl).elhança, do intercambiável, da série, da temporali.
dade orientada e seguida, dos encadeamentos lógicos e das estratégias de ser
vidão ... Uma cédula de dinheiro, um telegrama, um jornal, um manual são
produtos, desenhados, destinados, garantidos, consignados - mas, digamos:
e um sorriso? Sobretudo quando ele se assemelha ao do Gato ausente de
Alice na Paú das Maravilhas?

VI. O caso da autobiografia

Tomar a obra literária por um efeito em lugar de tratá·la como ori
gem absoluta, considerá-Ia como o reflexo, o resultado, o traço do autor
equivale a considerá-Ia uma ruína, um resto, um resíduo, como nasci
da de um fracasso. Cada livro publicado acompanhado de uma assinatura
(que não passa de um endereço para onde enviar cumprimentos ou in.
sultos), cada livro lançado" é o início de um sistema de ecos com outros
textos; e, nessa liturgia de agrupamento, o oficiante é o leitor, sem ter
que medir-se COm o autor, referir-se a outra coisa que t:l.ãoseja o texto
entre outros, colocado nesse instante sob o foco de uma irradiação. Pare
ce que só existe um caso1S em que é necessário extrapolar do homem:
quando o texto se coloca em cena como (re)presentação deste homem; isso
se chama autobiografia. .

Também não assumiríamos uma fórmula como "a autobiografia per
tence à psicobiografia", mesmo que acrescentássemos "e ela só" (mas nunca,
bem entendido: "e a ela só"). De qualquer maneira, parece evidente que a
história de um homem feita por ele meSmo implica o questionamento desse
homem naquilo que escreveu a seu respeito, quer isso seja verdadeiro ou fal
so, elogioso ou depreciativo, etc.16

COIpecemos por dar a contraprova. Um estudo recente, para jogar
o jogo do autor com toda tranqüilidade, tem a certeza de que estabele.
ceu o alcance autobiográfico do conjunto. da obx:a que aborda: "A dis.
tância entre este escritor e sua criação literária é extremamente peque
na; todas as suas obras representam a encenação de uma única vida, a

15 Na verdade, com a condição de incluir tais obras na literatura, porque emanam de
um escritor, poderíamos acrescentar o caso dos escritos panjletários: Albert Ches

neau, num Essai de Psychocritique de,L.·F. Céline (Minard, 1971), proeura assim os
constituintes da imagem do Judeu em Bagatelles pour un Massacre, L 'École des Cada
vres eLes Beaux Draps, recorrendo às superposições mauronianas.

16. V. Jean Starobinski, La Relation Critique, I, c.
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sua [... ]"17 Outro se contenta com outro meio: "Se Vailland não tivesse
deixado esses Escritos Intimos em que registra seus sonhos dormindo ou
acordado [... ], o médico psicocrítico teria sido o único possível. Deixa de
sê-Io a partir do momento em que temos [... ) o equivalente de um esboço
de auto-análise" .18 Um terceiro, por sinal bastante considerável e cujo pri
meiro capítulo deslinda com segurança nossos problemas, assume a ambigüi
dade: ("o recurso ao biográfico - que nlIo é o método psicobiográfico para
o qual a vivência vem primeiro - parece-nos bastante útil") declarando que
"se existe uma obra, cuja análise pode reconciliar o biográfico c.om o tex·
tual, é exatamente a de Camus" .19

Quando se trata realmente de uma obra, ou de um conjunto de obras
autobiográficas, o apelo aos dados do registro civil e da história mostra-se le
gítimo se desejarmos entrar no jogo instaurado pelo autor. O caso de Rous
seau é esclarecedor. P.-P. Clément, na sua obrajá citada e que é uma espécie
de modelo do gênero, segue com olhar atento este escritor que exclamava
pela boca de Saint-Preux: "Que felicidade ter encontrado tinta e papel! Ex
primo aquilo que sinto para atenuar-lhe o excesso, dissimulo meus arrebata
mentos descrevendo-os", e para quem a arte foi manifestamente sublimação;
o crítico insiste sobre esse prazer da escritura, mostrando tanto (ou até
mais) o efeito da obra sobre o homem como também o contrário, mas sem
deixar de notar, por exemplo, a importância para o'jovem Jean-Jacques da
animosidade do irmão mais velho. Trata-se de um caso extremo, e não tere
mos o mau gosto de dizer que se trata, portanto, de um caso duvidoso. Mas,
por outro lado, temos o direito de encontrar prazer em ler na autobiografia
um romance de tipo particular, cujo herói-narrador poderia validamente pas
sar por um ser de ficção. Num livro decisivo, Philippe Lejeune20 estabeleceu
as bases, as modalidades. e as conseqüências do "pacto" qU6 o projeto, reali·
zado pelo escritor de oferecer a narrativa de sua existência, instaura com o
leitor. Se existe pacto, "efeito contratual historicamente variável" referente
a "um modo de leitura tanto quanto a um tipo de escritura" (45), existe li
teratura e não documento para historiadores: por conseguinte, o autor não
tem realidade a não ser literária COD.

17 Willy Szafran, Louis-Ferdinand Céline, Editions de l'Université de Bruxelles, 1976,
p. 194: a originalidade deste trabalho deve-se ao fato de recorrer às "relações de

objeto", ou seja, ao aparelho conceptual de Melanie Klein tal como o sistematizou
Maurice Bouvet (v. Oeuvres Psa, Payot, 1967).
18.Jean Recanati, Esquisse pour Ia Psa d'un Libertin, Roger Vaillant, Buchet-Chastel,

1971, p. 12.
19 Alain Costes, Albert Camus ou Ia Parole manquante, Etude Psa, Payot, 1973, pp.

18-19. Este estudo não se contenta em recorrer à infância de Camus: organiza.
reorganiza a evolução de um destino humano-literário em "ciclos", dentro dos quais
as obras são em grande parte lidas por eles próprios.
20 Le Pacte Autobiographique, Seuil, 1975. Este livro fornece um belo exemplo de

leitura textual de um escrito autobiográfico com, precisamente, "o livro I das
Confessions" (pp. 87-163); ver o capítulo seguinte.
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VII. A psicocrítica, ou Charles Mauron, I
Para fazer um balanço, convém repetir que de maneira geral o trabalho

do crítico literário só deve levar em consideração o autor transformado em
texto. O "criador" na sua "realidade" é assunto dos historiadores da litera.
tura, dos historiadores no sentido estrito ou dos sociólogos, dos psicanalis.
tas que se interrogam sobre a criatividade. O ponto de vista de Charles
Mauron21é muito claro, como se destaca de suas declarações de princípio:
só se deve recorrer à biografia em última instâm:ia, para verificar se a "análi
se psicocrítica" não levou a legitimar todos os enganos e, para dizer tudo, as
fantasias do leitor. Escrúpulo meritório, mas que apresenta problemas. Seja
como for, desde que ficou conhecida (Genette)22 e nos anos que se segui
ram (MehIman), 23 a obra de Mauron já foi objeto de estudos que lhe subli
nharam os perigos e os desvios internos, ao mesmo tempo que lhe prestavam
a devida homenagem por esse trabalho de pioneiro. Quanto ao essencial,
quer dizer, o método das superposições, teremos ocasião de voltar a ele já
que opera fora do homem. Mas agora é necessário ressaltar em Mauron as
contradições que existem entre as declarações de intenções, os princípios
teóricos e a colocação em prática. Quanto ao segundo ponto, as ambigüida
des são flagrantes: o homem expulso pela porta, a título de biografia, fica
rondando as janelas para entrar na casa sob a forma do "mito pessoal", en
quanto o conflito entre "eu social" e "eu criádor" faz subir ao nariz da psi
canálise uma fumaça que cheira a heresia.

Sabemos que Mauron, através de meios originais, destaca as metá
foras insistentes numa obra, menos para dar-lhes a tradução simbólica que
para pôr em relevo a rede formada pelas relações existentes entre elas.
Dessas relações, inconscientes bem entendido, Gérard Genette observa que
se passa a "sistemas mais vastos e mais complexos de figuras dramáticas que
compõem aquilo que Mauron chama o mito pessoal do autor" (I 35). J effrey
Mehlman retoma a análise para demonstrar que existe uma "cisão entre o
método das superposições e uma teoria da obra que lhe é estranha e que
sutilmente ameaça investi·la" (383). Na verdade, num primeiro tempo., o
nútQ pessoal é "a imagem fluida de uma subjetividade retalhada, ( ... ) er:n
fuga constante diante da percepção crítica" (379): assim concebido, ele

21 Numa bibliografia considerável, selecionemos quatro obras: Introduction à laPsa de
Mallanné (Neuchâtel, La Baconniere, 1950); L 1cs dans l'Oeuvre et Ia Vie de Jean

Racine (Corti, 1957); Des Métaphores Obsédantes au Mythe Personnel. Introduction
à IaPsychocritique (Corti, 1963); Le Demier Baudelaire (Corti, 1966).

22 Gérard Genette, "Psycholectures", Figures, Seuil, 1968, pp. 133-138.
23 Jeffrey Mehlman, "Entre Psa et Psychocritique", Poétique, 3, out. 1970 - essencial

mente, a partir da página 372.
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subverte a noção clássica de personalidade. Mas Mauron sofreu a influência
do psicanalista inglês Kris com sua hipótese do "eu mediador": de pronto a
obra adquire a seus olhos o privilégio de "restabelecer o estado de comu
nhão perfeita anterior ao nascimento" tomando-se "um projeto de integra
ção psíquica entre mito pessoal (inconsciente) e visão (consciente) do mun
do" (381). O último grande estudo do fundador da psicocrítica é significati
vo nesse sentido: o Baudelaire dos Pequenos Poemas em Prosa põe em cena
as aventuras do "eu criador" dividido entre quatro figuras subjetivas - o
Príncipe, o Histrião, a Viúva e a Prostituta - figuras que, malgrado suas raí·
zes fantasmáticas, são singularmente reificadas.

Aquilo que podia tornar-se uma leitura analítica de textos, que teria
merecido plenamente o nome de "psicoleitura", segundo o achado de Ge
nette, revela-se à experiência como uma forma atenuada de psicobiografia,
provida, insistamos nisto, de um aparelho metodológico preciso. O perigo já
existia desde o instante em que Mauron mostrava a ambição de trabalhar na
escala das obras completas. Técnica expressamente fecunda, mas que opera
sobre o fio de navalha, tanto é verdade que temos dificuldade em nos deter
mos no limiar da presença humana. Técnica fecunda, com a condição de que
não sucumba na vertigem do "retrato do artista". Como todo recalcado, o
autor procura sempre evitar a censura!

Provavelmente o único erro desse pesquisador vigoroso, desse espírito
rigoroso que foi Mauron, é não ter a sorte de sobreviver mais alguns anos:
não se pode imaginar como ele teria reagido ante a explosão do neofreudis
mo. Será que teria adaptado por completo a sua prática? Vimos que alguns
tiraram grande proveito da mutação chamada "estruturalista" (ou "lingüísti
ca") que interveio há uns dez anos.

O melhor exemplo, que se pode invocar de uma adaptação desse tipo
no domínio da crítica literária, deve-se a um pioneiro e defensor da leitura
"temática ",24 Jean-Pierre Richard, que apresenta a vantagem de ser um dos
mais célebres. No seu Mallarmé (Seuil, 1961), nenhuma menção é feita a
Freud, é a fenomenologia que guia a análise; em 1974, aparece Proust et le

24 Deve ficar bem entendido que nós restringimos nosso panorama de crítica de inspi-
ração psa aos autores que se valeram do freudismo de maneira predominante, se não

exclusiva. Por outro lado, sabemos muito bem que alguns críticos contemporâneos, co
mo R.-M. Albéres, G. Blin, Gaétan Picon, G. Poulet, seja de maneira ocasional ou a
proximativa, utilizaram noções tomadas à Psa; G. Genette e Raymond Jean (v. La Poé·
tique du Désir, Seuil, 1974), nesse campo, têm uma competência que muito freqüente
mente deixam à margem de suas pesquisas. Quanto aJean Starobinski, cujo nome é em
geral associado a todos esses, já o citamos mais de uma vez e não é preciso insistir: tra
ta-se de um célebre partidário da associação fenomenologia-Psa (v. suas posições mati
zadas em Psa e conhecimento literário, La Relation Critique, p. 257-285).
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Monde Sensible, cujas notas de rodapé, que ocupam talvez 20% do volume
total, formam uma leitura paralela. Leitura "marginal" que faz apelo à psi
canálise de maneira constante e eficiente; leitura pululante, efervescente,
um tanto sobressaltada mas firme e segura apesar dos pesares; leitura segun
da que, embora pareça subalterna, não pode deixar de ter influído sobre a
outra - sobre a sua outra que nunca mais será a mesma. Se quisermos a pro
va disso, encontrá-Ia·emos em quatro artigos recentes,25 onde com toda a
naturalidade se fala de desejo, fantasia, castração, etc. Note-se que os títulos
de Richard nã:O são mais Mallarmé, Rugo, Michelet, mas Feiticeira, Javert,
um poema ou uma página. O método se modifica ao mesmo tempo em que
se desloca do trabalho crítico, e a evolução parece engajar-se num sentido
que confirma nossa visão do problema.

25 I.-P. Richard,Microlectures, col. "Poétique", Seuil, 1979.
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CAPfTULO VI

LER TEXTO

"Nossa abordagem consiste na observação consciente dos processos
psíquicos anormais em outro homem, a fIm de poder prever e enun.
ciar suas leis. Já o romancista age de maneira totalmente diferente:
concen tra-se no inconsciente de sua própria psique, presta atenção
em todas as suas virtualidades e atribui-lhes expressão artística, em
lugar de recalcá·las pela crítica consciente. Através de seu próprio
íntimo, ele apreende aquilo que nós só apreendemos através dos ou
tros: quais são as leis que regem a vida do inconsciente: mas o roman
cista não tem qualquer necessidade de formulá-Ias nem tampouco per
cebê-Ias claramente: graças à tolerância de sua inteligência, elas são
incorporadas às suas próprias criações."

(5. Freud, DRG, 242.)

Ler a partir de Freud um corpus literário (pouco importam as dimen
sões: um fragmento ou uma obra inteira) fora do autor - isto é, colocando·o
em impedimento 1 - é uma atividade que se choca com nossos hábitos críti.
cos e que suscita obscuras resistências mesmo naqueles em que menos se
espera; todavia, parece que é aí que reside o futuro das pesquisas em "psica
nálise literária".

André Green garante que "essa desconfiança a respeito dos elos entre
o autor e a obra (... ) na maioria dos casos é acompanhada de uma reivin.
dicação passional que não se pode deixar de notar" (Un Dei! en Trop, 33,
nota). Devemos entender que e_xistiria aí como que um esforço suspeito a
fim de matar o Pai para tomar o seu lugar:já é por demais sabido, e Boileau
ou Sainte·Beuve sabem melhor que ninguém, que o crítico é um escritor
inacabado, nem fracassado nem "recalcado" talvez, mas que teria tido medo
de "escrever" (no sentido intransitivo da palavra: o escritor "ficciona" li
vremente, "assim" e "sobre nada"; já o crítico é um empreiteiro apegado
à sua gleba). Seja como for, uma parte cada vez mais importante da pesqui
sa orienta-se hoje pelo .caminho da Psicanálise textual2 Ela tem seus
modelos, suas ambições, seus métodos, suas variedades (o que é uma garan
tia de saúde). Ela só aparece aqui, no fIm do nosso sobrevôo, por ser
última: última a aparecer e levando seus protocolos de intervenção aos

I Bem entendido: não se trata de negar sua importância (a fortiori sua existência),
nem de ler sem ele: 1) ele já está sempre implicado na "matriz afetiva" (Green)

dentro da qual se faz a leitura, quer queiramos quer não; 2) é praticamente impossível
a esse leitor profissional, que é o crítico, ignorar, fingir que não sabe (mais) nada dele.
Trata-se, tanto quanto poss{ve! e metodicamente, de "esquecê-Io", cuidando para que,
tal como um recalque ics, ele não volte; trata-se de negá-Io como objeto de. uma meta
(de uma presença, de uma alma, dç um irmão-pai-fJIho, etc.).
2 Ainda lhe falta uma denominação cômoda: "psicaleitura"? "analeitura"? "texta·

nálise" ?
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últimos extremos, até aos riscos inerentes a todo avanço de vanguarda 
riscos sem os quais não pode. haver esperanças. Tudo isso não está subenten
dido. Refletindo um pouco sobre o passado de onde ela emerge, a inflação
de programas teóricos ameaça submergi-Ia e dar-lhe aparências de terrorismo;
por outro lado, desfrutando das vantagens da moda, os remendos e os ta
teios (é preciso andar depressal) são uma carga muito freqüente para ela. Por
isso, é difícil ver as coisas com clareza ou falar delas com exatidão.

I. "Gradiva": passo de dançarina ou passo em falso?

Mais uma vez, temos a sorte de encontrar um precedente em Freud.
Doisl para dizer a verdade. Mas do "Moisés" de Miquelângelo só conserva
remos a minúcia trazida pelo espectador (muito envolvido, confessa ele,
por razões não estéticas) que julga o efeito do conjunto segundo o esforço
muscular de um braço, as ondulações de uma barba e a posição de um dedo.
Permanece no pedestal da obra-prima Delírio e Sonhos na "Gradiva" de
Jensen, de cabeça alta e ainda bela nos seus setenta anos. Texto de referên
cia, menos pela doutrina que para observar uma prática de rara eficácia, que
n[o deixa de apresentar certa ambigüidade. .

~ conhecida a história daquele jovem arqueólogo amador, apaixonado
por um baixo-relevo representando o pé de uma mulher andando (seja:
gradiva), que vai completar sua pesquisa em Pompéia, onde fica fora de si;
lá ele reconhece, depois de tê-Ia tomado por um fantasma, uma amiga de
infância, Mlle. Bertgang (seja: Belo-aridar), que encontra um meio de curá
10, abrindo-lhe os olhos para o verdadeiro objeto de sua paixão, isto é, ela
própria ... Esse resumo não dá conta de um tecido romanesco muito rico,
bordado de incidentes, personagens secundários, sonhos, embaralhado
ainda por um discurso de duplo sentido, cuja chave só é fornecida quando se
retoma pé sobre o chão do desejo aceito. Freud faz a análise de um texto
que de certo modo já é a história de uma análise, e até de duas: a que é
conduzida com sutileza por Zoé (seja: Viva) e a que o autor, Jensen, deve
ter efetuado sem saber - uma e outra baseadas numa maravilhosa "intuição",
da amante e do poeta. O que apaixona Freud nesse caso é o fato de existir
encenação conjunta de um delírio e de sua verdade; foi isso também que
confundiu certos cQmentadores: a noiva é bela demais. Dizem que o texto
se presta tão facilmente a essa leitura que nada fica provado quanto à sua
validade como modelo exportável para outros territórios literários. E acres
centam: esse leitor inigualável teve, sem dúvida, o mérito de ver claro, mas
descobriu quando muito um padrão teórico - os mecanismos de uma afei
ção inconsciente -, que reduz a novela a úma ilustração da loucura e seu
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tratamento. Singularidade do caso, percurso redutor: são as duas primeiras
restrições que parecem se impor. O que podemos opor a elas, a não ser estas
duas perguntas: e se justamente tbdo texto literário deixasse aflorar em si
uma espécie de desnudamento, discreto ou mesmo secreto, de seu próprio
funcionamento, inclusive inconsciente? Em que o fato de trazer à luz uma
fieira de sentidos (que tem para ela uma coerência excepcional, impressio
nante, inquietante, reconheçamos) constitui uma mutilação do texto, que
por deftnição, se for digno desse nome, deve oferecer a sua trama a várias
cadeias de significação? Os problemas neuróticos de Norbert Hanold são
apenas um aspecto da novela; esta compreende por outro lado uma tradicio
nal história de amor, uma narrativa de viagem (Alemanha-Itália), evocações
exóticas (a Antigüidade), etc. Pelo fato de que a configuração percebida por
Freud, ao surgir de repente diante de nós, provoca um efeito de surpresa, pre
tendem que ela exclua os outros motivos; pelo fato de que ela organiza estes
últimos com vigor, esquecem-se de que há outras organizações possíveis.

A observação minuciosa do processo seguido por Freud-Gradivus é
para nós impossível, por falta de espaço; mas esta lacuna já está preenchida
de antemão: Sarah Kofman (Quatre Romans, pp. 101-134) demonstrou
com clareza e acuidade as vantagens e os inconvenientes da operação freu
diana. Após examinar os perigos do resumo, ou antes dos resumos sucessivos
por meio dos quais se acham montados em redes narrativas os pontos sa
lientes levantados pela escuta eqüiflutuante de Freud, ela mostra que uma
leitura mais detalhada, mais fiel à letra do texto, permite uma interpretação
ainda mais rica. Ela coloca esta questão crucial para nossos estudos:

"O que é que permite escolher aquilo que será, ou não, retido no resu
mo? Ao resumir, suprime-se simplesmente o encanto do texto?3 Será que não
se transforma também o conteúdo, não se produz já outro texto?" (104)

A conclusão é esta: a paráfrase freudiana tem uma função de explicita
ção, autoriza uma justa reconstrução porque funciona à maneira de uma des
construção; mas se a fragmentação é positiva, a seleção representa um risco
difícil de medir (v. os exemplos pp. 112-113). Além disso, pode tomar-se
desastroso despojar o discurso de sua carne retórica, passando-o pelo raio X,
por assim dizer. A retomada da leitura de Freud feita por S. Kofman não
muda nada de fundamental (poderíamos por nossa vez retomá-Ia): entretanto,
sugere que um olhar mais atento para os efeitos específicos - deveríamos
dizer "literários"? - só pode levar mais água para o moinho da psicanálise.

3 O que equivale, suspendendo momentaneamente a "bela forma", a retirar do dis
curso o ganho de prazer, o efeito de sedução, graças ao qual o artista desvia a atenção

consciente para longe das saliências em que afiara o desejo recalcado.
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11. Intervir no texto

~ salutar e, ao mesmo tempo, um tanto severo ( a obra data de 1907)
sublinhar que "a leitura de Freud, por mais matizada, por mais polissê
mica que seja (... ], permanece uma leitura hermenêutica e temática" (134).
Interpretar consiste primeiro em resumir para trabalhar sobre as grandes
linhas da organização fantasmática - as palavras principais da frase, se
assim quisermos -, mas depois ou ao mesmo tempo ocupar-se da letra do
texto, de sua literariedade, que não pode ser insignificante - nã'o apenas os
adjetivos, mas as palavras instrumentais, a sintaxe, a escansão, até os fone
mas e grafemas pelos quais se realiza em cada um a inscrição da linguagem,
no ponto vivo de encontro entre psique e soma.

Sejamos bem claros nesse ponto. Para não cair no erro da antiga her
menêutica - que transcreve, portanto traduz e fmalmente decodifica ou
substitui equivalências simbólicas - a interpretação supõe diversas espécies
de atividades delicadamente ligadas a diversas dimensões de campos.

Quanto aos campos, a escala estende-se desde obras completas até a
uma linha; o que não é um paradoxo, pois basta pensar no célebre monósti
co de Apollinaire intitulado Chantre:

Et l'unique cordeau des trompettes marines.o4

passando por obras tomadas isoladamente e fragmentos observados ao mi
croscópio. O essencial é instaurar um fechamento do texto a ser lido, não
transbordar para fora mas - se podemos assim dizer - para dentro, o que
já é transbordamento pelo efeito das rupturas inconscientes. Delimitar o
espaço para nele efetuar trajetos, perceber os encadeamentos de significados
e os ecos de significantes (seja na negação ou na inversão), localizar as cor
rentezas que se devem contornar com o barco para evitar a vertigem, em
suma, ouvir com a intenção de intervir: inter-pretar.

O problema aqui é duplo. Por um lado, colocamos em relação (crian
do elos imprevistos, em todo caso inéditos) as representações aparentemente
desconectadas, procedemos à montagem dos valores (no sentido lingüístico),
recusamos distinguir entre a ordem do conceptual e a do perceptual, pomos
em conflagração ou em harmônia as palavras-coisas e as coisas-palavras.
Tratamos o texto como um sonho, cujas sintaxes virtuais queremos desta
car, só recorrendo a título excepcional aos léxicos culturais ("o Imperador

4 Podemos nos divertir dando-lhe algumas margens; um poeta - um verso único 
um instrumento musical de uma só corda; ecos: cor d 'eau/corps d'eau; trompes de

mer (conchas munnurantes de ressaca) / trompes (de Falópio) de mere; cordon
umbilical, nascimento; maritle: âmnio / Vênus saindo das águas, etc.
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é o pai", diz Freud, mais avaro do que se pensa de símbolos transparentes;
v. IDR, capo VI). Por outro lado, em todo caso é assim que procede o
analisando por sua iniciativa ou por sugestã'o do analista; procuramos as
associações, aquilo que vem enxertar-se espontaneamente sobre um elemento
que chama a atenção por seu caráter insólito ou sua extrema banalidade
("uma mulher de grandes bigodes" / um personagem "sem nada de parti
cular"?).

Como assim, exclamarão os leitores reticentes, quem é que vai asso
ciar então? Sem associação, dirão, n[o há sentido; sem paciente, n[o há
associação: você acaba na prestidigitação I De maneira nenhuma: é o crítico
que associa. E não se trata de um engodo, já que não existe pesquisa cientí
fica em que o pesquisador não interfira (Heisenberg fez disso uma lei, visan
do não a imaginação mas "coisas" tão rigorosamente determinadas como
partículas físicas, que são quantificáveis). O crítico associa forçosamente
com aquilo que o constitui como sujeito, mas nem por isso associa de manei
ra gratuita: com suas fantasias sem cair no fantasioso. Porque ele dispõe
de algumas técnicas que são outros tantos protocolos de objetivaçãos - é
aqui que vamos reencontrar Charles Mauron - e pode usar em seu proveito
aquilo que poderíamos chamar de lei da universalidade dos inconscientes.
Por outro lado, não se deve esquecer que o gozo experimentado quando da
retomada do texto na leitura não repousa apenas na decifração, no reconhe
cimento de um sentido, mas também na apercepção de um trabalho (de
condensação ou de deslocamento, por exemplo); quer dizer que o crítico
não tem por única ambição restituir uma significação nova: ele visa a recons
truir uma elaboração - aquilo que Baudelaire chamava "feitiçaria evoca
tória" e Rimbaud "alquimia do verbo". Talvez se devesse constatar a este
respeito um atraso dos leitores-críticos em relação aos leitores-analistas,
que sabem há muito tempo que o interesse do texto, nem que seja simples
pretexto a observação teórica, reside no processo, no desenvolvimento do
texto; os literatos, e nisto parecem ter razão aqueles que os acusam de
"achatar" a realização estética, freqüentemente só aspiram a encontrar
e fornecer a solução daquilo que eles transformam em adivinhação.

É verdade (é lamentável) que certos amadores vejam na psicanálise prin
cipalmente um repertório de símbolos: todo objeto cilíndrico parece-lhes pê
nis (se não phallus); todo objeto côncavo, seio matemo; e hesitam diante de
um chapéu mole cuja ambivalência os enlouquece! Toda psicanálise do texto
só é redutora quando se tem um conhecimento reduzido da psicanálise.

5 O que equivale a dizer também - já falamos disto a propósito da necessidade de ser
fonnado em análise para interpretar - que o crítico é aquele leitor que sejulga (publi

camente, cartas na mesa) "normal no quadro de certo público", que se gaba de ter
reações típicas em relação à média de seus próprios leitores ...
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Mas a fraqueza dos leitores não vale como argumento, a não ser para denun
ciar a incompetência. A verdadeira diferença não está entre os maus e os
bons decifradores, está entre aqueles que utilizam o texto no interesse da
temia e aqueles que utilizam a teon'a no interesse do texto.

Contentemo-nos com esta confissão liminar a uma leitura de La Mar

quise de O:

"Nada autoriza o psicanalista a empreender semelhante abordagem,
mas sim fazer seus leitores partilharem do prazer que ele pôde sentir aoescre
ver à margem de um texto uma construção que lhe será própria". 6

Ou estas duas frases que enquadram uma travessia original de O
Estrangeiro e de A Queda:

"Cada um espera algo do seu abandono à leitura; mais que isso, cada um
tem uma teoria que orienta sua espera, esteja ou não consciente disso [... ].
Que um escritor tenha podido fazer um diagnóstico tão agudo e tão justo da
doença do indivíduo europeu, eis aí o que nos dá a medida do talento de
Camus".7

"Escrever à margem" é revelador, como a busca de uma "construção"
pessoal de especialista, como aquele objetivo de retratar um tipo de homem
em determinada época. J. Hassoun e Masud Khan propõem ao leitor profano
trajetórias inesperadas tanto quanto sugestivas, ao passo que eles próprios se
guem por transparência uma filigrana estranha às preocupações chamadas
literárias. '

O exemplo já canônico nesse gênero é celtamente· J acques Lacan que
o ofereceu com "O Seminário sobre A Carta Roubada", que abre de maneira
emblemática a coletânea &critos. Abertura significativa, já que o circuito da
famosa carta, da rainha (não se sabe de onde lhe veio) ao ministro, depois a
Dupin, autoriza uma análise fundamental: a da circulação do "significante"
como constitutiva do sujeito. A leitura é realmente "guiada por uma teoria
que a orienta", diria Masud Khan, para ilustrar posições dou trinais tão abstra
tas quanto inovadoras; mas de passagem, contribuindo para a demonstração,
uma profusão de detalhes são colocados em perspectiva com uma virtuosida
de fascinante - o que não é de estranhar da parte de um amador de grande cul
tura e de um mestre que inscreveria de bom grado no frontão da Escola
Freudiana de Paris aquela máxima socrática, devidamente completada:
"Aqui não entra ninguém que não seja geômetra e homem de letras."

6 Jacques Hassoun, "Variation Psa sur un Theme Généalogique de H. von Kleist",
Romantisme, 8 novo 1974, p. 54.

7 M. Masud R. Khan, "De Ia Nullité au Suicide",NRP, lI, 1975, pp. 155-180.
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m. Das "associações" às "superposições" (Mauron, lI)

Em toda a sua primeira parte, a leitura lacaniana da Carta Roubada
forneceria comodamente um modeloS de intervenção ativa, de percursos
produtores de sentido, mesmo que não se coloque como modelo para uso
dos críticos - ainda bem, pois n[o há nada uro ambíguo como um modelo,
a melhor ou a pior das coisas. Destaquemos primeiro a particularidade de o
conto de Edgar Poe ser (ainda) uma investigação em que muita~ analogias
entre o trabalho do detetive e o do analista alcançarn bom êxito; estamesma
particularidade nos porá de sobreaviso contra a tentação de demarcar às ce
gas a desmontagem de Lacan. Notemos depois que já dispomos, quanto ao
jardim, de uma espécie de modelo simétrico: os trabalhos de Plúllipe Lejeune
sobre Michel Leiris;9 sua particularidade é redobrada pelo fato de que os
textos estudados não apenas são autobiográficos, mas provêm de um escri
tor que se interessou muito pela psicanálise, porque efetuou sua.própria
análise e porque seu ofício de etnólogo o sensibilizava para o discurso do
Outro.

Leiris anotou e escreveu seus sonhos; entregou ao público amostras
de associações sob a forma de léxico (muito especialmente a obra cujo tí
tulo indica o processo de anagramatização aproximativa: Glossaire j'y serre
mes gloses ;10 não cessou de compor narrativas fragmentadas de sua vida, nas
quais o trabalho poético da linguagem oferece fios condutores muito mais
sólidos que qualquer cronologia. A situação é portanto tQtalmente original
em relação ao que de hábito se encontra em literatura. De qualquer modo,
a obra de desdobramento, de leitura em luz rasante, de cruzamento e recru
zamento realizada por Ph. Lejeune é uma das mais fecundas que já foram
propostas por um crítico nestes últimos anos. Acessoriamente, toma-se
manifesto aqui que textos devidos a um escritor que se refere de maneira
expressa à ordem do psicanalítico não podem ser tratados sem o quinhão

8 Embora não se trate propriamente de um texto literário (mas quanta riqueza poéti-
ca!), em vista de sua insistência sobre "a letra" - entendida primeiro no sentido ma

nifestamente lingilístico de tignificante fonético-grdfico - outra leitura-modelo pc
deria ser procurada no famoso "sonho do licórnio" analisado por Serge Leclâire,
Psychanalyter, Seuil, (1968), red. 197.5, pp. 97-117.

9 V. Lire LeirlJ, Klincksiek, 1975, eLe Pacte Autobiographique, op. cit., pp. 245-307.
Sobre omesmo Leiris, já dispúnhamos de um estudo por um analista: Jean-Baptiste

Pontalis, Apret Freud, Julliard, 1965, pp. 300-324.

10 Citemos apenas duas glosas: "PÊRE - perpétuel pct de reptile" e "PSYCHANA
LYSE - lapsus canalisé au moyen d'un canapé-Iit" ... [PAI - perpétuo peido de

Réptil e Psicanálise - lapso canalizado através de um sofá-cama.}
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.de uma competência equivalente, da mesma maneira que não se pode ler
Finnegan 's wake ou os poemas de Ezra Pound conhecendo apenas a língua
inglesa. O que deveria ter por conseqüência que, no futuro, os especialistas
em literatura contemporânea se vejam forçados a adquirir uma formação de
analisandos ...

o trabalho de Lejeune, à parte sua qualidade própria, talvez seja tão
absolutamente convincente apenas por ter-se beneficiado de um reservató
rio de associações tanto lexicais como factuais, o mesmo repertório que
Leiris podia explorar se conduzisse sua própria análise, e que tem a vanta
gem suplementar de fornecer ao mesmo tempo, indiscemíveis, elaboração
literária e elaboração inconsciente. A posição de um crítico está longe de ser
sempre tão confortável assim, já se vê. Outros recursos se oferecem para re
mediar nossa pobreza. Dois outros casos particulares Gá mencionados) mere
cem ser invocados. Um, que já passou pelas provas, o dos sonhos literários, a
que se dedicaram por exemplo Marthe Robert a propósito de Flaubert (Ro
num des Origines, 306 e ss.), AJain Besançon para o romance russo (Histoire
et Expérience du Moi, 107 e ss.) e Octave Mannoni por ocasião do sonho de
Baudelaire, analisado por Michel Butor (Oeft pour /1maginaire, 263-274).11
Outró, do qual os psicanalistas não falaram (claro: o material não lhes é ha-/
bjtual), mas que poderia revelar-se eficaz apoiando o texto sobre sua própria
história: os rascunhos. 12

N~ que conceme à grande maioria dos textos literários, seja qual for o
seu gênero, devemos reportar-nos primeiramente ao método das superposi
ções inventado e aperfeiçoado por Charles Mauron. Já seguimos Jeffrey
Mehlmanno seu artigo em Poétique, 3 (1970), para tentar pôr de lado a
presença obsessiva do "autor; vamos continuar seguindo agora o crítico ame
ricano que descreveu p'erfeitamente esse mecanismo. Mauron, portanto, des
cobre em vários poemas de MaJlarmé assim como nas tragédias de Racine
"uma rede de imagens constantes" e de situações psicológicas que parecem
"repetir-se de poema em poema, e atravessar como uma diagonal a lógica
'prosaica' das obras" (373); ele declara por sinal: "cada figura é conscien·
te, o pensamento que as liga o é muito menos" (ref. p. 374). Mehlman com
para esses "pontos obsessivos fixos" aos pontos nodais de Freud, em torno
dos quais se organiza a elaboração secundária, sublinhando que graças à re
de (as~ociativa) "o salto para o latente não se faz por tradução simbólica,
mas por deslocamento ao longo da superfície dos escritos" (375). Deste

Ii Também Jean Bellemin-Noel, "Psychanalyser le rêve de Swann?", in Vers/'incons
.cientdu texte,PUF, 1979.

12 Jean Bellemin-Noel, Le Texte et /'avant-texte, Larouse, 1972, pp. 114-130, e
"Lecture osychanalytique d'un brouillon de poeme: Eté de Paul Valéry" in ESMis

de critique génétique, Flammarion, 1979, pp. 103-149.
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modo, o psicocrítico, "como Dupin (ou Freud), parece fazer suas descober·
tas dirigindo a atenção para aquilo que não se pensava observar: não sobre os
textos, mas sobre o jogo insólito de ressonâncias que se instaura entre dife
rentes séries textuais" (377). Quanto a essas fórmulas, não há nada a retomar.

Pode-se todavia dar-lhes um alcance mais amplo. Operando entre poe
mas ou entre peças de teatro, as superposições permitem reconstituir a liga
ção e a "lógica" inconscientes que esclarecem as unidades umas pelas outras
- metáforas ou papéis; o valor de sentido não reside nessas unidades toma
das separadamente; nasce do esclarecimento trazido pela correspondência
das facetas que refletem a cada momento um efeito de significação. Disposi
ção (elástica, sem dúvida) que se patenteia por constantes posicionais e que
permanece independente daquilo que quer dizer imediatamente, aqui e ago
ra, a sintaxe superficial: por mais diversas que sejam suas personalidades, Her
míone, Agripina e Fedra travam um mesmo combate. Este é o processo ini
cial: na recusa do sentido-que-está-patente, para a revelação de um encadea
mento oculto. Dispomos de duas variáveis: a escala dos discursos e a catego
ria a que pertencem os fenômenos recorrentes; a partir daí diferentes jogos
se põem em movimento. Mauron opera no quadro das obras completas: con
fronta ("superpõe") obras, elas próprias de dimensões variadas; mas o que
ele faz entre três sonetos ou entre oito tragédias, pode ser feito, deve ser fei
to, entre os momentos dramáticos ou as descrições de uma mesma narrati·
va (quer ela tenha a dimensão de Em busca do Tempo Perdido ou de um
conto de quatro páginas), entre os parágrafos, entre as frases de uma cena ou
deum episódio, entre as estrofes e os versos de um poema.

No fundo, o eco das rimas, esse acoplamento obscuro entre significa
dos aparentemente incompatíveis produzido pela fraternidade das sílabas re
petidas, não seria já um embrião de rede? Caso extremo, sem dúvida, mas da
mesma ordem, que estam os habituados a enfrentar quando lemos poesia.
E o que é que se superpõe? Figuras retóricas, perfis psicológicos, configura
ções espaciais, seqüências de ações ou narrativas de transformações, e mui
tas outras coisas. Os valores assim designados concretizam-se por coalescên
cia sob um olhar atento - aquele que "escuta" - em massas fantasmáticas
nas quais será possível isolar, por depuração, um núcleo inconsciente. Já foi
dito que isso não basta: operando no quadro dos processos primários, o in
consciente antes trata as palavras como coisas, força-as sobre sua moldura ma
terial (sons, grafos); depois manipula-as como objetos cu!turais (lexicalizados e
gramaticalizados); portanto, convém vigiar a significância. Desse modo, se
rão também superpostos nomes próprios (em princípio desprovidos de sen
tido), repetições de fonemas (aliterações, hipogramas), efeitos de tipografia
(maiúsculas, itálicos, espaços em branco), sem esquecer a dimensão sintáti
ca do significante. Parataxe e subordinação obedecem a ritmos distintos e
criam ligações de intensidade diferente; os tempos e as vozes do verbo usam
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casacas de cores variadas; as inteIjeições jogam com os afetos, a própria res
piração do leitor entra na escansão do texto ...

IV. Realizações e perspectivas

Tudo isso se encontra na França, posto em prática em livros e artigos
recentes, cujo número reduzido deve-se levantar e lamentar: a necessidade de
possuir uma dupla competência opera uma penosa seleção! Sem que se trate
de constituir uma lista classificatória, eis aqui alguns nomes que parecem sig
nificativos (as referências figuram na bibliografia que remete para este capí
tulo VI). Uma observação impõe-se desde logo: entre todos aqueles que tra
balham assim na ausência do aU1or,13não existem atualmente outras ligações .
a não ser pessoais e parceladas; nenhuma "escola", nenhuma revista especia
lizada. Todos estiveram ou estão isolados; são franco-atiradores, desprovidos
de formação homogênea, sem pressupostos teóricos comuns: cada um rein
venta seu método, às vezes a cada oportunidade, o que permite um cresci
mento anárquico propício à invenção mas pouco apto a suscitar vocações
metodológicas conseqüentes. Temos o sentimento de um hiato entre a teme
ridade das interpretações ou leituras e a modéstia das perspectivas.

Se existem todavia críticos reputados a citar, devemos reconhecer que
essa reputação se firmou em outro campo. Roland Barthes, por exemplo, as
sumia objetivos "pré-mauronianos", em Michelet par Lui-même (Seuil,
1954) - procurava, diz ele, "obsessões", em Sur Racine (Seuil, 1963), desta
cava-se de Mauron de maneir,! promissora, por esta declaração audaciosa para
a época: "A análise que é apresentada aqui não se refere absolutamente a
Racine, mas apenas ao herói raciniano: ela evita infellr da obra para o autor
e do autor para a obra" (9); depois, pouco a pouco, ele abriu para si outro
caminho. Na sua magistral leitura de Sarrasine (S/Z, Seuil, 1970), os concei
tos analítiCos constituem um simples reforço, distribuídos que são entre "os
códigos hermenêuticos" ê "os códigos simbólicos": ele convoca o vocabulá·
rio lacaniano para subjugá-lo, congelá-l o em metalinguagem; finalmente, o
inconsciente parece ter perdido a seus olhos todo poder de subversão, em
benefício de uma estética do imaginário (v. Roland Barthes por Roland

13 Mencionemos aqui, pela sua qualidade, um trabalho cujo caráter híbrido é sublinha-
do na sua própria montagem, e de propósito: André Green, estudando A Dama de

Espadas, de Puchkin ("L'illusoire ou Ia dame en jeu", NRP, 4, 1971), procede primei
ro, sob o intertí tulo "Les leçons du texte", a uma leitura muito pertinente da narrativa;
depois, empenha-se - "D'un texte à l'autre" - numa investigação para confrontar os
resultados obtidos com o romance familial do escritor russo. Cada leitor procura onde
mais lhe aprazo
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Barthes, Cultrix, 1978). Acontece que Barthes foi um dos primeiros, e de
primeiro plano, a falar a linguagem psicanalítica "como se fosse natural",
como se no último terço do século XX um crítico de bem não pudesse
ignorá-Ia.

O trajeto de Serge Doubrovsky é de certo modo inverso: ele partiu de
outro lugar (o existencialismo sartriano) para chegar ã psicanálise, com uma
exigência bem maior. O grande livro que consagrou a "Escritura e Fantasia
em Proust" (esse é o subtítulo de La Place de Ia Madeleine, Mercure de
France, 1974) quer ser - e é - "uma investigação psicanalítica'? da expe
riência de Madeleine: "Acrescento logo: do texto. Deixo para outros Proust
com seu homossexualismo explica-tudo. Como Freud diante da Gradiva,
de Jansen, estamos diante de um livro, e nada mais. n amplamente suficien
te" (21). Essa leitura trabalha (fermenta e progride), apega-se à "literarieda
de do signo" para apoiá-Ia sobre o desejo, presta atenção nas fantasias para
inseri-Ias numa "neurose de escritura" e convida a crítica psicanalítica a
tomar-se "poética do inconsciente".

Proust, cuja obra maior coloca em cena precisamente a escritura de
uma obra maior, nos reconduz de certo modo ao empreendimento autobio
gráfico; nem por isso vamos voltar a Rousseau: Jean Starobinski e Philippe
Lejeune,14 como vimos, são daqueles críticos que se exprimem "espontanea
mente" na língua de Freud, apesar de serem poliglotas. Abandonando esse
discurso literário particular das confissões, onde a instância da enunciação
.remete expressamente para o escritor, encontramos trabalhos das mais varia·
das espécies. Estudo de uma série romanesca: Jeanne Bem sobre Os Três
Mosqueteiros; Richard Droin-Yokel sobre Les Habits Noirs, de Paul Féval;
estudo de um motivo numa obra: J. Bellemin-Noel sobre "as laranjeiras" em
A Cartuxa de Parma; Michel-François Demet sobre "a mulher-de-pedra", em
Ludwig Tieck; estudo de um poema: Jeanne Bem, sobre Baudelaire; Yves
Gohin, sobre Rugo e Michaux; estudo de um gênero: J. Bellemin-Noi:H, a
propósito dos contos de Júlio Veme e de Théophile Gautier; leituras de ro
mances: Jean-Pierre Comille, sobre Jean Lorrain; Naomi Schor e André Tar
ge, sobre Maupassant ... Enfun, e em destaque por causa do rigor de suas
preocupações de método, citemos Marcelle Marini pelos artigos que consa
grou a Diaboliques e a Colonel Chabert.

Trata-se apenas de um percurso representativo, de alguns marcos que
fazem aparecer lacunas (teatro? ensaios? textos anteriores ao século XIX?

14 Acrescentemos dois artigos de Ph. Lejeune, um anterior, outro posterior ao Pacte
Autobiographique: sobre Proust "Ecriture et Sexualité", Europe, fev. - março

1971; sobre Rousseau, "Le Peigne cassé" ,Poétique, 25, fev. 1976.
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etc.). Não existe nada melhor para terminar que o artigo recentemente pu
blicado pelo romancista e crítico Bernard Pingaud no número "Du secret"
da NRP (14, 1976), onde trata de L'Image dans le tapis de Henry James e
que traz no título a letra grega maiúscula "n'. Eis suas grandes linhas, atra-
vés de citações: .

"Existe uma deriva própria da narrativa. Pessoalmente, duvido que qual
quer romance [... ] possa ser 'programado' de antemão, de A a B, pelo seu
autor. Duvido que escrever uma 'história' não seja também uma história pa
ra aquele que a escreve, não constitua de certo modo uma aventura" (251).

"Só depois é que saberei o que eu queria dizer [... ]. Descubro, escre
vendo, aquilo que eu já sabia [... ]. A operação só terá sucesso se e somente
se [... ] eu não podia dizer algo diferente daquilo que disse, e se aquilo que
eu disse for exatamente aquilo que, ignorando-o, eu queria todavia dizer
[... ]. Esse duplo movimento de linearidade (a descoberta) e de circularida
de (9 reconhecimento) pode apresentar-se sob a forma de um 'õmega'
maiúsculo. Os dois traços horizontais [... ] designam a linearidade (de A a
B). A linha que formam é quase contínua. Contudo, de um a outro existe
ruptura [.. .]. Signo do circular, a curva representa o desvio pelo qual a nar
rativa, que partiu para a descoberta, acaba repetindo seu próprio começo,
afundando-se no próprio lugar" (252). O sentido secreto da obra "não for
ma um fundo sobre o qual a narrativa se destacaria, uma trama que garanti
ria sua coesão interna. Também não é a soma das significações (destacadas
pelas diferentes leituras críticas). É, se assim podemos dizer, a curvatllra de
las, através do que elas formam sistema e designam esse sistema: a curva do
ômega. É por isso que toda tentativa para nomeá-Io é ao mesmo tempo legí
tima e vã" (255). Por outro lado, o escritor - vítima da ilusão - "pode bem
imaginar que nos conta segredos, o seu segredo [... ]. O resultado jamais se
rá"uma confissão que poderíamos ler sob os ornamentos e os desvios do tex
to, pela razão de que na obra não é mais o escritor que fala; é, de certo mo
do, o próprio texto - um texto que, fechando-se sobre si próprio, o ex
clui. .. Assim como o sonho, segundo Freud, é o guardião do sono, podería
mos dizer que o texto é o guardião da fantasia, que ele incorpora, anexa,
manipula para fazer dela sua substância própria, arrancando-a assim da vi
vência do autor. Então, a crítica psicanalítica só tem possibilidade de atingir
seu verdadeiro objeto se colocar, de saída, a hipótese de um inconsciente do
texto [ ... )" (257).

Deixando para meditar estes lineamentos de uma análise a nosso ver
"capitalíssima" (que, considerando bem, as páginas precedentes apenas
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glosaram de antemão), deter-nos-emos aqui, nesta expressão fundamental,
talvez inaugural: inconsciente do texto. IS

15 B. Pingaud toma ao analista André Green esta fórmula, sugerida de passagem a
propósito de L 1mage dans le Tapis ("Le double et I'absent", Critique, 312, maio

1973, p. 404): é significativo que a mesma expressão tenha sido lançada mais ou menos
na mesma época por um crítico (Jean Bellemin-Noel,Le Texte et /'avant·texte, op. dt.,
p. 130): este duplo nascimento - heterozigoto - prova que, mais dia menos dia, deve
ríamos chegar a isso. Doravante, seria preciso pensar também principalmente em sair
daí; foi o que eu tentei fazer em Vers l'inconscient du texte, PUF, 1979.
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CONCLUSÃO

"Mas terminemos aqui nosso comentário, do contrário correrÍa
mos o risco de esquecer que Hanold e Gradiva não passam de cria-
ções dOeum romancista." "

(S. Freud, última frase de DRG.)

Como concluir, quando isto equivale a marcar a parada no meio de
uma caminhada que prossegue, num atalho onde parece que acabamos jus
tamente de atravessar uma passagem espinhosa? Faremos o balanço com
maior segurança dentro de alguns anos ou decênios. Quanto à importância,
à repercussão do problema evocado, a extensão da bibliografia dirá mais
que um balanço. O que podemos tentar agora é tomar certa distância e
recolocar o objeto de nossa descrição num contexto mais amplo.

Primeiro, devemos lembrar que o presente panorama, deliberadamen
te, jogou o jogo do psicanalítico e do /iterán'o, erigindo-os em postulados,
tratando-os como fenômenos culturais delimitados e autônomos que
possuem um valor fora de contestação. Isto equivale a dizer que operamos
sobre eles uma espécie de institucionalização teórica - cuja necessidade nos
parece uma hipótese de trabalho.

Portanto, circunscrevemos a psicanálise; muito próximos de Freud e
dos neofreudianos, consideramo-Ia enquanto esforço, numa perspectiva ma
terialista, para ajustar e articular conjuntamente uma teoria do Inconsciente,
uma teoria da sexualidade, uma teoria do sujeito falante (e escrevente).
Era uma escolha. Sabemos que existem posições diferentes a respeito - a
psicologia das profundezas (Jung) que extirpa o desejo sexual, e, numa ou
tra vertence, a esquizoaná/ise (Deleuze e Guattari) que procura desnuclear o
sujeito; não se trata de "variantes" da Psicanálise, mas de concepções dife
rentes da realidade inconsciente. Não há dúvida nenhuma de que é possí
vel abordar a literatura por essas ópticas particulares: basta que isso se
efetue sobre bases claras, sob um título desprovido de ambigüidade. A
questão da ortodoxia toma-se um falso problema desde o instante em que
se colocam definições invocando nomes. Assim: a psicanálise é a doutrina
de Freud e dos que, solidários com seus princípios, o reivindicam. Os
"freudianos" podem anatematizar-se entre si - e neste ponto também nós
escolhemos, optamos pelo rigor lacaniano, porém com prudência; eles não
devem preocupar-se com aqueles que partem de outra idéia do Inconsciente,
"arquetipal" ou "maquinática", nem deixar-se confundir com eles.

Se delimitamos estritamente nossa doutrina psicanalítica, não restrin
gimos nem um pouco a noção de literatura. Nada impede que nossa prática
se inscreva numa certa ideologia, pelo simples fato de que isola um setor
da linguagem, falada ou escrita, à margem do poder geral de falar e escrever,
que não é assim tão "geral" como se pensa. Nós supusemos que existe "li-
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terário" com toda evidência e com toda necessidade histórica, com a mesma
necessidade e a mesma evidência de uma geografia ou uma anatomia hu
manas. Nada é menos garantido, sabemos bem. Não se trata simplesmente
de fazer alusão aqui às conseqüências políticas e às c6ndições econômicas de
certa terapia analítica na nossa sociedade (ocidental, francesa). Trata-se de
evocar um amplo domínio de reflexão - onde a semaná/ise (Julia Kris
teva) pode servir de estandarte de reunião - que tem por objeto os "modos
de significar" enquanto estes refletem e permitem constituir uma linguagem
ao mesmo tempo individual e social, enquanto transformam conjuntamente
o sujeito-e-a-história. Esta reflexão situa-se num nível completamente
diferente; ela faz apelo a Freud, ao mesmo tempo que a Marx e a Saussure,
para articular seus discursos. Na medida em que parece perceber a história
pelo modelo da psique (e reciprocamente?), utiliza o inconsciente como
uma espécie de modelo analógico, que permite sugestivas e mútuas meta
forizaçôes. Estudar a linguagem como prática intersubjetiva, significando e
operando a mesmo título que a racionalidade econômica do dinheiro-tra
balho, nos conflitos ocultos sobre os quais se elabora "a Sociedade" (o ex
plorado é [como] o recalcado?) e tratá·la ao mesmo tempo como fenômeno
intra-subjetivo, sob pena de desconstruir certo conceito de "sujeito", é
inserir a teoriafreudiana numa conjuntura histórica e numa alternativa
epistemológica. Semelhante projeto, digam o que disserem, ultrapassa o nos
so em amplitude, a ponto de torná-Io imperceptível.

Isso não significa que se ignora o poder da ideologia, e com maior
razão o peso da História, mas que se decide trabalhar numa escala menos
ambiciosa, no fechamento científico de um campo em que o histórico só se
manifesta, só age, como lastro da linguagem e legado do simbólico. O
princípio em que se apoiou nosso empreendimento é de que existe hoje
uma teoria do funcionamento psíquico que parece operatória, de que existe
hoje um conjunto de práticas de escritura ao mesmo tempo antigas e ainda
em vigor e que se pode estudar com proveito a segunda sob a luz da primei
ra. Se existe nisso uma forma de assepsia, cômoda tanto quanto provisória,
deve ser vista como a condição teórica, senão prática, da leitura psicana
lítica dos textos literários: é melhor operar com mãos limpas que com m[os
sujas ou, como se diz, sem mão nenhuma.

O Inconsciente é p fato de que nós estamos condenados a repetir um
passado do qual nos lembramos e a tomar como lembranças aquilo que
jamais se repetirá sob sua forma primeira.

A Ilteratura é o conjunto dos escritos explicitamente alinhados sob
o signo da ficção (à margem do técnico e do didático), que reelaboram esse
passado fremente de verdade secreta e que se acham submetidos de ma
neira direta à lei de seu desconhecimento. Ler a ficção com os olhos da
psicanálise permite ao mesmo tempo oferecer aos textos uma outra dimensão
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e observar a escritura na sua gênese e no seu fUncionamento. A atividade
literária ganha com isso um regime de sentido suplementar, além de ser
reconhecida como subversiva enquanto trabalho do Outro. As estruturas
universais e a inefável singularidade do sujeito humano talvez se encontrem
assim apreciadas com mais justeza, logo com mais justiça.

Seria preciso ir procurar em outro lugar razões para tomar emprestado
a Freud o seu famoso pincenê? O principal não seria limpá-Io com cuidado
e prendê-Io bem no nariz?
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Leia também
LINGUAGEM E COMPORTAMENTO SOCIAL

W. P. Robinson

Este livro - que se constitui numa espécie de introdução
aos problemas fundamentais da sociolingüística, psicolingüís
tica social ou psicologia social da ·linguagem - oferece' ao
leitor universitário das áreas de Lingüística, Psicologia, Peda
gogia, Sociologia e Comunicação, uma estimulante análise das
categorias de função e estrutura na linguagem. A mensagem
central de LINGUAGEM E COMPORTAMENTO SOCIAL é a de

que, para entender bem o uso dfl linguagem como um sistema
de comunicação, temos de examinar de perto sua função bem
como suas unid,ades e estruturas. Nos capítulos iniciais do
livro, o Prol. W. P. Romnson, que é docente de Psicologia da
Universidadg de Southampton, Inglaterra, desenvolve uma

taxinomia e traça um quadro geral das funções da linguagem,
estudando-lhe, a segúir, nos capítulos posteriores, os aspecto,s
mais vinculados ao comportamento social: marcação de estados
emocionais; personalidade e. identidade social; relações entre
papéis sociais; interação dos fatores verbais e não-verbais nos
encontros faée-a-face; e articulação de função e estrutura na
fala das várias classes sociais, com ênfase especial na socia
lização da criança.
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