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RESUMO

Dar continuidade ao diálogo entre psicanálise e pragmatismo é um dos principais
objetivos desta dissertação. A questão que norteou a pesquisa foi: “qual a origem do
eu?”. Tendo encontrado respostas satisfatórias na teoria de Jean Laplanche, tentei
problematizar alguns de seus pontos: a teoria da tradução e a crítica à hermenêutica.
Wittgenstein serviu de suporte teórico para criticar a presença de solipsismo na
teoria psicanalítica. Advogo pela primazia da alteridade, isto é, a presença indispensável
do outro na formação do eu. Essa tese é problematizada quando a alteridade é duplicada
pela presença do inconsciente no outro. O exame dessa questão resultou na análise de
algumas conseqüências da teoria da sedução generalizada: a identificação feminina
primária e as origens femininas da sexualidade.
Ao trabalhar a teoria da tradução de Laplanche, sugeri que tal teoria pode levar a
formular o poeta como o ideal de análise, na medida em que, idealmente, é o poeta
quem melhor “se traduz” ou traduz o humano em palavras. Ferreira Gullar e sua
pesquisa poética serviram como paradigma da comparação entre o fazer poético e a
formação do eu.
Ao examinar as críticas de Laplanche ao diálogo entre psicanálise e
hermenêutica, apresentei a concepção de ciência e hermenêutica baseado no
pragmatismo de Richard Rorty e Donald Davidson, discutindo a tese sobre “antihermenêutica”, de Laplanche.
Na conclusão do trabalho, apresento, ainda amparado em Davidson e Rorty, a
concepção de psicanálise para o pragmatismo e discuto alguns problemas dessa teoria.
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CAPÍTULO 1
INTRODUÇÃO
PERCURSO

No prólogo de seu dificílimo Diferença e Repetição, Gilles Delleuze (2000
[1968]) diz que “os pontos fracos de um livro são freqüentemente a contrapartida de
intenções vazias que não soubemos realizar. Neste sentido, uma declaração de intenção
dá testemunho de uma real modéstia em relação ao livro ideal.” (p. 35). Talvez seja o
caso de fazer desse primeiro capítulo uma declaração de intenções. Uma maneira de
fazê-lo será descrevendo o meu percurso de pesquisa.
Meu projeto inicial versava sobre psicanálise e pragmatismo e tinha como
problema a ser examinado as origens do eu. Sob a orientação do Prof. Paulo Ribeiro,
descobri a teoria de Jean Laplanche e obtive respostas para várias das minhas questões
iniciais. Meu problema foi então ampliado: dadas as condições de formação do eu tal
como formuladas por Laplanche, como ficará o diálogo com o pragmatismo?
Anteriormente, pretendia trabalhar só com a teoria de Freud e já tinha alguns
problemas em mente: o solipsismo e a concepção de linguagem presentes em alguns
momentos da obra freudiana. Para minha surpresa, o solipsismo foi criticado por
Laplanche, o que facilitou a confecção do segundo capítulo da dissertação, onde abordo
o tema que dá título à dissertação: a primazia da alteridade.
Usando as críticas de Wittgenstein a Descartes, sugeri que tanto o pragmatismo
quanto a psicanálise precisam supor a primazia da alteridade na formação do eu e na
aquisição do conhecimento. O interessante da história fica por conta da, por assim dizer,
“duplicação” dessa alteridade quando se fala nos primeiros contatos entre adultos e
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bebês. Laplanche, ao revigorar a teoria da sedução, argumenta que o adulto leva consigo
seu inconsciente, para ele mesmo indecifrável e para a criança, enigmático. Se o
pragmatismo revela que a formação do eu não poderia dispensar a presença do outro, a
psicanálise mostra que essa presença é duplicada pelo outro que habita o adulto.
No terceiro capítulo, analiso um filme de Pedro Almodóvar chamado A Lei do
Desejo, tentando mostrar algumas das principais conseqüências da teoria da sedução
generalizada. A identificação feminina primária e as origens femininas da sexualidade,
teses de Paulo Ribeiro e Jacques André, respectivamente, foram o principal material de
exame.
Os dois capítulos anteriores compõem a primeira parte da dissertação. A função
dessa primeira parte é apresentar as principais características do pragmatismo e da
teoria de Laplanche.
A segunda parte da dissertação é também composta por dois capítulos que são, a
meu ver, complementares. No primeiro deles, o capítulo 4, investigo a possibilidade de
se tomar o poeta como ideal da análise. De onde vem essa idéia? Do próprio Freud,
como diversas passagens de sua obra mostram. Mas vem também de Rorty, em especial
no livro, Irony, Contingency and Solidarity, onde o autor apresenta Freud na mesma
tradição de Nietzsche. Esse capítulo é, por assim dizer, um elogio à contingência da
subjetividade, da linguagem e do mundo. Termino o capítulo sugerindo que o bom
poeta, idealmente, é também um bom tradutor. Tanto o fazer poético quanto a tradução
exigem conhecimento da linguagem e seus usos em seu melhor nível.
O segundo capítulo da segunda parte, o capítulo 5, explora justamente a idéia de
que tradutores e poetas, idealmente (repito), são seres que conhecem a linguagem. A
teoria de Laplanche sobre o recalcamento é uma teoria sobre a tradução de si mesmo.
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Perguntei nesse capítulo qual seria o fim dessas traduções e destraduções que
acontecem no processo analítico. Sugeri que o bom tradutor de si mesmo seria como o
poeta ideal, isto é, aquele que sabe “a palavra na medida certa para uma paixão
desmedida”, como diz Marzagão.
Depois de criticar alguns pontos da teoria tradutiva de Laplanche, propus uma
alegoria para o que tinha visto nos capítulos 4 e 5. Trata-se da pesquisa poética de
Ferreira Gullar. O poeta maranhense pareceu-me o ideal já que eu queria mostrar que
poesia, contingência e formação do eu estão intimamente ligados. Gullar é um poeta que
elogia o contingente e que trata a poesia como uma questão de vida também. Adicionase a isso o poema Traduzir-se que, na minha opinião, é um “resumo” da teoria
laplancheana e ao mesmo tempo uma condensação de toda a poesia gullariana. Por fim,
mas não por último, outro motivo que me fez escolher Gullar para essa alegoria foi o
fato de que é possível ler toda sua obra como uma luta de constituição do eu. Desde
seus primeiros livros até os últimos, a temática ali é a construção da identidade. É
fascinante ver como o poeta traduz essa construção em linguagem poética.
A terceira parte têm três capítulos, os dois primeiros (6 e 7) mais
complementares e o último mais independente. Nos capítulos 6 e 7, examino o diálogo
entre psicanálise e hermenêutica. Se os capítulos precedentes levavam a crer que a
hermenêutica seria o passo lógico a ser dado a seguir pela teoria da tradução,
encontramos uma tese oposta a esse passo: a psicanálise como uma anti-hermenêutica.
Para examinar essa tese, precisei formular no capítulo 6 o que entendia por
hermenêutica e ciência pautado no pragmatismo. No capítulo 7, examino a tese da antihermenêutica e sugiro que Laplanche reduziu o sentido de hermenêutica à narratividade.
Apresento o método de trabalho de Laplanche – interpretar com Freud – e os motivos
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que o levaram a tal reducionismo. Apesar de coerente com o restante de sua teoria, a
tese da anti-hermenêutica faz a psicanálise correr vários riscos desnecessários dentre os
quais destaco: a linguagem privada, o solipsismo e a metapsicologia como metafísica.
Esses problemas destacados no capítulo 7 são examinados brevemente no
capítulo 8, onde meu objetivo é apresentar, fundamentado em Donald Davidson e
Richard Rorty, uma redescrição da psicanálise feita pelo pragmatismo. Analisei o
instigante problema da irracionalidade e do auto-engano, salientando as principais
características que uma teoria que quisesse investigar esse problema deveria ter. Ainda
abordo as conseqüências clínicas do diálogo entre a psicanálise e o pragmatismo. Para
isso, contei com os argumentos de Benilton Bezerra e Jurandir Freire Costa.

Em resumo, foi esse meu percurso. Obviamente, muitos pontos que poderiam ter
sido discutidos da teoria de Laplanche foram deixados para a continuidade dessa
pesquisa. Destaco o principal deles: a releitura que Laplanche faz da pulsão de morte.
Tenho consciência, portanto, que muito há a ser feito.
Durante minha pesquisa descobri que não temos no Brasil um livro de
introdução ao pensamento de Jean Laplanche. Gostaria de ter feito algo nesse sentido,
mas o desejo de discutir questões relacionadas ao pragmatismo adiou também essa
tarefa. De qualquer forma, espero ter apresentado a teoria de Laplanche de forma que
um aluno (meu leitor-ideal) pudesse compreendê-la.
Resta lembrar que tentei dar autonomia a cada capítulo, de tal forma a
possibilitar uma leitura isolada. No entanto, fiz questão de retomar alguns problemas em
diversos pontos da dissertação, o que implica numa maior compreensão se o texto for
lido como um todo.
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ESCREVER

Gostaria de comentar sucintamente o processo de escrita desse trabalho. Faço-o
a partir de Deleuze:

Ao escrevermos, como evitar que escrevamos sobre aquilo que não sabemos
ou que sabemos mal? É necessariamente neste ponto que imaginamos ter
algo a dizer. Só escrevemos na extremidade do nosso próprio saber, nesta
ponta extrema que separa o nosso saber e a nossa ignorância e que faz
passar um no outro. É apenas deste modo que somos determinados a
escrever. Suprir a ignorância é transferir a escrita para depois ou, antes,
torná-la impossível. Talvez tenhamos aí, entre a escrita e a ignorância, uma
relação ainda mais ameaçadora que a relação geralmente apontada entre a
escrita e a morte, entre a escrita e o silêncio. (Deleuze, 2000 [1968], p. 38).

Escrevi, é verdade, na extremidade de meu saber. Talvez, por isso, tenha escrito
tanto. A prolixidade é, quem sabe, o efeito mais visível da ignorância. Acredito que
minha pesquisa tenha rendido alguns frutos, mas sempre me lembro de uma metáfora
sobre a aquisição de saber. Se pensarmos no nosso conhecimento como um círculo, a
sua circunferência, sua fronteira, será o tamanho de nossa ignorância. Quanto maior o
círculo, maior a fronteira será. Quanto mais conhecimento produzido, mais dúvidas
podemos ter.1
Uma das críticas que se pode fazer à loquacidade desse trabalho é aquela que diz
respeito ao minimalismo no mestrado. O argumento desse crítico é simples: seu trabalho
está muito grande para um trabalho de mestrado. Não preciso repetir aqui todos os
argumentos de Renato Mezan (2002) contra o minimalismo no mestrado, mas gostaria
de frisar alguns em minha defesa.

1

Devo essa metáfora ao Prof. Carlos Drawin.
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O mestrado, geralmente, é a primeira pesquisa de fôlego de alguém. Além disso,
os textos produzidos em ciências humanas não são como os das ciências exatas ou
biológicas. Mezan esclarece:

O texto da dissertação pode possuir referentes externos, por exemplo, a
clínica, ou fenômenos sociais, ou outros textos: mas ele deve construir seu
universo de significações em ato, partindo da descrição por escrito e por
extenso daquilo que será discutido. A construção do problema ocupa
portanto um espaço considerável nas dissertações, e esse espaço não pode
ser excessivamente subdimensionado, sob pena de superficialidade ou de
ininteligibilidade do texto. (Mezan, 2002, p. 398-9).

O trabalho de mestrado, pode-se acrescentar, deve ser amplo o suficiente para
permitir que, ao redigi-lo, “o estudante possa adquirir ou aprimorar (se já dispuser
delas) as capacidades de raciocínio, de discriminação e de expressão sem as quais não
seria legítimo considerá-lo um pesquisador – iniciante, mas capaz, se assim o desejar,
de ir além.” (op. cit., p. 401).
É óbvio que meu crítico não se restringirá à prolixidade, ele poderá igualmente
censurar o excesso de citações nesse trabalho. Concordo com esse apontamento. O
exagero das citações se deve talvez à inexperiência em pesquisa, talvez às dificuldades
suscitadas pelo próprio exercício da escrita. Uma outra citação (como impedi-las?)
ajuda a compreender que talvez o excesso de citações seja um problema mais
generalizado. No capítulo XII, do livro III, de seus Ensaios, Montaigne (1983) diz:
“Interpretar as interpretações dá mais trabalho do que interpretar a própria coisa, mas
escrevemos mais livros sobre livros do que sobre os assuntos mesmos; comentamo-nos
uns aos outros. Há excesso de comentadores, mas escassez de autores.” (p. 352). O
problema da citação ainda traz a angústia da influência à baila. Definitivamente, ser
autor não é algo fácil.
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Essa dificuldade tem várias faces: evitar a influência, comparar o trabalho com
algum ideal e a pressão do tempo e do minimalismo, para citar os mais freqüentes. “O
ótimo é inimigo do bom”, diz o provérbio popular. A maior dificuldade, porém, não é
nenhuma dessas. É o demônio da perversidade. Esse ser que dá título a um conto de Poe
é o responsável por nos fazer agir pelo motivo de não devermos agir. Terrível exemplo
da irracionalidade, o demônio da perversidade é (o) isso que nos faz adiar para amanhã
a tarefa. Quando resolvemos trabalhar, diz o relógio: é tarde demais! Parafraseando Poe
(1981, p. 347), posso dizer: a reflexão nos ordena que sejamos autores, portanto é isto
mesmo que não podemos ser. Ironia mordaz e inevitável: uma dissertação sobre a
irracionalidade não pode evitá-la.

PSICANÁLISE ESOTÉRICA

Não posso concluir essa introdução sem antes comentar outra dificuldade desse
trabalho: sua natureza interdisciplinar. A dificuldade começou já na admissão de meu
projeto nos quadros do mestrado que o abriga. Uma das questões dos examinadores foi:
por que trazer um projeto que fala sobre filosofia aqui no departamento de psicologia?
Pode-se interpretar essa pergunta de diversas formas. A mais condescendente dirá que
trata-se mesmo só de uma investigação sobre o candidato, sobre a real pertinência
daquele projeto para a linha de pesquisa à qual pleiteia fazer parte e, de fato, sobre o por
quê seria mais interessante ali do que num departamento de filosofia. Quanto a isso, a
resposta é simples: sou psicanalista e, no momento, meu objeto de investigação é a
teoria psicanalítica enquanto tal e não enquanto uma filosofia. Quero fazer dialogar a
psicanálise e a filosofia não para reduzir uma a outra, mas sim para resolver alguns
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problemas que ambas têm em comum: a irracionalidade, a identidade e a linguagem,
para citar os mais evidentes e os que trabalhei nessa dissertação.
Uma outra interpretação da questão dos examinadores é mais complexa e me
agrada mais. Pode-se notar nessa questão um desejo de pureza, de que as disciplinas não
se misturem, de que “cada uma fique no seu canto”. O que essa defesa da
compartimentalização dos saberes significa? E ainda: o que significa isso num mestrado
em psicanálise? Pode significar algo muito simples: devido à pressão dos órgãos
fomentadores e fiscalizadores da educação no Brasil, o departamento prefere os
trabalhos mais simples, menos problemáticos. Sabe-se que um trabalho interdisciplinar
muitas vezes exige mais leitura e nem sempre é bem sucedido, pois é algo geralmente
novo, sem nenhuma ou quase nenhuma experiência prévia para ajudar o pesquisador a
se desembaraçar o quanto antes de seu trabalho. É um argumento plausível, haja visto a
real pressão para o minimalismo no mestrado: quanto menor e mais rápido, melhor. É
óbvio que um trabalho “puro” pode ser tão ou mais difícil que algum interdisciplinar,
ressalto somente o fato de que, por algum motivo, aquele tipo trabalho é mais aceito do
que este.
Mas a compartimentalização dos saberes pode significar algo mais perigoso.
Pode representar um tipo de esoterismo intelectual. As principais características disso
são: o uso de um dialeto interno ao grupo; a presença de iniciados e sábios que utilizam
entre si somente aquele dialeto; a recusa ao diálogo com pessoas que não usam o
mesmo dialeto – porque não sabem ou não querem usá-lo; e a recusa ao diálogo com o
diferente. Qualquer semelhança com o narcisismo das pequenas diferenças não é mera
coincidência.
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Há de se ressalvar que todo grupo está sujeito a esse tipo de fenômeno: o
narcisismo, a exclusão do diferente, a formação de uma língua própria e ideais e
objetivos massificantes. Com os grupos da universidade não poderia ser diferente. O
problema é quando esse esoterismo torna-se religioso. Em outras palavras, é quando a
possibilidade de diálogo é impedida pela crença subjacente de que há uma verdade a ser
defendida. A teoria torna-se dogma e qualquer crítica é vista como uma dissensão do
movimento. Negam à teoria psicanalítica seu caráter de cientificidade2 quando a
impedem de ser criticada com uma voz “de fora”.
Um dos argumentos mais usados pelos críticos ao meu trabalho foi que “os
pragmatistas” nunca tinham sido analisados. Maior esoterismo impossível. Rorty,
Davidson e Wittgenstein precisariam mesmo fazer análise para pensar sobre a
psicanálise? Será mesmo que o fim de toda análise forma psicanalistas aptos a pensar
sobre a teoria psicanalítica? Acredito que os pragmatistas têm algo importante a dizer
sobre a linguagem e os fenômenos correlatos à subjetividade. É inútil o que eles dizem
sobre a psicanálise? É interessante sob algum ponto de vista? Faz trabalhar o sujeito
interessado no movimento da teoria, isto é, em sua cientificidade?
Se a psicanálise selvagem faz da psicanálise uma técnica popular e sem graça de
adivinhação, a psicanálise esotérica faz dela um exercício vazio, um jogo de palavras
cruzadas. Contra a psicanálise selvagem o remédio é apontar sempre o lugar, por
excelência, do exercício analítico: no consultório. Contra a psicanálise esotérica o
remédio é a interdisplinariedade. Fomentar o diálogo da psicanálise com outras
disciplinas, seja a literatura, a filosofia ou qualquer outro campo do saber, pode ter pelo
menos dois resultados. O primeiro é a assunção da inutilidade do diálogo entre a
2

Por cientificidade entendo a capacidade de teorias serem dispensáveis. Na velha metáfora os mapas não
devem ser confundidos com o território. O psicanalista esotérico faz essa confusão. Ele não compreende
que as teorias são formas de descrever fatos sob determinadas perspectivas, para determinados propósitos.
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psicanálise e alguma disciplina. O segundo é a ampliação, revisão ou redescrição das
teorias envolvidas no diálogo.
A psicanálise esotérica é como a conhecida reação remanescente dos romances
familiares. O negro que quer se tornar branco e procura uma origem fictícia numa outra
família. Ou o sujeito que fica rico e “encontra” uma árvore genealógica que lhe cai bem,
mostrando suas origens aristocráticas. Ora, a psicanálise nasce de uma confluência de
pelo menos três disciplinas: a medicina, a física (os modelos energéticos e hidráulicos
de Freud) e a filosofia. É verdade que a metabolização dessas relações resultou na
psicanálise, mas nem por isso os elementos de sua origem se apagaram. Foi graças ao
diálogo entre disciplinas aparentemente tão distantes quanto a física e a medicina que a
psicanálise surgiu. Arrisco a dizer: a psicanálise nasceu transdisciplinar. É bem evidente
que ao longo de sua existência ela ganhou racionalidade própria. Tentei nessa
dissertação fazer do diálogo entre a psicanálise e o pragmatismo uma reabertura dessa
racionalidade. Trata-se de uma recusa do saber (Versagung des Wissens) também na
teoria. É desta forma que interpreto a seguinte passagem de Deleuze:

O que é primeiro no pensamento é o arrombamento, a violência, é o inimigo,
e nada supõe a filosofia; tudo parte de uma misosofia. Não contemos com o
pensamento para fundar a necessidade relativa do que ele pensa; contemos,
ao contrário, com a contingência de um encontro com aquilo que força a
pensar, a fim de levar e instalar a necessidade absoluta de um acto de pensar,
de uma paixão de pensar. As condições de uma verdadeira crítica e de uma
verdadeira criação são as mesmas: destruição da imagem de um pensamento
que pressupõe a si própria, génese do acto de pensar no próprio pensamento.
(Deleuze, 2000 [1968], p. 240)

Escrevi essa dissertação a partir da esperança de que o encontro entre a
psicanálise e o pragmatismo fizesse pensar a psicanálise de uma maneira nova.
“Arrombamento”, “violência” são também os termos usados por Laplanche para
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descrever a sedução generalizada. É a partir dela que o bebê metaboliza o que lhe foi
implantado. Não funcionaria assim também com a teoria psicanalítica?
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Primeira Parte

A teoria da sedução generalizada e
a primazia da alteridade: Laplanche com
Wittgenstein

CAPÍTULO 2
A CONTRIBUIÇÃO DE LAPLANCHE: A PRIMAZIA DA ALTERIDADE
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A REDESCOBERTA DA TEORIA DA SEDUÇÃO

“...Confiar-lhe-ei de imediato o grande segredo que lentamente comecei a
compreender nos últimos meses”, diz Freud a Fliess, na famosa carta 69, “não acredito
mais em minha neurotica [teoria das neuroses]” (ESB, I, p. 357)3, ou seja, a teoria da
sedução, a partir de 21 de setembro de 1897, está fora da teoria psicanalítica. Na mesma
carta, Freud apresenta alguns dos motivos que o fizeram desistir de sua teoria:

•

•
•
•

Seus desapontamentos quanto à conclusão de análises – a sua própria e a de seus
pacientes;
“(...) o pai, não excluindo o meu, tinha de ser apontado como pervertido” (op. cit., p.
258).
A descoberta de que “no inconsciente, não há indicações para a realidade, de modo que
não se consegue distinguir entre a verdade e a ficção que é catexizada com o afeto”
(ibid.)
“Na psicose mais profunda, a lembrança inconsciente não vem à tona” (ibid.).

Quatro razões para o abandono da teoria da sedução. Razões, à primeira vista,
convincentes. Três delas acompanharão a obra de Freud ininterruptamente: a
dificuldade em levar a termo uma análise – como atesta o artigo Análise terminável e
interminável – e a ‘descoberta’ da realidade psíquica, cada vez mais importante na
descrição do sujeito da psicanálise. A questão do inconsciente na psicose também será
um problema para Freud, mas, a meu ver, mais tangencial que os outros dois. A última
razão, a dos pais perversos, dificilmente volta a aparecer na obra de Freud. Os pais são
meros coadjuvantes nas fantasias dos filhos, são seus objetos por assim dizer. O
inconsciente dos pais e sua influência na criação dos filhos não ganharão atenção de
3

ESB e GW são algumas das abreviaturas que usei na dissertação para as obras completas de Freud.
Além dessas abreviaturas, há outras com relação aos livros de Wittgenstein. Todas as referências estão
disponíveis na bibliografia.
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Freud. Qualquer tentativa de trazer os pais à baila poderia ser encarada como uma
recaída, uma volta a uma teoria que havia se mostrado fracassada. Tudo podia ser
explicado pela fantasia do paciente que ele próprio construiu, sem a ajuda de ninguém.
Jean Laplanche veio mudar essa história, a meu ver, de forma radical 4. Ao
mostrar que “a teoria da sedução afirma a prioridade do outro na constituição do ser
humano e de sua sexualidade” (Laplanche, 1992a, p. 454), ele abre caminho para a
alteridade, sua importância e sua função na origem do eu. Revigorada, a teoria da
sedução passa a ser vista como generalizada, isto é, não se trata de uma só sedução, mas
de várias. O adulto que cuida de um bebê não tem como evitar a sedução e as
mensagens que emite para ele. Mensagens enigmáticas, pois são compromissadas com o
próprio inconsciente do adulto.
Ao longo da dissertação, trabalharei aspectos específicos da teoria da sedução
generalizada (TSG), tais como a teoria da tradução que lhe é correlata (cap. 5) e suas
conseqüências mais imediatas (cap.3). Meu propósito, neste capítulo, é mostrar o efeito
que a teoria de Laplanche tem sobre a psicanálise. A contribuição de Laplanche é
reconhecer o outro (com libido e sem maiúscula, parafraseando Jacques André [1996])
como essencial no processo da formação do eu e na origem da sexualidade 5. O trabalho
de Laplanche tem como efeito desmontar o mito do bebê solipsista, do narcisismo
anobjetal e de idéias contíguas.
Abrindo caminho para a alteridade, Laplanche, sem ter essa intenção, aproxima
a psicanálise de certas posições defendidas pelo pragmatismo – que faço representar,
nessa dissertação, por Wittgenstein, Davidson e Rorty – afastando-a da metafísica, do
4

É preciso reconhecer também o papel de Jacques Lacan, antes de mesmo de Laplanche. Todavia, Lacan
e sua teoria não serão objetos dessa dissertação.
5
Novamente, é preciso reconhecer que o trabalho de Laplanche não é o único nesse sentido. Winnicott,
ao que me parece, também reconhece a primazia do outro no que tange à formação do eu e da
sexualidade.
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solipsismo e da filosofia tradicional6. Meu plano é tomar um longo desvio pela filosofia,
tentando dialogar com alguns pontos da teoria psicanalítica, para depois mostrar que a
TSG é indispensável se quisermos manter a psicanálise longe da tradição filosófica
representada por Platão e Descartes, cujas influências lhe são desastrosas.

O BEBÊ SOLIPSISTA NÃO EXISTE

Rorty, Davidson e Wittgenstein ensinam que mente e linguagem são
interdependentes; que a linguagem é uma atividade comunitária e que, portanto, a mente
é um fenômeno mais interpessoal do que estamos acostumados a acreditar. Há, no
entanto, dentro de certos setores da teoria freudiana, uma verdadeira recusa dessa
perspectiva. Refiro-me, em especial, às teorizações de Freud sobre as origens do sujeito
psíquico, onde encontra-se com certa facilidade um bebê fechado para o mundo, uma
verdadeira mônada fechada vivendo um suposto “auto-erotismo anobjetal”.
Há duas linhas de frente por onde pretendo atacar esse problema, ambas
interligadas pela mesma arma: a crença de que a alteridade tem papel indispensável na
formação do eu. A primeira linha de ataque é desenvolvida em grande medida por
Marcia Cavell (1993) e diz respeito à crítica do solipsismo em psicanálise. A segunda
frente é arquitetada por Laplanche (1985), André (1996) e Ribeiro (2000), que situam,
de forma muito próxima, mas não idêntica, a identificação como fenômeno primordial
na formação do eu. Obviamente, só podemos falar em identificação se bebês humanos
forem abertos para o mundo e mantiverem relações com outros humanos desde muito
cedo, o que mostraria que o solipsismo é um equívoco.
6

Mesmo quando Laplanche (1999c) fala de metafísica, em Court Traité de l’Inconscient, ele nota: “é
preciso admitir plenamente que “o inconsciente” não é uma entidade metafísica, mas uma noção coletiva
que engloba “entidades” que, elas, tomam o valor “metafísico” ou metapsicológico” (p. 113-4).

24

O assim chamado auto-erotismo parece, à primeira vista, contradizer o óbvio: o
bebê está fechado em si mesmo, “auto”, e o que marcaria esse estado originário seria a
ausência de objeto (Objektlosigkeit). Laplanche (1985) diz que essa idéia implica em
fazer surgir o objeto ex nihilo,

num toque mágico, de um estado inicial considerado como absolutamente
“anobjetal”. Seria preciso, pois, “abrir” o indivíduo humano para seu mundo
– tanto coisas como indivíduos – a partir daquilo que bem poderíamos
chamar de uma espécie de estado de idealismo biológico, ainda mais
impensável que o solipsismo filosófico. (p. 26)

Idealismo biológico e solipsismo filosófico: minha hipótese é que são dois
nomes para a mesma ilusão. Ilusão de que o eu pode se formar sem a presença do outro.
Pretendo acompanhar a argumentação de Cavell (1993) para mostrar os erros desse
ponto de vista, que chamo ponto de vista da primeira pessoa.

O PONTO DE VISTA DA PRIMEIRA PESSOA

Na filosofia, um dos representantes desse ponto de vista é R. Descartes. Para
esse filósofo, o conteúdo mental (crenças, desejos, emoções etc.) só depende de sua
intencionalidade7, mas de nada externo. Esse é o solipsismo metodológico: nenhum
estado psicológico pressupõe a existência do outro senão o sujeito para quem o estado é
atribuído.

7

Intencionalidade é um conceito filosófico que tem sua origem na intentio escolástica, isto é, idéias ou
representações formadas na mente. Brentano deu novo sentido ao termo designando com ele a
“direção/atenção” que a mente volta às suas representações. A tese de Brentano diz que não podemos
acreditar, desejar, por exemplo, sem acreditar ou desejar em alguma coisa. Todos os atos mentais, para
Brentano, são intencionais (nada a ver com a nossa intenção, portanto). (cf. Honderich, 1995, p. 412)
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Cavell diz que essa perspectiva – solipsismo metodológico – é também chamada
internalismo. As dúvidas de Descartes, em suas Meditações8 são um típico exemplo do
internalismo. Ele começa repentinamente a se perguntar sobre o que sabe e como sabe o
que sabe. Temendo ter sido enganado pelos sentidos ou por um gênio maligno,
Descartes se põe a duvidar, via introspecção (é este o método do internalismo), de todas
as suas crenças. Por nem um momento sequer, todavia, Descartes duvidou da língua (o
latim e o francês) na qual formulava suas dúvidas. Ora, quem tenta duvidar de tudo, diz
Wittgenstein (1969) se referindo implicitamente a Descartes, não iria tão longe como se
duvidasse de qualquer coisa. “O próprio jogo da dúvida pressupõe a certeza” (C, §115).
É ainda Wittgenstein quem critica essa dúvida metódica, internalista:

(...) as perguntas que formulamos e as nossas dúvidas dependem do facto de
certas proposições estarem isentas de dúvidas serem como que dobradiças
em volta das quais as dúvidas giram. (...) mas a situação não se assemelha a
isto: não podemos investigar tudo e por isso somos a forçados a contentarnos com suposições. Se queremos que a porta se abra, é preciso que as
dobradiças lá estejam. (C, §341-2)

Para a porta se abrir é preciso haver as dobradiças, para haver dúvidas é preciso
haver certezas. Para a posição internalista, nossas crenças são dadas via introspecção.
Como sei que digito minha dissertação? Simplesmente sei, diria um internalista.
Quando porém, explicamos ao internalista (e a Descartes) que a linguagem é pública,
ele tem a chance de compreender que para formular suas questões ele teve que, antes,
aprender muitas outras coisas que ele, inevitavelmente, tomou como verdadeiras. Dizer
que algumas de minhas crenças são falsas é possível, mas não é possível dizer que todas
as minhas crenças são falsas, pois preciso tomar como verdadeira, por exemplo, a
existência da linguagem, de suas regras etc..
8

Cf. Descartes, 1999 [1653], pp. 233-334.
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Para Descartes e toda tradição filosófica depois dele – Freud certamente entra
aqui – idéias estão interpostas entre a mente e o mundo. Para eles, não vemos árvores ou
quaisquer objetos no mundo, vemos idéias (Vorstellungen) dessas coisas. Para eles, os
objetos mentais não são coisas de um mundo físico familiar, mas sim entidades
subjetivas e privadas. Uma passagem de “O Inconsciente” é exemplar para situarmos
Freud dentro dessa tradição:

Na psicanálise, não temos outra opção senão afirmar que os processos
mentais são inconscientes em si mesmos, e assemelhar a percepção deles por
meio da consciência à percepção do mundo externo por meio dos órgãos
sensoriais. Podemos mesmo esperar que novos conhecimentos sejam
adquiridos a partir dessa comparação. A suposição psicanalítica a respeito da
atividade mental inconsciente nos aparece, por um lado, como uma nova
expansão de animismo primitivo, que nos fez ver cópias de nossa própria
consciência em tudo o que nos cerca, e, por outro, como uma extensão das
correções efetuadas por Kant em nossos conceitos sobre percepção externa.
Assim como Kant nos advertiu para não desprezarmos o fato de que as
nossas percepções estão subjetivamente condicionadas, não devendo ser
consideradas como idênticas ao que, embora incognoscível, é percebido,
assim também a psicanálise nos adverte para não estabelecermos uma
equivalência entre as percepções adquiridas por meio da consciência e os
processos mentais inconscientes que constituem seu objeto. Assim como o
físico, o psíquico, na realidade, não é necessariamente o que nos parece ser.
(ESB, XIV, p. 197).

Pode-se ler claramente nesse trecho de Freud a influência de Platão, Descartes e
de toda tradição filosófica à qual o pragmatismo veio fazer frente. As principais teses
dessa tradição, tais como Cavell (1993, p. 17) as sistematiza, são:

(a) a visão da primeira pessoa: a introspecção provê a perspectiva para investigar a
natureza do mental.
(b) objetos mentais: existe um tipo de objeto mental presente ou diante da mente que está
entre o sujeito, o conhecedor e o objeto conhecido. O conhecimento da mente do
mundo externo se dá através de idéias privadas, internas que, quando verdadeiras,
representam a realidade.
(c) a transparência do mental: corolário da idéia de que há objetos mentais, essa crença diz
que uma palavra ou um signo é imediatamente presente e transparente para a mente.
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(d) internalismo: o conteúdo de um pensamento pode ser separado de uma conexão com o
mundo real, inclusive outras pessoas. Isto é, existiria um “mentalês” que poderia ser
traduzido posteriormente na linguagem natural.
(e) dualismo mente-corpo: mente e corpo são duas substâncias diferentes; ou que a mente
não tem necessariamente dependência do corpo.
(f) fundacionalismo: algumas de nossas idéias ou crenças ou experiências são imunes ao
erro, e sendo assim, providenciam um fundamento para o resto.

De todas essas teses, Freud parece compartilhar pelo menos de (a), (b) e (d), ao
passo que rejeita (c), (e) e (f). Voltarei adiante à tese (f), de forma a reabilitá-la,
fazendo-a peça fundamental neste diálogo que proponho entre pragmatismo e
psicanálise. Examino, no entanto, uma passagem que poderíamos atribuir até mesmo a
Descartes, onde Freud (1915) sustenta, ecoando a tese (a), que:

A consciência torna cada um de nós cônscio apenas de seus próprios estados
mentais; que também outras pessoas possuam uma consciência é uma
dedução que inferimos por analogia de suas declarações e ações observáveis,
a fim de que sua conduta fique inteligível para nós. (...) a suposição da
existência de uma consciência neles [nossos semelhantes] se apóia numa
inferência, e não pode participar da certeza imediata que possuímos a
respeito de nossa própria consciência. (ESB, XIV, p. 194-5, grifos meus).

O pragmatismo refuta a dúvida sobre as outras mentes, observando como se dá a
aprendizagem da linguagem. Para duvidar do outro... eu precisei que ele me ensinasse a
duvidar! Ao comentar a passagem acima, Cavell (1993) diz que Freud sustenta a visão
cética tradicional que diz que “todo conhecimento começa e termina na experiência da
primeira pessoa” (p. 19). A autora ainda encontra uma outra passagem, mais tardia,
onde Freud (1940) traça uma distinção radical, como fazem os cartesianos, entre o
mundo interno e subjetivo, que podemos conhecer e o mundo externo e real, o qual não
podemos conhecer:

Em nossa ciência, tal como nas outras, o problema é o mesmo: por trás dos
atributos (qualidades) do objeto em exame que se apresenta diretamente à

28

nossa percepção, temos de descobrir algo que é mais independente da
capacidade receptiva particular de nossos órgãos sensoriais e que se
aproxima mais do que se poderia supor ser o estado real das coisas. Não
temos esperança de poder atingir esse estado em si mesmo, visto ser
evidente que tudo de novo que inferimos deve, não obstante, ser traduzido
de volta para a linguagem das nossas percepções, da qual nos é
simplesmente impossível libertar-nos. (ESB, XXIII, p. 225, grifos meus)

Na passagem acima, Freud lamenta não poder encontrar o “estado real das
coisas” porque está preso para sempre na percepção que tem do mundo. Este é um
modo diferente de colocar a tese (a), sobre a introspecção. Gostaria de abrir um
parêntese para perguntar: esta tese tem alguma relevância para a clínica analítica?
Acredito que sim, pois posso encarar a associação livre como uma forma de
introspecção. Se, stricto sensu, introspecção é a ‘ação de olhar para dentro’
(introspectìónis), a associação livre pode ser encarada, metaforicamente, como uma
forma de introspecção. É uma metáfora porque relatos psicológicos não se baseiam na
observação interna ou no reconhecimento de fenômenos privados: “se chamamos medo,
tristeza, alegria, raiva etc. de estados mentais, então isso significa que o medroso, o
tristonho pode dizer: “eu estou num estado de medo” etc., e que esta informação – tal
como a comunicação primitiva – não é baseada em observação.” (RPPII, §177). Se, no
entanto, continuarmos a encarar a associação livre como uma espécie de introspecção
stricto sensu, corremos o risco de acreditar que “a consciência [adquirida ao longo da
análise] torna cada um de nós cônscio apenas de seus próprios estados mentais” e que
“não podemos alcançar o estado real das coisas [ou sobre o que realmente somos]”.
Wittgenstein vale-se do argumento do besouro para evitar esses riscos; esse argumento
pode ser útil aqui, para distinguir a introspecção da associação livre:

Suponhamos que cada um tivesse uma caixa e que dentro dela houvesse algo
que chamamos de “besouro”. Ninguém pode olhar dentro da caixa do outro;
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e cada um diz que sabe o que é um besouro apenas por olhar seu besouro. –
Poderia ser que cada um tivesse algo diferente em sua caixa. Sim,
poderíamos imaginar que uma tal coisa se modificasse continuamente. –
Mas, e se a palavra “besouro” tivesse um uso para estas pessoas? – Neste
caso, não seria o da designação de uma coisa. A coisa na caixa não pertence,
de nenhum modo, ao jogo de linguagem nem mesmo como um algo: pois a
caixa poderia também estar vazia. (IF, §293).

Quando o paciente descreve seus sofrimentos (seu besouro) ele não precisa
observar nada, ver nada. E, ao contrário do que Freud diz numa das citações acima, “o
estado real das coisas” é tão somente uma descrição possível das coisas. Isso é tudo o
que temos: descrições. Quando o paciente tenta dizer quem ele é, ele se descreve. Não
haverá uma descrição verdadeira, real, essencial dele porque descrições são feitas para
atender diferentes propósitos, em diversos contextos9. Tomar consciência – nomear
sensações, por exemplo – não é se tornar cônscio apenas sobre seus próprios estados
mentais. É também se tornar cônscio dos outros e de como nos relacionamos com eles.
Gostaria de fechar esse parêntese sobre a comparação entre associação livre e
introspecção, insistindo num ponto: o presente capítulo trata da epistemologia da
psicanálise, isto é, as formas pelas quais ela constrói seu saber. Se ela parte da
introspecção, corre o risco de encontrar também o mesmo método na construção
individual (e não mais da teoria) do saber. Assim, as conseqüências clínicas seriam do
tipo: a realidade psíquica só diz respeito ao paciente, é a realidade dele e não tem nada a
ver com os outros; o paciente jamais poderá descobrir quem realmente ele é ou o que o
mundo é. Todas essas conseqüências serão analisadas no último capítulo dessa
dissertação. Por enquanto, basta perceber que ao encarar a associação livre como
descrição, dão-se passos em direção contrária às dificuldades da perspectiva internalista
ou do ponto de vista da primeira pessoa.
9

É isso o que quis dizer no verbete “Associação Livre”, quando torno a associação livre homóloga às
narrativas literárias. (Cf. Belo, Marzagão, Ribeiro, 2001).
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São três as dificuldades apresentadas por esse ponto de vista: a primeira diz
respeito à interpretação da crença como entidade interna (representação) que leva ao
ceticismo global. O internalista terá dificuldades em responder como nossos estados
mentais adquirem seus conteúdos (saber que o mundo é redondo, p.ex.) pela primeira
vez. Estamos de volta à questão levantada por Laplanche: que ato mágico é esse que tira
o bebê de seu solipsismo e o traz para o mundo?
A segunda dificuldade da posição internalista é se contrapor à evidência de que a
linguagem é um fenômeno público. O internalista começa pelo interno e pelo privado
para descobrir o significado que, de alguma forma, coincide com palavras públicas.
Cavell mostra que o ponto de partida para uma investigação sobre as origens do eu seria
público e não interno, ou seja, o método privilegiado de investigação não seria a
introspecção, mas a observação.
O ponto de vista da primeira pessoa ainda terá uma terceira dificuldade:
acomodar crenças e desejos inconscientes, pois um dos seus critérios para um estado
mental é que ele seja um dado fenomênico da consciência. Se quisermos – e para
psicanálise isso é indispensável – propor estados mentais inconscientes deveremos
buscar outros e novos critérios. Pretendo examinar essas dificuldades no capítulo 8,
todavia, gostaria de tomar mais um desvio e analisar a tese (f) do internalismo, que diz
haver crenças imunes ao erro, obtidas via introspecção. Esse desvio me parece tentador
e indispensável, pois conduz à primazia do social e à recusa do solipsismo.

O SUJEITO CARTESIANO E O SUJEITO DA PSICANÁLISE

Na época em que a satisfação sexual em seus primórdios estava ligada à
absorção dos alimentos [trata-se aqui do tempo de apoio], a pulsão sexual
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tinha seu objeto sexual fora do próprio corpo, no seio da mãe. Esse objeto,
só ulteriormente foi perdido, talvez exatamente no momento em que a
criança tornou-se capaz de forma uma representação de conjunto da pessoa à
qual pertencia o órgão que lhe trazia satisfação. Regra geral, a pulsão sexual
torna-se, desde então, auto-erótica [o auto-erotismo não é, pois, o tempo
primário] e, é somente ultrapassando o período de latência que a relação
original é restabelecida. Não é sem razão que a criança sugando o seio da
mãe tornou-se o protótipo de toda relação amorosa. Encontrar o objeto
sexual é na realidade reencontrá-lo (ESB, VII, p. 209).10

A passagem acima, como mostra Laplanche em seus comentários, deixa claro
que encontramos no próprio Freud elementos que garantem a inexistência do mito do
bebê solipsista. Dando especial importância à noção de apoio e à relação da criança com
a mãe, Laplanche garante o traço intersubjetivo da concepção psicanalítica de sujeito. O
que se encontrará implícito nesse desvio filosófico que tomo é que qualquer psicanálise
inspirada por Descartes vai no caminho oposto a este sugerido por Laplanche.
O motivo da oposição é simples: Descartes acreditava que não precisava recorrer
à realidade externa para encontrar a certeza, de onde partiria para conhecer todo o resto.
Ao contrário, ele acredita que só pode encontrar esse ponto inicial de qualquer
investigação epistemológica dentro de si mesmo. É justamente por isso que ele começa
suas meditações rejeitando o que é externo, segundo ele, “tudo que não é absolutamente
certo”. Vejam que a filosofia cartesiana gira em torno da certeza, e é sobre esse tema
que se debruça Wittgenstein no Da Certeza. Mostrarei a seguir como é o tratamento de
Wittgenstein ao tema e como ele critica a filosofia cartesiana e os seus resultados.
A primeira crítica de Wittgenstein é quanto à maneira pela qual Descartes
duvida. Ele não sabe duvidar, pois “quem tentasse duvidar de tudo, não iria tão longe
como se duvidasse de qualquer coisa. O próprio jogo da dúvida pressupõe a certeza.”
(C, § 115). Isto é, para começar a duvidar, Descartes precisaria se apoiar em algum
terreno, caso contrário, não haveria espaço para dúvidas. A famosa metáfora de Neurath
10

Comentários entre colchetes de Jean Laplanche (1985, p. 27).
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é útil aqui: se estivéssemos num barco, em alto mar, e precisássemos consertar nosso
barco, como faríamos? Desmontar todo o barco em alto mar e tentar montá-lo depois?
Ou consertaríamos parte por parte, tendo sempre um lugar para permanecermos secos?
A segunda alternativa parece a mais sensata e a única possível, para dizer a verdade. O
mesmo vale para dúvida a cerca do que conhecemos, pois não podemos duvidar de tudo
ao mesmo tempo, mas de algumas coisas isoladamente: “Poderíamos duvidar desses
fatos isoladamente mas não duvidar de todos eles”. Não seria mais correto dizer: “não
duvidamos de todos eles”? O facto de não duvidarmos de todos é simplesmente o nosso
modo de julgar e, portanto, de actuar”. (C, § 232)
Agimos assim no dia-a-dia, sem duvidar de tudo, como fez Descartes. Não
ficamos todo tempo duvidando se temos ou não uma mão, se estamos ou não sonhando,
se já estivemos ou não na lua, se a Terra existia ou não antes de nascermos. 11 Descartes
precisaria de algo que era certo, para começar a duvidar. Para começar, ele precisaria
estar certo sobre a própria linguagem na qual ele formula suas dúvidas (mesmo as mais
insensatas). “Comportamento de dúvida e de não dúvida. Só há o primeiro se houver o
segundo.” (C, § 354). Uma dúvida sem fim e uma dúvida que duvidasse de tudo não
seriam dúvidas. (cf. C, § 450 e 625).

11

Aliás, “o homem sensato” (der vernünftige Mensch) não tem esse tipo de dúvidas. (C, § 220). Aqui
temos um interessante problema para a filosofia: como ficam as certezas na psicose? É um problema bem
interessante que passa tangenciando as meditações de Descartes, vejam o que ele diz na seguinte
passagem: “E como eu poderia negar que estas mãos e este corpo sejam meus? Exceto, talvez, que eu me
compare a esses dementes, cujo cérebro está de tal maneira perturbado e ofuscado pelos negros vapores
da bile que amiúde garantem que são reis, enquanto são bastante pobres; (...) ou imaginam ser vasos ou
possuir um corpo de vidro. São dementes e eu não seria menos excêntrico se me pautasse por seus
exemplos”. (Descartes, 1999 [1637], p. 250). Mesmo tendo avisado que não era tão excêntrico, Descartes
continua duvidando de tudo e imaginando coisas como um “gênio maligno” que o engana sem cessar. É
curioso ler Descartes como insensato, mas não é muito produtivo. Quero mostrar somente que ele não
sabia duvidar, pois acreditava na introspecção e no eu como origem do conhecimento. Não sei como
estender essa discussão até à psicose propriamente dita, mas já posso perguntar: o que é certeza na
psicose? A certeza do psicótico se difere da nossa em que ponto? Até que ponto ele precisa compartilhar
alguma certeza conosco para que haja algum tratamento possível?
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Uma das formas de ver claramente como o método de Descartes é equivocado
seria pensar em como as crianças aprendem as coisas, não só aprendem isoladamente,
como também agem de acordo com o que aprendem:

A criança aprende a acreditar num grande número de coisas. Isto é, aprende
a actuar de acordo com essas convicções. Pouco a pouco forma-se um
sistema daquilo em que acredito e, nesse sistema, algumas coisas
permanecem inabalavelmente firmes, enquanto algumas outras são mais ou
menos susceptíveis de alteração. Aquilo que permanece firme não o é assim
por ser intrinsecamente óbvio ou convincente; antes aquilo que o rodeia é
que lhe dá consistência. (C, § 144)

A certeza está em outro lugar, parece sugerir Wittgenstein, que não no próprio
conhecimento. A começar pelo agir: agimos assim ou assado porque estamos certos de
que as coisas funcionam deste ou daquele modo. Além disso, as crianças não duvidam
das coisas que lhes são ensinadas imediatamente. Quando uma criança, em tenra idade,
parece duvidar das coisas, isso só pode significar que “ela era incapaz de aprender
certos tipos de jogos de linguagem” (C, § 283). Wittgenstein é ainda mais claro numa
passagem adiante:

Mas será errado dizer “a criança que domina um jogo de linguagem tem de
saber certas coisas”?
Se, em vez disso, se dissesse “tem de ser capaz de fazer certas coisas”, isso
seria um pleonasmo, contudo é exactamente isso que quero usar para refutar
a primeira proposição. – Mas: “Uma criança adquire conhecimentos de
história natural”. Isso pressupõe que pode perguntar como se chama uma
determinada planta. (C, § 534)

Se aceito a investigação de Descartes teria de admitir que o saber vem antes que
a ação. Na passagem acima, no entanto, vemos que ação é condição de saber. Na
opinião de Wittgenstein, a criança, no começo do começo, aprende a reagir de
determinada maneira; “e, ao reagir assim, ainda não sabe nada. O conhecimento só
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começa posteriormente” (C, § 538). Daí a curiosa pergunta de Wittgenstein: “Ist es mit
dem Wissen wie mit dem Sammeln?” (C, § 539), isto é, “Acontece com o conhecimento
o mesmo que com a colheita/coleção?”. O duplo sentido de Sammeln, podendo
significar colheita e coleção, indica que o conhecimento na criança não se dá de uma
vez. Como uma colheita, muita coisa é plantada e cultivada antes do estágio final. E
como numa coleção, o que é adquirido é aos poucos organizado. Uma outra passagem
de Wittgenstein torna ainda mais complicada a situação de Descartes e as conseqüências
de sua filosofia para a psicanálise:

Ensinamos a uma criança “isto é a tua mão”, e não “isto talvez seja (ou
provavelmente é) a tua mão”. É assim que uma criança aprende os inúmeros
jogos de linguagem relacionados com a sua mão. E investigar ou inquirir “se
isto é realmente uma mão” nunca lhe ocorreu. Nem, por outro lado, ela
aprende que sabe que isto é uma mão. (C, § 374)

O saber vem depois, bem depois. A criança, antes de saber, usa sua mão
tranqüilamente. “As crianças não aprendem que existem livros, que existem poltronas,
aprendem a ir buscar livros, a sentarem-se em poltronas, etc.” (C, § 476). Só quando
começa a fazer um tipo de filosofia, talvez, ela começa a duvidar que tem uma mão, que
livros e sofás existem... O sujeito sem qualidades de Descartes não existe. Não há a
mínima possibilidade de extrair o sujeito de suas ações. Ele é o que faz. Crenças são
hábitos de ação, ensinava Peirce. Mesmo sobre sua mão, o sujeito não pode duvidar tão
facilmente: “Se, eu pretendesse duvidar disto ser a minha mão, como evitaria duvidar da
palavra “mão” ter qualquer significado? Isso é uma coisa que parece que eu sei afinal.”
(C, § 369). É isso que eu dizia com relação a Descartes: ele precisava saber francês ou
latim para escrever. Como ele aprendeu essas línguas? Por introspecção? É claro que
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não, ele precisou do outro para aprender. Isso já basta para eliminar uma grande dúvida
que ele tinha: os outros existem? Se ele consegue falar, essa dúvida é um absurdo:

Mas, mais corretamente: o facto de eu usar a palavra “mão” e todas as outras
palavras na frase, sem pensar duas vezes, de na verdade ficar à beira do
abismo se tentasse sequer duvidar dos seus significados, mostra que a
ausência de dúvida pertence à essência do jogo de linguagem, que a
pergunta “Como é que eu sei...” empata o jogo de linguagem ou mesmo
acaba com ele. (C, § 370, grifo meu).

Isto é, em circunstâncias normais, nos relacionamentos humanos corriqueiros,
agimos geralmente pela força do hábito e não-conscientemente. Se ações ordinárias de
alguém fossem precedidas ou acompanhadas de dúvida todo o tempo, não haveria ação.
É realmente engraçado imaginar uma sociedade de inúmeros Descartes que ensinariam
aos seus filhos: “acho que é esse seu corpo” ou ainda: “você não sabe se está sonhando
ou acordado”. E depois, nessa mesma sociedade, teríamos diálogos dignos de Carroll:
“não sei se estou aqui, mas se estiver me dê um copo d’água?”, no que um outro
responderia: “não sei se o que ouço é verdadeiro ou se é o gênio maligno me tentando,
não buscarei água, pois não tenho sede”. Difícil imaginar como pessoas assim
chegariam a uma certeza e como, a partir dela, poderiam reconstruir tudo o que já
tinham garantido.
Se a certeza não será dada pelo cogito, como será obtida? Para responder a essa
questão preciso acompanhar Stroll (1994), cuja argumentação sugere uma forma
altamente original de fundacionalismo, isto é, onde se funda o saber, qual seu solo de
onde nascerão novos saberes, desenvolvida em Da Certeza. A tese de Stroll é que as
fundações do jogo de linguagem ficam de fora e ainda sustentam o jogo de linguagem.
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Wittgenstein, de acordo com Stroll, é um fundacionalista 12. Isto é, ele
desenvolve a tese filosófica sobre atividades humanas cotidianas e as condições que as
tornam possíveis. Obviamente, ele irá se diferenciar, em importantes aspectos, do
fundacionalismo de Descartes que sugere que a estrutura epistêmica humana repousa
sobre itens fundacionais que são imunes à dúvida. Wittgenstein é um fundacionalista de
tipos, mas não do tipo tradicional. O fundacionalismo tradicional é o das fundações
homogêneas, isto é, os itens identificados como fundacionais devem pertencer à mesma
categoria que os itens que repousam sobre eles. O cogito é ele mesmo um pedaço de
conhecimento, embora mais fundamental que qualquer outro pedaço de conhecimento
que depende dele. Uma passagem de Wittgenstein é exemplar para diferenciá-lo da
tradição:

Quero encarar aqui o homem como um animal; como um ser primitivo a
quem se reconhece instinto mas não raciocínio. Como uma criatura em
estado primitivo. Qualquer lógica suficientemente boa para um meio de
comunicação primitivo não é motivo para que nos envergonhemos dela. A
linguagem não surgiu de uma espécie de raciocínio. (C, § 475, grifo meu).

Stroll sugere que Wittgenstein está enfatizando que as fundações do jogo de
linguagem não surgem de deliberação – como pensava Descartes – mas de fatores muito
mais primitivos. Para entendermos isso tomemos o modelo fundacional, que garante
haver conhecimento mais fundamental ou básico que o resto. Se chamarmos, sugere
Stroll, tal conhecimento primordial de F e o restante R, nós poderíamos intuir que R
depende de F, mas não o inverso, e que F não depende de nada. O fato de F não

12

Quanto a esse ponto, há bastante controvérsia. Alguns autores situam a forma de vida como sendo o
fundamento do conhecimento. Veremos, no entanto, que o argumento de Stroll não contradiz essa
fórmula. O agir, o instinto e o treinamento (os três fundamentos para o conhecimento) fazem parte da
forma de vida.
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depender de nada é uma outra forma de dizer que ele é fundacional. Em Descartes,
então, teríamos o cogito como F e o todo o resto do conhecimento R.
Estaria evidenciado que em Descartes há uma doutrina de fundações
homogêneas, pois sua tese seria a de que F não depende de nenhum pedaço de
conhecimento para ser um pedaço de conhecimento. Wittgenstein quis construir, ao
contrário de Descartes, uma perspectiva na qual o conhecimento humano tivesse outras
fundações, que não fossem como conhecimento. Para ele, conhecimento e certeza
pertencem a diferentes categorias. As fundações do conhecimento são heterogêneas, e
isto difere Wittgenstein de toda tradição filosófica. Quais então seriam os candidatos a
F? Já vimos alguns há pouco: agir, ser treinado em práticas comuns e o instinto.
Há um erro de categoria na filosofia de Descartes, que pode ser expresso através
da pergunta cética: como sabemos que há F se F é também conhecimento? Obviamente,
esse erro de categoria nos leva a um círculo vicioso e a um retrocesso epistemológico
infinito.
Stroll (1994) acredita que é um erro dos filósofos equacionar a busca pela
certeza com a busca pelas fundações. Ele continua:

Os movimentos em tais casos são freqüentemente cartesianos. (...)
Cartesianos têm sempre dificuldade em fazer suas declarações sobre certeza
“interna” a base para qualquer tipo de conhecimento a cerca da existência do
mundo externo. (...) Internalidade e especificidade, mesmo se resultarem em
certeza, devem ser distintas da certeza, que tem um caráter fundacional. Este
deve ser objetivo e interpessoal. Que a Terra é muito antiga e que outras
pessoas existem são ambas certas e fundacionais. Elas são pressuposições
fundacionais para atividades públicas tais como o estudo de história e
geologia. O que quer que seja fundacional deve ser não somente certo mas
também não privado ou pessoal. Isto é o que o critério de publicidade
estipula, e isto é o que Wittgenstein enfatiza contra os cartesianos. (Stroll,
1994, p. 152-3)
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Que tipo de conhecimento sobre a mente poderíamos construir tendo como base
o cogito cartesiano? Nenhum.13 Precisamos de critérios públicos de certeza para
engendrar qualquer tipo de conhecimento. A primazia é do outro (sem maiúscula e com
libido). Quando aproximamos a psicanálise de Descartes esquecemos da primazia da
alteridade. Esquecemos que não obtemos nossa imagem do mundo por estarmos
convencidos da sua justeza (Richtigkeit), nem a mantemos porque nos convencemos de
sua justeza. Pelo contrário, manter a primazia da alteridade em psicanálise, é acreditar
que é o quadro de referências herdado – no sentido em que nos é ensinado, legado,
muitas vezes de maneira ‘inconsciente’ – que nos faz distinguir o verdadeiro do falso.
(cf. C, § 94). Adquirimos práticas comunitárias, tal como ser um falante nativo, mais
por absorção do que por aprendizagem explícita. A absorção não deixa de ser uma
aprendizagem, mas não visa explicitar nenhuma regra da forma de vida na qual estamos
imersos. Dizer, como Wittgenstein, que herdamos nossa imagem do mundo é uma outra
maneira de dizer que nós absorvemos as fundações que fazem o jogo de linguagem
possível. A ênfase em herança ou absorção o distingue profundamente dos
epistemologistas tradicionais que argumentam que nosso conhecimento de proposições
fundacionais é um problema de intelecto ou de racionalidade. A ênfase na aprendizagem
(implícita ou explícita) distingue também Wittgenstein de cognitivistas como Jean
Piaget, pois para este seria necessário um tipo de esquema inato que seria ‘ativado’
pelas ações da criança. Para Wittgenstein, não é preciso supor nenhum esquema mental
(cf. o argumento do besouro acima) para que a criança consiga desempenhar
determinadas tarefas.

13

O “penso, logo existo” de Descartes é um pleonasmo. Como seria o pensamento sem alguém? Não
haveria. Não poderia ser diferente: “se eu tivesse consciência de que estou pensando e ainda assim negar
que existo, seria uma aberração conceitual e não um erro.” (Stroll, 1994, p. 150).
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Por fim, retomo a questão: se não é o cogito, qual é o fundamento? Wittgenstein
parece propor três fundamentos, em tensão uns com os outros: o instinto, a ação e o
treinamento. As passagens a seguir tentam mostrar isso, primeiro com relação ao
instinto:

Quero encarar aqui o homem como um animal; como um ser primitivo a
quem se reconhece instinto mas não raciocínio. Como uma criatura em
estado primitivo. Qualquer lógica suficientemente boa para um meio de
comunicação primitivo não é motivo para que nos envergonhemos dela. A
linguagem não surgiu de uma espécie de raciocínio. (C, § 475).

As passagens que mostram o fundamento no agir são as seguintes:

Mas a fundamentação, a justificação da evidência tem um fim – mas o fim
não é o facto de certas proposições se nos apresentarem como sendo
verdadeiras, isto é, não se trata de uma espécie de ver da nossa parte; é o
nosso actuar (Handeln) que está no fundo do jogo de linguagem. (C, § 204)

A criança, em minha opinião, aprende a reagir de determinada maneira
[talvez aqui haja a primeira tensão: entre o agir e o instinto. As
primeiríssimas reações da criança são instintuais e serão elas o fundamento
do agir e do conhecimento]; e, ao reagir assim, ainda não sabe nada. O
conhecimento só começa posteriormente. (C, § 538)14

E, finalmente, a terceira fundamentação, o treinamento, está evidenciada nessas
passagens:

Desde criança aprendi a formar juízos assim. Isto é fazer juízos.
Eis como aprendi a fazer juízos; aprendi isto como sendo um juízo. (C, §
127-8)

“Estamos muito certos disso” não significa que toda e qualquer pessoa esteja
certa disso, mas que pertencemos a uma comunidade que está ligada pela
ciência e pela educação. (C, § 298)
14

Os comentários entre colchetes são meus.
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Três fundamentos, portanto, do conhecimento: o instinto, o agir e o treinamento.
Os dois últimos são caros a Wittgenstein: o que é fundacional é uma imagem do mundo
que nós herdamos como membros da comunidade humana.15 A certeza advém da
imersão de alguém na comunidade humana na qual treinamento e incorporação de
hábitos criam o substrato sobre o qual repousam os jogos de linguagem. Quanto ao
instinto, Wittgenstein fala menos, mas acredito que as “reações” da criança logo são
contaminadas pelo social, ganham nomes e usos em práticas diversas. Da mesma forma
que Freud acredita que a auto-conservação só serve de apoio para a sexualidade, o papel
do instinto em Wittgenstein é análogo, pois servirá de apoio para as práticas sociais.
Descartes acreditava que era a introspecção o método para se obter certeza.
Wittgenstein mostra que é a prática social e não a introspecção que nos dá garantia de
certeza. Dessa forma, todos compreenderão que a análise só é possível porque
dividimos com nossos pacientes inúmeras certezas e é sobre algumas delas que teremos
que começar a duvidar. O trabalho de análise não se faz só com o pensar, com a
introspecção, mas também e principalmente, com trocas conversacionais afetivamente
intensas. Afetos e trocas que são a fundação de todo saber.

Depois desse longo desvio, é hora de retomar meu caminho original. Acredito
que a fundacionismo de Wittgenstein está em consonância com a TSG, pois ambas
perspectivas tomam o outro como parte integrante de nossas certezas e dúvidas
existenciais. Vai dizer Laplanche (1992a) de forma categórica: “A permanência do
inconsciente, a prioridade da mensagem (de l’adresse) do outro, é umas das funções da

15

Uso o termo ‘herdar’ e não ‘aprender’, porque o processo de aprendizagem da forma de vida se dá de
forma subliminar muitas vezes, sem a necessária explicitação do que está sendo ensinado ou o porquê de
tal ensinamento. Quero, contudo, deixar claro que Wittgenstein despreza idéias do tipo ‘transmissão
genética de conhecimento’ ou similares.
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análise os manter, e é um dever da análise garantir o respeito que lhe é devido” (p. xxv).
A filosofia de Wittgenstein nos auxilia a manter o inconsciente no campo da alteridade.
Não poderia ser de outra forma; a fundação do inconsciente está intimamente ligada ao
outro. Fazer a psicanálise dialogar com o pragmatismo evitará que se defenda uma
concepção de pessoa humana (como expressa por Freud, em Formulações sobre os dois
Princípios...) “construída em torno de um primeiro núcleo que seria o inconsciente,
núcleo inato, biológico, instintual. (...) a pessoa parecerá uma boneca russa. O
inconsciente, longe de ser estrangeiro em mim, seria meu fundamento, meu ponto de
partida”. (ESB, XXII, p. 366).
Baseado nisso que Laplanche coloca, faço uma importante ressalva: as
fundações do saber não formam nenhum tipo de núcleo, nem nada que se assemelhe ao
inconsciente. As fundações que Wittgenstein apresenta sustentadas na forma de vida são
condição de possibilidade do inconsciente, do eu e da sexualidade. É isso que quer dizer
a perspectiva do interprete, oposta à perspectiva da primeira pessoa, apresentada acima.

A PERSPECTIVA DO INTÉRPRETE

Nas Investigações Filosóficas, Wittgenstein mostrou que o significado é
formado pelas relações entre o falante e o mundo, isto é, que o significado das palavras
é dado pelo seu uso. Através dessa tese, aparentemente tão simples, Wittgenstein
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ensinou que atentar para as formas de como a linguagem é usada na vida cotidiana
eliminará a tentação de hipostasiar a linguagem e os significados.
De acordo com a visão tradicional, palavras têm significado por causa das
relações delas com imagens ou estados mentais (como desejar, crer etc.) que, por sua
vez, são anteriores à linguagem. Wittgenstein escolhe Santo Agostinho para
exemplificar essa tradição. Qualquer semelhança entre o bebê Agostinho e o bebê
descrito por Freud não é mera coincidência:

Assim pouco a pouco, tornei-me consciente de onde estava; e de ter um
desejo de exprimir os meus desejos para aqueles que poderiam contentá-los;
e eu não podia exprimi-los; pois os desejos estavam dentro de mim e eles
fora; tampouco poderiam eles, de modo algum, entrar dentro do meu espírito
[...] (Confissões, livro I, §8) [Ao fim da minha infância] Eu podia procurar
por signos através dos quais poderia dar aos outros o conhecimento das
minhas sensações. (Confissões, livro I, §9).

Essa citação deixa claro que, a partir da imagem agostiniana da linguagem,
operações internas do pensamento antecedem a fala e determinam as expressões
lingüísticas em geral. Faustino (1995) salienta que sob essa perspectiva, há uma espécie
de tradução de uma “linguagem interna do pensamento” para a linguagem ordinária 16.
Ainda para Faustino, o relato acima mostra que a linguagem é adquirida como um meio
ou um instrumento que se aprende a usar

para exprimir vivências internas das quais se tem consciência e que são
inteligíveis para nós mesmos da maneira anterior e independente das suas
expressões na linguagem. A expressão lingüística seria uma espécie de
tradução desses processos e eventos internos; a sua virtus se exerceria
apenas na comunicação, mas não na constituição mesma das significações.
(Faustino, 1995, p. 24).

16

Laplanche, quando traz à baila, a teoria tradutiva do recalque corre o risco de filiar-se à imagem
agostiniana da linguagem. Tratarei desse tema no capítulo Traduzir-se: o bebê, o paciente e o poeta.

43

Para Agostinho, portanto, haveria primeiro pensamento privado, depois uma
adequação do pensamento ao discurso público. Wittgenstein faz o caminho contrário:
primeiro há a inclusão da criança numa forma de vida que é, ao mesmo tempo, a
aprendizagem da linguagem. Quando o filósofo fala em jogos de linguagem ele quer
ressaltar que a linguagem é uma atividade interligada a outras diversas atividades. (cf.
IF, § 7): “representar uma linguagem significa representar-se uma forma de vida” (IF, §
19). Ao contrário do que Agostinho pensa, o eu é um construto social. Quando eu olho
para meus mais secretos sentimentos (ou desejos), eu os identifico porque tenho à
minha disposição uma linguagem que pertencia ao social antes de ter pertencido a mim.
As linguagens – os seus diversos jogos – dependem do contexto social. Isto está em
conformidade com que Davidson chama de holismo semântico, tese que advoga (a)
haver uma relação causal entre mente e mundo externo e (b) que falante e intérprete
dividem esse mundo e muitas crenças acerca dele. (cf. Cavell, 1993, p. 31). Poder-se-ia
perguntar: por que sabemos que falante e intérprete dividem esse mundo e muitas
crenças acerca dele? Devido ao modo pelo qual crianças aprendem a falar. E como elas
aprendem a falar? Bem, há duas respostas aqui. A primeira – que, infelizmente, a
psicanálise freudiana parece compartilhar – é a imagem agostiniana da linguagem,
apresentada brevemente acima. A segunda explicação de como as crianças aprendem a
falar diz respeito ao ponto de vista da terceira pessoa (a perspectiva do intérprete) e ao
holismo semântico. Vejamos mais uma vez qual a diferença entre essas duas
perspectivas, começando pela passagem que dá início às Investigações Filosóficas, onde
Wittgenstein cita a explicação de Agostinho de como ele começou a falar:

Se os adultos nomeassem algum objeto e, ao fazê-lo, se voltassem para ele,
eu percebia isto e compreendia que o objeto fora designado pelos sons que
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eles pronunciavam, pois eles queriam indicá-lo. Mas deduzi isto dos seus
gestos, a linguagem natural de todos os povos, e da linguagem que, por meio
da mímica e dos jogos com os olhos, por meio dos movimentos dos
membros e do som da voz, indica as sensações da alma, quando esta deseja
algo, ou se detém, ou recusa ou foge. Assim, aprendi pouco a pouco a
compreender quais coisas eram designadas pelas palavras que eu ouvia
pronunciar repetidamente nos seus lugares determinados em frases
diferentes. E quando habituara minha boca a esses signos, dava expressão
aos meus desejos. (Confissões, livro I, §8)

Esse bebê sábio que é Agostinho já percebia e compreendia o método da
ostensão. Assim como aprendeu a nomear objetos externos apontando para eles e
dando-lhes os nomes que os adultos lhes atribuíam, ele passa a fazer o mesmo com seus
objetos internos (desejos, sensações etc.). Wittgenstein vai mostrar que não é através de
uma suposta ostensão privada (apontar para objetos internos) que aprendemos a falar.
No parágrafo 244, Wittgenstein (1979) sugere que troquemos a pergunta “Como as
palavras se referem a sensações?” por “como um homem aprende o significado dos
nomes das sensações?”. Tomemos como exemplo a palavra “dor”, como aprendemos a
usá-la?

Esta é uma possibilidade: palavras são ligadas à expressão originária e
natural da sensação, e colocadas no lugar dela. Uma criança se machucou e
grita; então os adultos falam com ela e lhe ensinam exclamações e,
posteriormente, frases. Ensinam à criança um novo comportamento perante
a dor. “Assim, pois, você diz que a palavra ‘dor’ significa, na verdade, o
gritar?” – Ao contrário; a expressão verbal da dor substitui o grito e não o
descreve. (IF, § 244, grifos meus)

A regra simples de substituição do grito de dor (originário e natural) por
expressões verbais – “sinto dor”, “dói aqui” etc. – é o que Wittgenstein chama de
exteriorização (Äußerung). “E se os homens não manifestassem suas dores (não
gemessem, não fizessem caretas etc.)? Então não se poderia ensinar a uma criança o uso
das palavras ‘dor de dente’.” (IF, § 257). Se a criança não tivesse tais expressões
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originárias como ela poderia entrar na comunidade? Não poderia. Com a noção de
exteriorização, poderemos entender o que Wittgenstein quer dizer quando assevera que
“na linguagem os homens estão de acordo. Não é um acordo sobre as opiniões, mas
sobre a forma de vida”. (IF, § 241). Suponhamos que uma criança seja um gênio, tal
como o bebê Agostinho da citação acima, e descubra por si própria um nome para
sensação:

Mas então, é claro, não poderia fazer-se entender com esta palavra. – Assim,
pois, ela compreende este nome, mas não pode ensinar seu significado a
ninguém? – Mas o que significa o fato de ‘ter denominado sua dor’? – Como
fez para denominar a dor?! E, seja o que for que tenha feito, que espécie de
finalidade tem? – Quando se diz: “Ele deu um nome à sensação”, esquece-se
o fato de que já deve haver muita coisa preparada na linguagem, para que o
simples denominar tenha significação. E quando dizemos que alguém dá um
nome à dor, o preparado é aqui a gramática da palavra “dor”; ela indica o
posto em que a nova palavra é colocada. (IF, § 257)

Não se aprende a falar sozinho. E mesmo se por ventura se aprendesse a falar
isoladamente essa suposta linguagem não serviria para nada. Nesse exemplo banal –
como a criança começa a nomear a dor – Wittgenstein está dizendo que a criança é
constituída como um sujeito através de suas comunicações com outras pessoas.
Subjetividade surge com a intersubjetividade e não é um estado primeiro. A noção de
externalização apresentada por Wittgenstein ecoa a tese (b) do holismo semântico –
falante e intérprete dividem esse mundo e muitas crenças acerca dele – e faz da
intersubjetividade elemento indispensável na formação do eu. É isso que ele quer dizer,
na citação acima, com a gramática da palavra “dor”. A gramática, isto é, as regras para o
uso da palavra “dor” está já presente no mundo dos falantes. Para a criança dar nomes
às suas sensações requer obediência às regras dos adultos. Para tecer sua rede de crenças
e desejos, a criança precisa das linhas deles:

46

And such as it is to be of these more or less I am,
And of these one and all I weave the song of myself.17
(Whitman, 2000 [1855], p. 32)

Negar que tecemos nossas redes de crenças e desejos com as linhas da alteridade
é correr o risco de cometer o mesmo erro que Descartes e Agostinho. É realmente
curioso o resultado da pesquisa desses dois filósofos. Ao fazer da linguagem algo
privado, acabam por deslocar a alteridade para o final de suas análises. A alteridade, no
caso dos dois, será representada por ninguém menos que... Deus. Para Agostinho, será
Ele quem assegurará “o acordo e a comunicação entre os homens” (Faustino, 1995, p.
30). Para Descartes, será Sua misericórdia que impedirá que nos enganemos todo o
tempo. Ora, levar a sério o que Freud insistiu ao longo de sua obra é trazer a alteridade
para dentro de casa. Não se trata de situá-la no além, a alteridade de que estamos
falando é a dos nossos pais, do outro com quem obrigatoriamente teremos que nos
identificar. Ribeiro (2000), por exemplo, insistiu ao longo de todo seu livro que
devemos assegurar a importância devida à identificação no processo de formação do eu.
Quando recalcamos a identificação, o retorno do recalcado é inevitável. Seja sob a
forma do falocentrismo, seja sob a forma da alteridade absoluta de um grande Outro,
como querem Descartes e Agostinho.

PRINCÍPIO DO PRINCÍPIO

Os argumentos apresentados a seguir contra o solipsismo em psicanálise e a
TSG de Laplanche partem do mesmo esforço contra o desvio biologizante em Freud.
17

E o que deve ser deles mais ou menos eu sou, / e desses todos eu teço a canção de mim mesmo.
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Preciso portanto ter cuidado ao falar em exteriorização, pois às vezes ele dá a
impressão que o eu existe desde o início, quando tudo parece mostrar o contrário.
Pretendo mostrar que o que há de “originário e natural” não é o eu, mas reações
instintivas do corpo da criança. É sobre essas reações que o sexual se apoiará.
Analisarei a seguinte passagem de Faustino (1995) para evitar esses enganos:

A Äußerung [exteriorização] congela-se nesse movimento de um eu que se
lança para fora de si mesmo, que se expressa para a alteridade e busca
interação. Nesse exteriorizar-se, em vez de pensante, o ser humano é
sobretudo um ser gestual. Na Äußerung não há reflexão do eu: enquanto se
exterioriza, o eu não se volta sobre si mesmo em sentido algum. Exteriorizar
é um ato de sair de si e não de voltar-se para si; é um ato que busca
interação, e não auto-reflexão ou autoconhecimento. Por isso seu modelo é o
de um ato imediato, pré-reflexivo, pré-cognitivo: ao gritar, o sujeito não
reflete sobre si mesmo; nem se conhece a si mesmo, mas tão-somente
exterioriza-se para que o outro – este sim – o conheça e conheça o seu
estado. (...) Numa Äußerung o eu só tem sentido como insuficiência de si,
o seu precipitar-se expressa uma necessidade de completude. A
exteriorização é um ato de linguagem que chama a alteridade e busca
compreensão. (...) uma exteriorização só se torna um “jogo de linguagem” se
puder ser compreendida por outra pessoa. (p. 65-6, grifo meu)

No princípio do princípio não há um eu, mas um organismo preparado para se
expressar. Essas expressões podem ou não tornarem-se linguagem. Esse organismo, aos
poucos, vai tomando consciência de si. A consciência de si como um eu é o último
ponto de um processo bem longo. Não saber de si como um eu não implica em ausência
de ação. O bebê é o agente de suas exteriorizações e é tratado como tal pelos adultos.18
O bebê está programado para fazer coisas que os adultos vão interpretar como sendo
sinais com significado (ele pede ajuda, sorri, chora de medo ou raiva, etc.). Seus sinais
são inteligíveis para nós, mas não para ele. (cf. Cavell, 1993, p. 223).

18

Isso não é contraditório com o que mostrarei no capítulo seguinte. Apesar de o bebê ser agente, ele, na
verdade, é também “agido” pelo adulto. Esse duplo lugar do infans, a um só tempo ativo e passivo, será
examinado posteriormente.
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É claro que as expressões do bebê são tomadas como significativas para os
adultos. Mas, e do lado do bebê, o que temos? Segundo Faustino, expressões. O
primeiro ponto a destacar é: a expressão da dor não consiste em descrever para si
mesmo seu próprio estado interno, mas tão-somente em exteriorizá-lo. Um bebê
ensimesmado não choraria, ele falaria, como a descrição de Agostinho diz, quando
“palavras se habituarem à boca”. O bebê ensimesmado é aquele que Freud (1911)
descreve em “Formulações sobre os Dois Princípios...”, bebê que é uma ficção:

Corretamente objetar-se-á que uma organização que fosse escrava do
princípio de prazer e negligenciasse a realidade do mundo externo não se
poderia manter viva, nem mesmo pelo tempo mais breve, de maneira que
não poderia ter existido de modo algum. A utilização de uma ficção como
esta, contudo, justifica-se quando se considera que o bebê – desde que se
inclua o cuidado que recebe da mãe [para Freud é o cuidado da mãe e não a
mãe: isso, claro, é parte fundamental da ficção] – quase realiza um sistema
psíquico deste tipo. Ele [quem? que sujeito?] provavelmente alucina a
realização de suas necessidades internas; revela seu desprazer, quando há
um aumento de estímulo e uma ausência de satisfação, pela descarga motora
de gritar e debater-se com os braços e pernas [é isso que Wittgenstein
chamou de Äußerung (exteriorização)], e então experimenta a satisfação que
alucinou. [Como o bebê conseguirá sair desse verdadeiro círculo vicioso? E
por que sairia? Freud tenta responder:] Posteriormente, a criança de mais
idade aprende a empregar intencionalmente estas manifestações de descarga
[Abfuhräußerung] como métodos de expressar suas emoções. (ESB, XII, p.
279n1)19

Para conseguir expressar suas emoções usando intencionalmente suas
manifestações, exteriorizações, a criança deverá aprender com um adulto que vai lhe
preparar a gramática dessas emoções. O sujeito da intenção não é mais o sujeito da
Äußerung. Este não pensa primeiro e depois expressa sua dor, não elabora ou escolhe
racionalmente as formas de expressão: “o sujeito da Äußerung é o indivíduo que
exterioriza suas vivências internas, não o artista que premedita cuidadosamente a
melhor maneira de simular uma exteriorização”. (Faustino, 1993, p. 68). Quando Freud
19

Cf. GW, VIII, p. 232n1. [Comentários entre colchetes são meus].
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fala de “alucinação da realização de suas necessidades internas” ele joga o bebê num
círculo vicioso. Quem sairia de posição tão privilegiada? Não seria melhor continuar
para sempre se satisfazendo ao invés de se arriscar no mundo em busca de verdadeira
satisfação? Nenhum organismo sairia dessa posição, é por isso que o próprio Freud
assegura que tal organismo jamais existiu. Se quisermos uma psicanálise da criança
razoável, deveremos, antes de tudo, falar de crianças que... existem.
Gostaria de insistir um pouco mais no final da citação de Freud. As crianças,
quando começam a exteriorizar sensações por meio de palavras, estão colocando
palavras no lugar de suas “expressões naturais ou primitivas” e não de sensações
consideradas em si mesmas. Ou seja, o movimento não é duplo: ter a emoção e depois
expressar a emoção. O movimento é um só: a expressão da emoção.

*
*

*

A idéia de que a criança é egocêntrica não pode estar certa, pois a aprendizagem
da linguagem seria realmente misteriosa! Como as exteriorizações – gritos, gemidos etc.
– poderiam se tornar pedidos, palavras, canções, se a criança fosse fechada em si
mesma? Como poderia haver, por fim, qualquer forma de identificação? Observar como
as crianças começam a falar é um ótimo remédio para a doença do solipsismo. Antes de
começar a falar, a criança está aprendendo muitas coisas que a prepara para linguagem e
muito do que é aprendido é de natureza especificamente interpessoal:

Esta é uma das implicações da idéia de Wittgenstein que aprender uma
linguagem é aprender uma forma de vida, que eu leio como dizendo que
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muito sobre as formas de uma comunidade já deve ser compartilhada antes
que alguém possa interpretar outros e ser interpretado por eles; e que essas
maneiras compartilhas não podem elas mesmas serem colocadas em
palavras, embora nada pudesse ser dito sem elas. (Cavell, 1993, p. 130)

Num texto chamado “Buts du processus psychanalytique”, Laplanche (1999i)
mostra o quão intersubjetivo é o processo da formação do eu. Se, de início, a relação
entre a criança e o adulto se estabelece num nível autoconservativo, que constituirá a
base da comunicação, isso não permanecerá assim por muito tempo, pois esta base
autoconservativa será “habitada, infestada, parasitada por uma comunicação que se
produz numa só direção: do adulto à criança” (p. 230). As mensagens do adulto, sob a
forma autoconservativa seriam por exemplo: vou te alimentar, vou cuidar de você etc.;
essas mensagens, todavia, são “compromissadas” (no sentido freudiano do termo) com
fantasias sexuais inconscientes do adulto. Essas mensagens passam então a ser
enigmáticas: não mais ‘vou te alimentar’, mas ‘vou te enfiar a comida’, no sentido
sexual de intromissão.
Frente a essas mensagens, o bebê é passivo, pois “ele não tem a resposta
instintual apropriada”, ele terá que traduzir depois essas situações traumáticas. Daí a
conclusão sempre afirmada por Laplanche: o verdadeiro hermeneuta é o bebê, é a
criança que fará a hermenêutica da mensagem. É preciso sublinhar a radicalidade dessa
situação: “o ser humano, do ponto de vista sexual, é centrado de início sobre o outro, ele
gravita em torno do outro: é o que chamo um copernicianismo fundamental”. (op. cit.,
p. 231).
O movimento ptolomaico, no entanto, não cessa de se produzir, via as traduções
do eu. O que Laplanche quer frisar é que o movimento psicanalítico é copernicano, ao
mostrar que o outro se tornará, com o tempo, interno. Mostrarei como essa leitura de
Laplanche é coerente com o pragmatismo, em especial o de Davidson, em dois pontos:

51

a primazia do outro na formação do eu; e a crença de que não temos um único núcleo de
racionalidade, ou um único eu.

O OUTRO DO OUTRO

Eu não sou eu nem sou o outro,
sou qualquer coisa de intermédio.
Mário de Sá Carneiro

Até aqui falei sobre a intersubjetividade e como é fundamental atentarmos a ela
quando se fala de formação do eu. Mostrei como Wittgenstein pode ajudar a psicanálise
a evitar o solipsismo e mitos como o da linguagem privada, mostrando como o outro
está presente na constituição do eu. Todavia, a intersubjetividade para a psicanálise se
mostra atravessada pelo inconsciente e pela sexualidade. É sobre isso que falo nessa
seção.
Num texto chamado “Notes sur l’après-coup”, Laplanche (1999b) cita o seguinte
trecho da Interpretação dos Sonhos:

Um rapaz que era grande admirador da beleza feminina falava, certa
vez – assim diz a história -, da bonita ama-de-leite que o amamentara
quando ele era bebê: “Lamento”, observou ele, “não ter aproveitado
melhor aquela oportunidade.” Eu tinha o hábito de citar essa anedota
para explicar o fator da “ação retardada” [no original,
Nachträglichkeit, o nosso a posteriori] no mecanismo das
psiconeuroses. (ESB, IV, p. 209; GW, II-III, p. 211)

Sem querer entrar diretamente na discussão sobre a Nachträgligkeit (a
posteriori) empreendida pelo autor, passo ao que me interessa. Ele argumenta que a
sexualidade oral não é uma pura invenção do adulto, e ainda: “se a sexualidade do
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adulto é despertada pelo espetáculo da criança ao seio, é porque ela reteve e conservou
os traços de sua própria sexualidade infantil.” (Laplanche, 1999b, p. 64). Algo da
experiência infantil, pré-lingüística, se mantém e têm papel fundamental na vida
posterior do sujeito.
Laplanche ainda lembra que, na anedota de Freud, há uma importante ausência:
a ama-de-leite. Freud leva em conta somente dois interlocutores: o sujeito infantil e o
sujeito adulto; “um chupa o seio, o outro experimenta o prazer erótico.” O que leva
Laplanche a concluir: Freud ignora a ama-de-leite e a sexualidade dela. Esquecida a
teoria da sedução, o seio é tratado como um objeto para a criança, e não como uma zona
erógena para a ama. Para sanar esse esquecimento, Laplanche vai adicionar à lógica do
a posteriori um terceiro termo: a mensagem da ama para a criança.
Ao levar em consideração a sexualidade adulta na cena da amamentação, cena
onde certa excitação terá lugar no bebê, Laplanche agrega mais um elemento ao
conceito de a posteriori: a idéia de tradução. Para ele, “o a posteriori é impensável sem
um modelo de tradução: ele pressupõe que qualquer coisa é proferida pelo outro, que é
a posteriori retraduzido e reinterpretado.” (op. cit., p. 65). Por um lado, Laplanche
introduz a noção do outro, e por outro, o modelo de tradução. O que o leva à seguinte
conclusão:

Mesmo se nós focalizarmos toda nossa atenção sobre a direção
temporal retroativa [do presente para o passado, como na anedota], no
sentido onde qualquer um reinterpreta seu passado, este passado não
pode ser puramente factual, um “dado” bruto, não transformado. Ele
contém de uma maneira imanente qualquer coisa de anterior – uma
mensagem do outro. É impossível fazer progredir uma posição
puramente hermenêutica [tema que voltarei nos capítulos 6 e 7 dessa
dissertação] – em outros termos que cada um interpreta o passado em
função de seu presente – pois o passado já tem um depósito de
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qualquer coisa que demanda ser decifrado que é a mensagem da outra
pessoa. (op. cit., p. 65-6)20

Ao esquecer a babá, Freud deixou de ver o inconsciente do adulto. O mamilo
excitado deixa de ser um objeto de enigma e passa a ser um objeto de consumo. O
fundamental dessa história é que Laplanche faz notar a alteridade do outro. Não é só a
primazia da alteridade... é a primazia da alteridade na alteridade. “Com o seio”, explica
Jacqueline Lanouzière (1994), “se coloca em movimento, de início, um processo de
excitação recíproca e de trocas relacionais nas quais a intersubjetividade encontra seu
ponto de partida”. Para a autora, no seio, “a criança encontra a mãe e também a mulher”
(p. 153). É impossível a mãe deixar o inconsciente de lado ao cuidar de seu filho.

Para concluir esse capítulo, gostaria de passar em resumo alguns dos seus pontos
principais. Comecei dizendo que ao reler e revigorar a teoria da sedução, Laplanche deu
especial importância ao outro. O tal ‘pai perverso’ que Freud temia não ser encontrado
em todas as famílias é apenas o que ele mesmo havia descoberto: todos somos habitados
por um outro. O que há de perverso é a sexualidade. Essa primazia do outro tem como
efeito questionar um mito freqüente na psicanálise que é o mito do bebê solipsista. Seja
com uma roupagem biológica, seja filosófica, esse mito encontra subsídios no “ponto de
vista da primeira pessoa”. Tendo como representante máximo dessa perspectiva o
filósofo René Descartes, sua proposta é que encontramos no eu fundamentos para o
conhecimento e para a existência. Wittgenstein e, depois dele, o pragmatismo de Rorty
e Davidson, mostram que a “perspectiva do intérprete” é mais coerente ao explicar a
formação do eu, dando ênfase no papel da comunidade e do outro. O pragmatismo nos
20

Os comentários entre colchetes são meus.
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ajudou a dissociar, de uma vez por todas, o sujeito cartesiano do sujeito da psicanálise,
opondo-os de maneira radical. Por fim, mostrei que as teses de Laplanche e de
Davidson se aproximam em muitos pontos que serão desenvolvidos no capítulo 8. A
idéia de que eu e isso se formam num mesmo movimento nos ajudará a compreender o
argumento de Davidson desenvolvido em “Paradoxos da Irracionalidade”, que requer
pelo menos dois núcleos de racionalidade para explicar os atos supostamente
irracionais. Além disso, as teses de Laplanche são consoantes com a insistência de
Wittgenstein (e também Austin) na forma de vida e no aspecto de ação que a linguagem
tem.
Por fim, sustento que a ação da linguagem não se vê livre do parasitismo da
sexualidade inconsciente. No exemplo do aleitamento isso fica claro. A linguagem (não
verbal, no caso) da mãe é ação sobre o bebê, não só ação alimentícia, mas também
sexual. Da relação ali estabelecida mensagens serão implantadas, como diz Laplanche,
para depois serem traduzidas pelo bebê ao longo de seu desenvolvimento. Se o
pragmatismo revela que a formação do eu não poderia dispensar a presença do outro, a
psicanálise mostra que essa presença é duplicada pelo outro que habita o adulto.

CAPÍTULO 3
AS ORIGENS FEMININAS DA SEXUALIDADE E A IDENTIFICAÇÃO FEMININA PRIMÁRIA
Pode-se suspeitar que o elemento
essencialmente recalcado é sempre o
feminino. (...) O que os homens recalcam
essencialmente é o elemento da
pederastia.
ESB, I, p. 347.

O FEMININO APARECE
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No capítulo anterior, expliquei como a teoria da sedução generalizada leva em
consideração a alteridade. Terminei lembrando que na cena de aleitamento muitas vezes
a mãe era apagada, ou melhor, não eram levados em consideração o inconsciente da
mãe e as mensagens que ali emergem. Freud estava muito perto disso quando, nos Três
Ensaios sobre a Sexualidade, diz:

O trato da criança com a pessoa que a assiste é, para ela, uma fonte
incessante de excitação e satisfação sexuais vindas das zonas erógenas,
ainda mais que essa pessoa – usualmente, a mãe – contempla a criança com
os sentimentos derivados de sua própria vida sexual: ela a acaricia, beija e
embala, e é perfeitamente claro que a trata como o substituto de um objeto
sexual plenamente legítimo. A mãe provavelmente se horrorizaria se lhe
fosse esclarecido que, com todas as suas expressões de ternura, ela está
despertando a pulsão sexual de seu filho e preparando a intensidade
posterior desta. Ela considera seu procedimento como um amor “puro”,
assexual, já que evita cuidadosamente levar aos genitais da criança mais
excitações do que as inevitáveis no cuidado com o corpo. Mas a pulsão
sexual, como sabemos, não é despertada apenas pela excitação da zona
genital; aquilo a que chamamos ternura um dia exercerá seus efeitos,
infalivelmente, também sobre as zonas genitais. (ESB, VII, p. 210)

Anteriormente a esta passagem, Freud aposta numa “investigação psicológica”
que permita estabelecer a identidade entre o amor sexual e a atenção (carinho, higiene
etc.) de quem cuida da criança. E ainda no mesmo trecho, o autor adverte que “os pais
neuróticos têm caminhos mais diretos que o da herança para transferir sua perturbação
para seus filhos” (p. 211-2). Acredito que as pesquisas de Laplanche vão no sentido de
investigar por que Freud deixou essa trilha aqui palmilhada. Afinal, boa parte dos
elementos que encontramos na sua teoria da sedução generalizada está esboçada nessa
breve passagem do texto freudiano: a confusão entre os cuidados e a sexualidade; as
mensagens, sejam elas transmitidas pela precaução que a mãe tem em não excitar
demais os genitais da criança ou pela “ternura desmedida” com que a tratam; e o
aspecto inconsciente de todo esse processo (“a mãe se horrorizaria se soubesse”).
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Espero ter demonstrado no capítulo anterior pelo menos alguns motivos pelos quais
Freud acabou abandonando esse caminho que vez ou outra aparece em sua obra.
Um outro elemento que se poderia deduzir da cena do aleitamento e dos
cuidados maternos é a passividade da criança diante do adulto. Assim como em relação
ao que foi visto acima, esse é outro elemento presente no texto freudiano – a noção de
desamparo mostra isso –, mas também nunca explorada em seus aspectos psicosexuais.
É justamente sobre a passividade que falo nesse capítulo. Qual sua importância na
formação do eu?
Para responder essa questão, apresentarei sumariamente alguns argumentos de
Ribeiro (2000) e André (1996), para, em seguida, analisar o filme A Lei do Desejo, de
Almodóvar.
Qual a importância da passividade inicial do bebê humano na formação do eu?
Acredito que, para Ribeiro, essa é uma questão que demanda conhecimento sobre os
primeiros momentos do narcisismo... na teoria psicanalítica. O autor, retomando alguns
argumentos de Vichyn (1984), narra como foi o nascimento do conceito de narcisismo.
O conceito de identificação é retomado com freqüência nas discussões ocorridas
na Sociedade Psicanalítica de Viena (SPV) nos anos 1910-20. Esse conceito era
correlacionado reiteradamente com narcisismo e homossexualismo.
A associação entre narcisismo e homossexualismo já havia sido introduzida no
círculo dos discípulos de Freud por Sadger. Num de seus casos apresentados, ele
concluía que “o homossexual se admira através do desempenho simultâneo do papel da
mãe e de si mesmo enquanto filho querido” (Ribeiro, 2000, p. 14). Com essa teoria em
mente, Sadger associava três elementos: narcisismo, amor objetal e identificação
precoce com a mãe.

57

Contrariamente a Sadger, Freud apresenta uma outra teoria sobre o
homossexualismo. Para Freud, o amor que o menino sente pela mãe é recalcado e esse
processo tem como conseqüência a transformação do ódio que o menino sentia pelos
rivais do mesmo sexo em amor:

Segundo Freud, teria havido uma fase inicial totalmente dominada pela
ligação libidinal com a mãe, ligação que, presume-se, não compartiria
vínculos identificatórios e que seria, apenas num período tardio,
transformada em identificação com o objeto e em investimento de outros
objetos anteriormente colocados em posição de rivalidade. (op. cit., p. 15).

A conclusão que se pode tirar da passagem acima é que amor objetal e
identificação são fenômenos mutuamente excludentes. Se em Sadger a identificação
com a mãe está no centro de sua teorização sobre o narcisismo e o homossexualismo,
para Freud essa identificação é afastada completamente. Para Ribeiro, “o deslocamento
da identificação com a mãe para um período mais tardio do desenvolvimento psíquico
talvez represente o primeiro passo rumo a uma concepção anobjetal do narcisismo
primário em Freud” (ibidem.). Rumo também, como mostrei no capítulo anterior, ao
risco de solipsismo.
Sadger vai aos poucos mudando sua teoria, influenciado pelos argumentos (e/ou
autoridade) de Freud. Essa mudança na teoria de Sadger é o fragmento histórico do
movimento psicanalítico que indica uma negação da identificação precoce com a mãe.
Depois de comentar o texto de Vichyn, Ribeiro passa a analisar alguns textos de
Freud,

ainda

buscando

relacionar

os

temas

narcisismo,

identificação

e

homossexualismo. O primeiro texto estudado é a terceira parte do ensaio sobre
Leonardo da Vinci. Nesse material, a hipótese sobre o homossexualismo é um
prolongamento daquela aventada nas discussões da SPV. A idéia era que o homossexual
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tivera uma intensa ligação erótica com a mãe e um pai ausente. A questão que se impõe
é: como um menino submetido a uma maciça influência da mãe, com a qual uma
influência paterna não viesse competir, poderia gerar uma ligação erótica com a mãe?
Não seria mais sensato pensar que esse menino se identificara com ela?21 Para Ribeiro,

a afirmação da existência, no homossexual masculino, de uma ligação
erótica inicial com a mãe, anterior à identificação, vem garantir o lugar de
uma posição masculina que deve, a qualquer preço (ao preço do biologismo
e do filogenetismo), prevalecer sobre a posição feminina, mesmo quando é
esta que se coloca em primeiro plano, como pode ser observado nos casos de
homossexualidade masculina estudados por Freud. (op. cit., p. 21).

Uma das formas de fazer prevalecer essa posição masculina é afastar, sempre
que possível, a proximidade do narcisismo com o amor objetal, ou seja, “a possibilidade
de fazer coincidir as relações narcísicas de identificação com as ligações libidinais com
o objeto” (ibidem.). Afastada essa possibilidade, um argumento paradoxal sobre o
mecanismo responsável pelo homossexualismo masculino torna-se possível. O
homossexual deseja outros homens para manter-se fiel ao amor (recalcado) que sente
pela mãe. O desejo homoerótico é mantido, de acordo com esse argumento, pela forte
ligação heteroerótica que o menino tem com a mãe. Para Ribeiro, tal hipótese é “a
conseqüência inevitável do ponto de vista que faz da identificação uma espécie de
derivado do recalcamento ou perda do amor de objeto” (op. cit., p. 22).
Gostaria de acrescentar uma crítica a essa teoria, especificamente sobre a noção
de fidelidade tratada aqui. Pelos padrões ocidentais (e românticos?), a fidelidade implica
21

Essa questão não é retórica. Penso a teoria como um conjunto de crenças coerentes. Pragmatistas, desde
James e Dewey ensinam que boas teorias são melhores que outras porque são mais interessantes que as
piores. Por interessantes entenda-se: produzem mais resultados, abrem mais caminhos de investigação e
mostram-se mais frutíferas em suas aplicações. No capítulo 6 dessa dissertação, evidencio melhor o que
penso acerca da teoria psicanalítica, mas é importante salientar agora que interpreto a redescrição que
Laplanche e seus seguidores (Ribeiro e André, para citar os que trabalho) da teoria de Freud é exatamente
o tipo de “movimento de redescrição” sugerido por pragmatistas como Rorty e James. Voltarei a isso no
capítulo 6.
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em manter relações amorosas exclusivamente com uma pessoa. O argumento de Freud
parece sugerir que o homossexual é fiel não à mãe, mas à mulher, ao sexo feminino.
Uma fidelidade à mãe implicaria numa inibição de qualquer vínculo amoroso com
qualquer outra pessoa, homem ou mulher. É esse o caso de muitos solteirões e padres.
Freud acerta onde não vê ao propor uma fidelidade tão parcial. O homossexual é mesmo
fiel, não exatamente à mãe, mas sim à mulher (ao feminino) “dentro” dele.

O próximo texto examinado por Ribeiro é o caso Schreber, onde uma nova tese é
lançada no tocante ao homossexualismo. Freud salienta na ocasião o fato de o
homossexual ter-se fixado no narcisismo, exigindo assim um objeto de amor que tenha
um órgão genital como o seu. A tese encontrada no texto sobre Leonardo – o
recalcamento do amor objetal determinando um retorno ao narcisismo – está ausente no
caso Schreber. Curiosamente, agora, é o narcisismo que determina a escolha objetal.
Ribeiro detecta uma contradição entre essa hipótese e uma teoria sexual infantil
que diz que todos têm pênis... inclusive a mãe. A questão de Ribeiro é pertinente: “se a
mãe possui supostamente um pênis, por que motivo ela seria excluída como um objeto
de amor possível para o menino?” (ibidem. p. 26).
No texto de Schreber, a sexualidade é mais autônoma que no texto de Leonardo.
Autônoma no sentido de independente do outro – adulto libidinal que cuida da criança.
Isso é visível no fato de Freud considerar o homossexual alguém que deseja um órgão
como o seu e não mais o menino apaixonado pela mãe. Assim como a teoria sobre o
homossexualismo

guardava

um

paradoxo

–

heterossexualismo

gerando

homossexualismo – a teoria em Schreber também contém uma idéia paradoxal: como
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alguém poderia investir narcisicamente seus próprios órgãos genitais sem que eles
tivessem sido investidos anteriormente por um outro? (cf. ibidem.).
Um segundo paradoxo no texto de Schreber é apontado por Ribeiro. Sabe-se que
o paciente em questão desejava ser emasculado e ser a matriz de uma nova raça de seres
humanos. O desejo de castração é bastante contraditório com o suposto investimento
nos órgãos genitais durante aquele “narcisismo autônomo” descrito anteriormente.
Ribeiro surpreende-se com o fato de que na explicação de um delírio cuja idéia central
era transformar-se em mulher e gerar filhos não tenha trazido à baila uma possível
identificação com uma mulher. A sugestão do autor é que ao invés de interpretar o
desejo de Schreber com a frase “eu (um homem) amo (ele, um homem)”, deve-se fazêlo com uma outra: “eu (um homem) desejo ser transformado numa mulher”. Cabe
lembrar, para concordar com Ribeiro, o que diz Ferenczi (1992 [1922]): “A melhor
interpretação dos seus sonhos [e de seus delírios] é o próprio paranóico quem as faz” 22
(p. 192).
Ribeiro continua trabalhando Freud e analisa uma famosa passagem de Para
Introduzir o Narcisismo:

(...) estamos destinados a supor que uma unidade comparável ao eu não pode
existir no indivíduo desde o começo; o ego tem de ser desenvolvido. As
pulsões auto-eróticas, contudo, ali se encontram desde o início, sendo,
portanto, necessário que algo seja adicionado ao auto-erotismo – uma nova
ação psíquica – a fim de provocar o narcisismo. (ESB, XIV, p. 93; GW, X,
p. 142).

A primeira questão que essa passagem suscita é: o que é essa “nova ação
psíquica”? Freud não dará resposta a ela. Para Ribeiro, trata-se da identificação primária
22

O comentário entre colchetes é meu. O texto onde há essa passagem de Ferenczi chama-se “Paranóia”.
Outros artigos dele envolvendo esse tema e o homossexualismo mostram uma posição muito próxima à
de Freud (do texto sobre Leonardo). Apesar disso, Ferenczi reconhece, com Sadger, que a questão do
homossexualismo está na relação com a mãe.
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da criança com a mãe. Mostro a seguir qual foi a linha de raciocínio para que o autor
chegasse a essa conclusão.
Ribeiro questiona o suspeito fato de que no texto sobre o narcisismo a palavra
identificação não tenha aparecido nem sequer uma vez. É curioso já que, no texto sobre
Leonardo, o próprio Freud ligou a identificação com a mãe à instauração da
homossexualidade masculina. Para Ribeiro, uma discussão sobre esse tema poderia
“reacender o debate sobre a identificação com a mãe e de recolocar de pé o ponto de
vista de Sadger quanto ao caráter precoce dessa identificação.” (Ribeiro, 2000, p. 35).
Evitar falar da homossexualidade no texto sobre o narcisismo é se esquivar de
admitir a importância e a constância da identificação precoce com a mãe. É ainda
recusar que o narcisismo não existe fora das relações de objeto. (cf. op. cit., p. 37).
Ribeiro ainda debruça-se sobre outra passagem de Para Introduzir o Narcisismo, onde
se lê: “Incidentalmente, conheço casos de neurose sem que o ‘protesto masculino’ ou,
como o encaramos, o complexo de castração, não desempenha qualquer papel
patogênico, nem sequer chegando a aparecer.” (ESB, XIV, p. 109-10).
Para contestar a teoria do “protesto masculino”, de Adler, Freud foi capaz de
abrir mão de um dos pilares do complexo de Édipo. Para Ribeiro, a convicção da não
universalidade do complexo de castração é “tributária de uma valorização do pênis e de
uma identificação com o pai supostamente mais importantes que a identificação com a
mãe e a valorização dos órgãos genitais femininos.” (Ribeiro, 2000, p. 39-40).
Ribeiro prossegue sua análise, salientando alguns pontos sobre a formação do
ideal do eu. Um parágrafo de Para Introduzir o Narcisismo resume o processo:

Esse eu ideal é agora o alvo do amor de si mesmo desfrutado na infância
pelo eu real. O narcisismo do indivíduo surge deslocado em direção a esse
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novo eu ideal, o qual, como o eu infantil, se acha possuído de toda perfeição
de valor. Como acontece sempre que a libido está envolvida, mais uma vez
aqui o homem se mostra incapaz de abrir mão de uma satisfação de que
outrora desfrutou. Ele não está disposto a renunciar à perfeição narcisista de
sua infância; e quando, ao crescer, se vê perturbado pelas admoestações de
terceiros e pelo despertar de seu próprio julgamento crítico, de modo a não
mais poder reter aquela perfeição, procura recuperá-la sob a nova forma de
um eu ideal. O que ele projeta diante de si como sendo seu ideal é o
substituto do narcisismo perdido de sua infância na qual ele era o seu
próprio ideal. (ESB, XIV, p. 109-110; GW, X, p. 160).

As “admoestações de terceiros” são internalizadas – o que é um indício de
identificação, como fica claro mais adiante no texto quando Freud diz que a consciência
é uma incorporação (Verkörperung) da crítica dos pais. A passagem acima mostra uma
sobreposição do recalcado e de uma formação identificatória. Junta-se a isso o fato de
que moções pulsionais incompatíveis referentes ao eu originário são recalcadas. Resta
ainda responder a uma pergunta: “qual é a natureza exata das moções sexuais
incompatíveis, estreitamente ligadas ao narcisismo originário e que, quando não são
sublimadas, são recalcadas pelas exigências do ideal?” (Ribeiro, 2000, p. 44).
Para responder a essa questão, retomo a conclusão anunciada anteriormente.
Disse que a nova ação psíquica que organizava as pulsões parciais e, assim dava origem
ao eu, era a identificação primária, como explica Ribeiro:

A identificação feminina primária [que não se confunde inteiramente com a
identificação precoce com a mãe] funciona como uma formação narcísica
ainda hesitante entre a unificação e a dispersão, mas ainda assim capaz de
organizar parcialmente um auto-erotismo inteiramente marcado pela ação
traumática e invasiva da sexualidade inconsciente do adulto sobre a criança.
(op. cit., p. 47).

Nos seus primórdios tal identificação é incapaz de cobrir a totalidade das
vivências eróticas e auto-eróticas, acarretando um primeiro núcleo inconsciente. Nesse
momento, está instalada a primeira oposição entre o recalcado e as forças recalcantes.
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Tendo essa teoria em mente é possível definir a natureza daqueles movimentos
pulsionais incompatíveis recalcados na origem do eu:

Esses primeiros momentos de formação do eu se confundem, então, com um
narcisismo totalmente impregnado de feminilidade, o que nos leva a pensar
que não é tanto a mulher que é narcísica por excelência, como queria Freud,
mas que o narcisismo é, originariamente, feminino por excelência. Logo, as
moções sexuais incompatíveis, das quais ele nos fala, mantêm um vínculo
inaceitável com uma satisfação pulsional que oscila indefinidamente entre a
dispersão atuo-erótica e a unificação narcísica, e são tributárias de uma
situação originária de sedução em que a “penetração generalizada” à qual a
criança é submetida lança os germes pulsionais de uma feminilidade fadada
ao mais enérgico recalcamento. Essas moções sexuais remetem, em última
instância, à interface do recalcado com as forças de recalcamento. (op. cit.,
p. 48).

A partir da passagem precedente, pode-se perguntar: se o narcisismo é
impregnado de feminilidade, e esta, muitas vezes sob o risco da dispersão auto-erótica,
é recalcada, como se dá o retorno do recalcado? Em outras palavras, como esses
movimentos pulsionais ligados à feminilidade originária ganham expressão após o
recalcamento? Como reaparecerá esse corpo penetrado de forma generalizada,
submetido à absoluta passividade, disperso em desejos desligados entre si?
Evidentemente, que a feminilidade recalcada reaparecerá da mesma forma que qualquer
elemento psíquico recalcado: sob disfarces infinitos, submetido aos processos de
deslocamento e condensação, nos sonhos, nas parapraxias. Entretanto, há, por assim
dizer, formas típicas do retorno da feminilidade, dentre as quais gostaria de destacar
algumas formas de homoerotismo, de transexualismo e travestismo.
Não é objetivo desse trabalho aprofundar essa questão, mas gostaria de analisar
o filme A Lei do Desejo, de Almodóvar, onde estão presentes o homoerotismo e o
transexualismo. Minha hipótese é que o diretor espanhol consegue, em sua película,
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registrar algumas importantes formas do retorno do feminino e ao mesmo tempo
salientar o quanto de feminilidade há no narcisismo e na constituição do eu.

A LEI DO DESEJO

Primeiramente, faço uma sinopse do filme para que o leitor possa ter em mente
os pontos principais da narrativa. Depois da première de seu último filme – cuja última
cena é mostrada ‘dentro’ de A Lei do Desejo – o diretor Pablo Quintero é abandonado
pelo seu namorado, Juan, que viaja para uma pequena cidade. Para tentar esquecê-lo,
Pablo prepara um novo projeto: produzir A Voz Humana, de Jean Cocteau, estrelada por
Tina, irmã de Pablo, e por Ada, filha adotada de uma ex-namorada de Tina. Na festa de
celebração do êxito da peça, Pablo é seduzido por Antonio. Nessa mesma noite,
Antonio tem sua primeira relação homossexual. Vendo que Antonio é um amante
possessivo, Pablo tenta se livrar dele, sem sucesso. Antonio pede a Pablo que escreva
para ele usando um pseudônimo de mulher – o nome escolhido é Laura P., personagem
de seu próximo filme, a ser representado por Tina. Quando Antonio descobre que Pablo
ainda gostava de Juan, ele vai até ao vilarejo onde ele se encontra e o joga num abismo.
Quando fica sabendo da morte de Juan, Antonio bate, propositalmente (?), o
carro em alta velocidade contra uma árvore. Ele fica bastante machucado e perde a
memória devido ao acidente. Tina tenta ajudá-lo a recobrar a memória contando para
ele que ela na verdade é irmão dele. Há muito tempo ela fugira com o pai para o
Marrocos e lá fizera uma operação para se transformar em mulher, atendendo assim ao
desejo do pai-amante. Nesse entretempo, Antonio seduz Tina e começa a namorá-la.
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Pablo recupera a memória e quando fica sabendo que Tina e Antonio estão juntos, teme
que Antonio possa novamente cometer alguma loucura.
Antonio desconfia que Tina já sabe da verdade e a faz, juntamente com Ada, de
refém. Ao chegar até a casa de Tina, Pablo sugere a Antonio que o tome em lugar das
reféns. O acordo é feito, mas Antonio pede aos policiais uma hora para que os dois
possam conversar. Com os policiais, Ada e Tina na rua, olhando para a janela do
apartamento, Antonio e Pablo fazem amor. Logo após, Antonio suicida-se com um tiro.
Pablo pega sua máquina de escrever e joga pela janela. Quando cai numa caçamba, ela
explode. O filme termina com o abraço de Pablo e o corpo de Antonio, como uma Pietà,
na frente a um altar em chamas.

Já no início da exibição de La Ley del Deseo, de Almodóvar, quando aparecem
os créditos do filme em folhas datilografadas que passam uma a uma, o espectador
suspeita de metatextualidade. Um filme sobre filmes? Literatura sobre literatura? Já na
primeira cena, a suspeita é confirmada: uma cena de um filme de Pablo, diretor de
cinema que será o protagonista do próprio filme. Na referida cena, um diretor pede a um
ator que se mire no espelho, que beije seu reflexo, que se masturbe, dizendo: “foda-me,
foda-me”. Depois que goza, o assistente paga o ator e diz que ele pode ir. Há um corte
aqui e passamos ao “filme de verdade”.
Essa primeira cena, como se fosse um filme interno, é de fundamental
importância para a interpretação que proponho nas páginas seguintes. De fato, o próprio
Almodóvar alerta em diversas entrevistas que a primeira cena de seus filmes são como
um prólogo, um resumo da história que se seguirá. Então, o que diz essa primeira cena
em A Lei do Desejo? A masturbação, o narcisismo e o homossexualismo são os temas
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mais evidentes. Ficaríamos nisso se não houvesse a voz do diretor, ao fundo e
autoritária, ditando ao ator o que deveria fazer. Esse elemento soma outros temas aos já
apontados: a submissão e o masoquismo.
Encaro, portanto, essa cena interna e estrangeira ao filme como sendo a
condensação do que virá depois. Vejo ainda o mis-en-abîme provocado por essa cena –
o diretor (Almodóvar) que fala sobre um diretor (Pablo) que fala sobre um outro diretor
(não nomeado) – como se fosse uma mensagem para o espectador: “atente, é sobre isso
que falo; é sobre fazer filmes, sobre inventar estórias e suas conseqüências”.

Pablo é um famoso diretor de cinema. Segundo ele próprio diz, numa entrevista,
deseja alguém que o adore, apesar de ter uma relação ambígua com o amor: o que mais
o atrai e o que mais o assusta no amor é o fato de ele “te absorver o tempo todo”. O
desejo de ser adorado é retomado no filme quando ele escreve para Juan, um namorado,
a carta que ele queria receber. Envia-a para Juan, pedindo que a assine e lhe reenvie a
carta. Uma outra característica da vida amorosa de Pablo é seu egoísmo. É um egoísta,
segundo sua irmã, Tina, “não no sentido material” – aliás, Pablo emprestara-lhe mais
uma vez uma quantia de dinheiro na cena anterior à qual ela diz isso. Que tipo de
egoísmo é esse? O próprio Pablo dá uma pista, quando numa cena em que briga com
Antonio, sujeito apaixonado por ele, se diz “frio”. Egoísta, ao que parece, no sentido de
evitar relações amorosas. Como diz Freud alhures, o narcisismo só tem um
impedimento: o amor objetal.
A relação de Pablo com Juan fica ao fundo do filme. Juan parece indeciso
quanto à sua escolha sexual e viaja para uma localidade não muito distante de Madri.
Quando Juan decide que quer tentar, pede a Pablo para “lhe ensinar”. Antes que isso
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possa acontecer, Juan é assassinado por Antonio. Junto ao corpo de Juan, os policiais
encontram a última carta que Pablo havia lhe escrito, onde se lia: “Faria qualquer coisa
para que me amasse, mesmo não me amando. Mas isto não se pode forçar.” Dizia ainda
que chorava ao pensar que Juan fez coisas por ele que não queria. E que nunca mais o
tocará. Uma carta de arrependimento ou de transformação? Não saberemos jamais, pois
a relação entre Pablo e Juan não aconteceu. Mas, estranhamente, estava presente durante
todo o filme. Como pode ser isso? É que a separação dos amantes ensejou que um
romance epistolar se iniciasse. O romance através das cartas coloca em evidência o
matiz ficcional do amor. Apesar de ausente, o amante marca presença na ficção
encarnada da carta.

Antonio aparece pela primeira vez no filme saindo do cinema onde acabara de
ser exibida a “primeira cena” descrita acima. Ele sai do cinema, dirige-se a um banheiro
e masturba-se, dizendo, tal como o ator: “foda-me! foda-me!”. Personagem estranho,
que chama atenção pela paixão que o domina. Essa estranheza fica evidente no primeiro
encontro entre ele e Pablo. Antonio pergunta-lhe o nome (obviamente, um pretexto) e,
em rápida conversa, Pablo o convida para ir até sua casa, ao que Antonio responde:
“não transo com homens”. Pablo se despede, mas é logo abordado por Antonio: “você
venceu, eu vou”; “mas, isso não é uma competição”, diz Pablo; “é sim... e acabo de
perdê-la...”, encerra Antonio o diálogo que se reiniciará na cama. Que competição é
essa que Antonio está implicado? O que ele quer? E por que parece querer com tanta...
violência?
Na cama, Antonio indaga Pablo se ele tinha alguma doença venérea, pois ele era
muito promíscuo. A seguir, diz precisar saber de algo e pergunta: “você quer transar
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comigo?”. Esse breve diálogo que se dá antes de Antonio ser penetrado por Pablo, põe
de imediato algumas questões ao espectador: o que Pablo representa para Antonio? Um
homem promíscuo? Um ideal com o qual se identifica? Um objeto que deseja só para
si? Ao longo do filme, até a última cena, essa representação vai se construindo, sem no
entanto, aparecer claramente.
Uma das possibilidades que retomarei adiante é que Antonio deseja Pablo só
para si. O que me faz pensar nisso é a relação de ódio que Antonio estabelece com Juan,
com quem Pablo mantém um caso amoroso. Quando lê “a carta de Juan” – aquela carta
que Pablo escreveu para si mesmo, mas que Juan assinou – fica enfurecido. Se, com
Antonio, ele perdeu uma suposta competição, com Juan, ele (supostamente) vencerá,
matando-o. A competição com Antonio ainda não está clara, mas com Juan é evidente:
ele compete pelo amor de Antonio. Uma outra maneira de encarar as coisas, é pensar
que Antonio tem inveja de Pablo. Em certo momento, ele diz: “Quero tudo que seja de
Pablo”. Além de ter comprado uma camisa como a de Pablo, destrói seu objeto de amor,
como no conto “A Legião Estrangeira”, de Clarice Lispector, onde uma garotinha acaba
assassinando o pintinho da vizinha por desejá-lo mais que tudo. Essa é a marca da
inveja: desejar o que é do outro, para destruir. Portanto, em resumo, já temos duas
hipóteses: Antonio deseja Pablo só para si e/ou tem inveja dele.

O PAI APARECE
Cañizal observa que “não é normal” encontrar pais na filmografia do cineasta
manchego. É significativa a resposta do próprio Almodóvar sobre esse fato:
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Nunca pensei nisso, mas deve existir algum problema com os pais. Na época
de Laberinto tinha idéias fixas sobre essa questão. Agora isso passou porque
mudei muito, mas então o complexo de Édipo era algo que mexia comigo e
eu procurava um pai e o procurava nas pessoas que me rodeavam. O que
acontece é que, em razão de meu caráter, o pai que eu teria gostado de ter
era um pai que me permitisse a possibilidade de adotá-lo, uma espécie de
filho-pai. (Cañizal, 1996, p.40n33)

Querer transformar o pai num filho não estaria entre os primeiros esforços da
criança por transformar suas experiências passivas em atividade? Como a garotinha que
brinca com bonecas, para, dessa forma, tomar o lugar da mãe nos cuidados a ela
dispensados, e também para submeter a boneca à passividade que outrora era sua.23
Nenhum pai está presente em A Lei do Desejo. A presença paterna é assegurada
somente pela lamentação de Tina. Ora, é justamente essa atividade – consciente ou
inconsciente – do pai sedutor que deverá ser dominada pela criança. É sobretudo a
passividade sexual que deve ser transformada em atividade. Gostaria de especular um
pouco sobre a relação entre Tina e seu pai trazendo à baila algumas idéias de Jacques
André.
O autor observa que uma das conseqüências do abandono da teoria da sedução é
um apagamento do pai libidinal e sedutor. André ainda adverte que abandono pode
significar recalcamento. Para ele o abandono/recalcamento da teoria da sedução e a
recusa da feminilidade estão ligados. Valem a pena ser citados dois parágrafos que
resumem o ponto de vista dessa teoria:

Um indivíduo, o recém-nascido, cujas “montagens somato-psíquicas situamse predominantemente no nível da necessidade”, confronta-se com
“mensagens” (significantes verbais, mas sobretudo não-verbais: gestos,
expressões, comportamentos etc.) que emanam do ambiente adulto. Se essas
mensagens são, em um mesmo movimento, enigmáticas e traumáticas, não é
tanto pelo simples fato de que a criança não possui o código delas e teria de
23

Cf. Além do Princípio do Prazer, a brincadeira com o carretel faz parte dessa tentativa da criança de
transformar passividade em atividade. Cf. ainda “Sexualidade Feminina” (ESB, XXI, p. 271)
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adquiri-lo, mas porque o mundo do adulto é infiltrado por significantes
inconscientes e sexuais dos quais ele mesmo não possui o código. Essas
mensagens sexuais inconscientes deixam vestígios nos chamados lugareserógenos, objetos-fonte da vida pulsional, e produzem um movimento de
clivagem e de deriva que acaba levando à atividade auto-erótica.
O momento inaugural da vida psicossexual situa-se, em relação ao infans,
em uma dupla alteridade: a do adulto e a do inconsciente do adulto. Se,
nesse “encontro”, trata-se menos de relação que de sedução, é porque a
criança, dada a sua prematuridade, vê suas capacidades de compreensão e
elaboração ultrapassadas pelo que lhe é assim “injetado”. A vida
psicossexual não começa pelo “eu introjeto”, nem tampouco por “eu me
alimento e aproveito isso para sugar”, mas por um ele implanta, ele
intromete; e sem saber o que faz. A criança é tomada pela tormenta do
sexual muito além do que sua “resposta” auto-erótica lhe permite aplacar. A
criança é penetrada por efração. (André, 1996, p. 98).

A hipótese de Jacques André é que do “ele intromete” (o pai e o seu
inconsciente) ao “sou submetido ao coito pelo pai” há um caminho profundamente
traçado. Para ele, “o ser-efractado da criança seduzida antecipa-se ao ser-penetrado da
feminilidade e o perfila” (op. cit., p. 99). Como se pode ver, o autor atribui a situação
intersubjetiva de sedução, ao desejo penetrante do pai, uma importância decisiva na
constituição da feminilidade primária. Sua elaboração toma por “inseparáveis e
coalescentes a excitação, a fantasia associada e a situação de intersubjetividade (de
sedução) constitutiva da psicossexualidade” (op. cit., p. 102-3).
A relação entre Tina e seu pai pode ser vista uma versão ampliada do que ocorre
na sedução paterna. O desejo do pai acaba se tornando a lei do desejo de Tina. 24 O
recurso radical utilizado por Tina para metabolizar a “efração” causada pela sexualidade
24

Tina será também a protagonista de La voix humaine. Como se sabe, trata-se da tragédia lírica, de Jean
Cocteau. Nela, conta-se a história de uma mulher, abandonada pelo seu amante, que vai se casar com
outra. A peça é um monólogo com a protagonista tendo uma conversa de adeus ao telefone,
freqüentemente interrompida por desconexões e outras vozes na linha. Seu humor varia da angústia a uma
calma forçada. As pílulas para dormir que ela havia tomado não faziam efeito, e ela laça seu pescoço com
o fio do telefone, num ato desesperado. Ela fala levantando-se, sentando-se, curvando-se, de joelhos,
perambulando pelo quarto até onde o a extensão do fio do telefone permite. Finalmente, ela cai na cama,
sua cabeça pendente, e o fone jaz jogado ao chão, como uma pedra. Almodóvar parece insistir nisso: é de
uma mulher abandonada que estou falando. Até que ponto todos nós temos/somos essa mulher
abandonada é uma questão que se coloca a partir de um comentário de Jacques André: “o outro sexo, para
qualquer um, homem ou mulher, é sempre o sexo feminino, na medida em que ele está pré-inscrito no
psicossoma da criança pela efração sedutora originária do outro (do adulto), e em que, ao ser-penetrado,
ele repete o gesto e mantém o enigma dessa efração” (André, 1995, p. 115).
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paterna foi transformar-se numa mulher. A feminilidade recalcada reapareceu na
realidade do corpo. Obviamente, o transexualismo é apenas uma das saídas, uma das
formas de retorno da feminilidade. O homoerotismo e o travestismo são outras saídas
possíveis.25

FANTASMAS SABEM PARA QUEM APARECEM

Tomo agora o homoerotismo de Antonio sob esse ângulo do retorno da
feminilidade recalcada. Logo após ler a carta fictícia de Juan, Antonio escreve um
bilhete para Pablo: “Você é um porco... se eu tivesse 16 anos, te denunciaria por
corrupção de menores... porque é isto o que você fez.” O que ele quer dizer com
corrupção de menores? Estaria ele se colocando como um menor? Como uma criança
diante de Pablo? Uma criança abusada, corrompida... mas que seduz e pede para que lhe
ensine o sexo? Que posição é essa que Pablo ocupa, dono de um saber sobre a
sexualidade, já que tanto Juan como Antonio pedem para lhes ‘ensinar’? A posição de
um pai, talvez?
Apesar de o pai de Antonio não aparecer no filme – é citado pela mãe apenas
como um político – é possível fazer um exercício imaginativo sobre a relação de
Antonio e seu pai. A carta que ele escreve a Pablo pode ser considerada como um sinal
de que a relação que tivera com o amante eliciara a volta de experiências afetivas
ligadas às primeiras seduções vivenciadas por ele. Caracteristicamente, como se sabe,
essas experiências obrigam a criança a uma posição passiva e seduzida e são prelúdio da
posição feminina e da feminilidade precoce. Antonio revive algo de sua relação com o
25

Safouan (1974) e Czermak (1991) discutem e tentam diferenciar o travestismo do transexualismo.
Ambos os autores não frisam muito o desejo do pai na formação do transexualista. A orientação lacaniana
dos autores teria contribuído para isso?
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pai, algo de traumático. Novamente é preciso recorrer à lógica dialética para se entender
como é possível coexistir no homoerotismo a vivência traumática da passividade e o
gozo nessa mesma passividade.
Jacques André sugere a expressão passividade pulsional que significa “gozar
com o que (nos) sucede, participar com gozo daquilo que penetra, que se intromete (em
nós)” (André, 1996, p. 108). A noção de passividade pulsional mostra que boa parte da
efração traumática sofrida pela criança só pode ser suportada sendo erotizada. Daí a
coexistência dialética do trauma e do gozo. Esclarece André: “o amor (traumático) do
pai, na medida em que excede a capacidade de elaboração psíquica da criança está na
origem do recalcamento da feminilidade primária; mas é também a condição de
existência e satisfação de uma feminilidade posterior.” (p. 105).
Quando avento a hipótese de que Antonio revive algo de sua relação com o pai
no caso que tem com Pablo não é somente pela sensação de ter sido seduzido ou
abusado. Penso também no paradoxo que é próprio da constituição sexual masculina,
indicado por Bleichmar (1993): “como poderia o filho homem receber o pênis do pai
que o torna sexualmente potente se não fosse a partir de sua incorporação? Incorporação
introjetiva que deixa a masculinidade entregue para sempre ao fantasma paradoxal da
homossexualidade” (p. 192). Estaria Antonio procurando essa “incorporação
introjetiva” do pênis paterno, algo que dê mais consistência à sua masculinidade?
Afinal, não é essa a cena inicial do filme, o beijo no espelho ordenado pelo diretor,
quem sabe figura paterna? O ódio sentido por Antonio é talvez nutrido, dentre outras
fontes, pelo paradoxo exposto. Para ser homem, Antonio tem que incorporar o objeto,
outorgado (imaginariamente) pelo pai, que simboliza a potência, mas, ao mesmo tempo,
recusa o desejo homossexual reativado pela introjeção identificatória. A tensão entre
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esses dois movimentos libidinais tornou-se mortífera para Antonio. Acumula-se a esse
paradoxo, a relação de Antonio com a mãe, que começo a interpretar cotejando a
citação abaixo:

Se a passividade, aquilo que é realmente recalcado no homem, é a
homossexualidade, é necessário explorar as duas vertentes que a constituem
enquanto estrutural e não como resíduo bissexual de alguma biologia
fantasmática: passivizado nos primeiros tempos da vida pela mãe fálicosedutora, não pode aceder à masculinidade senão através da
incorporação fantasmática do pênis paterno que oferece sua potência
articuladora ao mesmo tempo que submete analmente nos intercâmbios que
abrem os circuitos da masculinização. (Bleichmar, 1993, p. 192, grifos
meus).

Um elemento importante no que diz respeito à relação de Antonio e Pablo e que
é sobredeterminante aos que já mostrei é o cuidado com que aquele tem por este. Em
determinado momento do filme é apresentada a mãe de Antonio. Típica mãe
almodovariana: persecutória, autoritária e moralista. É curioso ver Antonio se
comportando da mesma forma que sua mãe na relação que estabelece com Pablo –
novamente é o processo de transformar o que é passivo em ativo. Como ela, bisbilhota
suas coisas, vigia e persegue. De certa forma chega a infantilizá-lo: dá-lhe banho e tenta
protegê-lo dos perigos (das drogas e da sedução de outras pessoas). Se acima
desconfiava que Antonio tinha Pablo como uma figura paterna, agora as coisas se
inverteram: Pablo é como um filho. Pablo dá a Antonio a possibilidade de ser como sua
mãe. Antonio, identificado com sua mãe, deseja fazer com alguém o que ela faz com
ele. Isso não é contraditório com a hipótese aventada acima de Antonio se ver como
uma criança diante de Pablo? Afinal, diante de Pablo, Antonio é como uma criança ou
como uma (sua) mãe? Ou ambos? Uma passagem de Ribeiro pode ajudar a esclarecer
essas dúvidas:
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O homossexual, ao se identificar com a mãe e, simultaneamente, fazer
coincidir seu objeto com a posição que era a sua própria enquanto criança,
cria uma situação em que a todo momento os papéis podem se inverter: a
posição da mãe tanto quanto a da criança funcionam como dois pólos que se
remetem reciprocamente. (Ribeiro, 2000, p. 34).

As duas hipóteses que sugeri não são contraditórias, pois há uma espécie de
dialética entre os investimentos narcísicos e os objetais. Ora Antonio é uma criança, ora
é a mãe. Vários elementos do filme mostram que Antonio só é uma mãe porque quer,
como criança, dominar uma situação traumática. Além disso, e sobredeterminando esse
movimento, há a busca de um objeto masculino para se libertar de sua mãe “fálicosedutora”. A última cena do filme deixará claro que Pablo acaba por ficar no papel da
mãe.
Antonio está no apartamento de Tina – ele a havia conhecido para “ficar mais
próximo de Pablo”, o que faz Tina crer-se mais uma vez enganada. Quando Tina
descobre o perigo que corre, tenta fugir em vão. Pablo, ao chegar ali, pede para que
Antonio a liberte. Ele o fará, caso Pablo fique com ele durante uma hora. É o que
acontece. Durante esse tempo, transam ao som de uma música, que podia ser escutada
da rua, onde vários policiais, Tina e Ada se encontravam.
Depois que transam, Antonio se levanta, caminha até a sala e se mata com um
tiro. Pablo vai até ele, e, com raiva, pega sua máquina de escrever e a joga pela janela.
Abraça o corpo já morto de Antonio e chora copiosamente, como Maria, na famosa
cena da Pietá.
Pablo é identificado, então, com Maria, a mãe. Antonio não encontrou o objeto
masculino que lhe afastasse de sua mãe. Como que obedecendo cegamente a uma lei, o
desejo de Antonio trilhou um caminho de tal forma a conduzir Pablo para o lugar de
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mãe. Ao invés de conseguir um pai – sedutor, que seja – conseguiu somente reeditar a
passividade da qual queria se ver livre. O suicídio de Antonio não seria também a
encarnação do narcisismo? Para ajudar a pensar sobre isso, transcrevo uma passagem do
próprio Almodóvar para explicar a gênese de La Ley del Deseo:

Tomei a mim mesmo como referência, e isto é como colocar diante de si a
pergunta: este é você ou não é? E na verdade não sei. Algumas das coisas
que vieram à tona ao olhar para meu próprio eu, me dão um pouco de medo
(...). Você está fazendo experiências com teu próprio eu e isso pode ser
doloroso e perigoso. É uma viagem psicológica muito perigosa, não por uma
questão de vaidade, de descobrir coisas sobre você que não lhe agradam;
perigosa é a viagem em si (...). Em todo esse processo eu fui cobaia em
minhas próprias mãos e fiquei bordeando um abismo durante todo o
tempo. (in. Silva, 1996, p. 79, grifos meus)

PABLO, O HIPNOTIZADOR

Figura 1 – Cena do filme A Lei do Desejo

Figura 2 – Cena do filme A Lei do Desejo

As duas figuras acima são duas cenas de A Lei do Desejo. Assim que vi a Fig. 1,
vi Pablo como um hipnotizador. Seu olhar fixo e magnético, suas mãos suspensas, como
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que emitindo “raios controladores” sobre Antonio, o hipnotizado. Na Fig. 2, o olhar é
repetido: fixo, direto, penetrante. Ver Pablo como um hipnotizador nessas figuras não é
difícil. A tarefa se torna ainda mais fácil quando pensamos que Pablo escolheu uma
profissão bem próxima à hipnose: diretor de cinema. Pablo, como ninguém, sabe que
deve exercer controle sobre seu espectador, que deve fazê-lo acreditar no que ele quiser.
Tal como o hipnotizado, o espectador é levado para um estado entre o sono e a vigília26.
No filme, essa relação hipnótica torna-se paixão desenfreada. Quais são as
características psíquicas do hipnotizado e do apaixonado? O primeiro a notar a
semelhança entre esses dois estados foi Freud, no capítulo VIII, de Psicologia das
Massas e Análise do Eu, onde ele fala algo acerca da idealização:

Vemos que o objeto está sendo tratado da mesma maneira que nosso próprio
eu, de modo que, quando estamos amando, uma quantidade considerável de
libido narcisista transborda para o objeto. Em muitas formas de escolha
amorosa, é fato evidente que o objeto serve de sucedâneo para algum
inatingido ideal do eu de nós mesmos. Nós o amamos por causa das
perfeições que nos esforçamos por conseguir para nosso próprio eu e que
agora gostaríamos de adquirir, dessa maneira indireta, como meio de
satisfazer nosso narcisismo. (ESB, XVIII, p. 143)

Penso que Antonio idealiza Pablo. A origem dessa idealização, lê-se na citação
acima, é projetar no objeto qualidades que gostaríamos de ver no próprio eu. A lógica
da idealização é uma maneira indireta de satisfação. Como, por algum motivo (qual?),
não posso ser eu mesmo meu próprio ideal, projeto para algum objeto as qualidades que
gostaria de ter e, dessa maneira disfarçada, passo a desejar o objeto, na verdade,
desejando ainda elementos do meu próprio narcisismo. O mecanismo da idealização é
claro na paixão (Verliebtheit), tal como a descreve Freud:

26

Hipnose é uma palavra que vem do grego húpnos, sono.
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O eu se torna cada vez mais despretensioso e modesto e o objeto cada vez
mais sublime e precioso, até obter finalmente a posse de todo o auto-amor
do eu, cujo auto-sacrifício decorre, assim, como conseqüência natural. O
objeto, por assim dizer, consumiu o eu. Traços de humildade, de limitação
do narcisismo e de danos causados a si próprio ocorrem em todos os casos
de estar amando; no caso extremo, são simplesmente intensificados e, como
resultado da retirada das reivindicações sexuais, permanecem em solitária
supremacia. (ibidem., grifos meus)

No caso de Antonio e Pablo, “as reivindicações sexuais” não foram retiradas,
mas mesmo assim, o suicídio de Antonio, na cena final, pode significar que seu eu foi
consumido por completo pelo objeto; como numa combustão, a paixão só termina
quando o combustível (libido narcísica) acaba. A verdadeira ‘devoção’ do eu ao objeto
leva-o a perder qualquer senso crítico. Tudo o que diz respeito ao objeto é bom e belo;
“tudo que o objeto faz e pede é correto e inocente”. Freud resume bem essa situação: “A
consciência não se aplica a nada que seja feito por amor do objeto; na cegueira do amor,
a falta de piedade é levada até o diapasão do crime.27 A situação total pode ser
inteiramente resumida numa fórmula: o objeto foi colocado no lugar do ideal do eu.”
(op. cit., p. 143-4)
Antonio mata Juan por amor ao seu objeto ideal. Ele se torna cada vez mais
cego, como um herói da tragédia grega (Édipo, Medeia?). O fascínio e a servidão diante
do objeto fazem com que o eu perca paulatinamente os laços sociais. Para Freud, na
hipnose “existe a mesma sujeição humilde, que há para com o objeto amado”, isto é,

há o mesmo debilitamento da iniciativa própria do sujeito; ninguém pode
duvidar que o hipnotizador colocou-se no lugar do ideal do eu. (...) A
relação hipnótica é a devoção ilimitada de alguém enamorado, mas excluída
a satisfação sexual, ao passo que o caso real de estar amando esta espécie de
satisfação é apenas temporariamente refreada e permanece em segundo
plano, como um possível objeto para alguma ocasião posterior. (op. cit., p.
144-5)
27

“(...) in der Liebesverblendung wird man reuelos zum Verbrecher.” (GW, XIII, p. 125). Melhor traduzir
assim: “na cegueira amorosa, vai-se do impiedoso ao criminoso”.
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Em Para Introduzir o Narcisismo (cf. ESB, XIV, p.117), Freud (1914) retomará
o tema da passagem acima, estabelecendo ainda mais as relações entre auto-estima e
erotismo. Ele insiste no fato de que só há “esgotamento” do eu, quando algo se encontra
recalcado. Uma passagem de Kehl (1987) é emblemática, nesse sentido:

A repressão dissocia, aliena, faz da pessoa uma cega para seus desejos,
ignorante sobre o que é bom para ela. Uma presa fácil de líderes totalitários,
dos grandes pais autoritários que prometem alívio para as angústias de
prazer que acompanham todas as tentativas de retorno do reprimido, em
troca da obediência, da adesão total à sua liderança. A repressão é a
condição da obediência: quem não sabe o que quer, quer aquilo que lhe
dizem que ele deve querer. (Kehl, 1987, p. 481)

Mas, afinal, o que é recalcado no caso de Antonio? Minha hipótese é o feminino
e a identificação feminina primária. É justamente esse elemento do feminino que
aparece na relação entre Antonio e sua mãe. É sempre bom lembrar que o ideal do eu
começa a ser construído na relação mãe/criança. A “servidão” de Antonio perante Pablo
pode ser comparada ao fascínio/servidão que Antonio tem por sua mãe. Em breve e
difícil passagem de “O Tabu da Virgindade”, Freud (1917) traça a origem da sujeição
sexual nos homens:

Sempre que se nos ofereceu a oportunidade de estudar a sujeição sexual nos
homens, esta se revelou como resultante da superação de impotência
psíquica, por meio de determinada mulher a quem, subseqüentemente, o
homem em questão permaneceu sujeito. Muitos casamentos estranhos e não
poucos acontecimentos trágicos – alguns mesmo de amplas conseqüências –
parecem ser explicados por essa origem. (ESB, XI, p.180)

Disse na seção anterior que a mãe de Antonio é persecutória e autoritária. Essas
características fizeram com que Antonio se sujeitasse a ela. No relacionamento que tem
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com Pablo, a sujeição presente na relação com sua mãe é revivida. Antonio se sujeita a
Pablo, assim como outrora se sujeitara à mãe bisbilhoteira. Essa transferência é
facilitada pelo desejo de Pablo ser adorado, como confessa em três momentos: numa
entrevista, na carta final que escreve para Juan (citada acima) e na carta para Juan/para
si mesmo que dizia: “... só não quero saber se conheceu alguém. Isso é a única coisa que
eu não poderia compartilhar”. Pablo deseja ser amado absolutamente. Antonio tenta
satisfazer esse desejo. Mais tarde ambos descobrirão que, além de mortal, é impossível
cumprir tal tarefa.
Um argumento a mais para minha hipótese pode ser construído através de uma
passagem de “Tratamento Psíquico (ou Anímico)”, de Freud (1905a). Ali, ele já havia
percebido a relação entre as relações dos filhos com os pais, do hipnotizado com o
hipnotizador e do amante com o amado:

(...) uma credulidade como a que é demonstrada pelo hipnotizado perante o
hipnotizador, fora da hipnose e na vida real, só é reencontrada nos filhos
perante os pais amados, e que uma adaptação semelhante da própria vida
anímica à de outra pessoa, com uma submissão análoga, encontra um
paralelo único, mas integral, em algumas relações amorosas plenas de
dedicação. A combinação da estima exclusiva com a obediência crédula
costuma estar entre as marcas distintivas do amor. (ESB, VII, p. 280).

A devoção e a submissão para com o objeto de amor têm sua principal fonte no
masoquismo. A credulidade do amor, diz Freud, é talvez a fonte originária da
autoridade. Ele ainda acrescenta uma nota a isso: “(...) a crédula submissão do
hipnotizado perante seu hipnotizador, o que me faz suspeitar de que a essência da
hipnose resida na fixação inconsciente da libido na pessoa do hipnotizador (por meio
dos componentes masoquistas da pulsão sexual).” (ESB, VII, p. 141n1).
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Posso agora resumir minhas hipóteses. Acredito que Antonio se apaixona por
Pablo e a ele se submete – a relação sexual anal é uma expressão dessa submissão.
Antonio encontra em Pablo uma imago materna. A mãe de Antonio deseja ser amada
exclusivamente por ele, não permitindo que ele tenha outras relações. A mãe de Antonio
ao exigir (consciente ou inconscientemente) plena identificação com ela, faz com que
Antonio queira que um homem o adore exclusivamente – tal como ele mesmo faz com
sua mãe. Daí dizer que na relação de Antonio e Pablo há uma verdadeira oscilação entre
os papéis que Antonio ocupa: ora revive a posição que tinha diante da mãe, ora ocupa o
lugar da mãe, identificando-se com ela. A relação entre os dois é a reedição da dialética
inicial (nas origens femininas da formação do eu) entre os investimentos narcísicos e
objetais de Antonio.
Boa parte do ideal do eu é formado da seguinte forma. A mãe trata o filho como
sendo um objeto indispensável, um pênis que ela não tem. Esse processo é
importantíssimo para a criança se sentir amada. No entanto, se não houver algum corte
nessa idealização, um tipo de castração simbólica, o narcisismo tende a evoluir para a
psicose ou para algum estado próximo à psicose. A castração, diz Maria Rita Kehl
(1988), no seu belo artigo “A Psicanálise e o Domínio das Paixões”, é a impossibilidade
de manutenção do estado narcísico primário – este onde mãe e bebê se confundem. A
conservação desse narcisismo, segundo a autora, não permite que o desejo se mova.
“Nesses termos, a castração é um evento absolutamente progressista na nossa vida.” (p.
478).
Kehl lembra que nas relações apaixonadas da vida adulta – como a que Antonio
tem com Pablo – ocorre às vezes a restauração de nosso narcisismo primário. Segundo
ela, “a primeira esperança do(a) apaixonado(a) é a de reencontrar no ser amado sua total
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completude.” (ibidem.). Quando a paixão, mergulhada em suas fantasias de completude,
começa a sofrer as primeiras desilusões duas coisas podem acontecer: ou uma
intensificação das fantasias, ou um encaminhamento para o amor. No caso de Antonio,
aconteceu o primeiro. Ele não aceitava nenhum tipo de frustração e levou até o fim suas
fantasias de completude. Ele não consegue passar ao amor. No amor reconhecemos que
“o outro não pode estar sempre; o outro não pode dar tudo; e, o que é pior: eu não posso
lhe dar tudo.” (op. cit., p. 479). Antonio achava que poderia suprir todas as faltas de
Pablo; da mesma forma, achava que Pablo poderia suprir todas as suas faltas. Algo da
onipotência infantil é resgatada na paixão, como esclarece Maria Rita Kehl:

(...) as fantasias do início de uma relação apaixonada não concedem
existência própria ao outro, que se torna um depósito das fantasias
mais arcaicas, um representante da possibilidade de restauração do
narcisismo ferido, um outro eu-mesmo que deseja as mesmas coisas
que eu e me resgata para sempre da condição da falta em que me
encontro (que é a própria condição humana) para me elevar à
condição dos deuses: a recuperação da onipotência. (ibidem.)
É preciso abandonar a onipotência – a auto-idolatria, por assim dizer – para que
possa nascer o amor. “Ou não: da segunda vez em que o apaixonado se desencanta
(revivendo sua primeira experiência de castração) ele pode escolher a morte.” (ibidem.).
De fato, Antonio escolhe a segunda saída. Como Narciso, escolhe afundar em sua
própria imagem. O primeiro mis-en-abîme agora faz um pouco mais de sentido: beijo no
espelho, masturbação, sujeição absoluta ao outro. Elementos do narcisismo que se não
encontrarem um freio – a lei – podem levar à morte.

A PSICANÁLISE É A PRÁTICA DA DESILUSÃO
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Então, qual é a lei do desejo? A lei do desejo é satisfazer-se. Mas para isso,
precisa de mediação. Ele não pode simplesmente satisfazer-se. As histéricas
contorciam-se porque não podiam falar. Ao nomear seu desejo, ao mediá-lo, elas o
reconheceram, tornando-se um pouco mais livres. A lei, ao contrário do que se pode
pensar de imediato, não aprisiona, mas é possibilidade de libertar. Desejo sem nome e
sem lei é angústia. Angústia é um tipo de prisão, onde somos ao mesmo tempo
prisioneiros e carcereiros.
Uma psicanálise serve para nomear os desejos que guardamos secretos para nós
mesmos. Tomo a obra de Almodóvar como recurso pedagógico de transmissão da
psicanálise, porque acredito que ele é um autor/diretor que nos ajuda a nomear alguns
dos nossos segredos. O processo criativo de Almodóvar é um tipo de solução artística
para esses segredos. Renato Mezan (1998), ao comentar o trabalho do fotógrafo norteamericano Mapplethorpe, diz algo importante:

(...) a psicanálise não se considera competente para avaliar a qualidade
estética de uma obra, nem para explicar exaustivamente como ela é
engendrada, mas pode lançar alguma luz sobre o modo pelo qual diversas
forças e mecanismos psíquicos se combinam para favorecer uma solução
artística aos conflitos fundamentais do ser humano. (p. 183)

Enfatizei, na interpretação oferecida neste trabalho, somente alguns aspectos do
filme. Destaquei o narcisismo porque acredito ser um dos fios de Ariadne dentro do
labirinto de interpretações possíveis sobre A Lei do Desejo. Lembrei que não é mais
possível falar sobre narcisismo sem falar sobre o feminino e a identificação feminina
primária. Não há como discordar de Cañizal (1996) quando ele diz que “talvez seja
Almodóvar um dos grandes poetas da feminilidade.” (p. 41n.35). A análise que fiz nas
páginas anteriores coloca em evidência, para quem quiser ver, o feminino e a
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identificação feminina primária. O argumento certeiro de Cañizal é que Almodóvar
corrói o relato falocêntrico, ao expor “a urdidura de sigilos” dos romances familiares.
Além disso, acredito que trata-se de um filme sobre os perigos de se ficar preso
na fantasia, na ilusão e na idolatria. Na medida e na forma em que mostra esses
perigos, Almodóvar coloca-se ao lado da psicanálise. A psicanálise é a prática da
desilusão. Como Phillips (1996) diz, ela desconfia de toda forma de idolatria. A
idolatria pode levar ao desejo sem barreiras (da impiedade ao crime, lembrando Freud).
A Lei do Desejo é um filme que mostra os perigos mortíferos de um desejo sem controle
e sem lei. Com diz o próprio Almodóvar, sobre esse filme:

Há leis que se pode burlar, há outras que não. Por exemplo, qualquer um
pode se atirar pela janela com o lícito desejo de voar. Aí, intervém a lei da
gravidade e por mais que se tente ignorá-la, numa questão de segundos o
voador acabará chocando-se contra o solo. A lei do desejo é como a
gravidade. Ainda que alguém a recuse, tem de lhe render tributo. E um
tributo muito alto. (in. Silva, 1996, p. 51n2)

A psicanálise nomeia esse tributo de sofrimento mental: que vai da neurose à
psicose, passando pelas mais diversas formas de fazer sofrer a si próprio e ao outro, até
chegar à morte. “A morte pode ser a outra face do princípio do prazer, quando ele não
consegue se associar ao princípio da realidade.” (Kehl, 1987, p. 480). Curiosamente, na
passagem acima, é outra vez um corpo que cai. Um corpo que não aceita suas
impossibilidades, suas feridas narcísicas. A psicanálise (e Almodóvar, à sua maneira)
ensina que

uma vez aceitas as determinações fundamentais da condição humana, uma
vez rompidos com os domínios da fantasia, se abrem para nós as
possibilidades infinitas do domínio das paixões: nem a onipotência, nem a
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submissão, mas a conquista do território humano. O mais vasto território por
onde o desejo pode se mover. (op. cit., p. 494).28

Segunda Parte

28

Seria interessante tentar no futuro uma leitura laplancheana da peça “Édipo Rei”, de Sófocles. Tendo
em vista que as interpretações correntes são “falocêntricas” em sua maioria, é instigante pensar em como
a identificação feminina primária e as origens femininas da sexualidade se apresentam ali.
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Tradução e Poesia:
Laplanche, Freud e Rorty

O POETA COMO IDEAL DA ANÁLISE
(O PACIENTE COMO POETA-AUTOR DA PRÓPRIA VIDA)
Homero não é um homem, é um deus.29

Adam Phillips (2001) começa seu instigante artigo “Poetry and Psychoanalysis”
lembrando que, desde os seus primórdios, a psicanálise relaciona-se com a literatura de
forma muito próxima. Próxima o suficiente para às vezes se confundir com ela. Ele
lembra que Freud comparava certos casos clínicos a contos literários e que,
freqüentemente, buscava inspiração em Sófocles, Shakespeare e Goethe.30 O diálogo
entre literatura e psicanálise ensejou, para a última, incerteza quanto ao seu status
29

Frase que as crianças da Grécia culta e urbana aprendiam na escola. Citado por Bosi (2000), p. 164,
referente à Histoire de l’éducation dans l’antiquité, de H. Marrou.
30
Harold Bloom (1995) exagera, mas não completamente desrazoado: “Freud é essencialmente
Shakespeare prosificado” (p. 358). No capítulo sobre Freud de O Cânone Ocidental, Bloom não hesita em
tratar “Freud como autor e a psicanálise como literatura” (p. 361).
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epistemológico. Para Phillips, este não é o problema, mas o ponto da questão. O autor
vê que a relação entre a psicanálise e a poética deixa em aberto a questão se a
psicanálise está mais próxima da arte ou da ciência.
A pergunta de Phillips é: o que a poesia é capaz de fazer pela psicanálise? O
mais óbvio é encontrado ao longo da obra de Freud, quando este atribui ao poeta a
capacidade de insights, os quais ele, como cientista, só foi capaz de alcançar com muito
trabalho clínico31.
Para o poeta inspirado, o trabalho é fácil; para o analista, um suplício. Essa idéia,
verdadeira ou não, marca pelo menos que poetas e analistas compartilham algum
objetivo, mas têm maneiras diferentes de alcançá-lo.
Freud parece sugerir que os poetas são bons psicólogos – pessoas capazes de
profundo insight – isso, no entanto, não faz o inverso ser verdadeiro. Bons psicólogos
não são, necessariamente, bons poetas. De qualquer forma, se poetas e analistas estão
fazendo a mesma coisa, o que fazem exatamente? Phillips pergunta: quais as
conseqüências, para a prática atual da terapia, de acreditar que poetas e analistas estão
fazendo algo semelhante?
A primeira advertência de Phillips que, diga-se de passagem, é um psicanalista
advindo das Letras, é dizer que a poesia quando citada por muitos analistas (incluindo
Freud) é despolitizada, a-histórica e idealizada.32
Uma segunda observação diz respeito que ao lado do privilégio dado à poesia e
aos poetas, a psicanálise também privilegiou os cientistas.33 Freud não escondeu de
31

É preciso advertir que o texto de Phillips e a obra de Freud tratam da relação entre a poesia e a neurose.
Ambos os autores não tratam da relação entre a poesia e a psicose, muito distinta daquela. Meu objetivo
nesse capítulo restringe-se também à primeira relação. Jean Laplanche (1991[1961]) fornece um estudo
sobre a segunda relação no sua tese sobre Hölderlin.
32
Para uma visão diversa da poesia, cf. Bosi (2000[1976]).
33
É óbvio que por “privilégio” entendo idealização. Freud mantinha contato com todas as áreas da
cultura: a filosofia, a ciência e as artes (literatura, de modo particular). O filósofo, curiosamente, não
merece tanto elogio quanto o artista e o cientista. Patricia Herzog (1988), no artigo “The myth of Freud as
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ninguém seu anseio de que a psicanálise fosse incluída no quadro das ciências naturais.
Muitos psicanalistas dizem que são cientistas. Para Phillips, seria algo mais complicado
dizer que ele é um tipo de poeta. O autor resume: “o cientista pesquisador sempre foi
um ego-ideal ou modelo mais palatável que o poeta.” (p. 6). As perguntas surgem
efusivamente caso o poeta seja colocado no lugar do cientista:

Obviamente o analista pode escrever poesia, ou até fazer seu escrito
psicanalítico mais poético (seja lá o que isso signifique), mas o que
significaria para ele ser mais como um poeta em sua prática psicanalítica? O
que ele fará exatamente, ou fará diferentemente? Se ele afiliasse sua prática
com a dos poetas, o que, por exemplo, iria contar para ele como um
tratamento psicanalítico bem-sucedido? Nós podemos ter alguma idéia do
que uma cura psicanalítica pode ser de um ponto de vista científico, mas o
que seria uma cura para o poeta-analista? (op. cit., p. 6)

E ainda podem-se somar outras questões: como seria o trabalho do analista, se
ele desejasse estar mais próximo do poeta que do cientista? Como seria sua
interpretação? O que ele desejaria para e do seu paciente?34
Nenhum outro texto de Freud parece ser melhor que “Escritores criativos e
devaneio”35 para extrair uma imagem do poeta em sua obra. Neste texto de 1908, já no
primeiro parágrafo, Freud demonstra assombro diante da criatividade do poeta. De onde
ele tira tantas estórias? Ele ainda lamenta que “nós, leigos”, mesmo se soubéssemos
sobre a arte poética (der poetischen Gestaltungskunst) não nos tornaríamos poetas.
anti-philosopher”, argumenta que os filósofos eram tidos como inimigos do inconsciente, eles
representavam a equação “psíquico=consciência”. No entanto, a mesma autora argumenta que Freud
reconhecia em Schopenhauer e Nietzsche (mais veladamente) precursores da psicanálise, sem, no entanto,
nunca alcançarem o status elevado que tanto o poeta, quanto o cientista tiveram em sua obra.
34
Num outro artigo, Phillips (2001b) pensa que é mais “luminoso” ver psicanalistas como poetas – a
maior parte, pobres poetas, claro – ao invés de cientistas fracassados. Se fizermos isso, argumenta
Phillips, a conseqüência será “não nos preocuparmos se eles estão certos ou errados, podemos somente
discutir se suas palavras são persuasivas, eloqüentes, evocativas ou bonitas.” (p.38, nota).
35
“Der Dichter und das Phantasieren”, o poeta e o fantasiar. A tradução de Strachey valoriza talvez uma
das principais qualidades do poeta: a criatividade. Prefiro manter, no entanto, a palavra poeta onde
Strachey vale-se de escritor criativo. Primeiro, porque o poeta não precisa ser necessariamente escritor.
Segundo, porque a origem etimológica de poeta leva-nos até poeisis, que é a própria criação, o fazer.
Portanto, nesta dissertação, ao dizer poeta refiro-me ao artista de maneira geral. Seriam poetas:
Almodóvar, Leonardo da Vinci, por exemplo. Além, claro, de Drummond, Goethe, Kundera etc.
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Entretanto, segundo Freud, são os próprios poetas quem asseguram que em cada
homem está cravado um poeta36 e que “o último poeta só morreria junto com o último
ser humano.” (GW, VII, p. 213; ESB, IX, p. 149). Não é difícil suspeitar que Freud
aceite essa máxima. Philip Rieff (1959) lembra que foi o próprio Freud, em A
Interpretação dos Sonhos, quem comparou os sonhos aos esboços dos poetas. Freud,
segundo Rieff, normalizou a arte, dizendo que todos somos artistas informalmente, nos
sonhos, nos sintomas, nos chistes que fazemos. Ele deveria concordar com Emerson:
“somos muito mais poéticos que imaginamos – poetas no nosso trabalho enfadonho,
poetas nos nossos olhos, ouvidos, e pele” (in. Rieff, 1959, p. 132).
Freud diz que pode-se procurar os primeiros traços de atividade poética na
infância. O brincar (spielen) seria o equivalente infantil ao poetar. Mais tarde, quando
adulto, o sujeito pode reencontrar no humor o prazer que obtinha no brincar.
Uma outra forma de continuar brincando é fantasiar: “construir castelos no ar”,
devanear. Para Freud, “os desejos insatisfeitos são a força pulsional (die Triebkräfte)
das fantasias, e cada fantasia por si só é uma realização de desejo, uma correção nas
insatisfações da realidade.” (GW, VII, p.216; ESB, IX, p.152). Freud lembra, entretanto,
que as fantasias nem sempre tem essa positividade. Em profusão, as fantasias podem ser
precursoras de patologias diversas e severas.
Diante dessas informações, Freud se pergunta se é válido comparar o poeta com
o “sonhador em plena luz do dia”, suas criações com os devaneios. O exame de obras
literárias onde a figura de um herói se apresenta leva Freud a reconhecer nele “sua
Majestade, o Eu”. Em outras obras porém, o eu se contenta com o papel de espectador.
36

“... daß in jedem Menschen ein Dichter stecke.”. Gostaria de voltar adiante sobre esse verbo. É uma
imagem bem laplancheana... um poeta cravado, plantado, no homem... Uma análise de A Vida está em
Outro Lugar, de Milan Kundera, poderia nos levar à mesma conclusão. Nesse romance, Kundera narra a
história de uma mãe que literalmente seduz seu filho a ser poeta. Anota-lhe as palavras, elogia-o pelos
versos de criança etc.
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De qualquer forma, o que Freud quer fazer notar é que assim como nos devaneios, o
personagem principal nos romances é o eu. Nos devaneios e nos romances, o eu realiza
seus desejos.
Uma outra semelhança entre o fantasiar e o poetar é a relação desses dois
fenômenos com o tempo. Ambos se valem de uma situação presente que desperta no
poeta (ou no sonhador) uma lembrança de uma vivência pretérita, geralmente, da
infância, da qual se origina um desejo que procura sua satisfação na obra poética (ou na
fantasia). A fantasia e a obra seriam, por assim dizer, uma situação referente ao futuro.
O que Freud diz acerca do devaneio ou da fantasia aplica-se também à obra poética:
“passado, presente e futuro ficam como que alinhados pelo desejo que os percorre.”
(GW, VII, p. 218; ESB, IX, p. 153)37.
Freud termina seu texto esboçando uma primeira explicação sobre o efeito
poético. Afinal, por que os escritores conseguem proporcionar algum prazer aos seus
leitores? Ao contrário do poeta, o neurótico, ao contar suas fantasias, geralmente não
causa no ouvinte nenhum prazer. O poeta tem um segredo que faz do seu relato uma
fonte de prazer.38 Diz Freud:

Como o poeta consegue fazer isso, isto é o seu mais intimo segredo; a
verdadeira Ars Poetica está na técnica de superação daquela repulsa, que

37

Vele lembrar o comentário de Laplanche (1992z): “O tratamento (la cure) não fará outra coisa senão
seguir este movimento: relacionar nossos atos presentes a nossas motivações passadas, as mais
enterradas, para que...?” (p. 326)
38
Eugenio Montale, no poema “Non chiederci”, adverte: “Nem nos pergunte a fórmula que possa abrir-te
mundos, alguma sílaba torta, sim, e seca como um ramo / Podemos dizer-te hoje apenas isto / o que não
somos, o que não queremos”. (In. Bosi, 2000[1976], p. 166).
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certamente tem a ver com as barreiras, as quais se levantam entre cada eu
singular e os outros. (GW, VII, p. 223; ESB, IX, p. 158)

A técnica de dominar a repulsa usa dois métodos: o poeta disfarça e suaviza suas
fantasias e dá uma forma esteticamente elevada na apresentação de suas fantasias. Dessa
forma, extraímos da obra poética um prêmio de sedução39 ou um prazer preliminar (eine
Verlockungsprämie oder eine Vorlust). É como se o escritor nos poupasse o trabalho de
lidar com tensões que existem em nossa própria vida anímica. Além de liberar essas
tensões, o poeta abre caminho para seu leitor, da leitura em diante, deleite-se com suas
próprias fantasias “sem censura e sem vergonha”.
O que distingue, portanto, o poeta é que “ele encontrou uma maneira de traduzir
desejos inaceitáveis numa forma compartilhada.” (Phillips, 2001, p. 7). Rieff (1959)
caminha na mesma direção quando diz que “o passo do solilóquio para o endereçamento
público é o mesmo passo da neurose à arte. O artista, ao contrário do neurótico, foi bem
sucedido em convidar a audiência a compartilhar suas inclinações emocionais com ele”
(p. 138). Esta alquimia poética é um tipo de transgressão que todos gostaríamos de
cometer. Phillips (2001) lembra que ars poetica era também um eufemismo erudito para
algumas práticas sexuais sobre as quais nada se podia falar: “a arte da poesia, em outras
palavras, é a arte de ser felizmente inaceitável em público, de fazer conhecidos os
desejos de alguém, de outra forma proibidos.” (p. 8). Na sua auto-apresentação
(Selbstdarstellung), Freud (1924) retoma o texto sobre os poetas, esclarecendo ainda
mais este ponto:
39

Expressão curiosa que Strachey traduz como “prêmio de estímulo” e na “Selbstdarstellung” como
“abono de incentivo”. Verlocken é assim definido pelo Duden: “auf jmdn. so anziehend wirken, daß er
nicht wiederstehen kann.” Traduzindo: fazer efeito tão atraente sobre alguém, que este não consegue
resistir. Portanto, o poeta, para Freud, é aquele que sabe seduzir, que sabe algo acerca da sedução, que
oferece um prêmio de sedução. Além do prêmio ser estético, poder-se-á aventar que esta sedução tem
algo a ver com as seduções originárias – dos pais com relação às crianças? Talvez, com uma ressalva a
ser feita: verlocken não tem o sentido sexual em alemão; designa o caráter sedutor de uma isca, por
exemplo. O verbo para sedução sexual seria: verführen.
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Mas [as obras de arte e as criações dos artistas] diferiam dos produtos asociais, narcísicos do sonhar, na medida em que eram calculados para
despertar interesse compreensivo em outras pessoas, e eram capazes de
evocar e satisfazer também nelas os mesmos movimentos inconscientes do
desejo (unbewußten Wunschregungen). Além disso, faziam uso do prazer
perceptual da beleza formal como o que chamei de um ‘abono de incentivo’
(Verlockungsprämie). O que a psicanálise era capaz de fazer era tomar as
inter-relações entre as impressões da vida do artista (Künstler), suas
experiências fortuitas e suas obras, e a partir delas interpretar a constituição
mental dele e os movimentos pulsionais (Triebregungen) em ação nela – isto
é, aquela parte dele que ele partilhava com todos os homens. (ESB, XX, p.
81; GW, XIV, p.90-1)

Phillips sugere que o poeta (o Künsteler e o Dichter) de Freud é o eu na sua
melhor ou mais satisfeita versão. O poeta seria “nossa última esperança de felicidade
frente à penúria do mundo externo, as depredações do supereu e a voracidade do isso.”
(op. cit., p. 8). De alguma forma (secreta, certamente) ele poderia se livrar disso (get
away with it). Seus movimentos pulsionais encontraram, por assim dizer, caminhos que
o afastaram do sofrimento e da repetição.
Partindo da suposição presente no texto de Freud, de que poetas quando poetam,
crianças quando brincam e neuróticos quando fantasiam fazem a mesma coisa, Phillips
lança três questões incitantes:

Acho que é também interessante considerar que Freud está usando seu texto
para refletir sobre a profissão que ele inventou. O analista é como o escritor
criativo na medida em que ele também tem o trabalho de redescrever o que o
paciente acha inaceitável, com vistas a fazer isto pelo menos tolerável, se
não também prazeroso? Ou, para colocar de uma outra maneira, o objetivo
da análise é capacitar o paciente a ser mais como este escritor criativo, capaz
de tornar conhecidas suas fantasias, e encontrar nelas uma fonte de prazer,
fazer o paciente um poeta bom-o-suficiente de sua própria vida? Ou, é a
idealização do artista à qual Freud (e muitos outros analistas) se inclinava –
com suas inevitáveis concomitantes inveja, rivalidade e suspeita –
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simplesmente a conseqüência do escritor criativo representar tanto um euideal quanto uma figura para Freud da melhor versão possível do que é ser
uma pessoa? (op. cit., p. 8-9)

As questões acima sugerem que é possível equivaler ars poetica e arte de viver.
Ao fazer a arte da poesia um sinônimo tanto das brincadeiras das crianças, quanto do
trabalho de fantasia, Freud não estava sugerindo que deveríamos aspirar a sermos
poetas, mas afirmando que poetas é tudo o que podemos ser.
Phillips concorda com Lionel Trilling40 quando este diz que Freud via a mente
como um órgão de fazer poesia (a poetry making organ). O autor ainda lembra que só
somos poetas porque o que temos a dizer é inaceitável tanto para nós mesmos quanto
para os outros. No entanto, é preciso lembrar que poetas não são conhecidos por sua
saúde mental. Isso levanta um problema sobre o qual Ana Cecília Carvalho (1998) já se
debruçou. Sem entrar no mérito da questão, o trabalho da autora coloca uma ressalva na
comparação eu ideal/poeta, qual seja: alguns poetas estão bem longe da felicidade e de
uma vida saudável.41

Ora, em si, o artista já é um ser retardado [ein zurückbleibendes Wesen – um
ser que ficou para trás], pois permanece no jogo que é próprio da juventude
40

Cf. Phillips, 2001, p. 10. Geha (1988) também cita esse autor, cuja passagem diz: “de todos os sistemas
mentais, a psicologia freudiana é aquela que faz a poesia natural (indigenous) à própria constituição da
mente. De fato, a mente, como Freud a vê, é em grande parte de sua tendência, um órgão de fazer poesia”
(p. 120). A referência de Trilling, livro que não tive acesso até o fim dessa pesquisa, é a seguinte: Trilling,
L. The liberal imagination. New York: Doubleday Anchor, 1957.
41
Ana Cecília Carvalho (1998) estuda, em sua tese Escrita com fim, escrita sem fim, a poética de Sylvia
Plath, que se matou. Num dos seus versos, a poeta diz: “Escrevo só porque / Há uma voz dentro de mim /
Que não se cala nunca.” (In. Carvalho, 1998, p. 288). Retomo aqui a frase “... daß in jedem Menschen ein
Dichter stecke.” (que em cada homem há um poeta cravado). Não há espaço para desenvolver essa idéia
aqui, mas insisto em deixar uma nota. No texto “Implantation, intromission”, Laplanche (1992k) fala que
significantes endereçados pelo adulto são fixados na “derme psicofisiológica” da criança. A implantação
refere-se à superfície do corpo, mais generalizada. A intromissão tem uma relação maior com a analidade
e a oralidade. Acredito que a sensação descrita por Plath tem muito a ver com esse corpo encravado,
enfiado com violência, difícil de traduzir. A escrita de Sylvia Plath talvez pressuponha uma chaga (cf. p.
291). Carvalho lembra ainda que André Green sugere existir algo incriável no centro da criação e liga
essa “reserva do incriável” ao afeto resultante da relação com o corpo da mãe. (cf. p. 369). O poetar (a
criação) além de ser uma tentativa de “elaborar a perda desse objeto primário”, é também uma tentativa
de lidar com o que foi stecken (cravado) no sujeito. Isso é só uma hipótese que merece ser retomada no
futuro: como relacionar o objeto fonte da pulsão e a necessidade da escrita?
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e da infância: a isto se junta o fato de ele aos poucos ser “regredido” a outros
tempos. Desse modo acontece, afinal, um violento antagonismo entre ele e
os homens de mesma idade do seu tempo, e um triste fim; assim segundo os
relatos dos antigos, Homero e Ésquilo acabaram vivendo e morrendo na
melancolia. (Nietzsche, 2000 [1878], §159)

Qual o limite entre o poeta que se salva pela poesia e aquele que se intoxica com
ela? O que faz a sublimação falhar? O que faz de alguém um bom poeta, isto é, capaz de
contar (para si mesmo e para os outros) sua própria estória de uma forma interessante e
prazerosa? Como um psicanalista pode auxiliar seu paciente a ser um poeta desse tipo?
Nenhum analista duvida que vale a pena falar, e que há algumas formas de falar
melhores que outras. A poesia, idealmente, é uma maneira de falar algo na sua melhor
forma, com exatidão excepcional. O problema é quando só se consegue falar – da
melhor maneira possível – da angústia e isto não consegue desatar o nó do sofrimento
mental. Vale a pena ler a longa citação a seguir, onde Nietzsche diz o que devemos
aprender com os artistas e a partir de quando devemos ser mais sábios que eles:

De que meios dispomos para tornar as coisas belas, atraentes, desejáveis
para nós, quando elas não o são? – e eu acho que em si elas nunca o são! Aí
temos algo a aprender dos médicos, quando eles, por exemplo, diluem o que
é amargo ou acrescentam açúcar e vinho à mistura; ainda mais dos artistas,
porém, que permanentemente se dedicam a tais invenções e artifícios.
Afastamo-nos das coisas até que não mais vejamos muita coisa delas e nosso
olhar tenha de lhes juntar muita coisa para vê-las ainda – ou ver as coisas de
soslaio e como que em recorte – ou dispô-las de tal forma que elas encubram
parcialmente umas às outras e permitam somente vislumbres em
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perspectivas – ou contemplá-las por um vidro colorido ou à luz do poente –
ou dotá-las de pele e superfície que não seja transparente: tudo isso
devemos aprender com os artistas, e no restante ser mais sábios que
eles. Pois neles esta sutil capacidade termina, normalmente, onde
termina a arte e começa a vida; nós, no entanto, queremos ser os poetasautores de nossas vidas, principiando pelas coisas mínimas e cotidianas.
(Nietzsche, 2001 [1882], §299, grifos meus)

O que Nietzsche está propondo é que sejamos autores de nossas existências,
tomando a atividade artística, mais do que os artistas como modelo. Phillips, ao sugerir
que também há em Freud o desejo de comparar a ars poetica com a arte de viver,
aproxima-se do que pensa o filósofo. Uma ressalva a fazer é que a noção de autoria em
psicanálise sempre deverá levar em conta o inconsciente. Não se pode ser autor, apesar
do inconsciente.42 Tentar fazer isso é condenar-se a ser mero ator. O inconsciente além
de impor condições à autoria, faz parte de qualquer autoria43. O parágrafo final do
ensaio de Melanie Klein (1991[1963]) sobre a Orestéia, permite abordar o problema da
comparação entre o poeta e o humano a partir de outro ângulo:

(...) a grandeza das tragédias de Ésquilo – e isso poderia aplicar-se, de um
modo geral, a todos os outros grande poetas – tem origem em sua
compreensão intuitiva da profundidade inexaurível do inconsciente e das
formas pelas quais essa compreensão influencia as personagens e situações
que ele cria. (p. 339, grifos meus).

42

Autoria e inconsciente é um tema tratado por Freud (1910), no final do primeiro capítulo no seu texto
sobre Leonardo. Ali, Freud fala dos destinos da pulsão de investigação (Forschertrieb): a inibição, a
neurose e a sublimação. Freud acredita que Leonardo tenha passado pelo terceiro destino, “mais raro e
mais perfeito”: a pulsão sexual (o inconsciente) juntou-se à criação. Não se opôs a ela (primeiro caso),
nem a tornou compulsiva (segundo destino). (Cf. ESB, IX, p. 73-5; GW, VIII, p. 146-8).
43
Num artigo chamado “O Inconsciente e as Condições de uma Autoria”, Edson Luiz André de Sousa
(1999) advoga não existir “continuidade linear entre o sujeito que produz e a obra produzida”. E quando a
obra produzida deve ser o próprio sujeito que a produz? Apesar de o autor não investigar esse problema
no seu trabalho, ele sugere uma pequena alteração no adágio freudiano: “onde o Isso era, o estilo deve
advir” (p. 229). Essa modificação ilumina em parte o problema que estou trabalhando, no entanto, não
responde satisfatoriamente quais as condições que o inconsciente impõe. Ele força algum estilo? Se o
inconsciente “está lá” (sob a forma de mensagens da alteridade, por exemplo) e não é mero artifício
hermenêutico, ele deve impor direções para a poética da existência.
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Talvez, ‘compreensão intuitiva’ possa ser uma expressão que substitua ‘sem
método científico’. Melanie Klein lembra, nessa passagem, que tanto o psicanalista e o
poeta sabem (o primeiro, pela clínica; o segundo, pela intuição) que a poesia e o
inconsciente estão ligados de alguma forma. Melanie Klein parece sugerir que o
psicanalista é capaz de ajudar seus pacientes a aprender algo com os poetas e no restante
ser mais sábio que eles. Os poetas só fazem isso intuitivamente, os psicanalistas têm
método, sugere a psicanalista.44
A tarefa de tornar alguém poeta-autor da própria vida não é fácil. O psicanalista
vai ter que lidar com todo tipo de resistência. A sua própria, as do eu e as do isso. O
processo de análise percorrerá o amplo espectro que vai da poesia como resistência à
poesia até a poesia como adesão ao inconsciente.

POESIA-RESISTÊNCIA

É repetido como um mantra que as palavras do poeta estão além da
interpretação; quando é precisamente a poesia que convida à interpretação.
Poesia são palavras hospitaleiras à interpretação, palavras querendo ser
sujeitas a múltiplas perspectivas. Palavras que são inspiradoras porque elas
resistem à fetichização, porque elas não são propaganda. O que nós
referimos como sendo o inconsciente é alguma comunicação, alguma
mensagem com a qual não podemos permanecer indiferentes. Boas
interpretações, como os poemas que funcionam para nós, são ao mesmo
tempo irresistíveis e impredizíveis em suas conseqüências. Somente o
dogma é um meio para um fim conhecido. Somente a propaganda pensa que
sabe o que ela quer de nós. (Phillips, 2001, p. 27, grifos meus).

Na passagem acima, Phillips mostra uma forma de descrever a relação entre
poesia e inconsciente. Gostaria de frisar a importância que se tem em fazer da poesia
uma forma de resistência à fetichização da palavra. Essa idéia está presente de forma
44

Uma carta de Freud para Stefan Zweig, mostra que ele não era partidário dessa visão expressa por
Klein. Ele escreve em 1920, acerca de Drei Meister: “a admirável intuição combinada com o domínio da
expressão lingüística deixou-me com uma sensação de raro deleite” (Freud, 1982, p. 387). O método do
escritor está no domínio da linguagem. (E o do analista?)

96

maciça no importante artigo “Poesia-resistência”, de Alfredo Bosi (2000 [1976]). Ali,
ele expressa seu desejo de que a poesia seja resistência ao discurso ideológico:

Quanto à poesia, parece condenada a dizer apenas aqueles resíduos de
paisagem, de memória e de sonho que a indústria cultural ainda não
conseguiu manipular para vender. A propaganda só “libera” o que dá lucro:
a imagem do sexo, por exemplo. Cativante: cativeiro.
Ou quererá a poesia, ingênua, concorrer com a indústria & o comércio,
acabando afinal por ceder-lhes as suas graças e gracinhas sonoras e gráficas
para que as desfrutem propagandas gratificantes? A arte terá passado de
marginal a alcoviteira ou inglória colaboracionista? (p. 165)

“Resistir”, explica Bosi, “é subsistir no eixo negativo que corre do passado para
o presente; e é persistir no eixo instável que do presente se abre para o futuro.” (op. cit.,
p. 226). Resistir, no sentido de Bosi, é reconhecer que la vrai vie est ailleurs, como diz
Rimbaud. Curiosamente, resistência é uma noção psicanalítica que diz exatamente o
contrário. Resistência (Wiederstand) é recusar o inconsciente, insistir na ilusão de que
se é o senhor da sua própria casa. Por um lado, então, temos a poesia-resistência que é
uma forma de recusar a ideologia, por outro lado, temos a resistência ao inconsciente
que é uma forma de recusar a precariedade do eu.
Em alemão, o sentido de Wiederstand é claro: permanecer no mesmo lugar. O
mesmo acontece com o nosso resistere: “parar voltando-se”. Resistir, porém, além de
parar no mesmo lugar, empacar, é também uma palavra que designa a “luta que se
mantém como ação de defender-se”, e ainda a “reação a uma força opressora”, num
sentido que pode ser útil aqui, Houaiss ainda traz: “organização que, num país ocupado
por forças militares estrangeiras, reúne civis e militares em combater o inimigo com
ações de sabotagem, guerrilha etc.”.
Imagens da guerra, do conflito, sempre foram caras à psicanálise. O que pode a
poesia frente a guerra? Suponham que o país ocupado seja o próprio mundo anímico e
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que as forças de resistência sejam as manifestações do inconsciente. Aqui estaríamos no
campo da poesia-resistência, é como se o órgão de fazer poesia estivesse infectado, mas
de quando em vez dá sinais de vida. O trabalho da análise seria então dar voz a essa
poesia-resistência.
Reconhecer o outro que nos habita é uma forma de alcançar auto-conhecimento.
Justamente por descobrir que de “auto” esse conhecimento tem quase nada. No exemplo
dado por Houaiss, o governo seria algo contra o que lutar porque era opressor. A
neurose é uma forma de opressão, ela é anti-democrática por natureza. Um exemplo
semelhante é fornecido por Freud (1917) no seu didático “Uma dificuldade no caminho
da psicanálise”. O eu, atacado pelo inconsciente, diria algo como: “isso é uma doença,
uma invasão estrangeira”. A psicanálise falaria ao ego: ‘nada vindo de fora penetrou em
você’45:

‘você se comporta como um governante absoluto, que se contenta com as
informações fornecidas pelos seus altos funcionários e jamais se mistura
com o povo para ouvir sua voz. Volte seus olhos para dentro, contemple
suas próprias profundezas, aprenda primeiro a conhecer-se! Então
compreenderá por que está destinado a ficar doente e, talvez, evite adoecer
no futuro.’ (ESB, XVII, p. 178)46

O eu deve abdicar de seu despotismo. Democracia, talvez, seja o “sistema de
governo” mais interessante para a realidade psíquica47. O bem do sujeito como um todo
seria alcançado dando voz às outras instâncias psíquicas, outras poéticas, por assim
45

Freud é, por assim dizer, pouco laplancheano aqui.
Valerá a pena, no futuro, investigar até que ponto Freud é socrático. A passagem acima é extremamente
semelhante ao conselho que Sócrates dá a Alcebíades. No diálogo Alcebíades ou da Natureza Humana,
Sócrates pede a Alcibíades para refletir um pouco sobre si mesmo, e descobrir que ignora quem é ele
mesmo. Alcebíades, que quer governar sua cidade, deverá primeiro aprender a governar a si mesmo, a
atender a ordem oracular “conhece-te a ti mesmo”. Michel Foucault faz uma leitura fascinante desse
diálogo em L’Herméneutique du Sujet. (Paris: Gallimard/Seuil, 2001 [1981-2]). Cf. também: Platão.
Alcibiade ou de la nature de l’homme. In. Oeuvres Complètes. Paris: Gallimard, 1950. (Vol. I, pp.
203-52).
47
Cf. Phillips, 2002, pp. 3-31.
46
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dizer. A voz do povo, suprimida pela ideologia no símile de Freud, equivale à poesiaresistência. É como a flor que nasce do asfalto, no conhecido poema de Drummond.48
Resistência ainda se refere à “capacidade que possui um agente patogênico
(vírus, bactéria ou parasita) de se opor à ação de um medicamento” (Houaiss). Esse
sentido é importante porque transfere para fora o ataque. Nos exemplos anteriores, o
ataque vinha de dentro. Nos seres humanos, os ataques vêm de dentro (pulsão) e
também de fora (Natureza e ideologia). O ataque surte efeito em se tratando do poeta
quando ele coloca sua arte à serviço da ideologia:

Nem todo trabalho torna o homem mais homem. Os registros feudais e
capitalistas foram e são responsáveis por pesadas cargas de tarefas que
alienam, enervam, embrutecem. O trabalho da poesia pode também cair sob
o peso morto de programas ideológicos: a arte pela arte, tecnicista; a arte
para o partido, sectária; a arte para o consumo, mercantil. (Bosi, 2000[1976],
p. 226)

Uma outra forma de se descrever a neurose seria justamente ver o sujeito
submisso à mensagem do outro. Toda poesia que o neurótico produz é, por assim dizer,
um plágio. Acredito que as diversas críticas de Freud à religião ao longo de sua obra
podem ser interpretadas como sendo uma recusa de encontrar uma ‘poesia’ pronta. O
religioso é aquele que aceita a poesia do outro e não procura fazer a sua. É o que
Nietzsche (1988[1889]) vai também criticar, em O Crepúsculo dos Ídolos, chamando de
“miserável moralista, hipócrita, biltre” o religioso que afirma: “o homem deveria ser
assim e assado!” (IV, 6). Freud diz não à religião porque quer manter a criatividade, a
inventividade; a ‘poesia religiosa’ – o que seria uma contradição em termos para Freud
– ou qualquer descrição de si mesmo que se imponha e que não permite crítica e
48

“(...) Uma flor nasceu na rua! / Passem de longe, bondes, ônibus, rio de aço do tráfego. / Uma flor ainda
desbotada / ilude a polícia, rompe o asfalto. / Façam completo silêncio, paralisem os negócios, / garanto
que uma flor nasceu. (...) É feia. Mas é uma flor. Furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio.” (Drummond,
2002[1945], p. 118)
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redescrição é uma resistência, no sentido psicanalítico, isto é, ela evita que se reconheça
a fonte de sofrimento alheia ao eu:

(...) a poesia já não coincide com o rito e as palavras sagradas que abriam o
mundo ao homem e o homem a si mesmo. A extrema divisão do trabalho
manual, e intelectual, a Ciência e, mais do que esta, os discursos ideológicos
e as faixas domesticadas do senso comum preenchem hoje o imenso vazio
deixado pelas mitologias. É a ideologia dominante que dá, hoje, nome e
sentido às coisas. (op. cit., p. 164)

O tempo no qual Homero era Deus não existe mais, não é o poeta quem nomeia
as coisas. A psicanálise ensinou que a primeira forma de ideologia com a qual temos
contato é o discurso dos nossos pais, discurso este comprometido com o inconsciente e
o recalcado. De certa forma, o trabalho de análise visa restaurar em certa medida o
status de Homero. É sim o poeta quem nomeia e não a ideologia, embora a poesia só
possa ser feita a partir das traduções (tradições) que fazemos das mensagens dos pais.
Uma psicanálise deveria dar atenção ao que Harold Bloom (2002 [1973]) chamou de
angústia da influência, isto é, o receio de estarmos simplesmente copiando a poesia de
alguém e não sermos nós mesmos autores.
Retomo o sentido da palavra resistência como sendo a capacidade de um
organismo de se opor à ação de um medicamento. Supondo-se que o medicamento em
questão é a análise e o organismo interno é o inconsciente, qual o papel da poesia? O
belo e último parágrafo de Bosi (2000 [1976]) fornece uma resposta:

O trabalho poético é às vezes acusado de ignorar ou suspender a práxis. Na
verdade, é uma suspensão momentânea e, bem pesadas as coisas, uma
suspensão aparente. Projetando na consciência do leitor imagens do mundo e
do homem muito mais vivas e reais do que as forjadas pelas ideologias, o
poema acende o desejo de uma outra existência, mais livre e mais bela. E
aproximando o sujeito do objeto, e o sujeito de si mesmo, o poema exerce a
alta função de suprir o intervalo que isola os seres. Outro alvo não tem na
mira a ação mais enérgica e mais ousada. A poesia traz, sob as espécies da
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figura e do som, aquela realidade pela qual, ou contra a qual, vale a pena
lutar. (p. 227)

Esse corpo estranho interno que resistia, encontra na análise espaço para uma
mutação. É como se a análise criasse um campo radioativo capaz de transfigurar a carga
genética desse vírus. A transfiguração seria tamanha que boa parte do seu material
genético seria incorporado ao hospedeiro. O sujeito “mais vivo, livre, real e belo”
perceberia que o vírus que o atacava pode ser uma parte de si mesmo:

A poesia pode estar a serviço do auto-conhecimento, mas a psicanálise está
definitivamente a serviço do auto-conhecimento, com tudo o que isso
implica; que há algo que queremos chamar de self (ou um sujeito humano),
que este pode ser em alguma medida conhecido (ou reconhecido), e que
aquele conhecimento pode ser bom para nós. De fato, a aquisição daquele
conhecimento – tanto o processo de conhecer, quanto os insights alcançados
– é a chave para melhorar nossas vidas. (Phillips, 2000, p. 32)

AUTO-CONHECIMENTO, HUMOR E IRONIA

Em 1920, travou-se um debate sobre as neuroses de guerra e seu tratamento,
entre Freud e Wagner-Jauregg49. Ernest Jones (1989) conta que este último sustentava
que todos os pacientes de guerra eram simplesmente fingidores. Wagner-Jauregg ainda
acusava Freud de não ter tido muitas experiências com esses pacientes, portanto não
podia criticar – como de fato fazia – o tratamento com eletrochoques. Freud disse,
certamente não sem uma leve dose de ironia, que poderia concordar com a opinião
sobre o fingimento: todo neurótico é, em certo sentido, um fingidor, “mas isto apenas
49

Diretor da Divisão Psiquiátrica do Hospital Geral de Viena. Este hospital recebeu muitas queixas
ásperas contra o modo severo ou cruel como os médicos militares austríacos tratavam os neuróticos de
guerra. Freud estava entre os médicos convidados para investigar a questão e fornecer um parecer sobre o
caso. (cf. Jones, 1989, p.38-41). Veja ainda: ESB, XVII, pp. 256-270.
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inconscientemente; esta era a diferença essencial entre os dois pontos de vista” (Jones,
1989, p. 40). O fingimento do neurótico, atravessado pelo inconsciente, talvez tenha
sido sistematizado nos conhecidos versos de Fernando Pessoa, no poema
Autopsicografia:

O poeta é um fingidor.
Finge tão completamente
Que chega a fingir que é dor
A dor que deveras sente. (Pessoa, 1997 [1930], p.164)

O título do poema já é uma ironia: para saber alguma coisa sobre mim, devo me
colocar em outro lugar. Tomando o verbo psicografar como alguns religiosos o
compreendem, isto é, escrever algo ditado por algum espírito, o poema revela que o
“auto” é uma impossibilidade. Propriamente falando, não existe uma unidade do sujeito
para que possa ser tomada a posição de “auto”. Uma autopsicografia seria portanto uma
descrição do sujeito a partir de algum dos seus ‘espíritos’ internos. A dor é de um outro,
mas sou eu quem a sinto. Uma frase de Além do Princípio do Prazer mostra a
impossibilidade de uma autopsicografia: “todo desprazer neurótico é um prazer que não
pode ser sentido como tal” (ESB, XVIII, p. 21). O prazer é de um outro, mas eu o sinto
como desprazer.
A literatura é justamente o espaço que permite que pensemos e sintamos de uma
outra forma que não a nossa. “Para a psicanálise, pensar e sentir de outra forma é
dependente de auto-conhecimento. De um ponto de vista psicanalítico são
inextrincáveis.” (Phillips, 2000, p. 33). Tornar o poeta o herói da psicanálise permite ao
analista encarar seu paciente como o “ironista” de Rorty. Essas pessoas nunca tomam-se
seriamente demais, pois têm consciência que “os termos nos quais descrevem-se estão

102

sujeitos à mudança, [eles estão] sempre atentos à contingência e à fragilidade de seus
vocabulários finais50, e, desta forma, de seus eus.” (Rorty, 1989, p. 74).
Acredito que o ironista de Rorty está na mesma posição que o humorista de
Freud. Mostrei que em “O Poeta e o Fantasiar”, Freud apresenta também o humor como
uma saída à “pesada opressão durante a vida”. Há uma passagem no texto “O Humor”
que vale à pena ler: “O humor não é resignado, mas rebelde. Significa não apenas o
triunfo do eu, mas também o do princípio do prazer, que pode aqui afirmar-se contra a
crueldade das circunstâncias reais.” (ESB, XXI, p. 191; GW, XIV, p.385, grifos meus).
No mesmo texto, Freud designa como atitude humorística, “a atitude por meio
da qual uma pessoa se recusa a sofrer, dá ênfase à invencibilidade do eu pelo mundo
real, sustenta vitoriosamente o princípio do prazer.” (ibidem.). Dar tanta ênfase ao eu
parece anti-psicanalítico, mas Freud adverte a tempo: “esse eu não é uma entidade
simples (singular). Abriga dentro dele, como seu núcleo, um agente especial: o
supereu.” (op. cit., p. 192). Isso permite visualizar a dinâmica da atitude humorística:

ela consiste em ter o humorista retirado a ênfase psíquica de seu eu,
transportando-a para o supereu. Para o supereu assim inflado, o eu pode
parecer minúsculo, e triviais todos os seus interesses, e, com essa nova
distribuição de energia, pode tornar-se coisa fácil para o supereu reprimir as
possibilidades de reação do eu. (ibidem.)

Isso explica como alguém pode tratar-se a si próprio como criança e, ao mesmo
tempo, desempenhar o papel de um adulto superior para com essa criança. O importante
da atitude humorística é justamente a capacidade de se colocar num outro lugar, isto é,
“pensar sentir de outra forma”, apreciar a contingência do eu.

50

A noção de vocabulário final é muito importante para entendermos o ironista de Rorty. Voltarei a ela,
ainda nesta seção.
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O exemplo que Freud utiliza nesse texto é o mais radical possível: um
criminoso, levado à forca numa segunda-feira, comenta: ‘Bem, a semana está
começando otimamente’. A pilhéria (der Scherz) que o humor faz não é o essencial, ela
tem apenas o valor de prova, de ensaio:

O principal é a intenção que o humor transmite, esteja agindo em relação
quer ao eu quer a outras pessoas. Significa: ‘Olhem! Aqui está o mundo, que
parece tão perigoso! Não passa de um jogo de crianças, digno apenas de que
sobre ele se faça uma pilhéria!’ (op. cit., p. 194; GW, XIV, p.389)

O valor preliminar do humor equivale ao prêmio de sedução ou prazer
preliminar advindo de uma obra poética. A passagem acima mostra que o humorista
mantém, tal como o poeta, a capacidade de brincar: ambos fazem do mundo uma
brincadeira de crianças (ein Kinderspiel). Freud acredita que ao tomar essa atitude o
supereu está repudiando a realidade e servindo a uma ilusão. Ao dizer isto, ele sugere
que há alguma realidade factual e que o humor é uma maneira distorcida se ver a
realidade.
Esse é um dos pontos de discordância que tenho com relação a esse artigo. O
fato de podermos descrever a realidade de uma outra forma não quer dizer que
perdemos a ‘verdadeira realidade’

e que estamos em um mundo ilusório. Uma

passagem de Nietzsche expressa o que penso: “o mundo verdadeiro foi por nós
destruído: que mundo resta? talvez o aparente?... Mas não! Com o mundo verdadeiro
destruímos igualmente o aparente!” (Nietzsche, 1988 [1889], IV, 6). O pragmatismo
ensina que devemos parar de nos preocupar com a distinção entre o mundo real e o
mundo aparente. Noutro lugar, Nietzsche (2001 [1882]) ainda diz: “o que quer que
tenha valor no mundo de hoje não o tem em si, conforme sua natureza”, para o filósofo,
“a natureza é sempre isenta de valor: – foi-lhe dado, oferecido um valor, e fomos nós
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esses doadores e ofertadores! O mundo que tem algum interesse para o ser humano,
fomos nós que o criamos!” (IV, §301)51.
Gostaria de comparar o humorista de Freud ao homem contemplativo de
Nietzsche. Freud diz que a ilusão do humorista é perder de vista o mundo, Nietzsche
acredita que uma forma de ilusão é acreditar-se como mero espectador do mundo.
Quero sugerir que o humorista não perde o mundo de vista, nem se perde em ilusão, ao
contrário, ele inventa um mundo novo. A passagem a seguir resume a idéia central do
presente capítulo:

Mas nisso há uma ilusão que sempre o acompanha: ele [o homem
contemplativo] acredita ser um espectador e ouvinte colocado ante o grande
espetáculo visual e sonoro que é a vida: ele denomina a sua natureza de
contemplativa e não vê que ele próprio é também o verdadeiro e incessante
autor da vida – que ele certamente se distingue bastante do ator desse drama,
o chamado homem de ação, mas ainda mais de um simples convidado e
observador sentado diante do palco. Sem dúvida lhe pertencem, como poeta,
a vis contemplativa [poder de contemplação] e o olhar retrospectivo sobre a
obra, mas também e sobretudo a vis creativa [poder criador], que falta ao
homem de ação, apesar do que digam as evidências e a crença de todos. Nós,
os pensantes-que-sentem, somos os que de fato e continuamente fazem algo
que ainda não existe: o inteiro mundo, em eterno crescimento, de avaliações,
cores, pesos, perspectivas, degraus, afirmações e negações. Esse poema de
nossa invenção é, pelos chamados homens práticos (nossos atores, como
disse), permanentemente aprendido, exercitado, traduzido em carne e
realidade, em cotidianidade. (ibidem.).

Interpreto a enigmática sentença de Freud “o humor não é resignado, mas
rebelde”, como significando algo bastante semelhante ao que Nietzsche diz na
passagem acima. O convite que Rorty e Phillips fazem à psicanálise é aderir à tese do
51

Não gostaria de me alongar nesse ponto aqui, já que não é este meu tema. Só uma nota é necessária: o
pragmatismo não é uma forma de ceticismo. Pragmatistas não dizem coisas como “o mundo não existe”,
“o mundo é uma ficção” etc. O que filósofos como Rorty, Wittgenstein, Davidson e Nietzsche estão
dizendo acerca do mundo é que é mais interessante pensarmos nas versões, descrições que temos dele.
Nelson Goodman (1978) foi o filósofo que melhor conseguiu sistematizar isso, no capítulo 4 de Ways of
Worldmaking, sugestivamente intitulado “The Fabrication of Facts”: “Quando insisto em dizer sobre a
multiplicidade de versões-de-mundo corretas, não quero, de maneira alguma, dizer que há tantos mundos
– ou algum de fato; (...) é melhor focar as versões do que os mundos. (...) Fazer mundos (worldmaking)
começa com a versão de alguém e termina com a versão de outrem.” (Goodman, 1978, p. 96-7).
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autor de Gaia Ciência: devemos sair da atitude meramente contemplativa, e assumirmos
que somos também criadores de nossas vidas e mundos.
A atitude humorística é uma forma de resistir e de encarar a si mesmo de uma
forma inusitada: como criador, como poeta. Assim como o humorista de Freud, o
ironista de Rorty é um historicista: ele acredita que nada tenha uma natureza intrínseca,
uma essência real. No final de seu artigo, Freud lamenta que “nem todas as pessoas são
capazes de atitude humorística”. Será então que um dos objetivos da análise seria
incentivar essa atitude?
Se a atitude humorística continuar ligada à ilusão, a resposta será não. Se, ao
contrário, interpretarmos aquela atitude como um elemento ligado à criatividade, sim.
Elaborei essas respostas lendo algumas cartas de Freud, em especial para Romain
Rolland. Nessas cartas, é comum o psicanalista ser comparado ao destruidor de ilusões e
o poeta ao confortador da humanidade. Numa delas, Freud (1982 [1923]) diz que
“grande parte do trabalho” de sua vida “foi passada [na tentativa de] destruir minhas
ilusões e as da humanidade”, por isso “meus escritos não podem ser como os seus [de
Rolland]: de conforto e refrigério para o leitor.” (p. 398-9). Três anos depois, em 1926,
ele volta a dizer algo semelhante: “ao contrário do senhor, não posso contar com o amor
de muitas pessoas. Não lhes agradei, confortei, nem edifiquei. Nem foi esta a minha
intenção; só queria explorar, resolver enigmas, descobrir um pouco da verdade.” (p.
427). Mais cinco anos foram necessários para Freud confessar a seu destinatário que
“raramente experimentei essa misteriosa atração de um ser humano por outro tão
vividamente como com o senhor; é algo talvez de alguma forma acompanhado da
consciência de que somos tão diferentes.52” (p. 472).
52

A diferença a que Freud se refere é provavelmente com relação ao misticismo de Romain Rolland. É
ele o autor da expressão sentimento oceânico, analisado por Freud no início do Mal-Estar na Civilização.
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Volto então à questão que levantei acima: poderia/deveria a análise incrementar
a atitude humorística? Essas passagens de Freud parecem mostrar que não. Tudo o que a
análise vai fazer é destruir as ilusões uma a uma, até... até o quê? O pastor Pfister tem
uma sugestão:

Eu não compreendo muito bem sua imagem da vida. É impossível que isso o
que você recusa como sendo o fim da ilusão e isso que você celebra como o
único fundamento verdadeiro seja tudo53. Este mundo sem templo, sem
grande arte, sem poesia, sem religião é aos meus olhos uma ilha do Diabo,
sobre a qual somente um Satã, e não por acaso cego, pôde precipitar os
homens. (...) Se apresentar ao paciente esse mundo sem valor como o mais
alto conhecimento da verdade fizesse parte da cura psicanalítica, eu
compreenderia muito bem se essas pobres pessoas preferissem se refugiar na
prisão da sua doença mais do que tomar lugar neste sinistro deserto de gelo.
(in. Freud, 1966, p. 170).

Não preciso dizer que Pfister, no trecho de sua carta acima [24/11/1927], é
bastante irônico com Freud. Primeiro, ao descrever o mundo sem ilusões – tal como
proposto em O Futuro de uma Ilusão – como castigo de um diabo cego aplicado aos
pobres humanos. (Pode-se imaginar o riso de Freud lendo isso). Depois, porque Pfister
mostra o óbvio: ninguém gostaria de viver num mundo sem arte, sem poesia e sem
outras ilusões (a religião entre elas). A descrição desse gélido deserto remete à
República, de Platão, da qual o poeta fora expulso por tornar ainda mais imperfeito
nosso mundo. É difícil acreditar que a psicanálise compartilhe dessa extradição.
Para construir uma resposta diferente, isto é, que a psicanálise incentiva sim uma
atitude humorística/artística diante da existência, preciso lembrar que se, por um lado,
Freud normalizou a arte – a idéia de que nos sonhos, sintomas etc. somos artistas/poetas
– por outro, ele a retratou como um tipo de neurose, pois a vinculou à ilusão. Esse
53

Essa frase não fez muito sentido para mim. O verbo deveria ser “propõe” e não recusar. Eis o original:
“Il est impossible que ce que vous refusez comme étant la fin de l’illusion et ce que vous prônez comme
le seul fond véritable soit tout”. Um ato falho de Pfister? Não posso afirmar, mas faz sentido pois Freud
não recusa a ciência nesse texto, mas em outros...
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vínculo só existiu porque Freud idealizava o cientista, representante máximo do
princípio da realidade. A arte seria meramente uma testemunha da verdade científica
alcançada pela psicanálise. Voltarei a esse problema no capítulo “Psicanálise e
Hermenêutica”, onde discuto a propensão de Freud a encarar o cientista como um tipo
de padre – alguém que tem acesso exclusivo à verdade. Por enquanto, basta insistir no
ponto que Freud, por causa dessa propensão, viu o artista como um tipo de neurótico –
um pouco melhor sucedido que os outros, é verdade, mas um neurótico. Rieff (1959)
conta um caso que acho exemplar com relação a essa imagem da psicanálise destruidora
da arte:

O poeta Rilke, por exemplo, quando importunado por Lou Andreas-Salome,
uma amiga dele e de Freud, recusou submeter-se à análise por medo que isso
enfraquecesse seus poderes criativos. Provavelmente ele estava certo. Freud
sugeria que a ciência, na medida em que ela é bem sucedida, torna a arte
bem menos necessária. O grande slogan racionalista da psicanálise – Onde
era o isso, lá deverá estar o eu – implicitamente propõe a ciência como a
sucessora não somente da religião, mas também de sua companheira
original, a arte. (p. 135).

Rilke tinha mesmo o que temer?54 Os poetas perdem sua criatividade quando
fazem análise? Será mesmo que a psicanálise está a serviço do princípio da realidade?
E, se estiver, isto implicaria uma redução de prazeres ou uma reordenação do
movimento pulsional? Numa carta de 1934, Freud escreve à Srta. Maria Thoman, filha
do pianista Stephan Thoman55:

Não está fora de cogitação que um tratamento analítico resulte em
incapacidade para continuar a criação artística. Se resultar, a culpa não é da
54

O próprio Rilke, nas Cartas a um Jovem Poeta, lembra que “a arte é apenas uma maneira de viver. A
gente pode preparar-se para ela sem o saber, vivendo de qualquer forma. Em tudo que é verdadeiro, estáse mais perto dela do que nas falsas profissões meio-artísticas. Estas, dando uma ilusão de uma
proximidade da arte, praticamente negam e atacam a existência de qualquer arte.” (Rilke, 2000, p. 75-6).
Seria a psicanálise uma (falsa) profissão meio-artística? E, se for, poderíamos evitar os ataques à arte?
55
cf. Jones, 1989, p. 406-7.
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análise, pois esse resultado ocorreria em qualquer circunstância, e é até uma
vantagem descobri-lo a tempo. Se, porém, o impulso criador for mais
forte do que as resistências íntimas, a produtividade só poderá ser
incrementada, e não diminuída, pela análise. (Freud, 1982, p. 485, grifos
meus)

A passagem acima parece responder à minha questão. A crença de que a
psicanálise diminui os poderes criativos do poeta é equivocada. Está relacionada
certamente a duas coisas: a) ao vínculo que Freud quer impor entre a psicanálise e a
ciência; e b) à associação arte/solução de conflito neurótico.
O primeiro fator é fruto de uma tensão existente na obra de Freud – de um lado,
a idealização do poeta, de outro, a idealização do cientista. Acredito que essa tensão
possa ser desfeita. Basta encarar a ciência de uma outra forma, algo que sugiro no
capítulo “Psicanálise e Hermenêutica”: o cientista não é o topo da civilização, tampouco
é o poeta. A imagem ideal do poeta, porém, aproxima-se da contingência e do poder que
a linguagem tem de fazer mundos novos. Ao contrário, a imagem ideal do cientista
ainda arroga-se capaz de ‘descobrir’ o mundo como-ele-é-realmente.
O segundo fator que levaria um poeta a temer submeter-se à análise seria a
crença – verdadeira, a meu ver – de que a produção artística é um tipo de solução ao
conflito neurótico. Comentando a obra de Jean Delay, sobre André Gide, Jean
Laplanche (1991[1961]) argumenta que o conflito neurótico desempenha o papel de um
“espinho na carne”, como uma fonte de insatisfação constante que leva o sujeito a
“remanejar seu mundo e seu sistema de valores até encontrar um novo equilíbrio”.
Desta forma, a obra do artista seria uma “solução”, “um verdadeiro êxito
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autopsicoterápico, em contraste com os reiterados fracassos do neurótico” (p. 9). Frente
a isso, não é de se espantar que Rilke temesse a análise: e se sua capacidade poética
estivesse dando a ele este êxito autopsicoterápico?
Freud, na citação acima, parece ter feito uma distinção importante, sobre a qual
não poderei discorrer aqui. De um lado, há uma capacidade poética neurótica, que não
resistirá à análise... não por causa da análise, pois ela certamente sucumbiria mais cedo
ou mais tarde. De outro lado, há uma outra capacidade poética, mais autêntica e firme,
por assim dizer, que seria incentivada e incrementada pela análise. Caberia, num
trabalho futuro, trabalhar sobre essa distinção que certamente atravessa o centro da
problemática da sublimação.56
*
*

*

Voltarei agora à comparação que proponho entre o humorista de Freud e o
ironista de Rorty. Disse acima que o ironista é alguém atento à contingência de seu
vocabulário final. Por vocabulário final, Rorty designa aquele conjunto de palavras que
todo ser humano carrega e que é empregado para justificar suas ações, suas crenças e
sua vida. Ele complementa:

Estas são as palavras com as quais formulamos elogios aos amigos e críticas
aos inimigos, nossos projetos de longo-alcance, nossas dúvidas mais
profundas sobre nós mesmos, nossas maiores esperanças. Elas são palavras
com as quais contamos, às vezes prospectivamente e às vezes
retrospectivamente a estória de nossas vidas. (Rorty, 1989, p. 73)
56

Laplanche admite a ignorância da psicanálise frente a esse mistério e a outros envolvendo o estudo
dinâmico do indivíduo criador em sua singularidade. Diz o autor: “Mas assim como a maioria dos
neuróticos não chega a superar suas dificuldades pela catarse de uma obra, assim também a maioria dos
neuróticos que “escrevem” não são Gide ou Dostoievski, mas autores de pífios diários íntimos.
Deparamo-nos aqui com as fronteiras da nossa ignorância e da nossa reverência.” (p. 10). O autor
também confessa a Dominique Scarfone (1997) que, de suas problemáticas, a que mais lhe desagrada é
justamente a que versa sobre a sublimação.
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Esse vocabulário é final porque essas palavras são tudo o que temos e é o mais
longe que podemos ir com a linguagem; “além delas, há somente passividade
desamparada ou recurso à força”. A relação entre o ironista e seu vocabulário final
possui três premissas:

1. O ironista tem dúvidas contínuas e radicais sobre o vocabulário que ele utiliza
correntemente, porque ele se impressiona com outros vocabulários, tomados
como finais por pessoas e livros que ele encontra;
2. Ele percebe que argumentos fraseados no seu vocabulário presente não podem
nem subscrever nem dissolver aquelas dúvidas;
3. Na medida em que filosofa sobre sua situação, ele não pensa que seu
vocabulário está mais próximo da realidade que outros. Ironistas que estão
inclinados a filosofar vêem que a escolha entre vocabulários não é feita por um
metavocabulário universal e neutro, mas sim por comparar novos vocabulários
com antigos. (Cf. Rorty, 1989, p. 73).

O ironista de Rorty e o humorista de Freud sabem que as coisas podem parecer
ruins ou boas pelo fato de serem redescritas. Para o ironista, nada pode servir como uma
crítica a um vocabulário final a não ser um outro vocabulário; “não há resposta a uma
redescrição a não ser uma re-re-redescrição” (op. cit., p. 80). Rorty vê pessoas e culturas
como vocabulários encarnados. Quando Freud sugere que não há um eu que domine sua
própria casa, penso que se pode interpretar isso imaginando que “se não tem um centro
para o eu, então há somente diferentes maneiras de costurar novos candidatos para
crença e desejo numa já antecedente rede de crenças e desejos.” (op. cit., p. 84).
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A atitude antitética ao ironismo é o apelo a uma essência real. É o que Rorty
gosta de chamar metafísica, isto é, a procura por teorias com as quais se alcança aquela
essência. A metafísica tenta, de várias maneiras, afirmar que seres humanos são mais
que redes sem centro de crenças e desejos.
Os metafísicos possuem “o defeito hereditário dos filósofos”, como diz
Nietzsche (2000[1878]), no segundo parágrafo de Humano, Demasiado Humano.
Segundo o filósofo, “tudo veio a ser, não existem fatos eternos: assim como não existem
verdades absolutas”. Essa crítica de Nietzsche é o ensejo que precisava para apresentar a
proposta de Rorty quando ele fala sobre a contingência da linguagem e da subjetividade.
Os dois primeiros capítulos de Contingency, Irony and Solidarity auxiliarão a
entender melhor algumas das conseqüências de se eleger o poeta como herói ou ideal do
eu da psicanálise. Rorty começa seu livro lembrando que, desde Platão e as origens do
cristianismo, a idéia de solidariedade está ligada à noção de uma natureza humana
comum a todos os homens. Nietzsche e Freud, apesar de proporem uma natureza
humana – seja através da vontade de poder, seja através da libido – não acreditam que
essa natureza tenha algo a ver com solidariedade humana. Esta seria apenas um artefato
da socialização humana. De certa forma, o ceticismo desses autores os torna antisociais.
O ironista liberal de Rorty é alguém que acredita que a crueldade é a pior coisa
que podemos fazer. Ele vê quão contingentes são suas crenças e desejos mais centrais.
O ironista liberal é alguém suficientemente historicista para ter abandonado a idéia de
que suas crenças e desejos mais importantes se referem a algo anterior aquém do tempo
e do acaso. O ironista liberal de Rorty é sem dúvida uma figura utópica, mas persistente:
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são pessoas que incluem entre seus desejos sua esperança que o sofrimento irá diminuir,
e que a humilhação de seres humanos por outros seres humanos venha a cessar.
O sujeito oposto ao ironista liberal é aquele que pensa haver resposta bem
fundada ou algoritmos para resolver dilemas morais. No fundo, o sujeito que se opõe ao
ironista liberal é um teólogo ou um metafísico, pois acredita numa ordem (além do
tempo e da mudança) que determina a existência humana e estabelece uma hierarquia de
responsabilidades.

A cultura pós-religiosa e pós-metafísica que Rorty deseja é a utopia liberal onde
a ironia seja universal. A solidariedade nessa utopia tem papel central. Ela seria criada
aumentando nossa sensibilidade para detalhes particulares da dor e humilhação de
pessoas não familiares. O processo de começar a ver outros seres humanos como “um
de nós” e não “eles” é uma questão de como podemos redescrever a nós mesmos e aos
outros. Essa atitude não significa desprezar as diferenças entre “nós” e “eles”; significa
não reificar a diferença, isto é, não reduzir o outro a ela.
Redescrição, de fato, parece ser a palavra chave para entender a filosofia de
Rorty. Redescrever é um outro nome para contingência da linguagem. Dizer que a
linguagem é contingente é afirmar que não podemos cair fora dos vários vocabulários
que empregamos e encontrar um metavocabulário que, de alguma forma, dê conta de
todos os vocabulários possíveis, todas as formas de julgar e sentir.

A CONTINGÊNCIA DA LINGUAGEM

Rorty identifica e opõe dois tipos de filósofos pós-Romantismo. O primeiro tipo
está do lado da ciência, tomada por eles como paradigma da atividade humana. O
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filósofo A insiste que a ciência natural descobre a verdade ao invés de fazê-la. Para eles,
verdade não é uma palavra que se usa nos vocabulários da política e da arte.
O segundo tipo de filósofo (B) situa-se ao lado dos políticos utópicos e artistas.
Acreditam que cientistas inventam descrições do mundo que são úteis para alguns
propósitos, assim como poetas e pensadores políticos inventam outras descrições para
outros propósitos. Todavia, é inútil pensar que alguma dessas descrições é uma
representação acurada do mundo tal como ele é.
Uma distinção importante entre os filósofos A e B é como encaram a verdade e o
mundo. O filósofo A tende a ver a verdade “lá fora”, isto é, ela deve ser encontrada. O
filósofo B, ao contrário, pensa que onde não há sentenças não há verdade, portanto
verdade e linguagem são inextrincáveis.
Se o mundo está “lá fora” – ambos os tipos de filósofos concordam com isso – a
verdade não pode estar, pois sentenças não existem “lá fora”. A idéia de que a verdade e
o mundo estão lá fora é uma herança da crença de que o mundo é uma criação de
alguém com uma linguagem (deuses, por exemplo).
É realmente difícil pensar que o mundo possa decidir entre, por exemplo, o
vocabulário moral de Paulo versus o de Freud. O mundo pode até ajudar a decidir entre
uma outra sentença de qualquer vocabulário, mas não faz sentido pensar que ele poderia
fazê-lo com relação a um jogo de linguagem como um todo.
Os filósofos do tipo A acreditam que o mundo tem uma linguagem e que nossa
tarefa é descobri-la. Filósofos do tipo B atêm-se ao óbvio: o mundo não fala, só nós
falamos. Estes últimos acompanham a idéia Romântica de que a verdade é feita e não
encontrada: “as linguagens são feitas ao invés de encontradas e a verdade é uma
propriedade de entidades lingüísticas, de sentenças.” (Rorty, 1989, p. 7)
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Segundo Rorty, os Românticos valorizam a imaginação e não a razão como
sendo a faculdade humana central. A imaginação, o talento para falar de maneira
diversa, é o principal instrumento da mudança cultural.
A primazia da redescrição e a idéia de que o mundo e o eu não tem uma natureza
intrínseca são conseqüências importantes da redescrição de Rorty. Seu “método” é
simplesmente redescrever muitas e muitas coisas de diversas maneiras. Esse método
põe à mostra a contingência da linguagem que usamos. O reconhecimento dessa
contingência e da contingência da consciência leva “a uma figura do progresso
intelectual e moral cada vez mais úteis ao invés de um entendimento cada vez maior de
como as coisas realmente são.” (op. cit., p. 9)
Para Rorty, Davidson é o filósofo que melhor sintetizou uma nova definição de
linguagem. Afastando-a das noções de representação e expressão, Davidson está longe
da apoteose da linguagem, que faz dela uma espécie de divindade, algo do qual os seres
humanos são meras emanações. Davidson está mais próximo de Wittgenstein, que
perguntava pelo uso das palavras e não pelo que elas representavam. Tal como
Wittgenstein, que pensava a linguagem como um conjunto de jogos de diferentes
matizes, Davidson é contra a idéia de que há uma tarefa única para a linguagem
executar.
Como pensar o progresso intelectual e moral a partir da perspectiva da
linguagem? Se abandonarmos a imagem da linguagem que tem um propósito e que ela é
um medium, veremos a história da linguagem como sendo a história da metáfora.
A história dos recifes, que morrem para servir de base para novos corais, serve
como uma analogia para se entender a história da metáfora. Rorty aceita essa analogia, e

115

concorda com Mary Hesse que pensa “as revoluções científicas como “redescrições
metafóricas” da natureza ao invés de insights sobre a natureza intrínseca da natureza.”
(op. cit., p. 16).
Dada tanta importância à metáfora, cabem algumas palavras sobre ela. Para
Davidson, as metáforas não têm sentido imediato num jogo de linguagem. Ter sentido é
ter um lugar no jogo. A metáfora é um uso inusitado da linguagem que pode vir a
morrer, tornando-se parte do recife, por assim dizer.
É claro que a metáfora tal como encarada por Davidson tem a ver com o
tratamento que ele dá à linguagem.57 Se com Platão e os positivistas a linguagem tem o
propósito de representar a realidade, a metáfora é uma má representação. Por outro lado,
se abandonamos a visão agostiniana de linguagem como a batizou Wittgenstein, a
metáfora passa a ter papel na filosofia e na história de modo geral.58
Dar tanta ênfase à metáfora, isto é, fazer da história humana, a história de
metáforas sucessivas, tem duas conseqüências: faz do poeta o formador de novas
linguagens, a vanguarda da espécie. E faz do propósito da história a liberdade, o
reconhecimento da contingência, e não mais a Verdade. Por isso Rorty insiste que “o
mundo não fornece nenhum critério de escolha entre metáforas alternativas, que nós só
podemos comparar linguagens ou metáforas umas com as outras, não como algo além
da linguagem chamado “fato”.” (op. cit., p. 20).
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Num de seus artigos mais claros, Donald Davidson diz: “Devemos desistir da idéia que uma metáfora
carrega uma mensagem, que ela tem algum conteúdo ou significado (exceto, é claro, seu sentido literal).
(...) no entanto, não há dúvidas de que metáforas freqüentemente nos fazem ver aspectos das coisas que
não víamos anteriormente; trazem analogias surpreendentes e similaridades à nossa atenção (...)”
(Davidson, 1984a, p. 261).
58
Não é despropositado ver essa imagem da linguagem, tendo como principal figura a metáfora, ao lado
das teorias de Darwin. A vida e a morte das metáforas é também um processo de seleção, muitas vezes
randômico, outras fruto de disputas “territoriais”.
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A idéia de que o mundo ou o eu (self59) tem uma natureza intrínseca, uma
essência, é remanescente da idéia de que o mundo é uma criação divina, cuja linguagem
temos que descobrir. O projeto de Rorty, contrário às essências, é desdivinizar o
mundo... e o eu.
É preciso fazer uma importante ressalva antes de terminar essa apreciação do
primeiro capítulo de Contingency, Irony and Solidarity. Rorty não está querendo fazer
do poeta o que os positivistas e alguns filósofos fizeram dos cientistas, isto é, ele não
quer transformá-lo numa espécie de padre que tem acesso privilegiado à verdade.
Ao contrário, o poeta, figura paradigmática do ironista liberal, aprendeu com
Freud, Nietzsche e Davidson que não é preciso adorar mais nada, onde não se trata nada
como uma divindade, “onde trata-se tudo – nossa linguagem, nossa consciência, nossa
comunidade – como um produto do tempo e do acaso.” (op. cit., p. 22). Rorty interpreta
o famigerado dito de Nietzsche – “Deus está morto” – como sendo uma recusa em
servir “propósitos”, a morte de Deus é um elogio à contingência.

A CONTINGÊNCIA DA SUBJETIVIDADE
And once you have walked the length of your mind,
what
You command is as clear as a lading-list
Anything else must not, for you, be thought
To exist.
And what’s the profit? Only that, in time
We half-identify the blind impress
All our behavings bear, may trace it home.
But to confess,
On that green evening when our death begins,
Just what it was, is hardly satisfying,
Since it applied only to one man once,
And that man dying.60
59

E uma vez tendo andado a extensão de sua mente, o
que
Você comanda é tão claro como uma lista de
compras
Nada mais deve, para você, ser cogitado
Existir.
E qual é a vantagem? É só isso: na hora
em que identificarmos, pela metade, a marca cega
que todos os nossos comportamentos carregam,
[talvez, ela encontre seu lar.
Mas para confessar,
naquela tarde esverdeada onde nossa morte começa,
somente o que era, é dificilmente satisfatório,
Pois se aplica somente a um homem só, uma vez,

Parece-me que quando Rorty fala em self ele está falando de ego ou de eu, não se referindo ao
importante conceito de Kohut.
60

In. Rorty, 1989, p. 23. A tradução é minha.
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e aquele homem morrendo.

Rorty começa o segundo capítulo de seu livro, interpretando o poema acima, de
Philip Larkin. Segundo ele, o próprio poeta havia dito que o poema era sobre o medo da
morte, da extinção. Rorty acha essa expressão muito vaga e prefere dizer que o eu lírico
teme que sua lista idiossincrática, seu sentido do que é possível e importante, seja
extinta. “Isto é o que faz seu eu diferente de todos os outros eus. Perder essa diferença é,
acredito, o que qualquer poeta – qualquer fazedor, alguém que espera criar algo novo –
teme.”61 (op. cit., p. 23)
Usando a terminologia de Harold Bloom, Rorty pensa que a angústia da
influência, o horror de se sentir mera cópia, traduz bem o medo da extinção da
idiossincrasia. Medo da morte é o medo de fracassar na criação da singularidade. Rorty
crê que traçar a “marca cega” (the blind impress) é encontrar o que há de distintivo em
alguém. Os últimos versos do poema de Larkin, porém, parecem contradizer Rorty. É
como se o eu lírico quisesse encontrar algo comum a todos os homens em todos os
tempos. Rorty interpreta essa passagem dizendo que para o eu lírico, ser um poeta não é
suficiente... é preciso ser também um filósofo e procurar continuidade.
Bloom, com todo sarcasmo que lhe é característico, diz sobre os críticos: “no
fundo do coração, eles amam a continuidade, mas aquele que ama apenas a
continuidade não pode ser um poeta” (in. Rorty, 1989, p.25n2). Rorty compara os
críticos aos filósofos, num senso pejorativo, metafísicos. Eles, como os críticos, adoram
a continuidade.
O poema de Larkin reacende a querela entre a poesia e a filosofia, que é a
expressão da “tensão entre um esforço para alcançar a auto-criação reconhecendo a

61

Rorty de início já caracteriza o poeta de forma aberta tratando-o como “fazedor”.
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contingência e um esforço para alcançar a universalidade pela transcendência da
contingência.” (op. cit., p. 25). É preciso romper com o filósofo da continuidade e
encarar “a liberdade como reconhecimento da contingência”. Fazer isso é aceitar o
poeta como herói da humanidade, o fazedor. Isso implica em desidealizar o cientista – o
descobridor (finder).
Descobrir (identificar pela metade) a marca cega que se aplica não a um único
homem, mas a toda humanidade: esse é o desejo do cientista, e que os padres dizem ter
feito. Cientistas, padres e metafísicos dizem ter encontrado a impressão essencial
estampada em todos nós:

Essa impressão não seria cega, porque ela não seria uma questão
uma simples contingência. Seria necessária, constitutiva do que
humano. Ela nos daria um objetivo, o único objetivo
nomeadamente, o pleno reconhecimento dessa necessidade,
consciência de nossa essência. (op. cit., p. 26)

de acaso,
é ser um
possível,
a auto-

Diante dessa impressão universal, continuaria o filósofo pré-nietzschiano, as
contingências das vidas individuais são sem importância. O animal morre quando
conseguimos tornar idênticas as listas (lading-lists) do eu e do universo. A morte já não
seria um problema, pois já teríamos descoberto a verdade, que, de acordo com essa
visão tradicional, é imperecível.
Segundo Rorty, Nietzsche foi o primeiro a seguir o abandono de toda essa idéia
de descobrir a verdade, ou seja, de descobrir um único contexto para todos os seres
humanos. Não há lista para ser descoberta. O consolo de Nietzsche não será mais a
transcendência de alguma animalidade, mas ser um tipo peculiar de animal mortal que,
ao se descrever com seus próprios termos, se criou.62 Nietzsche visto assim está muito
62

Alexander Nehamas (1985) sugere, acertadamente a meu ver, que Nietzsche pensa que há uma íntima
conexão entre a crença que a verdade é um objeto de descoberta e a crença de que o eu é um objeto
estável. (cf. p. 173). Para a psicanálise, acredito, trata-se do mesmo imperativo: criar-se e não descobrir-
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próximo do Freud descrito por Richard Geha (1988). Este autor defenderá que Freud é
também um ficcionalista, isto é, ele acredita que as estórias construídas em análise não
podem ser distintas daquelas supostamente descobertas em análise.
Acredito que nem Nietzsche nem Freud, no entanto, desistiram da idéia de que o
indivíduo deva encontrar um lar da marca cega que todos os nossos comportamentos
carregam. Eles só rejeitaram a idéia de que esse encontro fosse um processo de
descoberta. Nietzsche (e, quero crer, Freud também) faz equivaler autoconhecimento e
autocriação, abandonando a idéia de autodescoberta. Posto de uma forma interessante:

Fracassar como um poeta – e, dessa forma, para Nietzsche, fracassar como
ser humano – é aceitar a descrição de si mesmo de outrem, executar um
programa previamente preparado, escrever, no máximo, variações elegantes
de poemas escritos anteriormente. Então, a única forma de encontrar um lar
para as causas de alguém ser como é seria contar um estória sobre as causas
desse alguém numa nova linguagem. (op. cit., p. 28)

Uma estória causal, como as da ciência, não escapa ao poder inovador das
metáforas, responsáveis por verdadeiras revoluções, para usar o termo de Kuhn. Rorty
mostrou que a distinção que Davidson (1984a) estabelece entre sentido literal e sentido
metafórico equivale a uma distinção entre uma velha e outra nova linguagem. Davidson
e suas contribuições para o estudo da metáfora ajudam-nos a desprezar a idéia, cara aos
metafísicos, da literalidade como um discurso que “se encaixa” no mundo e a metáfora
como algo sem lugar.
“Somente os poetas, Nietzsche suspeitava, podem apreciar verdadeiramente
a contingência.” (ibidem., grifo meu). Rorty diz isso porque acredita que a tarefa do
se. Para Nietzsche, é um poeta quem melhor representa o sujeito que criou-se a si mesmo: Goethe. (cf.
Nietzsche (1988[1889]), IX, 49). Goethe é também um ídolo de Freud. Conta-nos Geha (1988) que Freud
disse para Giovani Papini, escritor italiano: “sou um cientista por necessidade, e não por vocação. Sou,
por natureza, um artista. Desde a minha infância, meu herói secreto tem sido Goethe” (p.128). Não sei se
as fontes de Geha são verídicas (ele mesmo não encontrou a fonte bibliográfica), de qualquer forma, si
non è vero, è buon trovato.
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fazedor – inventar novos usos para palavras, novos jogos de linguagem – é a forma
paradigmática de se apreciar a contingência. Estar do lado da inventividade é escapar
das descrições herdadas e encontrar novas descrições. Numa fórmula: “recriando todo
‘era isso’ (it was) num ‘assim eu quis’ (thus I willed it).” (op. cit., p.29).
A semelhança da fórmula de Nietzsche e a de Freud – wo Es war, soll Ich
werden – não é casual. Freud também pensa que redescrever o passado é o caminho de
uma existência menos neurótica. A neurose seria, por assim dizer, o ‘era isso’. Tomar
posse de pedaços cada vez maiores do passado, permite ao eu um espaço cada vez
maior de liberdade. Não por acaso Freud compara a tomada de território do eu sobre o
isso com um processo de drenagem. A drenagem de um pedaço de mar ou de um lago é
uma bela metáfora de como as coisas são contingentes e podem se transformar.
O medo do poeta bloomiano é terminar seus dias num mundo onde nenhuma
transformação possa ser feita, onde tudo seja herdado63. Numa análise, o mundo a ser
mudado é o legado da infância e do passado. O imperativo de dizer ‘assim eu quis’ para
o passado é uma aposta na autocriação. Cabem algumas indagações agora: até que
ponto o projeto de Nietzsche e de Freud, definidos pelas respectivas fórmulas
supracitadas, realizam o desejo de autonomia e do eu? Como conciliar esses projetos, o
do “assim eu quis” e o do “lá estará o eu”, com a primazia da alteridade? Tentarei
responder a essas duas questões no próximo capítulo, por enquanto, volto à
interpretação que Rorty faz de Freud.
Freud é lido por Rorty contra o pano de fundo de Kant. Para Rorty, a noção
kantiana de consciência desdiviniza o eu. Kant voltou-se “para dentro” e parou de
procurar “lá fora”: “Kant desejava deixar os céus estrelados como meramente um
63

Valho-me aqui da ambigüidade da palavra herdado: a herança genética é também um refúgio da “marca
cega”, assim como a ideologia.
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símbolo da lei moral interna” (op. cit., p. 30). Para Rorty, “Freud des-universalizou o
senso moral, fazendo-o tão idiossincrático quanto as invenções do poeta.” (ibidem.).
Para ilustrar isso, o autor cita uma passagem do estudo de Freud sobre Leonardo da
Vinci:

(...) estamos sempre demasiadamente prontos a esquecer que, de fato, o que
tudo em nossa vida é acaso, desde nossa gênese a partir do encontro de um
espermatozóide com um óvulo – acaso que, no entanto, participa das leis e
necessidades da natureza, faltando-lhe apenas qualquer ligação com nossos
desejos e ilusões. A distribuição dos fatores determinantes de nossa vida
entre as “necessidades” de nossa constituição e a “casualidade” de nossa
infância pode ser ainda incerta em seus detalhes; mas não será mais possível
duvidar precisamente da importância dos primeiros anos de nossa infância.
Nós todos ainda sentimos muito pouco respeito pela natureza, que (nas
palavras de Leonardo, que lembram o Hamlet) ‘está cheia de inúmeras
razões [‘ragioni’] que nunca penetram a experiência.
Cada um de nós, seres humanos, corresponde a um desses inúmeros
experimentos por meio dos quais as ‘ragioni’ da natureza são compelidas a
compartilhar a experiência. (ESB, XI, p. 124; GW, VIII, p. 210-11)

Essa passagem é entendida por Rorty como sendo parte do projeto freudiano de:
(a) ver o ser humano como mais um experimento contingente da natureza,
desdivinizando-o; e (b) transformar o eu num tecido de contingências e abandonar a
idéia de um eu coeso, um sistema bem ordenado de faculdades.
“Infantil”, “regressão”, “fixação”, “sádico” e “neurótico” são exemplares do
novo vocabulário moral inventado por Freud. As virtudes e os vícios, contrariamente à
tradição, não são mais ahistóricos. São idiossincráticos e estão intimamente
relacionados às nossas relações amorosas pretéritas e presentes.64

64

Mais adiante diz Rorty sobre a moralidade: “Essa maneira de ver a moralidade de Oakeshott-Sellars
como um conjunto de práticas, nossas práticas, faz vívida a diferença entre a concepção da moralidade
como a voz de uma porção divinizada da alma, e como a voz de artefato humano contingente, uma
comunidade que cresceu sujeita a vicissitudes do tempo e do acaso, um “experimento” a mais da
natureza.” (p. 60)
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Somada a essa mudança do vocabulário moral, a possibilidade apresentada
também por Freud, de não haver mais nenhum eu central, nenhuma faculdade central
chamada razão, nos ajuda a voltar nossa atenção para o particular:

Ele nos ensina a interpretar o que estamos fazendo, ou pensando em fazer,
em termos de, por exemplo, nossa reação passada a figuras de autoridade
particulares, ou em termos das constelações de comportamentos que nos
eram forçados durante a infância. Ele sugeriu que nos elogiássemos ao tecer
narrativas idiossincráticas – casos clínicos, como se fossem – de nossos
sucessos em auto-criação, nossa habilidade de nos libertarmos de um
passado idiossincrático. Ele sugere que nós nos condenemos por fracassar
em nos libertarmos do passado ao invés de fracassar em viver de acordo com
padrões universais. (Rorty, 1989, p. 33)

A psicologia moral que Freud fornece ao longo de sua obra é compatível com o
poeta de Bloom e Nietzsche. Para Rorty, a psicologia moral de Freud, ao nos fazer
voltar para o particular, nos afasta do universalismo metafísico. É ela também a
responsável pela troca da tentativa de encontrar verdades necessárias sobre nós mesmos
pela tentativa de identificar as contingências idiossincráticas de nossos passados
individuais, a marca cega que todos nossos comportamentos carregam.
Rorty nota que é justamente por voltar-se ao particular que Freud se afasta da
idéia de um ser humano paradigmático – seja ele o poeta de Nietzsche e Bloom, seja o
homem moral e comum de Kant. Isso é assim porque ele não vê a humanidade “como
um tipo natural, com uma natureza intrínseca” (op. cit., p. 35); um conjunto intrínseco
de potencialidades a ser ou não desenvolvido.65
Quero crer que Freud abjura a noção de “verdadeiramente humano” porque isso
seria dar o braço a torcer ao eu divinizado, que possui uma essência, que, por sua vez, e
de alguma forma, ecoa a essência (igualmente divina e verdadeira) do mundo.
65

Mesmo o poeta é comparado com as crianças em “Escritores Criativos e Devaneio”. Ao poeta falta algo
de moral e ao moralista falta algo de poesia? Melhor terminar essas dicotomias...
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Rorty faz uma distinção importante entre a concepção de homem em Freud e em
Nietzsche. Este parece dar aos não-poetas, os fracassados, o status de simples animais
mortais. Freud, ao contrário, com a noção de inconsciente e de fantasia inconsciente,
mostrou como a vida de qualquer pessoa é um poema. Rorty certamente acompanha
Rieff (1959) quando ele diz:

A visão psicanalítica transforma todos os homens em poetas – simbolistas
incuráveis, revelando segredos desconhecidos em cada palavra. Mesmo que
Freud exponha a obra de arte como um apelo sintomático um pouco mais
elaborado, de uma maneira compensatória ele dignifica os atos triviais e
objetos da vida psíquica ordinária à altura de algo significativo no sentido
artístico. (...) Ao instalar em cada um de nós – não somente numa classe de
talentosos – uma agência psíquica de fazer romances, Freud democratizou a
arte. A arte, no seu entender, torna-se um sonho público. Igualmente, o
sonho torna-se um produto artístico interno que não tem o poder de
comunicar até que seja lançado no domínio público pelo método
psicanalítico. (Rieff, 1959, p. 132-3).

Rorty adverte quanto ao perigo de confundir esse “inconsciente criativo” com a
Imaginação dos românticos alemães. Apesar das ressonâncias, a ênfase de Freud é sobre
a capacidade de fazer metáforas dos usuários cotidianos da linguagem. Não é difícil
interpretar Os Chistes e sua Relação com o Inconsciente e Psicopatologia da Vida
Cotidiana como exemplos de como Freud via a linguagem e de como ele reconheceu o
valor da metáfora. Tanto os chistes, quanto as parapraxias ensinam que, às vezes, é
preciso dizer de outro modo. Inventar um novo modo de dizer o que não pode ser dito
diretamente: isso é fazer metáforas.
A fantasia inconsciente, noção central no pensamento freudiano, pode ser vista
como compondo o quadro da genialidade ou da excentricidade. O gênio é aquele que
encontra um uso com ressonâncias públicas para sua fantasia antes particular. Daí a
conclusão de Rorty: “o progresso poético, artístico, filosófico, científico, ou político
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resulta da coincidência acidental de uma obsessão privada com uma necessidade
pública.” (op. cit., p. 37).
Para Rorty, “Freud nos dá apenas mais uma redescrição das coisas, mais um
vocabulário, mais um conjunto de metáforas que ele pensa ter a chance de ser usado e
depois literalizado.” (op. cit., p. 39). O poder de redescrição apreciado por autores como
Freud, Nietzsche, Proust e Wittgenstein produz a ironia ou o espírito de jocosidade que
lhes são característicos. O objetivo desses autores é expandir o repertório de descrições
alternativas e não encontrar “A Única Descrição Correta”: “Tal mudança no objetivo só
é possível na medida em que tanto o mundo quanto o eu tenham sido des-divinizados.”
(op. cit., p. 40).
Uma das conseqüências de des-divinizar o eu é abandonar a pretensão de superar
a contingência e a dor. O máximo que um eu não-divino pode fazer é reconhecê-las. O
pathos da finitude é, segundo Rorty, “provavelmente ineliminável”. Para o autor,
imaginar uma cultura dominada pela jocosidade nietzscheana é muito difícil. Utópico
também imaginar o poeta de Bloom tendo completado a tarefa de dizer para todo seu
passado “assim eu quis”. De fato, há de haver sempre o recife para novos corais se
formarem. Uma linguagem formada só de metáforas seria ininteligível.
O papel da cultura e da comunidade adquire um peso importante no final do
segundo capítulo do livro de Rorty. Apesar do tom pessimista, acho que o autor, mesmo
sem dizê-lo, aposta que a solidariedade é uma resposta à inexistência do fazedor que já
completou sua tarefa. Como pode ser isso?
Rorty interpreta o pathos da finitude no poema de Larkin como sendo o
reconhecimento de que um outro deve continuar a escrever outros poemas. A tarefa não
pode ser completada porque não há nada para ser terminado. A perlaboração de nossas
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fantasias inconscientes é interminável... e será, a depender da boa vontade e do acaso,
continuada por um outro.

O POETA E A TEORIA DA SEDUÇÃO GENERALIZADA

Não sou eu quem descrevo. Eu sou a tela
E oculta mão colora alguém em mim.
Fernando Pessoa66

Nehamas (1985) diz algo sobre Nietzsche que bem poderia aplicar-se a Freud:
“Ele sempre dependeu de modelos literários e artísticos para entender o mundo.” (p.
194). O mundo que Freud quer entender é o psíquico. O que esses dois pensadores viam
de tão especial nos poetas? Viam neles o paradigma do ser humano ideal: alguém que se
inventava, assim como inventa estórias. Esta capacidade criadora – a ars poetica – é
correlata à concepção de um ser humano contingente, fruto do acaso e em perpétua
mutação. Nietzsche “vale-se de um símile magnífico comparando a vontade e a onda
para expressar sua fé que mudança contínua e renovação são inevitáveis e
inerentemente valiosas” (Nehamas, 1985, p. 176):

Com que avidez esta onda se aproxima, como se houvesse algo a atingir!
Com que pressa aterradora se insinua pelos mais íntimos cantos das falésias!
É como se quisesse chegar antes de alguém; como se ali se ocultasse algo de
valor, muito valor. – E agora ela recua, um tanto mais devagar, ainda branca
de agitação – estará desiludida? Terá encontrado o que buscava? Toma um
ar desiludido? – Mas logo vem outra onda, mais ávida e bravia que a
primeira, e também sua alma parece cheia de segredos e do apetite de
66

Pessoa, 1997[1930], p. 127.
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desencavar tesouros. Assim vivem as ondas – assim vivemos nós, seres que
têm vontade!67 – e mais não digo. (Nietzsche, 2001[1882], §310)

Encontra-se também em Freud um advogado tão interessado em defender a
transitoriedade (do mundo e do eu) como em Nietzsche? Uma breve leitura de seu mais
poético artigo, “Transitoriedade”, mostra que sim.68 Curiosamente, nesse brevíssimo
ensaio, é o poeta quem é incapaz de desfrutar da beleza, pois não aceita a
transitoriedade das coisas. Segundo Freud (1916), aqueles que pensam que a
transitoriedade do que é belo implica uma perda de valor têm dificuldades em elaborar o
luto das coisas perdidas. O poeta pessimista de Freud parece ser o mesmo contraindicado por Nietzsche, aqueles onde a capacidade artística termina onde termina a arte
e começa a vida. Já mostrei que, em contraposição, Nietzsche sugere que sejamos “os
poetas-autores de nossas vidas, principiando pelas coisas mínimas e cotidianas”.
(Nietzsche, 2001 [1882], §299). No texto sobre a transitoriedade, mesmo falando da
guerra, situação de morte e destruição por excelência, Freud insiste em dizer que,
passado o luto, o que foi destruído pode ser reconstruído, “talvez em terreno mais firme
e de forma mais duradoura do que antes” (ESB, XIV, p. 348)69.
Freud liga a capacidade de vivenciar o luto à capacidade de aceitar a
transitoriedade do mundo. Apesar daquele texto estar realmente falando do mundo,
penso que a mesma lógica se aplica ao mundo psíquico. O que Nehamas (1985) diz
67

So leben die Wellen – so leben wir, die Wollenden! Segundo Paulo César de Souza, Nietzsche usa o
substativo die Wollenden, que seria o gerúndio – adjetivado – do verbo wollen, “querer”. Poderia traduzir
então: Assim vivem as ondas – assim vivemos nós, os querentes!
68
Esse artigo foi publicado em um volume chamado Des Land Goethes (A Terra de Goethe). Mais uma
vez, Goethe aparece como representante da terra.
69
Melanie Klein ao longo de toda sua obra insistiu nesse tema que Freud toca de leve em “Sobre a
transitoriedade”. Para ela, a capacidade de luto é também uma das condições para a saúde mental. Diz ela:
“a maturidade emocional significa que esses sentimentos de perda podem ser contrabalançados até certo
ponto pela capacidade de aceitar substitutos, e assim fantasias infantis não perturbam a vida emocional do
adulto.” (Klein, 1991[1960], p.306). Noutro artigo, Klein (1996[1940]) lembra que o luto patológico ou a
incapacidade de vivê-lo está intimamente ligado ao fato de o bebê não ter conseguido estabelecer uma
mãe “boa” dentro de si. Na verdade, no luto, restauramos esse objeto: o sujeito está “recuperando aquilo
que já tinha obtido durante a infância” (p. 405).
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sobre o eu em Nietzsche vale para o mundo anímico de Freud: sua criação “não é um
episódio estático, um objetivo final que, uma vez alcançado, interrompe a possibilidade
de continuar a mudar e a desenvolver.” (p. 189).
Nietzsche não aprecia a distinção entre ser e tornar-se (being and becoming).
“Tornar-se o que se é não é atingir um novo estado e parar de tornar-se – não é alcançar
estado algum.” (op. cit., p.191). O poeta nietzschiano é o oposto de um tipo de paciente
a quem Freud (1937) atribui uma certa quantidade de “inércia psíquica”, sua
plasticidade parece esgotada, assim como a capacidade de modificação e
desenvolvimento ulterior. (cf. ESB, XXIII, p. 275). Esse comportamento é chamado por
Freud de ‘resistência oriunda do isso’. É como se a mente, ‘o órgão de fazer poesia’ , só
fizesse o mesmo poema.
A inércia psíquica ou a estagnação da capacidade poética parece ser uma outra
maneira de dizer que o personagem tomou o lugar do autor. 70 Nietzsche (1998 [1887])
diz que o autor é apenas a precondição para a obra, “o útero, o chão, o esterco e adubo
no qual e do qual ela cresce”. Ao sugerir que, na maioria dos casos, devemos separar o
artista da obra, Nietzsche adverte:

Devemos nos guardar da confusão em que, por contiguity psicológica, para
falar como os ingleses, um artista cai facilmente: como se ele mesmo fosse o
que é capaz de representar, conceber, exprimir. Na verdade, se ele o fosse,
não o poderia representar, conceber, exprimir; um Homero não teria criado
um Aquiles, um Goethe não teria criado um Fausto, se Homero tivesse sido
um Aquiles, e Goethe um Fausto. (Nietzsche, 1998 [1887], III, 4).

Quando se trata, porém, de nossa própria biografia a obra a ser criada, devemos
ser ao mesmo tempo personagem e autor. A prevalência do primeiro leva à inércia

70

Aliás, esse é um topos literário recorrente. O personagem brigando com seu autor, que quer viver para
além de seus domínios. Pinnochio seria um exemplo desse topos.
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psíquica – dificilmente um personagem gostaria de ser trocado por outro –, já a
prevalência da autoria nos levaria para a ilusão – o eu, nunca é demais insistir, não é o
senhor de sua própria casa.
Mas, afinal, que texto é este? Existe ou não existe um texto que podemos
modificar e reescrever? Um dos autores dos quais me vali nesse capítulo, Richard Geha,
acredita que não há texto algum. Isto implica colocar de lado, mais uma vez, a teoria da
sedução. Esse é o meu principal ponto de discordância com este e outros autores.71 A
maneira pela qual Jean Laplanche reinterpreta a teoria da sedução é compatível com a
maior parte das idéias tratadas neste capítulo. Aliás, sem uma teoria da sedução
revitalizada, a idéia de um eu-poeta seria impossível.
Mostrei, no capítulo anterior, que a instauração do eu está intimamente
relacionada à sedução inconsciente por parte dos adultos que cuidam das crianças.
Gostaria de sugerir que a tradução que as crianças fazem das mensagens enigmáticas
dirigidas a elas pelos adultos é um tipo de poema. Um poema autobiográfico, por assim
dizer.
No capítulo seguinte, tratarei da teoria tradutiva do recalcamento, proposta
também por Laplanche. Esta teoria é fomentada a partir de uma carta de Freud a Fliess,
onde é sugerida a comparação entre o recalcamento e o processo de tradução. Tanto
essa teoria quanto a da sedução generalizada relacionam a linguagem e a sexualidade
colocando-as em primeiro plano na formação da subjetividade.
71

Richard Geha confunde o pragmatismo com algum tipo de idealismo. Esse erro é recorrente e é fruto de
um mal-entendido. Jurandir Freire Costa dá um exemplo ótimo para que evitemos pensar que “realidades
lingüísticas” são ilusões. Ao falar das identidades sexuais, Costa (1995) lembra que heterossexuais,
homossexuais, bissexuais etc. “não são dados brutos ou fatos naturais que antecedem empiricamente e
distinguem-se logicamente do sistema de nominação lingüística que dá sentido aos termos. São seres
verbais ou figuras de discurso que podem ter, como, de fato têm, uma enorme força performativa na
definição das subjetividades. Homossexuais e heterossexuais não são realidades lingüísticas ilusórias
ou delirantes. São entidades sócio-culturais, que condicionam nossas maneiras de viver, sentir,
pensar, amar, sofrer etc.” (p. 43).
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Minha sugestão é comparar o “bom tradutor”, aquele que consegue traduzir sem
muitos restos e fracassos as mensagens enigmáticas que recebe de seus pais, com o
“bom poeta”, aquele que faz dessas mensagens material novo e idiossincrático para
compor sua biografia. Lúcio Marzagão (1996) parece sugerir isso quando diz:

Deitar num divã e tentar dar novos nomes a emoções antigas não é diferente
do trabalho dos poetas; é a forma de recuperarmos a dimensão poética da
vida; exatamente aquela que perdemos quando somos disciplinados a ser
práticos e ordeiros e a pensar que a linguagem só serve para trocar receitas.
(...) O nosso desafio é continuar acreditando que, quem sabe, num fugidio
distante, conseguiremos atingir o inatingível ideal poético: uma paixão
desmedida buscando encontrar a palavra sob medida. (Marzagão, 1996, p.
186).

Dar novos nomes é também uma maneira de traduzir. Sob esse prisma, a
imagem que Laplanche fornece do tradutor coaduna-se com aquela apresentada por
Phillips e Rorty do poeta freudiano. Unidas, as imagens do poeta e do tradutor,
fornecem material suficiente para demonstrar a concordância da psicanálise com uma
das mais importantes teses do pragmatismo: o sujeito visto como uma rede lingüística
de crenças e desejos. Mas este é assunto para nosso último capítulo.
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CAPÍTULO 5
TRADUZIR-SE: O BEBÊ, O PACIENTE E O POETA
Pretendo que a poesia tenha a virtude
de, em meio ao sofrimento e o
desamparo, acender uma luz
qualquer, uma luz que não nos é
dada, que não desce dos céus, mas
que nasce das mãos e do espírito dos
homens.
Ferreira Gullar

Esse capítulo terá três partes. Na primeira, apresento a teoria de Laplanche que
liga tradução a recalcamento. Na segunda, faço alguns comentários sobre essa teoria,
tentando problematizá-la em alguns pontos, tomando como referencial teórico o
pragmatismo e alguns argumentos de Phillips (2001b). Na última parte, apresento uma
alegoria

sobre

a

construção

da

subjetividade,

valendo-me

da

teoria

da

tradução/recalcamento e da poesia de Ferreira Gullar. Três partes que deverão ser lidas
como telas transparentes sobrepostas, de tal forma a permitir aparecer os pontos de
concordância e outros de discordância presentes em uma, mas não em outra,
tencionando ou complementando os elementos apresentados.

A TEORIA DA TRADUÇÃO/RECALCAMENTO

No artigo Traumatisme, Traduction, Transfert et Autres Trans(es), Laplanche
(1992t) apresenta uma importante teoria sobre o recalcamento e sobre a formação do eu.
Essa teoria trata o recalcamento como uma tradução. A idéia inicial está numa carta de
Freud a Fliess, onde é proposto o seguinte esquema para o aparelho psíquico:
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I
Wz

W
X

X
X

X
X

X
X

II
Ub
X

X
X

III
Vb
X
X
X

Bews
X X
X

X
O esquema é bastante simples e propõe que o aparelho psíquico é estratificado.
O “material” (representado pelos diversos X’s) são traços da memória e está sujeito, de
tempo em tempos, a um rearranjo, a uma retranscrição. A memória é formada em
diversos tempos, não é feita de uma vez só. Ainda usando uma linguagem biológica,
Freud acredita que cada estrato desse é um conjunto de neurônios.
W (percepções) são os neurônios em que se originam as percepções. Os traços
não se conservam nesse sistema. Para Freud, a consciência e a memória são
mutuamente exclusivas. O segundo sistema (Wz – indicação da percepção72) é onde
imprime-se o primeiro registro das percepções. O sistema Ub (inconsciência) é o
segundo registro, sem acesso à consciência. Vb (pré-consciência) é a terceira
transcrição, “ligada às representações verbais e correspondendo ao nosso ego
reconhecido como tal”. O último registro é a consciência (Bews). Dois parágrafos de
Freud explicam o modelo:

Gostaria de acentuar o fato de que os sucessivos registros
representam a realização psíquica de épocas sucessivas da vida. Na
fronteira entre essas épocas deve ocorrer uma tradução do material
psíquico. Explico as peculiaridades das psiconeuroses com a
suposição de que essa tradução não se fez no caso de uma
determinada parte do material, o que provoca determinadas
conseqüências. Pois sustento firmemente a crença numa tendência ao
ajustamento quantitativo. Cada transcrição subseqüente, a excitação é
72

Wahrnehmungszeichen, isto é, o indício da percepção. Zeichen pode ser também símbolo, sinal. Isso
significa que o esquema psíquico apresentado aqui é semiológico, não meramente lingüístico. Esse é um
problema que merece estudo mais aprofundado.
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manejada segundo as leis psicológicas vigentes no período anterior e
consoante as vias abertas nessa época. Assim, persiste um
anacronismo: numa determinada região ainda vigoram os “fueros”;
estamos em presença de sobrevivências.
Uma falha na tradução – isto é o que se conhece clinicamente
como “recalcamento”. Seu motivo é sempre a produção de desprazer
que seria gerada por uma tradução; é como se esse desprazer
provocasse um distúrbio do pensamento que não permitisse o trabalho
de tradução. (ESB, I, p. 326).

Podem-se destacar desse modelo pelo menos três pontos. Primeiro, a reflexão
que ele enseja com relação ao tempo. É um modelo temporal, sobre os diversos tempos
da memória, dos estratos psíquicos. A divisão do mundo anímico em instâncias tem
como conseqüência primordial a instauração de diferentes tempos internos.73
O segundo ponto a ser salientado de imediato é com relação aos fueros. A
palavra espanhola designa o privilégio, o direito, que se concede a uma pessoa, cidade
ou território. Na idade média, os fueros eram um conjunto de leis concedidas por um
soberano a um território.74 A idéia é que uma região passa a ser governada por leis
distintas de outras regiões adjacentes. Um exemplo moderno de fuero são as bases
norte-americanas em diferentes países do mundo. Os fueros são como fósseis vivos.
Tratam-se de pedaços de vida de diferentes tempos que funcionam lado a lado ao tempo
presente.75
Finalmente, o terceiro elemento que merece destaque no esquema de Freud é a
tradução. Laplanche vai extrair bastante dessa metáfora ao longo de sua obra. Em
primeiro lugar, cabe perguntar: por que tradução? Pode-se ler anteriormente:
retranscrição, rearranjo. A mera análise semiótica do esquema mostra que trata-se de
73

Laplanche se deterá sobre esse aspecto em diversos artigos. Como não vou me ater a essa questão do
tempo, remeto o leitor aos instigantes artigos “Le temps et l’autre” e “Temporalité et traduction”.
74
Daí a expressão fuero interno, para designar a consciência. A lei de fora é uma, a lei interna é outra. Cf.
Espasa de Bolsillo: diccionario de la lengua Española.
75
A idéia de fueros é excelente ensejo para fazer dialogar esse modelo com o texto de Donald Davidson,
“Os Paradoxos da Irracionalidade”. Nesse artigo, o filósofo argumenta que as “instâncias psíquicas” têm
que ser regidas por leis mais ou menos semelhantes entre elas. Espero voltar a essa questão no último
capítulo, onde discuto o artigo de Davidson.
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um rearranjo, antes de tudo. Os X’s vão mudando de lugar ao passar de um sistema para
outro. Ainda semioticamente, os X’s não se transformam em Y’s ou Z’s.
Semioticamente, não se trata de uma tradução, isto é, de verter uma língua em outra,
uma linguagem em outra. Tomado num sentido mais amplo, entretanto, o rearranjo é
uma tradução. A origem latina da palavra, traducto, designa a ação de transferir de
uma ordem a outra (Houaiss). Em sentido figurado, a traductionis era a passagem de
um ponto a outro, ou de uma ordem ou classe social a outra. (cf. Faria, 1967). Então, a
tradução, nesse esquema é um movimento, Übersetzen: transportar para outro lugar76.
(Um parêntese sobre essa minúcia da tradução em sentido literal ou figurado.
Laplanche a tomará no sentido literal. O sentido figurado, no entanto, não precisa ser
desprezado. Acredito que o que Rorty chama de “redescrição” – o que acontece numa
análise é a redescrição do eu – é algo próximo do sentido figurado de tradução, isto é,
de transporte, de rearranjo. Todavia, Rorty também não se afasta do sentido literal ao
insistir que o eu é uma rede de crenças e desejos, isto é, de linguagem e afeto. Voltarei a
esse problema no último capítulo da dissertação).
É possível depreender do esquema de Freud três pontos: seu aspecto temporal, a
divisão e a relativa autonomia (fueros) dos estratos anímicos e a tradução (ou rearranjo)
do material entre os estratos. Laplanche enfatizará o terceiro elemento e vai ampliar o
alcance da metáfora recalcamento como tradução. Para fazê-lo, o autor precisa desfazer
um enigma inicial situado no sistema Wz. Nos sistemas seguintes, o movimento do
“material” é evidente: “uma tradução só pode operar a partir de signos que ela
retranscreve. Língua de origem e língua alvo, cada sistema é por sua vez as duas: alvo
para aquele que precede, origem para aquele que segue.” (Laplanche, 1992t, p. 268). O
76

Vale lembrar que diversos críticos da tradução jogam com a palavra alemã Übersetzen, ora enfatizando
o über, dizendo que a tradução foi simplesmente uma adaptação, “por cima”, do original; ora enfatizando
o setzen significando que a tradução tenta acomodar a obra estrangeira na língua natíva.
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problema é com o primeiro sistema. Se a consciência e a memória são mutuamente
exclusivas, não pode haver traços ou signos no sistema W. Como então o próximo
sistema, Wz, fará para traduzir? Vai traduzir o quê? Eis a saída proposta por Laplanche:
“é precisamente porque ele faz sinal (em todos os sentidos desta expressão) que é
preciso tentar traduzi-lo, porque ele se impõe à criança, como a traduzir, numa tradução
originária eu só pode deixar um resíduo importante, este fuero que vai cair no
inconsciente, como representação-coisa”. (ibidem.). Que sinal é esse que exige
tradução? De onde ele vem?
Laplanche lê o artigo “Confusão de língua entre os adultos e a criança”, de
Ferenczi, como um complemento a esse modelo apresentado por Freud. O sinal que
exige tradução, pode-se depreender desse artigo, vem do adulto e é geralmente uma
mensagem sexual, enigmática e traumatizante.
Em seu artigo, Ferenczi lembra que nunca é demais insistir sobre a importância
do traumatismo e, em especial, do traumatismo sexual como fator patogênico. O autor
argumenta que frente à sedução do adulto, as crianças sentem-se física e moralmente
sem defesa, “sua personalidade é frágil demais para protestar” e sentem medo: “(...) esse
medo, quando atinge seu ponto culminante, obriga-as a submeter-se automaticamente à
vontade do agressor, a adivinhar o menor de seus desejos, a obedecer esquecendo-se de
si mesmas, e a identificar-se totalmente com o agressor”. (1992 [1933], p. 102).
Ferenczi fala de uma introjeção do agressor, inclusive de seu sentimento de
culpa. O jogo da sedução, até então anódino, apresenta-se como um ato merecedor de
punição. Daí o título desse artigo: a criança fica confusa diante da sedução porque ela
introjeta também a culpa do sedutor.

135

Uma das conseqüências da agressão sexual é expressa por Ferenczi através da
metáfora do fruto: “pensa-se nos frutos que ficam maduros e saborosos depressa
demais, quando o bico de um pássaro os fere, e na maturidade apressada de um fruto
bichado” (op. cit., p. 104). A criança que sofreu a agressão pode. “sob a pressão da
urgência traumática”, se portar como um adulto maduro manifestando suas faculdades
potenciais para o casamento, a paternidade, a maternidade, “faculdades virtualmente
pré-formadas nela” (ibidem.). Cabe questionar se tais faculdades existem mesmo. E se
existirem (o que acho improvável) por que essas e não outras faculdades
amadureceriam mais rápido?
Talvez a metáfora “amadurecimento de faculdades virtuais” não seja boa porque
faz supor um homúnculo pré-formado que vai se desenvolvendo ao longo do tempo.
Isso cheira a instinto, o que pode levar a psicanálise ao que Laplanche convencionou
chamar “desvio biologizante” ou “idealismo biológico”77. Então, é preciso retomar a
metáfora do fruto na sua virulência: o que é “amadurecido” é o sexual. Não é a
paternidade, a adultez ou a maternidade. Essas “faculdades”, suponho, já são traduções
daquele sexual amadurecido rápido demais, antes de a criança ter condições simbólicas
de metabolizar a “bicada do pássaro”, isto é, o trauma. Parece ser nesse sentido que
Freud descreve o recalque, “que está na base de cada neurose, como uma reação ao
trauma – como uma neurose traumática elementar.” (ESB, XVII, 263).
É hora de voltar ao esquema da carta 52. Como o artigo de Ferenczi o
complementa? Laplanche os une sugerindo que no lugar do traço de percepção (Wz), o

77

A crítica do idealismo biológico se refere em especial ao Freud de 1897-1905 e a Melanie Klein.
Basicamente, é criticada a idéia de um equipamento pulsional inato. Se isso de fato existisse, traria com
ele a idéia de que as fantasias não passam de eflorescências de uma evolução endógena, amadurecida pelo
tempo ou por um evento traumático. Evidentemente, a crítica também se aplica a Ferenczi no texto em
questão (Confusão de Língua...). (cf. Laplanche, 1992r, p. 234-5).
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que é registrado antes mesmo de ser uma primeira vez traduzido, passivamente
registrado, é uma mensagem ignorada nela mesma, um significante enigmático.

O intraduzível, o recalcado que se depositará em cada estrado
ulterior, não passa do eco, do resíduo, deste intraduzível interno à
mensagem mesma. É a transcendência da situação originária – essa
relação da criança com o adulto que significa o que ela não sabe –
que será traduzida, transportada, transferida com um pouco mais ou
menos de restos, mas jamais reduzida. (Laplanche, 1992t, p. 269).

A situação analítica é uma réplica, uma reedição, da situação originária. Por isso
Laplanche fala em transcendência da transferência. Transcendência porque há um
vazio de significado “que constitui o caráter enigmático da mensagem adulta”, mas
também porque todo o movimento de simbolização consiste em trazer significantes
novos a fim de “deslocar, transpor e ligar os significantes mais traumáticos”
(Laplanche, 1992r, p. 241).
A transferência, para Laplanche, não é outra coisa senão a procura ou a retomada
desse movimento de simbolização. Nesse sentido preciso, o autor ainda faz trabalhar a
fórmula lacaniana do “sujeito suposto saber”.
A fórmula de Lacan diz que o analista é investido pelo analisando de um saber
sobre ele. Mas não é só isso. É preciso recusar o saber para renovar o traumatismo e a
sedução originária. Só essa “renovação” em análise pode colocar em movimento o
processo de tradução e de simbolização. Daí a conclusão de Laplanche:

(...) a teoria analítica não saberia de nenhuma maneira se impor, nem
mesmo interferir, no processo de simbolização individual tal qual se
opera desde as origens e tal que o tratamento (la pratique de la cure)
pretende perseguir. A teoria diz que convém ajudar o paciente a
“teorizar” nos seus próprios termos, com os elementos colocados
ali pela sua própria história individual. A teoria da pulsão
encontrando sua fonte nos objetos-representação de cada indivíduo, é
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um convite a manter a teoria analítica à distância do tratamento e de
seu processo de transferência. (Laplanche, 1992r, p. 242, grifos
meus).

Se o analista sabe alguma coisa, supostamente ou não, deve recusar esse saber.
Versagung des Wissens: a recusa do saber, é apoiado nela que o analista escuta o saber
produzido pelo paciente, suas teorizações, traduções e teorias. Não se pode renunciar,
todavia, à tradução. Isso seria o mesmo que aceitar o recalcamento. Para Laplanche
(1992x), “a única opção possível para o tradutor é rejeitar sempre o recalcamento, a
Versagung” (p. 307). Numa formula: lá onde estava a recusa, deve advir a pulsão de
traduzir.
Sob a perspectiva do modelo tradução/recalcamento, Laplanche acaba por
definir a teoria psicanalítica como uma metateoria, pois a psicanálise é uma teoria sobre
como seres humanos se teorizam. Teorizar é sinônimo aqui de traduzir mensagens
enigmáticas, de formar um conjunto mais ou menos coeso que se chama “eu”. Manter a
teoria evitando novas traduções é sinônimo de recalcamento. Obviamente, isso coloca
um problema: como saber que chegamos a uma tradução boa o suficiente para parar? É
possível, afinal, parar de traduzir? Tudo indica que não, especialmente se se pensa o
traduzir, ele mesmo, como uma pulsão.

CLÍNICA DA (DES)TRADUÇÃO

Laplanche extrai da teoria do recalcamento/tradução da carta 52 não só um
esquema metapsicológico da formação do eu, mas também um modelo de tratamento
analítico. Vários artigos tratam desse segundo tema. Qual o destino da pulsão no
tratamento analítico? Se o que o eu faz é traduzir, na análise trata-se de destraduzir? E o
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analista, qual seu papel? Ele deve eliciar, provocar, a transferência? Responderei a essas
questões para em seguida apresentar algumas críticas a esse modelo do recalcamento
como tradução.
Para se entender a articulação entre a pulsão e a transferência é preciso um breve
comentário sobre a primeira. No artigo “La Pulsion et son objet-source”, Laplanche
(1992r) explica como entender o recalcamento originário a partir da teoria da sedução
generalizada. Para o autor, o recalcamento originário é um movimento que ao mesmo
tempo cliva do psíquico um inconsciente primordial que se torna depois um isso, e que
constitui os primeiros objetos-fonte, fontes da pulsão. Esse processo tem dois tempos,
que posso resumir da seguinte forma:

1. Primeiro

tempo: implantação

das mensagens, primeira inscrição

dos

significantes enigmáticos, sem que sejam ainda recalcados. Eles estão ainda num
estado de espera, de (para usar um termo de Freud) sexual–pré-sexual.
2. Segundo tempo: começo da teorização da criança (teorias sexuais infantis), na
tentativa de ligar, simbolizar, metabolizar os significantes perigosos e
traumatizantes. Essa simbolização inicial fracassa, deixando um “resto
incontrolável, indeterminável” (immaîtrisable, incernable). Esses restos são as
representações de coisa, representações-coisa, que permanecem em estado
isolado, sem comunicação e significação, o conjunto dessas representações
formam a base do isso.

“A pulsão não é um ser mítico, nem uma força biológica, nem um conceito
limite”, diz Laplanche recusando as três fórmulas mais corriqueiras sobre a teoria da

139

pulsão encontradas sob a pena de Freud. Para o autor, não é uma mitologia supor que a
pulsão “é o impacto sobre o indivíduo e sobre o eu da estimulação constante exercida,
do interior, pelas representações-coisa recalcadas, que se podem designar como objetosfonte da pulsão” (Laplanche, 1992r, p. 239).
Sobre a noção de representação-coisa, tradução inusitada de Sachvorstellung,
Laplanche sustenta que as representações recalcadas – que restam das traduções – têm
“a materialidade de quasi-coisas”. O movimento da representação de coisa à
representação-coisa significa a fixação de Laplanche de que no isso “algo” vai além de
todo sentido, “talvez além de toda referência, como dizem os lingüistas”. Isso significa
que “uma parte do inconsciente não poderá jamais ser rememorada ou levada à
consciência, no máximo, poderá ser encerrada numa rede de construções que tenta se
aproximar, mas que não atingem a coisa mesma, a representação-coisa mesma” (op. cit.,
p. 230).
Algo inefável, a representação-coisa jamais poderá ser completamente
conhecida. Gostaria de examiná-la juntamente com uma outra conclusão, segundo o
próprio Laplanche, quasi metafísica sobre a origem da força constante da pulsão: “(...)
diria que ela [a força da pulsão] é a medida da diferença ou do desequilíbrio entre o que
é simbolizável e o que não é nas mensagens enigmática endereçadas à criança. É, se se
quer, a medida da quantidade de traumatismo” (Laplanche, 1992r, p. 240).

A pulsão tem sua fonte nestes objetos (representações-coisa), estes, por sua vez,
têm origem no fracasso das traduções feitas das mensagens enigmáticas implantadas na
criança. Com essa teoria, Laplanche tira da pulsão o caráter biológico que ainda
permanecia, apesar do distanciamento da noção de instinto obtido pela contingência dos
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objetos de amor. Para se ter uma idéia dessa “des-biologização” da pulsão, basta ler o
que diz o autor sobre o conceito de apoio (Anlehnung): “a única verdade do apoio é a
sedução originária” (Laplanche, 1992r, p. 239), ou seja, a pulsão surge não porque vai
ser eliciada pela estimulação das zonas erógenas, mas porque no manuseio destas zonas
acontece a sedução. O melhor exemplo disso é a amamentação. Não se trata aí de focar
a estimulação da zona oral e o posterior apoio da pulsão sexual sobre essa modalidade
de auto-conservação, trata-se de focar o seio como órgão erótico, que obtém prazer e
que emite mensagens enigmáticas comprometidas com o inconsciente da mãe.
Feito esse comentário sobre a pulsão, posso agora tentar articulá-la com a
transferência. Começo comentando um diálogo teórico-imaginário entre um analista e
um paciente proposto por Laplanche (1992ß), no artigo “Du transfert: sa provocation
par l’analyste”:

Analista: Você me toma por um outro, eu não sou este que você
acredita.
Paciente: Mas justamente, o outro, aquele da relação originária, não
era aquele que eu acreditava. E, então, eu tenho razão de te tomar por
um outro. (...)
Analista: Sim, você pode me tomar por um outro porque eu não sou o
que eu acredito; porque eu respeito e mantenho o outro em mim. (p.
417 e 432).

Na análise, a noção de alteridade (der Andere) reenvia à de alteridade interna
(das Andere). A situação analítica cria a transferência na medida em que abre espaço
para a alteridade interior. A dimensão fundamental da transferência é a relação com o
enigma do outro. O diálogo acima mostra que é o analista quem oferta, quem cria, a
transferência. Isso é possível porque ele vai reabrir a relação originária, onde a
alteridade tem primazia sobre o sujeito. Por que reabertura? Porque todo o movimento
de constituição do sujeito é feito por um fechamento, ou seja, pelo recalcamento. O
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outro é depositado no interior e é ‘fechado’ sob a forma de inconsciente. (cf. Laplanche,
1992ß, p. 430).
O analista é visto por Laplanche como o guardião do enigma e como provocador
da transferência. O que é ofertado em análise é a assunção da prioridade do outro na
constituição do sujeito sexual. O diálogo imaginário acima mostra um analista que
sustenta a dimensão da alteridade interior. É essa sustentação não só assegura o acesso à
diversidade dos desejos inconscientes, mas que verdadeiramente cria, provoca a
transferência. (cf. op. cit., p. 432).
A análise oferece uma reabertura da dimensão da alteridade. Essa reabertura
permite que novas traduções sejam feitas, passando evidentemente, por traduções
antigas. A dinâmica da transferência tem um caráter cíclico. Reabrir, destraduzir,
traduzir/teorizar, reabrir... Laplanche cita, em versos, qual é a tarefa do analista, pelo
menos na análise das neuroses:

Und immer
Ins Zusammengesetzte geht ein Zwang. Vieles aber
Ist zu entbinden.78

Há muito para ser desligado. Interpretar, portanto, é uma forma de ajudar nesse
processo de desligamento. Em outras palavras, “a interpretação é uma destradução
para deixar o campo livre para uma tradução mais englobante” (Laplanche, 1992v, p.
303)79. Laplanche compara essa definição ao método de tradução bíblica de André
Chouraqui. Com relação ao Antigo Testamento, Chouraqui teve acesso à versão
78

Et toujours / vers le composé s’en va une contrainte. Beaucoup / Pourtant est à délier. Traduzindo: E
sempre / no que é composto vai uma pressão. Muito / entretanto está para ser desligado. (cf. Laplanche,
1992v, p. 306).
79
Não posso deixar de notar a semelhança entre essa definição de interpretação e o que Rorty diz
acontecer numa análise: expansão e enriquecimento de descrições. Resta saber até que ponto descrição
em Rorty equivale a (des)tradução em Laplanche. No último capítulo retomo essa questão.
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original, em hebraico, do texto. Para traduzir o Novo Testamento, entretanto, Chouraqui
só contava com a versão mais antiga, em grego. Ele traduziu os textos, então, pensando
que os autores estavam mergulhados no universo linguageiro hebreu, impregnados, por
assim dizer, por outra língua. Laplanche utiliza-se dessa metáfora para dizer que as
traduções podem ser mais englobantes e não necessariamente ficarem restritas à tensão
língua alvo – língua de origem.
Esse enriquecimento do “texto egóico” não é um movimento retilíneo. Ao
contrário, esse texto é desmontado, desconstruído, diversas vezes para em seguida ser,
de uma nova maneira, montado, construído. Nesse sentido, Laplanche diz que “a
interpretação consiste em traduzir um dado – comparado, por analogia aproximativa, a
um texto – num outro texto” (1992z, p. 325). Portanto, não se trata aqui de uma
psicologia do eu, visando somente aumentar a coerência e a coesão da rede conceitual
egóica. É o oposto disso: o aumento da coerência e de redescrições de si mesmo decorre
de um movimento de desconstrução, destradução.
O uso do neologismo destraduzir merece um breve comentário. Laplanche
(1992v) comenta que durante as traduções que ele mesmo fez de Freud teve que valerse de alguns neologismos (désaide e désirance, por exemplo80) para dar conta de alguns
termos do texto. Ele propõe uma analogia para esse recurso da tradução. Para repovoar
a Alsácia de cegonhas, fizeram ninhos falsos e espalharam pela região. Funcionou: as
cegonhas voltaram e utilizaram os ninhos. Da mesma forma que os ninhos falsos, os
neologismos bem sucedidos trazem o significado da língua de origem para dentro da
língua alvo, pois constituem um apelo de sentido, mesmo que de forma imperfeita.

80

Os termos traduzem, respectivamente, Hilflosigkeit e Sehnsucht, isto é, desamparo e nostalgia.
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Adiantando-se às críticas dos “teleologistas”, Laplanche admite que a tradução
só ocorre num movimento progressivo. É justamente para expor um movimento
contrário, retrogradação da tradução, é que o autor inventa o neologismo destradução.

A interpretação analítica consiste em desfazer uma tradução
existente, espontânea, eventualmente sintomática, para encontrar,
apesar dela, o que ela desejava ardentemente traduzir e para lhe
permitir, eventualmente, uma tradução “melhor”, isto é, mais
completa, mais englobante e menos recalcante. (Laplanche, 1992z, p.
328-9).

Uma última advertência sobre o neologismo destraduzir: não se trata de uma
tradução do cenário presente num cenário passado. O movimento pode partir de
seqüências significantes presentes ou pretéritas. Esses elementos serão decompostos, de
maneira a permitir que o paciente, de maneira espontânea, faça uma síntese ou uma
nova tradução, menos parcial, menos recalcante e menos sintomática.

COMO PENÉLOPE...

Na realidade psíquica se encontra um protótipo para o processo traduçãodestradução. Trata-se do luto. Metaforicamente, as relações amorosas podem ser
entendidas como a costura de uma rede em torno do objeto. Quando a relação termina
essa rede tem que ser descosturada. O luto é um processo de desligamento, como
explica Freud: “Cada uma das lembranças e expectativas, tomadas uma a uma, através
das quais a libido estava ligada ao objeto, é colocada em posição (eingestellt),
superinvestida e sobre cada uma é executada o desligamento (Lösung) da libido” (ESB,
XIV, 277; GW, X, 430).
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A perda põe em movimento um trabalho de colocar em ordem a existência, de
renová-la. Mas, esse trabalho não se pode fazer sem antes o doloroso desligamento
(Lösung) da antiga “versão”. Esse processo guarda óbvia semelhança ao tratamento
analítico. Lembro que o substantivo alemão Lösung vem do grego e significa desligar,
dissolver, soltar, separar, libertar, analisar, examinar”. Laplanche retoma essa
etimologia quando usa como alegoria para o processo de destraduzir-retraduzir a famosa
armação de Penélope. Ela, é bom lembrar, esperava por Ulisses. Ao comparar essa
espera com o luto, Laplanche nota que o verbo grego para destecer, desfazer, é o mesmo
que analisar. A alegoria de Penélope ajuda a mostrar que não se trata de cortar os fios
(os laços libidinais), mas de “destecê-los”. É preciso desfazer o manto para o recompor
de uma outra forma.
A análise, portanto, é destecer para que se possa tecer uma nova trama; “desfazer
para deixar se formar novos nós” (Laplanche, 1992w, p. 379). É um trabalho de
desligamento, não espontâneo como o luto, mas mais intenso e mais amplo. A análise
não inventa nada de novo, ela só coloca em movimento um processo que já existe,
movimento de tradução-destradução, exemplificado aqui através do luto. A diferença
entre o luto e a análise é que, no primeiro, faz-se o desligamento dos laços libidinais
com um objeto, na segunda, o que está sendo traduzido é o inconsciente.
Inconsciente que não pode ser entendido, como disse anteriormente, nem como
um reservatório de pulsões biológicas, nem como um discurso estruturado que possa ser
decifrado. Laplanche descreve o inconsciente como o resultado de recalcamentos,
formado por restos e fragmentos de comunicação, “estrangeiros ao contexto de onde
provêm” (Laplanche, 1992z, p. 331). Todos esses fragmentos subsistem lado a lado,
sem se organizar e sem se contradizer.
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O inconsciente é o intraduzível que o ser humano se esforça por traduzir.
Intraduzível, mas sem cessar retraduzido. Não se trata de uma psicologia do eu, repito: o
movimento de auto-tradução (o ‘auto’ é enganador nessa expressão) é visto por
Laplanche como uma pulsão de tradução (Trieb zur Übersetzung). A pulsão de
tradução provém não do tradutor, mas deste intraduzido – ou deste imperfeitamente
traduzido – que exige sem cessar uma (melhor) tradução.
O recalcamento originário, disse acima, é o movimento, em dois tempos, de
receber passivamente as mensagens do outro e traduzi-las. Em outras palavras, ele não é
outra coisa senão o resultado de uma auto-teorização, de uma tentativa de responder às
mensagens enigmáticas. As novas e outras traduções vão aos poucos recobrindo este
arcaico “a traduzir”. A sucessão das fases psico-sexuais pode ser lidas como o
movimento de destradução-retradução de um originário (primeiro do adulto, depois o
originário do inconsciente individual) nos idiomas disponíveis: linguagens81 da
oralidade, da analidade, da genitalidade etc. (cf. op. cit., p. 333).
Gostaria de resumir o que foi visto até aqui para, em seguida, passar à segunda
parte desse capítulo, onde discutirei alguns pontos dessa teoria.
O eu e o isso se constituem num só movimento.82 O eu engloba o que, a partir da
mensagem do outro, pôde ser traduzido, integrado, numa estória mais ou menos
coerente. O isso é o que restou da tradução, a parte rebelde, por assim dizer. É
81

Laplanche faz uma ressalva explicando que linguagem é usada aqui num sentido metafórico ou
alargado, sem nenhum privilégio dado ao verbal. Aliás, o mesmo vale para a palavra “mensagem”: ela
pode ser um gesto, um olhar, um toque.
82
Não gostaria de deixar passar a oportunidade para dizer que a formação simultânea do eu e do isso
remete-nos a um momento muito especial na história do saber: a formação de um saber positivo sobre o
homem. Não sei até que ponto a comparação é pertinente, mas também o conceito de homem quando
forjado, descobre, “ao mesmo tempo em si e fora de si, nas suas margens mais igualmente entrecruzados
com sua própria trama, uma parte de noite, uma espessura aparentemente inerte em que ele está
imbricado, um impesado que ele contém de ponto a ponta, mas em que do mesmo modo se acha preso.”
(Foucault, 1999 [1966], p. 450). Assim como na formação do eu, o isso se forma, na formação do
homem, uma parte obscura aparece: “o homem e o impensado são, ao nível arqueológico [arqueologia do
saber], contemporâneos” (ibidem.). Se a comparação é impertinente ainda não há como saber, mas
parece-me interessante à primeira vista.
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importante ressaltar que o isso não é como o eu, unitário e coeso. Sua constituição é
fragmentada, plural e que tende ao desligamento. O isso está constantemente ‘atacando’
a coesão do eu, exigindo novas traduções que englobem os aspectos rebeldes não
traduzidos. A alteridade externa – dos adultos, remetentes das mensagens enigmáticas
às crianças – passa a ser interna. Para Laplanche, esta última tem consistência de coisa.
É ela o objeto-fonte da pulsão.
O objetivo da análise, tendo em vista a teoria tradutiva, é recolocar em jogo “o
conflito originário”, aquele que deu origem à Spaltung psíquica, isto é, à formação
simultânea do eu e do isso. A situação analítica será o lugar de se trabalhar a relação do
sujeito com os enigmas provenientes do outro. Esse trabalho é uma destradução, uma
análise no sentido de desligamento (Lösung) das redes de crenças e desejos que o eu
construiu para fazer face àqueles enigmas.
A análise coloca em jogo forças que já existem no funcionamento psíquico. O
luto é um exemplo do processo de destradução/tradução, desligamento/religamento.
Pode-se dizer de forma axiomática: o objetivo da psicanálise é tentar traduzir o
inconsciente. O trabalho analítico coloca-se lado a lado da pulsão de traduzir, ou seja,
toma o caminho oposto ao recalcamento. A análise vai renovar as traduções feitas até
então, abrindo espaço para novas traduções, menos recalcantes e mais englobantes.83
Parafraseando o famoso adágio de Freud, resumo assim a teoria tradutiva
engendrada por Laplanche: Wo die Versagung des Anderen war, soll der Trieb zur
Übersetzung sein. Onde estava a recusa do outro (interno), lá deve estar a pulsão para
traduzir.
TRADUZIR QUE TEXTO?

83

Remeto o leitor ao didático “Buts du processus psychanalytique”, Laplanche (1999i).
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A primeira crítica que se pode fazer à teoria da tradução construída por
Laplanche é perguntar: que texto está sendo traduzido? Supondo que exista um texto
“interno” (uma linguagem privada?), como saber que a tradução chegou a um bom
termo?
Adam Phillips (2001b), no artigo “On Translating People”, problematiza alguns
pontos da relação entre a psicanálise e a tradução. Para o autor, é possível pensar que as
pessoas procuram o processo analítico porque “elas chegaram no limite de suas
linguagens”. Ele continua: “muito embora as pessoas não procuram a análise para
aprender uma nova linguagem, há um sentido no qual é exatamente isso que procuram”
(Phillips, 2001b, p. 130). Elas querem um vocabulário melhor. Um vocabulário final,
para usar o conceito de Rorty, mais amplo.
Phillips, como Rorty, pensa que uma das melhores maneiras de formular o que é
psicanálise é dizer que ela é uma arte de fazer redescrições. “O analista e o paciente”,
diz Phillips citando Bion, “estão tentando encontrar estórias para o inapropriado” (op.
cit., p. 131). A questão que se coloca – para fazer dialogar Phillips (e Rorty) e
Laplanche – é a seguinte: até que ponto ou em que sentido uma redescrição é uma
tradução?
Uma possível resposta à minha segunda questão – quando a tradução pode ser
considerada boa? – é pensar numa analogia. Quando aprendemos uma nova língua,
geralmente a traduzimos para a língua materna no começo da aprendizagem. Ao longo
do tempo, vamos “vivendo” a língua estrangeira, conhecendo seus usos idiossincráticos
e, então, abandonamos as traduções internas. Aprender uma nova língua é, de certo
modo, esquecer uma língua velha. Uma boa tradução é aquela que não requer mais
traduções. A partir dessa analogia, Phillips comenta: “psicanalistas podem estar
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persuadindo seus pacientes a esquecer suas linguagens antigas, ao mesmo tempo
lembrando-lhes que há sempre uma continuidade narrativa construída entre passado e
presente” (op. cit., p. 134). “Esquecer” talvez não seja o verbo apropriado aqui. Não se
trata de esquecimento, mas de reconhecimento dessa língua legada do infantil. Esse
reconhecimento automaticamente enriquece nossas auto-descrições. É possível tomar
como exemplo o que Laplanche (1993) diz sobre um tipo de resistência no trabalho
analítico. Para ele, “a evocação dos pais reais é um modo de mascarar a relação com os
pais infantis, mas estes, por sua vez, mascaram as imagos arcaicas introjetadas, que são
muito diferentes” (p. 94). Se há algum “texto original” a ser traduzido pelo paciente
adulto, ele está muito próximo dessas “imagos arcaicas”, por exemplo. Para Laplanche,
na análise da resistência, o que é visado é desintricar os pais reais atuais e o infantil,
além das imagos mais arcaicas a que eles puderam dar pretexto. As imagos arcaicas são
parte da linguagem antiga que deve ser esquecida/enriquecida na análise. O
reconhecimento/desintricamento dessas diversas modalidades de alteridade é uma
maneira de traduzir-se.
A repetição equivale ao não reconhecimento dessas linguagens pretéritas. Ela é
o que mais se aproxima de um “texto original”. “Lá onde era a compulsão, algo como a
escolha deve advir”, sentencia Phillips. Traduzir, nesse caso, é diminuir o poder da
repetição. A transferência, sob essa perspectiva, é um tipo de tradução. O que poderia
ser mera repetição é analisado. Adam Phillips lembra que traduções muito ruins são
aquelas que estão muito próximas do original. Em termos edípicos, se alguém deseja
algo muito próximo aos pais (ou, para ser mais preciso, às imagos paternas), ele será
incapaz de tirar proveito de seus objetos: “Uma tradução satisfatória deve ser
claramente diferente do original; caso contrário ela seria inacessível. Seria um tipo de
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conto borgeano imaginar um mundo no qual todas as traduções famosas de textos
clássicos atingiram este status por disfarçarem completamente que textos elas realmente
traduziram.” (Phillips, 2001b, p. 137).
Laplanche diz que as traduções são feitas porque as mensagens recebidas pelas
crianças são enigmáticas. Pode-se pensar também que as traduções são feitas porque
existe censura e lei. Como na poesia do Brasil ditatorial, o cale-se traduz/transforma-se
em cálice. A tradução serve também para disfarçar o original. Quando Laplanche fala
então de destraduzir, interpreta Phillips, ele não está querendo que o paciente volte a
um texto original, mas que ele desfaça as traduções que fizera: “Não voltar a uma
linguagem original, mas movimentá-la em direção – ou sobre – uma linguagem futura.
A linguagem do paciente é fixada numa sintaxe de associação habitual; o objetivo da
análise é desfazer os elos prediletos do paciente.” (ibidem.).
Phillips já tinha sugerido isso em outro momento quando descreve o
recalcamento de uma maneira inusitada:

A resistência codifica o passado, que, por ser repetido, mais do que
lembrado, constitui um obstáculo para o futuro. Como todas as
defesas, ela aparentemente impede o futuro, algo sobre o qual o
paciente e o analista jamais saberão coisa alguma. O que se acha
reprimido, por antecipação, é a novidade da experiência. O obstáculo
da repetição – resistência como repetição – cria a ilusão da
presciência. E a teoria psicanalítica pode agir em conluio com isso ao
sugerir que o futuro é apenas o passado disposto em outros termos.
(Phillips, 1996, p. 121).

O recalcamento é uma maneira de impedir o aparecimento do futuro. Para
Phillips, a psicanálise, como a tradução, e como destradução, lida com os obstáculos à
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transformação; seu objetivo é promover possibilidades de circulação. Talvez, promover
maiores e mais amplos movimentos pulsionais (Triebregungen)84.

Toda metáfora implica em riscos. Metáforas deixam sempre “franjas
semânticas” que nos levam para lugares muitas vezes inusitados. Ao falar de tradução
psíquica uso uma metáfora. Eu poderia, a partir dela, supor que existe um texto original
– como acontece nas traduções. Nesse caso, quando se traduz uma pessoa, existe
mesmo alguma coisa semelhante a um texto original? Eis o perigo dessa metáfora: se
existisse uma quintessência de mim mesmo, falar em tradução ou redescrição seria
completamente inapropriado. “O projeto não seria de redescrição, mas de descrição;
atingir um sentido mais acurado e (desta forma) mais confiável de quem eu realmente
sou. O eu não-traduzido e intraduzível.” (Phillips, 2001b, p. 143).
A alternativa para essa tenebrosa imagem é imaginar que não há texto original,
nenhum eu essencial. A alternativa é imaginar que só há uma desconhecida série de
traduções de traduções, versões preferenciais e não verdadeiras do eu. A questão não é
se aproximar de “eus verdadeiros” – ou tentar ser mais e mais autêntico – mas é estar
disponível para novas traduções. Não há um eu real, privilegiado e original ao qual
posso me reportar para comparar minhas descrições de mim mesmo. Obviamente, o
ideal de eu é apenas mais uma dessas redescrições, apesar de muitas vezes querer ser o
original. (O depressivo acredita piamente nesse original, seu ideal de eu, que por sua
vez não cessa de esmagar e culpabilizar o eu por estar tão distante desse ideal. O
trabalho da análise, nesse caso, é mostrar que o ideal não é original, mas tão-somente
mais uma redescrição).
84

Triebregung foi traduzido na ESB como “impulsos instintivos”. Acredito que uma tradução melhor
seria movimentos pulsionais, já que dá idéia de uma mobilidade mais livre e menos presa aos “instintos”.
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Phillips sugere um paradoxo: tradução sem texto original para ser traduzido.
Traduções boas o suficiente para sugerir novas traduções... ainda mais amplas que as
primeiras. Traduções que estariam muito mais referidas ao futuro que ao passado. Boas
traduções de pessoas não sugerem a pergunta: “está bom desse modo?”, mas “o que essa
tradução me levará a fazer?”. Phillips sugere que se suspenda a crença num original,
num ur-texto de nós mesmos. “O objetivo da psicanálise”, conclui o autor, “seria
libertar pessoas para traduzir e serem traduzidas, mais do que adquirir versões
definitivas e convincentes delas mesmas.” (op. cit., p. 147).
A crítica que faço a Laplanche, amparado pelo pragmatismo, é com relação à
existência de um texto original. Os seus problemáticos conceitos “representação-coisa”
e “objeto fonte da pulsão” parecem sugerir a existência desse ur-texto. Se, por um lado,
esses conceitos são interessantes por preservar a idéia de um incômodo causado pela
pulsão, por outro lado, eles parecem ser tributários de uma concepção de linguagem que
preservar a possibilidade de uma linguagem privada.
Wittgenstein mostrou que uma linguagem privada é impossível. (cf. IF,
§243-315). O que temos é uma linguagem pública que precisa de critérios públicos de
correção. As descrições que fazemos de nós mesmos em análise não são comparados
com nenhum texto interno. Obviamente, isso não impede que usemos metáforas que
falem desse “texto”. O cuidado que se deve tomar é não ser seduzido pela idéia e
acreditar que devemos “descobrir” tal texto. Essa idéia implicaria num afastamento do
que chamei “o ironista liberal de Rorty” e “o humorista de Freud”. Para resguardar a
contingência da subjetividade deve-se desprezar a crença num texto interno e privado.
A seguir passo à última parte desse capítulo, onde tento equiparar a pesquisa
poética de Ferreira Gullar à formação do eu. Um processo de tradução, sempre em
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busca de novas redescrições menos aliciadas pelo recalque e mais voltadas para o
futuro.

ALEGORIA GULLAR

Depois de ter apresentado a teoria sobre tradução e recalcamento de Laplanche
e, posteriormente, algumas críticas, passo agora à parte final deste capítulo. Gostaria de
propor uma alegoria para o que mostrei até aqui analisando a trajetória poética de
Ferreira Gullar. Essa alegoria é uma tentativa de ilustrar este capítulo e o precedente, de
tal forma a tratar o fazer poético como uma tradução e como formação do eu. O núcleo
da minha análise será o poema “Traduzir-se”, de Na Vertigem do Dia, pois pressuponho
que ele é uma versão condensada de toda a pesquisa poética de Gullar.

No capítulo anterior, disse que as pessoas se inventam, como poetas fazendo
poesia. Autor e obra coincidem no processo de subjetivação. Esse processo de
construção da subjetividade é reiterado por Gullar em várias entrevistas. “O homem é
uma invenção dele mesmo”, diz ele em entrevista à TV Cultura85. José de Ribamar
Ferreira inventou-se a partir do nome: Ferreira Gullar. Para não ser confundido com os
milhares de José de Ribamar Ferreira nas ruas de São Luís e do Maranhão? Também,
mas principalmente para se criar, inventar um eu. A troca de nome parece ser a
literalização da metáfora que venho analisando. Não é questão de ser “outro”, mas de se
inventar. Por isso, quando lhe perguntam “você é Ferreira Gullar?”, ele responde: “Às
vezes” (cf. Gullar, 1998, p. 35).

85

Programa Roda Viva (2000).
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No Poema Sujo, onde Gullar resgata o tempo e a memória da infância em São
Luis, ele abdica de um projeto de vida em troca de sua auto-invenção (Selbsterfahrung):
a vida nunca é como a gente conta, diz irônico. O mesmo vale para a sua poesia: ele
rejeita ferozmente qualquer plano-piloto estético. Brigou com os concretistas por não
aceitar fórmulas prontas para a pesquisa poética: “nunca adotei (...) a idéia de uma
poesia que abdicasse da experiência da vida em favor de fórmulas matemáticas”
(Gullar, 1998, p. 35). Para ele, a teoria deve nascer da prática, a posteriori. Quando
Gullar fala em reinventar a vida, ele pensa a reinvenção como um trabalho, como uma
construção. As teorias que são feitas sobre a vida, por exemplo, é o resultado parcial
desse ofício. Não há, insiste o poeta, resultado final na arte de reinventar-se. Esse
processo não ocorre no vazio. Para Lafetá, o leitor da poesia de Gullar

experimenta a sensação muito clara de estar diante de um “eu”
atormentado, que busca definir-se diante de problemas como a
natureza da poesia, o fluir do tempo, a deteriorização do corpo, a
memória de fatos e pessoas, a morte, a fragilidade das coisas, as
relações sociais, as atitudes humanas etc. O que vemos emergir nos
textos, de acordo com a definição clássica de lirismo é esta
subjetividade crispada face às dores da vida, o “toque íntimo”, como
diz Sérgio Buarque de Hollanda, que não se separa – e isso fique
claro – da “voz pública”. (Lafetá, 1983, p. 64).

Reinventar e inventar. Gullar parece adivinhar que algo lhe é dado (“a voz
pública”) e que a partir desse material ele deve trabalhar. Daí caracterizar seu processo
criativo como correlato ao espanto. “Nasce o poema”, último texto de Barulhos, começa
com os seguintes versos:

há quem pense
que sabe
como deve ser o poema
eu
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mal sei
como gostaria
que ele fosse
porque eu mudo
o mundo muda
e a poesia irrompe
donde menos se espera
às vezes
cheirando à flor
às vezes
desatada no olor
da fruta podre
que no podre se abisma (Gullar, 2001 [1980-87],
p.397).

Do espanto nasce um poema. Da flor, da “fruta podre” – imagem tão recorrente
em sua poesia – de qualquer coisa que ponha em movimento o trabalho de reinvenção
da subjetividade. Gullar acredita que se imaginarmos o sujeito como um tecido de
explicações e teorias, quando o espanto acontece, o tecido conceitual se rompe, o que se
mostra atrás desse tecido é o inexplicável. O que transcende, momentaneamente, a
explicação: aí começa a poesia. Nesse momento não tem teoria, não tem nada. Para o
poeta, trata-se de ouvir a voz (os barulhos) que vem dali e tentar transformar aquilo em
algo audível, compreensível.
A descrição acima de como Gullar escreve – a partir do espanto – é muito
semelhante ao que se pode pensar sobre o que ocorre numa análise. Também o paciente
deve se haver com os barulhos pulsionais que de repente rompem as redes sintéticas do
eu. Ouvir essas muitas vozes, organizá-las e aprender a conviver melhor com elas:
talvez seja isso parte fundamental do trabalho de uma análise. Os barulhos pulsionais se
impõem assim como o poema o faz na descrição de Gullar:

Mas o momento do nascimento do poema, desse você não tem
controle. (...) o poeta está sempre num impasse, numa situação de
impasse. (...) Quer dizer, o poema também se impõe, entende?
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Quando ele vem, de qualquer um de seus abismos, ele desconhece
tudo, não reconhece pai nem mãe, não adianta – ele não respeita nada.
(Gullar, 1998, p. 55).

É possível continuar a comparação entre o processo de criação poética de Gullar
e o conflito pulsional. A pulsão também “não reconhece pai nem mãe”, “não respeita
nada”, o que ela quer é satisfação. Frente a essa imposição, resta ao sujeito se
redescrever ou cair doente.
Noutro momento, Gullar compara seu trabalho poético como o roçar do braço na
parede que dá ao psicótico os limites de seu corpo. É como se, ao fazer poesia, Gullar
estivesse sentindo a realidade. O poeta descreve isso como a tentativa de ultrapassar o
limite da vida, não de transcendê-la, no sentido religioso. Ao contrário, Gullar diz ser
sua transcendência meramente horizontal.
De fato, não é surpresa alguma ver Gullar como alguém não religioso, com uma
transcendência horizontal, como ele diz. A religião é um plano-piloto para vida. Isso a
opõe radicalmente à tese de que seres humanos se reinventam a partir do que têm:
contingências e linguagem. Tal como o ironista de Rorty e o humorista de Freud, Gullar
sabe que as coisas são reversíveis, que aparecerão novas perguntas e outras respostas.
Os parcos dados vistos até aqui são suficientes para começar a análise do poema
“Traduzir-se”:

Uma parte de mim
é todo mundo:
outra parte é ninguém:
fundo sem fundo.
Uma parte de mim
é multidão:
outra parte estranheza
e solidão.
Uma parte de mim
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pesa, pondera:
outra parte
delira.
Uma parte de mim
almoça e janta:
outra parte
se espanta.
Uma parte de mim
é permanente:
outra parte
se sabe de repente.
Uma parte de mim
é só vertigem:
outra parte linguagem.
Traduzir uma parte
na outra parte
– que é uma questão
de vida ou morte –
será arte? (Gullar, 2001 [1975-80], p. 335).

O poema tem sete estrofes, das quais as seis primeiras mostram o conflito entre
“uma parte” e “outra parte” do eu-lírico; a última estrofe é uma questão que acaba por
convidar o leitor a responder ou, pelo menos, a pensar no que seria traduzir uma parte
na outra parte. Aceitando o convite, releio o poema separando numa tabela as
características de uma parte e da outra parte:

Uma Parte
todo mundo
multidão
pondera
almoça e janta
permanente
só vertigem

Outra Parte
fundo sem fundo
estranheza e solidão
delira
se espanta
se sabe de repente
linguagem

Tabelado o poema, uma contradição aparece. “Linguagem” e “só vertigem” não
estariam trocados de lugar? Por que colocar a vertigem junto do “permanente”, do
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cotidiano (“almoça e janta”), do igual massificado (“todo mundo”, “multidão”)? E a
linguagem não seria o oposto do “delírio”? Como ela poderia ocorrer em “estranheza e
solidão”?
Mostrei anteriormente que Gullar via seu processo poético desencadeado pelo
espanto. Essa outra parte que “se espanta” e que “se sabe de repente” deve ter, portanto,
ligação com a poesia. A linguagem estar desse lado não é tão estranho, afinal. Pode-se
pensar o esfacelamento do tecido conceitual do eu causado pelo espanto como a
“vertigem” do poema.
Uma primeira explicação para a suposta troca de lugares entre a vertigem e a
linguagem pode ser esboçada agora. Se tomo “uma parte de mim” como representando
o eu, então quando a outra parte “delira” causa na primeira uma desarticulação, uma
vertigem. A segunda parte só sabe de si “de repente” porque ela tornou-se linguagem;
ao fazê-lo desarticulou o que já estava operando (“almoça e janta”).
O poema encerra-se com um ponto de interrogação, o que abre a perspectiva da
mensagem na direção do leitor: o poeta não pretende fechar a questão.

A condição de ser poeta se define na tradução de uma parte na outra
parte de sua orientação para o “outro”, como um projeto artístico e
existencial que não se esgota na realização do poema, produto de
elaboração criativa, mas como o espaço onde se move o “ser”
continuamente, pois a situação assim colocada não é uma resposta,
mas uma indagação que se renova constantemente. (Fonseca, 1997, p.
157)

A construção do eu é um processo interminável e inelutável (“questão de vida ou
morte”). Laplanche acredita que os ataques pulsionais acabam por renovar
constantemente as fronteiras do eu. A exigência de novas traduções advindas da “outra
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parte” faz com que o próprio eu se reconstrua. Por isso não se pode traçar fronteiras tão
nítidas entre o eu e a pulsão ou entre “uma parte de mim” e a “outra parte”:

Tal procedimento [o uso dos dois pontos] alegoriza, no esquema
apresentado pelo poeta, a forma de indicar que a “outra parte”, na
verdade, está contida na primeira, ou talvez fundida, ou ainda, que
uma não exclui a outra, antes se definem e expandem-se mutuamente;
possibilidades que se tornam evidentes com a interpretação dos
versos finais do poema. (Fonseca, 1997, p. 114).

Não quero dizer que não há diferenças entre o eu e a pulsão. Quero dizer que a
relação entre eles é dinâmica o suficiente para deformar fronteiras constantemente. O
“permanente” vira “vertigem” e o que “delira” vira “linguagem”.
*
*

*
Eu só escrevo a poesia que merece
nascer. (...) É preciso estar dentro do
clima – aquele em que você parece
estar dentro do miolo da vida.
(Gullar, 1998, p. 53)

Como o penúltimo verso do poema “Traduzir-se” contrapõe linguagem e
vertigem, vale a pena uma excursão pela poesia de Gullar, pois nela encontra-se essa
tensão já no seu primeiro livro, A Luta Corporal. Neste livro, “trata-se claramente de
um processo de procura da expressão, que não se contenta com a literatura disponível,
que arremete contra a linguagem, e que vai acabar por destruí-la.” (Lafetá, 1983, p. 73).
Para descrever esse processo que torna a linguagem vertigem é preciso ler alguns
poemas desse livro.
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O primeiro grande poema de A Luta Corporal é “Galo galo”86, que tematiza
também a precariedade do canto, da poesia. Lafetá divide o poema em três partes, eis a
primeira:

O galo
no saguão quieto.
Galo galo
de alarmante crista, guerreiro,
medieval.
De córneo bico e
esporões, armado
contra a morte,
passeia.
Mede os passos. Pára.
Inclina a cabeça coroada
dentro do silêncio
- que faço entre coisas?
- de que me defendo?
Anda
no saguão.
O cimento esquece
o seu último passo.

Apesar de parecer, o poema não é uma descrição, trata-se da criação de um
símbolo; “a subjetividade vai penetrar no poema, transformando o galo no “correlativo
objetivo” dos sentimentos do poeta – isto é, metaforizando-o.” (Lafetá, 1983, p. 74). Na
primeira estrofe o galo é quieto, como que chamando a atenção do leitor para a imagem
do animal. Na segunda estrofe, a repetição do substantivo acaba por adjetivar o bicho,
como que para reforçar suas características, expostas a seguir. Um galo galo, com
“alarmante” crista e esporões. Na terceira estrofe, o galináceo começa a ser subjetivado:
ele passeia “armado contra a morte”. O início de seu movimento coincide com seu
primeiro traço subjetivo. A seguir, na quarta estrofe, ele já está personificado, pois
86

Gullar, Ferreira, 2001 [1950-3], p. 11-2.
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reflete. Os travessões mostram talvez que as questões levantadas sejam endereçadas ao
leitor, apesar de terem sido feitas “dentro do silêncio”.
Acompanho Lafetá em sua leitura que vê no poema a metáfora galo/poeta. Para
o crítico, “o canto, coisa viva, em que se trabalha, é inquietude, luta contra a morte”
(ibidem.). Dentre as armas do galo (esporões, córneo bico), está o canto. O poema
continua:

Galo: as penas que
florescem da carne silenciosa
e o duro bico e as unhas e o olho
sem amor. Grave
solidez.
Em que se apóia
tal arquitetura?
Saberá que, no centro
de seu corpo, um grito
se elabora?
Como, porém, conter,
uma vez concluído,
o canto obrigatório?
Eis que bate as asas, vai
morrer, encurva o vertiginoso pescoço
donde o canto rubro escoa.
Mas a pedra, a tarde,
o próprio feroz galo
subsistem ao grito.
Vê-se: o canto é inútil.

Os traços mais agressivos são ressaltados: as penas guerreiras, o bico, as unhas e
o olho “sem amor”. Três interrogações se seguem, todavia, tencionando o poema. A
altivez do galo é minada a partir de sua estrutura mesma: aonde ela se apóia? Com
relação ao grito, duas dúvidas surgem: ele é inconsciente (saberá?), espontâneo (o grito
se elabora)? E ainda, é incoercível (obrigatório, conter)? Se não sabemos onde a
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arquitetura se apóia, a próxima estrofe indica que o poeta considera o canto inevitável,
espontâneo e inconsciente. “O trecho encerra uma visão extremada e idealizada da
poesia, uma visão de plenitude e totalidade. (...) Uma vez concluído o canto, que
desapareçam o cantor e o mundo à sua volta.” (op. cit., p. 75). A estrofe seguinte, no
entanto, mostra que o canto é apenas contingente, não culmina coisa alguma. Sua
inutilidade mostra que o canto não atinge seu objetivo. Nada desaparece, tudo
permanece, como se pode ler nas últimas estrofes do poema:

O galo permanece – apesar
de todo o seu porte marcial –
só, desamparado,
num saguão do mundo.
Pobre ave guerreira!
Outro grito cresce
agora no sigilo
de seu corpo; grito
que, sem essas penas
e esporões e crista
e sobretudo sem esse olhar
de ódio,
não seria tão rouco
e sangrento.
Grito, fruto obscuro
e extremo dessa árvore: galo.
Mas que, fora dele,
é mero complemento de auroras.

O antes temível, galo galo, agora é pobre, só e desamparado. Seu grito, que iria
destruir o mundo, não tem efeito: tudo subsiste a ele, inclusive o próprio feroz galo. Seu
grito passa a ser “mero complemento de auroras”. São essas as palavras finais de Lafetá
sobre o poema:

(...) anseio de totalidade e consciência de que ela é impossível; desejo
de imanência do sentido nas coisas, e compreensão de que o sentido é
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transcendente, alça-se para fora do sujeito e depende de algo que está
além dele; procura da harmonia geral, e encontro com um universo de
oposições e indiferenças, em que o desejo humano esbarra no
alheamento do outro, num mundo de mônadas, de coisas fechadas em
si mesmas. O canto do galo (o poema) soa desamparado e impotente.
(op. cit., p. 76)

A busca por se atingir a totalidade é a substância de A Luta Corporal. Como no
desenvolvimento do eu, nos poemas de Gullar vemos, no início, o ideal da poesia que se
basta a si mesma, “que se consuma e consuma o mundo no seu próprio fogo” (op. cit.,
p. 77). Também é assim na formação do eu: a busca de um eu completo, ideal, sem
restos de tradução. Todavia, a leitura do livro de Gullar vai mostrar que esse objetivo
perseguido é impossível. Daí resultará a ironia, ou seja, a “consciência corrosiva da
plenitude irrealizável, e como processo literário, que consistem em acentuar de forma
escarninha os contrastes que impedem a harmonia” (ibidem.). O fracasso do ideal
resulta ainda na

fixação temática na desagregação, na passagem indiferente e
destruidora do tempo, cuja ação simbolizará, de forma preferencial,
seja o alheamento entre as coisas, seja a degradação física, o
apodrecimento que conduz à morte ou que a segue – à morte, ponto
máximo da perda do sentido. (ibidem.).

E, por fim, o resultado da falência da totalidade será a destruição da linguagem,
“que provém diretamente do enjôo com relação à insuficiência da expressão verbal – do
poema, em última análise –, para captar o todo que deveria ser a poesia.” (ibidem.). A
destruição da linguagem é sinônima à vertigem. Como no poema “Traduzir-se”, escrito
quase 30 anos depois, a bomba explode na linguagem. Talvez, porque a bomba seja, ela
mesma, linguagem.
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A consciência de que a totalidade é passageira e frágil, dá ao eu-lírico a sensação
do tempo corruptível, que estraga o corpo e os frutos. Metáfora obsessiva em Gullar, a
fruta que apodrece é a imagem do caráter fugidio, às vezes inapreensível da beleza. Por
um instante, o poeta maranhense lembra aquele outro poeta pessimista e desconhecido
que acompanhava Freud – no texto sobre a transitoriedade – numa conversa sobre
flores.
No final do livro, lê-se a destruição geral da poesia, do sentido e da linguagem
articulada. Cito as duas primeiras e as duas últimas estrofes de “Roçzeiral”:

Au sôflu i luz ta pompa inova’
orbita
FUROR
tô bicho
‘scuro fogo
Rra
(...)
OASTROS FÓSSEIS
SOLEILS FOSSILES
MAÇÃS Ô TÉRRES
PALAVRA STÊRCÃ
DEOSES SOLERTES PALAVRA ADZENDA PALAVRA POÉNDZO PALAVRA NÚMERO FÓSSEIL
LE SOLÉLIE PÓe
ÉL FOSSIL PERFUME
LUMEM LUNNENi
L U Z Z E N M
LA PACIENÇA TRAVALHA
LUZNEM (Gullar, Ferreira, 2001 [1950-3], p. 55-7)

164

A sensação que se tem ao “ler” esse poema é que nem lê-lo se pode. Desespero
total do eu, que explode sua linguagem. Mas, que não pode explodir a si mesmo, pois há
um conflito infernal que o impede. “Feito de grunhidos, de sons sem sentido, ele é um
desmantelo raivoso da linguagem” (Lafetá, 1983, p. 84). No poema que se segue a
“Roçzeiral”, “O Inferno”, o penúltimo do livro, mas o último que comunica algo,
entende-se porque o eu-lírico está tão desesperado:

[O inferno] começa pelo olho, mas em breve é tudo. Uma poeira que
cai ou rebenta nas superfícies. Se tivesse a certeza de que ao fim
destas palavras meu corpo rolasse fulminado, eu faria delas o que elas
devem ser, eu as conduziria a sua última ignição, eu concluiria o ciclo
de seu tempo, levaria ao fim o impulso inicial estagnado nesta aridez
utilitária em cujo púcaro as forças se destroem. Ou não faria. Não
faria: uma vileza inata a meu ser trai em seu fulcro todo movimento
para fora de mim: porque este é um tempo meu, e eu sou a fome e o
alimento de meu cansaço: e eu sou esse cansaço comendo o meu
peito. Porque eu sou só o clarão desta carnificina, o halo deste
espetáculo da idéia. Sou a força contra essa imobilidade e fogo
obscuro minando com a sua língua a fonte dessa força. Estamos no
reino da palavra, e tudo que aqui sopra é verbo, e uma solidão
irremissível, (...) (Gullar, 2001 [1953], p. 58).

O inferno é o outro interno ao sujeito. Por um lado, o eu-lírico quer levar até ao
fim sua missão (para Gullar, ser poeta é cumprir uma missão), mas, por outro lado, ele
mesmo tem uma “contra-força”, no mesmo poema se lê: “MAS EU, NÃO OUTRO, E
MINHA LINGUAGEM É A REPRESENTAÇÃO / DUMA DISCÓRDIA”. Eu e minha
linguagem é. O verbo no singular tensiona o que deveria ser plural. Eu é linguagem.
Mas a linguagem não é do eu: “LUTEI PARA TE LIBERTAR / eu-LÍNGUA, / MAS
EU SOU A FORÇA E / A CONTRA-FORÇA”. O eu-língua não pode ser libertado,
porque ele é o próprio eu. O galo não pode fazer o canto que destrua as distinções entre
seu eu e o mundo, que destrua tudo. O eu não pode separar-se da língua. Ele é língua.
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Como que por protesto, o eu, se não pode se libertar da língua, pode ao menos
desarticulá-la. Pode tirar dela o fundamento, o laço social. É isso que se vê em
“Roçzeiral” e no último poema do livro, “negror n’origens”, cuja última estrofe registra
os ruídos:

URR VERÕENS
ÔR
TÚFUNS
LERR DESVÉSLEZ VÁRZENS (Gullar, 2001 [1953], p. 64).

Eis no que redundou a busca da beleza no tempo e na linguagem: a destruição da
linguagem. Nos últimos poemas do livro, “a linguagem rasgada incorpora (meio
patética) o sem saída da condição humana, que é alçar-se sem esperança para a beleza.”
(op. cit., ibid.). O próprio poeta resume seu percurso suicida:

A Luta Corporal foi essa busca de como chegar à essência da
linguagem. Percebi que para isso, era necessário que eu não me
viciasse. Toda vez que se formava um certo domínio da linguagem,
eu a arrebentava. Eu tinha que rejeitar a habilidade para chegar à
essência. (...) O livro, como disse, é este caminhar até eu perceber que
estava sempre prometendo chegar ao centro da linguagem e não
chegava nunca. Era como se fosse uma fruta: eu não queria me referir
a ela, queria que o poema fosse a fruta. (...) A sensação que eu tinha
era de algo suicida e que estava disposto a me consumir. (Gullar,
1998, p. 34).

Gullar escreve para resolver seus impasses pessoais e poéticos. A escrita vem
como solução de um conflito interno (o espanto). Ao que tudo indica, em A Luta
Corporal, ele não estava conseguindo sair-se bem desse conflito. Ele caminhava para a
auto-destruição. A pulsão (sexual) de morte, pode-se dizer, estava vencendo a batalha.
Gullar tentou resolver os conflitos que o afligiam unindo tempo, linguagem e eu. A
conjunção desses três temas básicos de A Luta Corporal – aliás, de toda a poesia
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gullariana – é mostrada de maneira explícita nas seguintes passagens, do texto 1, do
poema-prosa “Um Programa de Homicídio”:

Tempo acumulado nas dobras sórdidas do corpo, linguagem. Meu
rosto esplende, remoto, em que ar?, corpo, clarão soterrado!
(...)
Mar – oh mastigar-se!, fruto enraivecido! – nunca atual, eu sou a
matéria de meu duro trabalho.
Queimo no meu corpo o dia. Sob estas roupas estou nu e mortal.
(...)
Há nas tardes, um instante exato –
que os rios precipitam – em que as cidades desabam, sempre; e nos
sepultam.
(...)
As minhas palavras esperam no subsolo do dia; sobre elas chovera, e
sóis bebidos trabalham, sem lume, o seu cerne; tempo mineral, eu as
desenterro como quem desenterra os meus ossos, as manhãs
calcinadas – carvões!
(...)
construo, com os ossos do mundo, uma armadilha; aprenderás, aqui,
que o brilho é vil; aprenderás a mastigar o teu coração, tu mesmo.
(Gullar, 2001 [1950], p.23-4).

“Eu sou a matéria do meu duro trabalho”: determinação ou desespero? Talvez
ambos. O homem, ser incompleto, deve destruir-se e reconstruir-se incessantemente.
Interpreta Lafetá (1983): “O “duro trabalho” do poeta é a destruição: o mesmo tempo
que faz as coisas fulgurantes, acumula-se para ele “nas dobras sórdidas do corpo,
linguagem”. Construir-se é mastigar-se; fazer o poema é rebentar a linguagem.” (p. 79).
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TEMPO, LINGUAGEM, IDENTIDADE
(...) a vida consiste em recuperar o
vivido pelas palavras.
Marzagão (1996, p. 187)
O poema “As Pêras”87, de A Luta Corporal, mostrará como o poeta conjuga o
tempo, a linguagem e a identidade. Gostaria de analisá-lo pensando ainda no poema
“Traduzir-se”, afim de mostrar que, na formação do eu, estes três fatores também estão
interligados. Dividi o poema em três partes. A primeira diz o seguinte:

As pêras, no prato,
apodrecem.
O relógio, sobre elas,
mede a sua morte?
Paremos a pêndula. Deteríamos, assim a
morte das frutas?
Oh as pêras cansaram-se
de suas formas e de
sua doçura! As pêras,
concluídas, gastam-se no
fulgor de estarem prontas
para nada.
O relógio
não mede. Trabalha
no vazio: sua voz desliza
fora dos corpos.

Esse poema, segundo Lafetá, é uma descoberta do tempo, de si, do outro, dos
limites do canto. O poeta parece querer fazer desta “natureza morta” retratada no poema
uma imagem da passagem do tempo. O eu-lírico questiona se é o relógio que mede a
morte das pêras. No primeiro verso da segunda estrofe a separação silábica fornece um
duplo sentido: “de-teríamos”, deter e ter. Ao que parece esse duplo sentido vem minar a
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Gullar, Ferreira, 2001 [1950-3], p. 18-9.
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pretensão infantil de parar o tempo detendo o movimento da pêndula. Além disso,
reforça a idéia que as pêras vão, elas mesmas, em direção ao apodrecimento. É um
movimento delas: elas “cansaram-se de suas formas e de sua doçura”. O eu-lírico quer
dissociar o movimento do tempo do das pêras: a voz do tempo “desliza fora dos
corpos”.
“As pêras, concluídas, gastam-se no fulgor de estarem prontas para nada”: estes
versos podem ser vistos como alegoria do estado depressivo. Acompanho Pierre Fédida
(2002) que diz ser a depressão um afeto cuja característica seria “a alteração do tempo, a
perda da comunicação

intersubjetiva

e, correlativamente,

um extraordinário

empobrecimento da subjetividade” (p. 11). Segundo o mesmo autor, a depressão é uma
doença humana do tempo. A segunda parte do poema reforça esse aspecto:

Tudo é cansaço
de si. As pêras se consomem
no seu doirado
sossego. As flores, no canteiro
diário, ardem,
ardem, em vermelhos e azuis. Tudo
desliza e está só.
O dia
comum, dia de todos, é a
distância entre as coisas.
Mas o dia do gato, o felino
e sem palavras
dia do gato que passa entre os móveis
é passar. Não entre os móveis. Passar como eu
passo: entre nada.

Não se pode definir o estado depressivo por uma simples inibição da ação, mas
muitas vezes é este um de seus traços distintivos. O “cansaço” expresso no poema é
reforçado por esse passar “entre nada”, um passo entre nada, isto é, ficar estático,
congelado. “Tudo desliza e está só”: isso resume a constatação de que a consciência não
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pode nada contra o passar do tempo. Para Lafetá (1983), “constatar essa impotência da
subjetividade humilha duramente, porque é uma ferida no narcisismo poético.” (p. 80).
Um comentário do próprio poeta sobre o poema, facilitará sua interpretação:

(...) eu estava descobrindo o seguinte: que eu sou uma coisa e o
mundo é outra coisa. Então, nesse poema das pêras, o dia comum, o
dia todos é a distância entre as coisas. Quer dizer, o dia comum não é
a solidariedade entre as pessoas, não é a comunicação de uma pessoa
com a outra, não é a soma de interesses que constitui a comunidade.
Não, não. O dia de todos é a distância entre as coisas, quer dizer, as
pessoas como as coisas estão todas isoladas e morrendo. Então, a pêra
está apodrecendo, o relógio sobre elas mede a sua morte? Não, não
mede, o barulho dele escorre fora delas e elas apodrecem nelas
mesmas. E na medida em que elas apodrecem elas vão ficando
douradas, pra nada, vão ficando belas, refulgentes, para nada. (In.
Lafetá, 1983, p. 80).88

É tentador questionar por que a constatação de que “o eu é uma coisa e o mundo
é o outra coisa” faz o poeta expressar-se em tom depressivo, ressaltando a morte, a
inutilidade da comunicação e a impossibilidade de contato. A “capacidade
depressiva”89, isto é, a capacidade de experienciar a perda e ter suas vivências
transformadas (e não paralisadas) por ela, está rompida no eu-lírico. Quando a
capacidade depressiva é rompida, ensina Fédida, o psíquico é incapaz de reapropriar
suas próprias temporalidades. (cf. p. 37). No poema, a temporalidade é perdida, pois não
há sinal de mudança, o “para nada” que se segue a toda ação torna qualquer movimento
mera ilusão. O poema termina fazendo clara referência a “Galo galo”:

O dia das pêras
é o seu apodrecimento.
É tranqüilo o dia
das pêras? Elas
não gritam, como
88
89

Ferreira Gullar, “Depoimento”, gravado na FUNARTE, Rio, 1980, datilografado, pp. 13-14.
Conceito que Pierre Fédida toma emprestado a Melanie Klein.
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o galo.
Gritar
para quê? se o canto
é apenas um arco
efêmero fora do coração?
Era preciso que
o canto não cessasse
nunca. Não pelo
canto (canto que os
homens ouvem) mas
porque cantando o galo
é sem morte.

A primeira estrofe dessa parte é taxativa e reducionista. “O dia das pêras”, o
canto delas, “é o seu apodrecimento”: a vida é reduzida ao encaminhamento para a
morte. Num determinado momento, pode-se até mesmo aventar a hipótese de uma
identificação do eu-lírico com as pêras. Essa identificação torna a auto-observação
centrada no apodrecimento. Como na auto-observação melancólica, com sua
culpabilidade e suas auto-acusações, o eu vê “a lenta atenuação de sua vida e seu
processo de desaparição”:

O paciente queixa-se do que não vai bem, mas essa queixa inclui o
pressentimento terrível de uma catástrofe prestes a ocorrer. Nesse
momento, é absolutamente excluída a realização de um trabalho num
enquadre analítico, pois a depressão com evolução melancólica
inevitavelmente tiraria partido de uma situação simbolizada como
sacrificial e passível de um desfecho inevitavelmente suicidário.
(Fédida, 2002, p. 31).

No poema, a catástrofe não está prestes a ocorrer, ela está ocorrendo. O suicídio
é iminente: “gritar para quê?”. Como os bebês estudados por John Bowlby, o eu-lírico
parece ter chegado à última fase do desapego e da perda. A identificação com o seio
mal, para usar a terminologia kleiniana, é total. De fato, se me é permitido forçar um
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pouco essa interpretação, não é raro encontrar na poesia universal os seios comparados
a pêras (e outras frutas). O seio que apodrece, no entanto, é o seio mal que não dá leite,
mas que envenena e abandona. Identificar-se com ele ou introjetá-lo tem como
conseqüência sentir-se também podre e envenenado.
A última estrofe do poema, no entanto, parece oscilar entre a constatação de um
desejo frustrado e a esperança de um futuro. “Era preciso que o canto não cessasse
nunca”, ou seja, que o canto fosse perene para driblar a morte e que “a plenitude fosse
eterna para reconciliar eternamente as coisas entre si, eliminar a existência de vários
tempos contraditórios” (Lafetá, 1983, p. 81). Fazer desaparecer os tempos contraditórios
entre eu e o outro implicaria “uma identidade absoluta com todo o resto, o
desaparecimento de todas as diferenças”. O ideal de Narciso choca-se com a diferença,
no poema, ela é encarnada na forma do tempo. Por isso pode-se ver em toda A Luta
Corporal imagens do podre, do asqueroso, da inutilidade do canto e da morte. Se
Narciso não consegue existir, ele quer destruir tudo. Se ele não pode ser tudo, que tudo
seja nada, inclusive ele. Pelo bem ou pelo mal o objetivo de Narciso é um só: anular
toda e qualquer diferença:

se não é da carne brilhar, qualquer cintilação sua seria fátua; dela é o
só o apodrecimento e o cansaço. (...) Sim, é no disfarçar que nos
banalizamos porque ao brilhar, todas as cousas são iguais –
aniquiladas. Vê o diamante: o brilho é banal, ele é eterno. O eterno é
vil! é vil! é vil! (Gullar, 2001 [1950], p. 22)

Lafetá sustenta que três elementos estão na base da pesquisa poética de Gullar: o
tempo, a linguagem e a própria identidade. Sobre esse último ponto, pode-se dizer que
seus poemas estão saturados pela presença forte de um “eu”:
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Às vezes o poeta fala de coisas aparentemente alheias a ele, que não
são e não se reduzem a ele: o galo, as pêras etc. É preciso entender
que esse alheamento, embora essencial, é também figura, imagem,
porque falando de objetos autônomos, encerrados em si mesmos, ele
fala sempre de sua própria solidão. A objetividade externa dos
poemas mascara uma profunda pesquisa subjetiva (...). (Lafetá, 1983,
p. 83)

Pesquisa esta ancorada numa visão de homem que diz ser a natureza humana
feita de linguagem e tempo. A crise do eu-lírico que atravessa o livro revela que há uma
tentativa de trabalhar um “eu”, de construir uma identidade. Tentativa que, como
mostrei, está destinada ao fracasso. O ponto de chegada – “Roçzeiral” e outros
‘grunhidos’ – é a destruição da linguagem e do “eu”.
Bem, apontada pelo poeta a insuficiência do canto, restava-lhe calar. À la
Wittgenstein, poder-se-ia dizer: sobre o que não se pode cantar, deve-se silenciar. Mas,
outros livros virão, melhores até que A Luta Corporal. Sinal de que a pesquisa poética
empreendida ali deve ter fracassado de alguma forma. A hipótese de Lafetá é que o
defeito está no ponto de partida. De fato, nos iniciais “Poemas Portugueses”, já se vê a
idéia de que a plenitude absoluta é impossível para o homem:

Fluo obscuro de mim, enquanto a rosa
se entrega ao mundo, estrela tranqüila.
Nada sei do que sofro.
O mesmo tempo
que em mim é frustração, nela cintila.90

Rosa e eu, no poema acima, estão separados. Novamente é o tempo que marca a
separação. O tempo de cada ser. O eu-lírico encontra-se frustrado por não coincidir com
a rosa. É justamente a esse tipo de frustração que Freud, no início do Mal-Estar na
Civilização, contrapõe o sentimento oceânico. A idéia de Romain Rolland contida na
90

Gullar, 2001 [1950], p. 8.
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expressão ‘sentimento oceânico’ era de as fronteiras entre eu e o universo se perderiam.
Esse sentimento estaria na fonte da religiosidade. Freud adverte que tal sensação se
deve ao fato de as fronteira do eu não serem permanentes. Contrariando o senso
comum, a pesquisa psicanalítica mostra que a aparente unidade e autonomia do eu é
enganadora. “No auge do sentimento de amor”, diz Freud para citar um exemplo
clássico, “a fronteira entre eu e objeto ameaça desaparecer” (ESB, XXI, p. 83). A
discussão sobre o sentimento oceânico e a frustração do eu-lírico gullariano de A Luta
Corporal permite recordar algo de suma importância: o eu é construído, não é dado
pronto, inteiro. Suas fronteiras são móveis e a todo instante atacadas por dentro (pela
pulsão) ou por fora (pelo outro).
Muito bem, dizia que o ponto de partida para A Luta Corporal foi a crença na
plenitude, no sentimento oceânico. Essa crença não se sustentou gerando frustração no
eu-lírico. Essa frustração por sua vez desencadeou a agressividade dirigida ao eu e à
linguagem. Lafetá (1983) acredita que faltou ser contraposto a essa pulsão mortífera a
força erótica que permitiria “sublimar a ferida narcísica da separação”. O autor acredita
que o “erro” da pesquisa poética em A Luta Corporal foi reduzir o tempo ao seu aspecto
interior e esquecer de sua função histórica e social:

De fato, a noção de tempo que acabamos de examinar nestes poemas
refere-se a uma realidade subjetiva, e falta-lhe a dimensão histórica
que permitiria suplantar a sensação de vazio, ao oferecer um sentido
concreto àquilo que o “eu” percebe como ausência de sentido e
arbitrariedade. Nesse caso, o fazer-se, o construir-se, deixaria de ser
mera destruição de si mesmo, na medida em que um fim, para o qual
tendem todos os acontecimentos de maneira objetiva, permitiria
articular a visão de totalidade capaz de conferir sentido ao vazio.
Nem o canto do galo, nem o brilho da pêra, seriam inúteis, destinados
apenas à morte, mas teria uma função de beleza (e outras), sempre
numa direção positiva. E isso porque o “eu” também não se sentiria
apenas destinado à morte: pertencendo a uma totalidade social (vista
e compreendida), o seu dia seria o dia de todos, o dia comum da
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solidariedade, não do isolamento. O aspecto comunicativo da
linguagem ganharia preponderância sobre o seu aspecto
meramente expressivo e individualista, e assim se contornaria a
obrigatoriedade de escrever sempre destruindo. (Lafetá, 1983, p.
86, grifo meu)

A tese de Lafetá é clara: uma melhor dialética entre o mortífero e o erótico ou,
para usar termos nietzscheanos, entre o dionisíaco e o apolíneo, teria evitado o becosem-saída de “Roçzeiral” e “negror n’origens”. A pesquisa de Gullar continua em O Vil
Metal, livro que reúne poema escritos entre 1954 e 1960. Ali encontram-se o começo da
negação do sentido destrutivo e a descoberta do impulso para continuar vivo que serve
para combater a tendência mortal do dionisíaco. Compare-se o poema analisado acima,
“As Pêras”, com este, “Frutas”:

Sobre a mesa no domingo
(o mar atrás)
duas maçãs e oito bananas num prato de louça
São duas manchas vermelhas e uma faixa amarela
com pintas de verde selvagem:
uma fogueira sólida
acesa no centro do dia.
O fogo é escuro e não cabe hoje nas frutas:
chamas,
as chamas do que está pronto e alimenta. (Gullar, 2001 [1960], p.
72).

Se as pêras amadureciam “para nada”, as maçãs e as bananas do poema acima
amadurecem para alimentar. A mudança é visível: o apolíneo (o brilho das frutas)
consegue sobressair-se; o mortífero é, por assim dizer, transformado em erótico. A
chama que poderia queimar e destruir, aquece e vivifica. É preciso ressalvar, entretanto,
que “o fogo escuro” não perde completamente seu poder ameaçador. Ameaça, entrevista
quem sabe, como um “mar atrás”. (cf. Villaça, 1998, p. 95).
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No poema acima, dá-se novamente, como em muitos outros poemas de Gullar,
uma descrição.91 Pode-se interpretar essa sucessivas tentativas de descrições como uma
“busca da realidade”. De qual realidade? Das coisas? Parece que não. Vista em
conjunto, a poética gullariana parece buscar a realidade do “eu”. Este, segundo Lafetá,
está “situado diante do tempo, da beleza, do canto, da impossibilidade de dizer, do
caráter impenetrável das coisas, do alheamento, da destruição, da morte etc.”. Gullar
responde a questão “quem sou eu?” identificando-se com a poesia. “O cantor e o canto
estão de tal modo identificados, que destruir a linguagem é ao mesmo tempo destruir-se,
assim como construir o texto é ao mesmo tempo construir-se.” (Lafetá, 1983, p. 94).
A recusa de Gullar pela estética concretista é um sinal da identificação
canto/cantor. Para o poeta, o eu foi excluído do concretismo. Expulso da linguagem, o
eu desaparece. A poesia vira mero exercício rumo ao silêncio. A procura pelo eu acaba
mal porque chega à destruição da linguagem, à ruptura com o social e à autodestruição.
Recapitulando o que mostrei até aqui: em A Luta Corporal e O Vil Metal há uma
intensa exploração da subjetividade e a maior parte dos poemas parecem dirigir-se para
uma constante pergunta sobre o “eu”, até chegar a desintegrar a linguagem, levando-a
ao limite extremo do solipsismo. O mesmo acontecerá na fase concretista de Gullar. A
expulsão do eu de sua poética fracassou em forma de silêncio novamente.
O momento de ruptura com essa pesquisa poética foi eliciado pela descoberta do
marxismo. Isso se deu no começo da década de 1960. A primeira produção dessa
“segunda fase” da poesia gullariana é Romances de Cordel (1962-7), que conta, entre
outras, as histórias de João Boa-Morte, “cabra marcado para morrer” e a “História de
um Valente”, cujas últimas estrofes vêm marcadas de ingenuidade:

91

Voltarei a esse poema mais adiante, quando tiver esclarecido alguns pontos sobre a poética de Gullar.
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Gregório Bezerra é exemplo
para todo comunista.
É generoso e valente,
não teme a fúria fascista.
À barbárie do inimigo
opõe o amor humanista.
Gregório está na cadeia.
Não basta apenas louvá-lo.
O que a ditadura espera
é a hora de eliminá-lo,
que o povo precisa dele
pra em sua luta ajudá-lo. (Gullar, 2001 [1967], p. 151).

Apesar de ingênuos, os versos de Romances de Cordel marcam uma mudança na
pesquisa poética de Gullar. Antes, rondado pelo fantasma do solipsismo, agora, abrindo
espaço para a comunicação e a solidariedade. Todavia, se, na primeira fase, a pesquisa
redundou em destruição, nesse começo da segunda fase, também a arte não resistirá ao
peso da propaganda política. Era preciso um meio termo. Dentro da Noite Veloz92
(1962-1975) e o formidável Poema Sujo93 (1975) marcam esse lugar mediano entre a
busca de identidade e a manutenção da comunicação. O poema que abre Dentro da
Noite Veloz mostra isso claramente:

Meu Povo, Meu Poema
Meu povo e meu poema crescem juntos
como cresce no fruto
a árvore nova
(...)
Ao povo seu poema aqui devolvo
menos como quem canta
92

A mudança é mesmo radical: a esperança já está no belo título desse livro. A noite veloz é a ditadura
militar brasileira. O desejo de que ela seja “veloz” é em grande parte garantido pela solidariedade que
emana dos poemas desse livro.
93
Como não vou trabalhar muito com esse livro aqui, vale, a título de homenagem, citar as palavras de
Villaça (1998) sobre a obra referida: “Unidade orgânica e complexa é a que preserva o Poema Sujo
(1976), com seus quase dois mil versos, escrito no exílio, em Buenos Aires, sob o impulso da mais
premente necessidade vital: a de se (re)constituir a própria identidade profunda, num fluxo de memórias e
reflexões que bem poderia espelhar o que Alfredo Bosi designa como “alucinação lúcida”.” (p. 101).
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do que planta (Gullar, 2001 [1962], p. 155)

Mantendo ainda a identidade canto/cantor, poesia/poeta, vê-se que a poesia ligase ao povo de maneira indistinta. Não se sabe quem é o fruto, quem é a árvore. A
dialética necessária à primeira fase parece ter sido encontrada. Antes, era ou o eu, ou
ninguém. Agora, é o eu com o outro, numa relação dialética: o eu canta o poema colhido
do outro. A alteridade começa a ser reconhecida e aceita. Começa, em Dentro da Noite
Veloz, a procura de equilíbrio – que será mais visível nos livros posteriores – entre a
expressão de sentimentos subjetivos e a comunicação. Para Lafetá (1983), “a linguagem
poética fica mais complexa e (...) impressiona pela facilidade com que desentranha do
coloquialismo uma atmosfera poética densa, esplêndida como as pêras maduras, mas
tranqüila, sem a sombra do desespero.” (p. 118).
Algo que parece ter mitigado o desespero precedente pode ter sua razão na
identificação do eu-lírico com algumas posições sociais, como é clara no poema
“Homem Comum”:

Sou um homem comum
de carne e de memória
de osso e esquecimento.
Ando a pé, de ônibus, de táxi, de avião
e a vida sopra dentro de mim
pânica
feito a chama de um maçarico
e pode
subitamente
cessar.
(...)
Sou um homem comum
brasileiro, maior, casado, reservista,
e não vejo na vida, amigo,
nenhum sentido, senão
lutarmos juntos por um mundo melhor.
Poeta fui de rápido destino. (Gullar, 2001 [1962], p. 167).
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Compare-se o começo desse poema com o já citado começo de um dos poemas
portugueses (“Fluo de mim obscuro...”). A sucessão de postos imaginários ocupados
pelo eu-lírico garantem-lhe sua identidade: usa os mesmos transportes que todos, tem
nacionalidade, estado civil e deveres sociais. No poema português, a procura de
identidade esbarrava na consciência do tempo como destruição e morte. Aqui, para
Lafetá, o sinal é inverso: a identidade é transparente, e o tempo “é feito da memória e do
esquecimento de coisas que, acesas, fazem o poeta caminhar”. Continua o crítico:

Some a desarmonia: construir não é mais destruir-se ferozmente
(como em “Um Programa de Homicídio”), e a identidade de “homem
comum” parece capaz de solidificar um centro forte que domine e
vença as contradições. Qual é esta identidade segura? Não mais a do
poeta atormentado com a fugacidade da beleza e com o caráter
irredutível das coisas. (Lafetá, 1983, p. 119).

Mostrarei adiante que até mesmo esse “centro forte” que tenta dominar e vencer
as contradições internas do eu-lírico vai ser posto em xeque em livros posteriores,
especialmente Na Vertigem do Dia. Antes disso, porém, é preciso concordar com Lafetá
e dizer que o poeta atormentado é o mesmo que vimos em A Luta Corporal, aquele que
ambicionava para a vida um sentido absoluto, eterno, totalizante. Agora, o poeta,
homem comum, não se desespera com a precariedade do canto – “o poema, senhores,
não fede nem cheira”, diz o poeta – porque descobre um sentido, ainda que relativo:
mudar o mundo para melhor, expresso assim na última estrofe:

Homem comum, igual
a você,
cruzo a Avenida sob a pressão do imperialismo.
A sombra do latifúndio
mancha a paisagem,
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turva as águas do mar
e a infância nos volta
à boca, amarga,
suja de lama e de fome.
Mas somos muitos milhões de homens
comuns
e podemos formar uma muralha
com nossos corpos de sonho e margaridas. (op. cit., p. 168)

A muralha de “sonho e margaridas” contra a opressão – a de dentro e de fora. A
opressão interna, da qual a busca por identidade é um sinal e a opressão externa
(imperialismo e latifúndio) é barrada por identificações mais sólidas – com o povo, com
o social, enfim, com o outro. Gullar abandona a preocupação excessiva com a diferença
entre os indivíduos – tema central de A Luta Corporal – e passa a procurar a
semelhança que pode uni-los.
Nem tanto à terra, nem tanto ao mar: o próximo livro de Gullar, Poema Sujo, faz
mais um balanceamento nesta obra que oscila entre extremos. Nem tanto à diferença,
nem tanto à semelhança. No Poema Sujo, há um longo trecho no qual o poeta fala das
diferentes velocidades das coisas. Diferentemente da conclusão, desastrosa, de A Luta
Corporal, aqui, a multiplicidade é sinal de vida:

(...)
e cada um desses fatos num velocidade própria
sem falar na própria velocidade
que em cada coisa há
como os muitos
sistemas de açúcar e álcool numa pêra,
girando
todos em diferentes ritmos
(que quase
se podem ouvir)
e compondo a velocidade geral
que a pêra é
(Gullar, 2001 [1975], p.
285).
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A subjetividade, amadurecida por esses longos anos de pesquisa poética, ganhou
forças. A análise de Lafetá (1983) é certeira:

Se antes ela [a subjetividade] via no fluir da duração apenas o
desgaste e a morte, ela vê agora a transformação e o fluxo da vida; se
antes o poeta se desesperava por ver na existência de múltiplos
tempos um indício da solidão de cada coisa, ao retornar aos dias
perdidos da infância [em São Luís, tema de Poema Sujo] – ao tempo
subjetivo, ido e vivido – e ao buscar recuperá-los pela memória,
comove-se com essa mesma multiplicidade, que lhe aparece como um
sinal concreto da pluralidade da vida, manifestando-se sob várias
formas, articuláveis na lembrança. (p. 125).

A vida que flui em O Poema Sujo tem sua fonte, como disse acima, no livro Vil
Metal, onde se esboça o começa o da negação do sentido destrutivo e, conjuntamente, a
descoberta do impulso para continuar vivo. Em Dentro da Noite Veloz, a primeira
estrofe de “Dois e dois: quatro” deixa isso claro:

Como dois e dois são quatro
sei que a vida vale a pena
embora o pão seja caro
e a liberdade pequena (Gullar, 2001 [1962-1975], p. 171).

Apesar da opressão, a vida sobressai. O poeta consegue, afinal, traduzir a pulsão
dionisíaca na forma apolínea. Para voltar à interpretação de “Traduzir-se”, analiso o
livro no qual está contido, Na Vertigem do Dia. A começar pelo título, que anuncia o
recomeço, vida nova, o livro traz poemas otimistas como o que abre o livro, “A
Alegria” e “Digo Sim”. Ao lado deles, muitos que tratam da identidade. Nestes, a
metáfora do espelho é obsessivamente utilizada. Passo a analisá-la agora.

Sobre a cômoda em Buenos Aires
o espelho reflete o vidro de colônia Avant la Fête
(antes,
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muito antes da festa!)
Reflete o vidro de Supradyn, um tubo
de esparadrapo,
a parede em frente, uma parte do teto.
Não me reflete a mim
deitado fora do ângulo como um objeto que respira.
Os barulhos da rua
não penetram este universo de coisas silenciosas.
Nos quartos vazios
na sala vazia na cozinha
vazia
os objetos (que não se amam):
uns de costas para os outros. (Gullar, 2001 [1975], p. 296).

O poema acima, “Ao Rés-do-Chão”, inaugura o uso dessa metáfora especular na
Vertigem do Dia. Dois elementos são evidentes aqui: o espelho é incapaz de refletir o
eu-lírico e os barulhos não fazem parte do universo de dentro do espelho. Como vai se
encontrar essas mesmas características em outros poemas, é preciso fazer um
esclarecimento antes de continuar.
Barulhos é o título de um livro de Gullar e barulho é uma palavra plena de
significado em sua poesia. Analisar o poema que leva esse título é muito importante
para se entender o por quê de os barulhos não poderem ser contidos nos espelhos. Eis a
definição de “Barulho”:

Todo poema é feito de ar
apenas:
a mão do poeta
não rasga a madeira
não fere
o metal
a pedra
não tinge de azul
os dedos quando
escreve manhã
ou brisa
ou blusa
de mulher.
O poema
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é sem matéria palpável
tudo
o que há nele
é barulho
quando rumoreja
ao sopro da leitura. (Gullar, 2001 [1980-7], p. 373).

Barulho é poesia, barulho é vida que não pode ser refletida em espelhos. Feito o
esclarecimento do que significa barulhos, é preciso questionar por que Gullar mostra o
óbvio: o espelho não reflete o som. O que isso quer dizer, afinal? E como o poeta
relaciona esse fato com a sua busca por identidade? Estaria o eu, como em “O Rés-doChão”, sempre “fora do ângulo” de qualquer espelho? Em “O Espelho do GuardaRoupa”, a relação entre o eu-lírico e o espelho é diferente. O poema, dividido em três
partes, começa assim:

Espelho espelho velho
alumiando
debaixo da vida
Quantas manhãs e tardes
diante das janelas
viste se acenderem
e se apagarem
quando eu já não estava lá?
De noite
na escuridão do quarto
insinuavas
que teu corpo era de água
e te bebi
sem o saber te bebi e te trago
entalado
de um ombro a outro
dentro de mim
e dóis e ameaças
estalar
estilhaçar-se
com as tardes e as manhãs
que naquele tempo
atravessavam a rua
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e se precipitavam em teu abismo claro
e raso
espelho
espelho velho
e por trás de meu rosto
o dia
bracejava seus ramos verdes
sua iluminada primavera (Gullar, 2001 [1975-1980], p. 320).

O primeiro verso parece fazer referência à famosa rainha de Branca de Neve.
Mas, contrariamente ao conto de fadas, o eu-lírico não pergunta ao espelho quem ele é,
se ele pode ser em detrimento de algum outro. A pergunta é outra: o que o espelho viu
quando o eu não estava lá? Ou seja, o que viu inutilmente? As imagens deslizaram por
ele sem que o eu as visse. Como num conto de realismo fantástico, o eu-lírico bebe o
espelho, transfigurado num “corpo de água”. Aquelas imagens que precipitavam
invisíveis ao eu no “abismo claro e raso” do espelho agora estão dentro do eu-lírico.
Com elas, o espelho ameaça estalar, estilhaçar-se.
O poema de Gullar inverte o topos literário de entrar no espelho e, lá dentro,
conhecer um outro universo. É o espelho que é bebido e dá ao sujeito uma nova
condição existencial. A segunda parte do poema fala sobre isso:

Um homem
com um espelho (feito
um segundo esqueleto)
embutido no corpo
não pode
bruscamente voltar-se para trás
não pode
juntar nada do chão
e quando dorme
é como um acrobata
estendido sobre um relâmpago
Um homem com um espelho
enterrado no corpo
na verdade não dorme: reflete
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um vôo
Enfim, esse homem
não pode falar alto demais
porque os espelhos só guardam
(em seu abismo)
imagens sem barulho (op. cit., p. 321)

A condição existencial eliciada pela incorporação do espelho é a fragilidade. O
homem não pode se dobrar, nem fazer movimentos bruscos. Uma outra conseqüência de
ter um espelho como “um segundo esqueleto” é ausência do sono. Se dormisse, seria
“como um acrobata estendido sobre um relâmpago”, mas como, na verdade, não dorme,
“reflete um vôo”. O que essas imagens surreais querem dizer? É difícil interpretar esses
versos. De imediato, o que se pode dizer é que, de fato, os espelhos não dormem jamais.
Como em qualquer incorporação, o sujeito toma algumas das características do objeto
inoculado. Essa explicação não é suficiente, no entanto, para esclarecer as imagens
surreais do poema. Talvez, sejam o “umbigo” do poema.
As “imagens sem barulho” reaparecem no último verso da segunda parte. Na
terceira, os barulhos reaparecem fechando o poema:

Carregar um espelho
é mais desconforto que vantagem:
a gente se fere nele
e ele
não nos devolve mais do que a paisagem
Não nos devolve o que ele não reteve:
o vento nas copas
o ladrar dos cães
a conversa na sala
barulhos
sem os quais
não haveria tardes nem manhãs (op. cit., p. 321-2)
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“Carregar um espelho”, ser um espelho, na verdade, impossibilita o eu-lírico de
fazer barulho, de fazer poesia. O espelho só reflete e reflete, muitas vezes,
automaticamente, sem que ninguém esteja lá para ver o refletido – tardes e manhãs – ou
a si mesmo refletido. Fazer poesia exige mais que refletir a realidade externa. Fazer só
isso, aliás, sem guardar o barulho, o rumor, não é fazer poesia. Ao que me parece, a
metáfora do espelho quer dizer o seguinte: se o sujeito se contentar com a realidade,
sem barulhos, ele se afasta da poesia. Com a construção da identidade também é assim:
ele não pode ser mero reflexo da alteridade. A metáfora do espelho assinala que a vida
está no ruído, no que não é mostrado pela alteridade. Em termos laplancheanos, poderse-ia dizer: o importante não é tanto a mensagem, mas os elementos inconscientes
comprometidos com essa mensagem.
Pretendo explicar melhor essa metáfora analisando agora um trecho do poema
“A Ventania”:

Não fica a ventania nos espelhos
quer se mire
neles
debruçada na janela
ou de relance
quando batendo portas atravessa
outros cômodos da casa; (Gullar, 2001 [1975-80], p. 324).

Independente do ângulo, então, não se vê a ventania nos espelhos. Lembro que
no poema “Ao Rés-do-Chão” surgia a dúvida se o sujeito não era refletido por uma
mera questão de ângulo. O trecho acima, no entanto, parece responder: independe dos
ângulos, a vida não pode ser meramente refletida. Tem que ser traduzida. Uma solução
possível para o enigma da metáfora do espelho é, portanto, essa: assim como os
espelhos não refletem a ventania, o barulho, os seres humanos não são poetas
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(inventam-se, buscam uma identidade) sem traduzir o que recebem do outro. O mais
importante é isso: o barulho está para o espelho assim como o inconsciente está para a
mensagem inoculada. Se fossem somente espelhos, bebês perderiam o essencial.
Depois desse longo (e, espero, prazeroso) percurso pela poesia de Ferreira
Gullar, já tenho elementos suficientes para voltar à interpretação de “Traduzir-se”, de
forma a tornar esse poema não só uma alegoria da teoria tradutiva do recalcamento de
Jean Laplanche, mas também “a suma poética da trajetória gullariana” (Villaça, 1998, p.
103). Tentei mostrar como, em A Luta Corporal, a busca da identidade resultou em
destruição. Mostrei também que a fase concretista é uma extensão dessa busca que
acabou por excluir o eu mais uma vez. A tensão da penúltima estrofe de “Traduzir-se”,
sugerida pela inversão de linguagem e vertigem, agora pode ser compreendida melhor.
Entendendo, como pressupus durante todo esse capítulo, a poesia de Gullar como uma
pesquisa poética identificada à construção da subjetividade, pode-se fazer o silogismo:
assim como na poesia gullariana a linguagem deu lugar à vertigem, também na
formação do eu isso pode acontecer. É o que diz Alcides Villaça (1998) acerca de A
Luta Corporal, comparando os “Poemas Portugueses” e “negror n’origens”, que,
respectivamente, começa e termina o livro:

(...) o aprendizado poético se fez de forma vertiginosa, saltando da
ordem meditativa de símbolos tradicionais (“rosa”, “estrela”) para um
universo em erupção cujas formas, embora remontem a um caos
original (“negror n’origens”), são menos indícios da constituição de
alguma outra ordem que derradeiros resíduos de uma ambiciosa
constelação. O experimento lingüístico radicaliza-se como impasse,
não como afirmação eufórica; a luta corporal com as palavras ressoa
o timbre moderno da impossibilidade de expressão. (p. 90).

É possível ver agora que a polarização encontrada em “Traduzir-se” é, na
verdade, uma sumarização das contradições investigadas já em A Luta Corporal. Luz e
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trevas, o brilho e a opacidade, o florescer e o apodrecer, o fulgor e o nada, aparecem
lado a lado em diversos poemas. Para Villaça (1998), o que está na base dessas
polarizações – que darão, por sua vez, início à dialética da subjetividade – é “a
convicção de que a aparição das coisas não corresponde nunca à sua mais profunda
revelação” (p. 94). Foi exatamente isso o que ficou demonstrado na análise da metáfora
do espelho. Pode-se concluir: a poesia gullariana caminhar por esse roteiro onde as
coisas nunca são meramente percebidas e que precisam ser a todo momento traduzidas.
Sob essa nova luz, posso reinterpretar o poema “Frutas”, visto anteriormente:

Sobre a mesa no domingo
(o mar atrás)
duas maçãs e oito bananas num prato de louça
São duas manchas vermelhas e uma faixa amarela
com pintas de verde selvagem:
uma fogueira sólida
acesa no centro do dia.
O fogo é escuro e não cabe hoje nas frutas:
chamas,
as chamas do que está pronto e alimenta. (Gullar, 2001 [1960], p.
72).

O poema é divido pelo primeiro sinal de dois pontos em duas partes. A primeira
é a descrição, especular, pode-se dizer; e a segunda parte a tradução dessa cena. A
tradução foi mais eficaz (saudável, erótica) aqui do que em “As Pêras”, como
comparado anteriormente. Neste último poema, relembrando, as pêras amadureciam
para nada. O que importa é a tradução: as frutas estão lá, sendo refletidas por espelhos
aleatórios, vicejando e morrendo. Ao “traduzi-las”, o poeta pode reduzi-las ao “para
nada” ou direcioná-las para a vida (alimento). Por que traduzir de uma forma e não de
outra? O que impele alguém – aqui já passo para a clínica – a traduzir as mensagens que
recebe de forma a lhe fazer tão mal? Por que outras pessoas conseguem traduzir melhor,
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isto é, sofrerem menos com as traduções que fazem dessas mensagens? Isso talvez
jamais seja solucionado, a não ser pressupondo uma boa dose de contingencialidade
nessas traduções. Depende de como as mensagens foram enviadas (inoculação,
intromissão), de quanta linguagem havia disponível para tradução, enfim, de fatores tão
diversos quanto as vozes que restam dessas traduções. Talvez o poema “Muitas Vozes”,
em livro homônimo, refira-se a essa diversidade:

Meu poema
é um tumulto:
a fala
que nele fala
outras vozes
arrasta em alarido.
(estamos todos nós
cheios de vozes
que o mais das vezes
mal cabem em nossa voz:
se dizes pêra,
acende-se um clarão
um rastilho
de tardes e açúcares
ou
se azul disseres,
pode ser que se agite
o Egeu
em tuas glândulas)
A água que ouviste
num soneto de Rilke
os ínfimos
rumores do capim
o sabor
do hortelã
(essa alegria)
a boca fria
da moça
o maruim
na poça
a hemorragia
da manhã

189

tudo isso em ti
se deposita
e cala.
Até que de repente
um susto
ou uma ventania
(que o poema dispara)
chama
esses fósseis à fala.
Meu poema
é um tumulto, um alarido:
basta apurar o ouvido. (Gullar, 2001[1999], p. 454).

Com uma breve análise desse poema posso dar como concluído esse capítulo.
Retomo, para começar, a identidade poema/poeta (canto/cantor) sugerida mais atrás.
“Meu poema é um tumulto” pode ser lido como: o eu não é unitário, são muitas vozes a
compor o eu, às vezes, vertiginosas, tumultuadas.
Essas tantas vozes que “mal cabem em nossa voz” traduz muito bem o que
entendo pela teoria da tradução laplancheana. As muitas vozes, os restos das mensagens
traduzidas, estão sempre “atacando” o eu em sua muitas vezes frágil consistência.
Qualquer significante, “pêra”, “azul”, pode trazer essas vozes de volta, ou seja, fazer
retornar o recalcado.
As pequenas coisas que Gullar deposita no sujeito, “a água num soneto de
Rilke”, “a boca fria da moça”, mutatis mutandis, são como as mensagens enigmáticas
depositadas no corpo psíquico da criança. Uma vez depositadas as coisas e as
mensagens, qualquer coisa (de novo o contingente), uma ventania, um susto, “chama
esses fósseis à fala”. A análise deve, penso, funcionar como essa ventania. A
interpretação como um susto que traz o alarido pulsional ao ouvido do paciente. Aí
chega o momento de fazer poesia, de destraduzir, como diz Laplanche.
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Terceira Parte

Psicanálise, Hermenêutica e Pragmatismo:
Laplanche com Davidson e Rorty
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CAPÍTULO 6
PSICANÁLISE E HERMENÊUTICA
ALIQUIS

(...) man kann genug an den Kindern
sehen, wenn man zu beobachten
versteht (...)94.
Freud (GW, XV, 129)

No segundo capítulo de sua Psicopatologia da Vida Cotidiana, S. Freud (1901)
narra um desafio, cujo mote era analisar um ato falho de um amigo judeu que não
acreditava no inconsciente.
O contexto parece ser fundamental para entendermos o ato falho. Conversavam
sobre a situação social dos judeus, quando o amigo tenta concluir seu discurso citando o
“verso de Virgílio em que a infeliz Dido confia à posteridade sua vingança de Enéias”:

Exoriar(e) ALIQUIS notris ex ossibus ultor.95

Ao citá-lo, o colega de Freud não conseguiu se lembrar da palavra aliquis.
Curioso sobre o porquê desse esquecimento, propõe a Freud que o interprete, já que
suas teorias afirmavam que “nunca se esquece nada sem uma razão” (daß man nichts
ohne Grund vergißt). Freud aceita de imediato o desafio e pede ao companheiro que
diga a ele, sinceramente e sem nenhuma crítica, o que lhe vem a mente quando ele
dirige atenção à palavra esquecida.

94
95

“Pode-se ver bastante nas crianças, quando se sabe observar”.
Virgílio, Eneida, IV, 625. Literalmente: “Que de meus ossos surja alguém como vingador!”.
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Associações feitas, uma dama que parecia nada ter a ver com o episódio, de
repente, assoma à mente do interlocutor de Freud; segundo ele, ela poderia lhe dar más
notícias. Antes que ele diga que idéia ‘desagradável’ foi essa, Freud diz (quase podemos
sentir um ar de orgulho aqui): “Que as regras dela não vieram”. Assombro do leitor e no
interlocutor: “Como [o senhor] conseguiu adivinhar isso?” (Wie können Sie das
erraten?).
Como Freud adivinhou o significado do ato falho de seu colega? A
argumentação está pronta: “Na verdade, você usou o milagre de São Januário [que fez
parte da livre associação] para criar uma esplêndida alusão às regras das mulheres”. Se
ele fez isso, o fez “sem se dar conta disso”, ou melhor, sem consciência disso (Ohne
daß ich es gewußt hätte). Mesmo assim ele indaga Freud se sua “espera angustiada”
pode ter o impossibilitado de reproduzir uma palavra tão insignificante como aliquis.
Freud acredita que sobre isso não se pode duvidar: Das scheint mir unzweifelhaft96.
Nesse ponto, o colega de Freud se mostra assustado ou cético: “Espero”, diz ele
a Freud, recusando a continuidade da interpretação, “que o senhor não leve muito a
sério esses meus pensamentos, se é que realmente os tive. (...) Mas será que tudo isso
não é apenas obra do acaso?”. Esta questão parece pôr fim ao diálogo na medida em que
Freud descarta a possibilidade da casualidade. E é justamente a partir desse ponto que
ele tenta elaborar a ‘causalidade’ desse lapso.

96

Literalmente: “Isto me parece indubitável”; a tradução Standard traz: “Parece-me inegável”.
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METAPSICOLOGIA DE UM ATO FALHO

Segundo Laplanche e Pontalis (1992), o ato falho é um ato em que o resultado
explicitamente visado não é atingido, mas se vê substituído por outro. Não se trata do
conjunto das falhas da palavra, da memória e da ação, mas se refere às “ações que
habitualmente o sujeito consegue realizar bem, e cujo fracasso ele tende a atribuir
apenas à sua distração ou ao acaso.” (p. 44). Para Freud, o ato falho é um ato bem
sucedido, pois o desejo inconsciente realiza-se nele. O erro existe para consciência, não
para o inconsciente. O diagrama abaixo tenta mostrar como se desenvolveu essa
realização de desejo, tendo em vista a citação seguinte de Freud:

Espera – Angústia

[desejo que não exista]

Bebê

Judeu Angustiado

[desejo que exista]

Nova Geração

“A situação deve ser
interpretada da seguinte maneira: o
falante vinha deplorando o fato de a geração atual de seu povo estar privada
de seus plenos direitos; uma nova geração – profetizou ele, como Dido –
haveria de vingar-se dos opressores. Nisso ele expressara seu desejo de ter
descendentes. Nesse momento intrometeu-se um pensamento contraditório:
“Você realmente deseja descendentes com tanta intensidade? Isso não é
verdade. Quanto não lhe seria embaraçoso receber agora a notícia de que
espera descendentes do lugar que você sabe? Não: nada de descendentes... por
mais que precisemos deles para a vingança.” (ESB, VI, p. 30)

O que Freud está afirmando é que o ato teve sua origem num conflito. A
execução desse conflito, entre o desejo de ter um filho e de não ter, levou a uma solução
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de compromisso: esquecer uma palavra. Isso só é possível graças ao deslocamento do
afeto (no caso, a angústia) de um grupo de representações para outro.
O Grund (fundamento) que o amigo de Freud procurava para seu esquecimento
está no mecanismo exposto. A estória dos judeus funcionou como uma pequena parte
(metonímia) de uma outra estória: a dama e suas regras. O que aconteceu com essas
duas estórias? Elas se condensaram, isto é, uma representação única (acredito se tratar
de ‘nova geração’-‘bebê’) representa por si só as duas estórias (cadeias associativas),
em cuja interseção ela se encontra. Isso possibilitou a alusão (metáfora) de uma estória
por outra.
Todas essas explicações não fariam ainda sentido para o amigo de Freud. Que
sempre poderia responder com seu ar cético: ‘isso é apenas casual’, ‘não há nada nesse
esquecimento’. Por que ele não pode ver o que o psicanalista vê?

COMO RECONHECER UM ATO FALHO QUANDO VOCÊ OUVIR UM

Mas, afinal, para quê interpretar um
poema? Um poema já é uma
interpretação.
Quintana (1979, p. 30).

Para examinar o motivo pelo qual o colega de Freud não aceitou sua
interpretação, recorro à definição que Laplanche e Pontalis (1992) atribuem à
interpretação:

A) Destaque, pela investigação analítica, do sentido latente nas palavras e nos
comportamentos do sujeito. A interpretação traz à luz as modalidades do
conflito defensivo e, em última análise, tem em vista o desejo que se formula
em qualquer produção inconsciente.
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B) No tratamento, comunicação feita ao sujeito, visando dar-lhe acesso a
esse sentido latente, segundo as regras determinadas pela direção e evolução
do tratamento. (p. 245, grifos meus)

Nessa definição sumária, fica evidente que a história do conceito de
interpretação em psicanálise está ligada à existência de um ‘conteúdo latente’. Assim, o
sonho, o sintoma, o ato falho, têm uma fenomenologia e, ‘por detrás’ dela, um sentido,
uma significação. “A Deutung (interpretação) de um sonho consiste, escreve Freud, em
determinar a sua Bedeutung, a sua significação.” (op. cit., p. 247).
Essa noção de interpretação ligada a um sentido latente é criticada por Stanley
Fish (1980) no campo da teoria literária. Acredito ser plenamente possível aplicar as
observações de Fish à teoria psicanalítica. Para isso, basta imaginar por um momento
que as formações do inconsciente são como os textos literários. As deficiências iniciais
que porventura tenha essa metáfora se mostrarão inócuas frente aos benefícios que trará.
A proposta de Fish é que a crença de que o significado está incrustado no texto
seja abandonada. Essa crença advoga que o trabalho do leitor (intérprete) seria limitado
a ‘trazer à luz’ (como dizem Laplanche e Pontalis) o significado latente. Da mesma
forma, é preciso abandonar a crença de que existe algum significado latente nas
formações do inconsciente. Para Fish, um texto é a estrutura de significados que é óbvia
e inescapável a partir de quaisquer suposições interpretativas que possam estar
presentes. Em outras palavras, quando dizemos que “José” é um poema de Drummond e
isto nos parece óbvio porque já temos ‘suposições interpretativas’ que garantem que
textos com estas ou aquelas características são um poema. Da mesma forma, quando o
colega de Freud esquece a palavra aliquis, para os psicanalistas é óbvio que se trata de
um ato falho. Pode-se dizer que o campo de investigação – seja em crítica literária, seja
em psicanálise – é constituído pelas questões que somos capazes de perguntar porque as
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entidades que o povoam tornam-se presentes enquanto pressuposições daquelas
questões.

A relação entre interpretação e texto é então invertida: estratégias
interpretativas não são postas em execução depois da leitura; elas são a forma
da leitura, e porque são a forma da leitura, elas dão aos textos suas formas,
fazendo-os ao invés de, como comumente presumido, surgindo deles. (Fish,
1980, p. 13)97

São as comunidades interpretativas – noção central na argumentação de Fish –,
em vez de o texto ou o leitor, que produzem significados e são responsáveis pela
emergência de suas características formais. Comunidades interpretativas são feitas por
aqueles que compartilham estratégias interpretativas, para ler e escrever textos,
constituindo suas propriedades. Um texto é aquilo que determinada comunidade aprova
como sendo um texto. Ao contrário do que é freqüentemente pensado, estratégias
interpretativas existem antes do ato da leitura e desta forma determina a forma do que é
lido. Da mesma maneira, na situação analítica, o analista não pode se desfazer de seus
preconceitos, sua teoria e adotar uma posição ‘de lugar nenhum’.98 Como pretendo
mostrar adiante, a atenção flutuante e a neutralidade são duas idéias que sustentam a
ilusão de que o analista vê um ato falho (um sentido) quando este se lhe apresenta e não
porque ele foi treinado para vê-lo nessas ou naquelas condições e interpretá-lo desta ou
daquela forma.

97

Cito o original: “The relationship between interpretation and text is thus reversed: interpretive
strategies are not put into execution after reading; they are the shape of reading, and because they are
the shape of reading, they give texts their shape, making them rather than, as is usually assumed, arisen
from them.”
98
Tal posição é defendida pelo filósofo Thomas Nagel (cf. The View from Nowhere). Venho mostrando
ao longo dessa dissertação que pragmatistas desprezam a suposição de que a filosofia deve ser, para
tomar emprestado os termos de Putnam, uma tentativa de ter uma visão com os olhos de Deus (God’s eye
view). Filósofos como Goodman (1978) e o segundo Wittgenstein me ensinaram que não há uma única
maneira de o mundo ser. Fazemos mundos novos conforme se movem as comunidades interpretativas
onde estamos imersos. Para Fish, “não há um momento no qual alguém não acredita em nada.” (p. 319)
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Diante da argumentação de Fish, como se pode entender o que aconteceu entre
Freud e o seu amigo, no caso do esquecimento da palavra aliquis? Por que ambos
discordaram na maneira de se ouvir um verso onde faltava uma palavra? Por que um via
nisso somente casualidade e outro via uma latente causalidade? Apesar de ter havido
compreensão por parte do interlocutor, os argumentos de Freud não o convenceram.
Uma primeira explicação para isso é que ambos não compartilhavam a mesma forma de
vida. Wittgenstein mostra que o que produz entendimento entre as pessoas não é o fato
de saberem o significado das palavras, mas o fato de compartilharem uma forma de
vida. Freud e seu interlocutor sabiam o que era esquecimento, só não concordavam em
como usar essa palavra.
O uso que Wittgenstein faz do termo forma de vida (Lebensform) enfatiza “o
entrelaçamento entre a cultura, visão de mundo e linguagem” (Glock, 1998, p. 173-4),
por isso ele diz: “falar uma linguagem é uma parte de uma atividade ou de uma forma
de vida” (IF, §23). Isto quer dizer que só posso interpretar um esquecimento como
resultado de um conflito psíquico, se eu estiver imerso numa forma de vida onde
equivalem-se esquecimento e ato falho. Dentro de uma situação, o significado
normativo de um proferimento – como o verso de Virgílio, sem o aliquis – será sempre
óbvio ou pelo menos acessível. A mesma frase, que não será propriamente a mesma,
terá outro significado em outra situação. Assim, teríamos Exoriare (aliquis) notris ex
ossibus ultor (1) e Exoriare (aliquis) notris ex ossibus ultor (2). Sendo que a frase (1) é
uma metáfora sobre o desejo de vingança e a frase (2) é a solução de compromisso entre
o desejo de ter um filho e defesa contra esse desejo. Obviamente, essa frase pode
significar ainda muitas outras coisas, dependendo do contexto onde for empregada.
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O exemplo de aliquis não é um extrato clínico, porém minha argumentação se
aplica igualmente à situação analítica. As proposições que surgem na situação analítica,
e só ali, tem um significado específico que muitas vezes não é óbvio ao emissor, mas
que lhe é acessível. Como se dá o reconhecimento do inconsciente na ‘conversa’
analítica? Como transformar a frase (1) em frase (2)? Só há uma forma: a persuasão.
Antes de passar para o tema próprio da persuasão, numa seção subseqüente, gostaria de
deixar ainda mais clara a posição de Fish, comentando a seguinte passagem:
“Significados não são a propriedade de textos fixos e estáveis nem de leitores livres e
independentes, mas de comunidades interpretativas que são responsáveis tanto pela
forma das atividades de um leitor quanto pelos textos que essa atividade produz”. (Fish,
1980, p. 322).
A noção de um texto estável e fixo é aquela que diz existir um texto ao qual
pode-se retornar, para conferir ou para demonstrar, que uma interpretação está correta.
Para Fish, tal crença é falaciosa. Ao estudar, por exemplo, algumas interpretações de um
belo poema de William Blake (1992 [1789]), chamado The Tyger, Fish descobriu que o
mesmo texto ‘demonstrava’ que o tigre era a encarnação do mal ora a encarnação do
bem. (cf. op. cit., pp. 338-41).99 Quem sabe esse tigre de Blake não pode ser ainda uma
boa metáfora para entendermos o inconsciente?100
99

Portanto, tanto o famoso ‘retorno a Freud’ empreendido por Jacques Lacan, quanto o ‘interpretar com
Freud’ de Jean Laplanche, não passam de interpretações possíveis de uma obra aberta, para usar a
expressão de Umberto Eco. Qualquer tentativa de interpretar um texto que use termos como ‘não é nada
mais que’, ‘não há dúvida que’ etc., e mais uma ferramenta persuasiva e do que uma demonstração.
100
Eis o que diz a estrofe que se repete no início e no fim do poema (claro sinal de repetição, marca
registrada do inconsciente):
Tyger! Tyger! burning bright
In the forests of the night,
What immortal hand or eye
Dare frame thy fearful symmetry?
Não é assim o inconsciente, algo que surge das florestas da noite, cujas manifestações
demoramos séculos para encarar? Poderia usar muitos outros argumentos para persuadir meu leitor que
esse poema pode ser lido como uma metáfora sobre o inconsciente. Isso não quer dizer que o poema
mostre isso. Isso quer dizer que a interpretação depende do observador, não de um texto supostamente
fixo e estável.
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Numa determinada aula, Fish deixou uma lista de nomes próprios no quadronegro e disse aos seus alunos que aquilo era um poema.101 Para sua surpresa, os alunos
conseguiram interpretar o poema e elaboraram várias hipóteses sobre ele. O que esse
cômico exemplo mostra é que não é a presença de qualidades poéticas que nos
compele a uma certa atenção, mas prestar certo tipo de atenção resulta na emergência
de qualidades poéticas. Quando os alunos de Fish tomaram conhecimento do que o que
viam era um poema, eles começaram a ver com olhos-de-ver-poema, isto é, com olhos
que vêem tudo em relação às propriedades que eles sabiam que poemas possuem. Por
exemplo: poemas são mais densamente organizados que comunicações ordinárias; que
há uma idéia central no poema e daí por diante. Quero dizer que acontece o mesmo com
um ato falho. Quando Freud ouviu aquele esquecimento como um ato falho, ele ouviu
com ouvidos-de-ouvir-atos-falhos, isto é, ele procurou características de um ato falho:
significa algo oculto; revela um conflito etc..
Uma leitura habilidosa é pensada como sendo um problema de discernir o que
está ‘lá’ (no poema ou no ato falho), mas se o exemplo dos estudantes de Fish pode ser
generalizado, uma leitura habilidosa passa a ser um problema de como produzir o que
pode ser dito estar lá. Para Fish, “interpretação não é a arte de analisar (construe), mas a
arte de construir (construct)”, para ele, “intérpretes não decodificam um poema; eles
o fazem” (op. cit., p. 327).
Objetos como sintomas e poemas são feitos e não encontrados, e eles são feitos
pelas estratégias de interpretação que colocamos em movimento. Essa perspectiva não
coloca Fish numa posição subjetivista, como se pode pensar à primeira vista. Ao
101

Eis o tal poema (ou lista de nomes de críticos literários americanos), relacionado à poesia inglesa
religiosa do século XVII:
Jacobs-Rosenbaum
Levin
Hayes
Ohman (?)
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contrário, pois as estratégias interpretativas são sociais e convencionais. Fish, mesmo
sem fazer referência, se aproxima da filosofia de Wittgenstein, pois, como ele, acredita
que os atos de interpretação e a linguagem são públicos e compartilhados. Essa visão
coincide diretamente com o tema abordado no capítulo primeiro dessa dissertação, pois
implica na seguinte conclusão:

Se o eu é concebido não como uma entidade independente, mas como um
constructo social cujas operações são delimitadas por sistemas de
inteligibilidade que o informam, então os significados que ele confere aos
textos [aos sintomas, atos falhos etc.] não são seus próprios, mas têm suas
fontes na comunidade (ou comunidades) interpretativa da qual ele é uma
função. (op. cit., p. 335)

A primazia da alteridade102 na formação do eu – tese defendida por Laplanche,
apresentada no capítulo 2 – tem conseqüências na clínica. Implica, entre diversas outras
coisas, numa reavaliação do que é a interpretação em psicanálise. O próximo tópico
trata disso.

VERDADE NARRATIVA VERSUS VERDADE HISTÓRICA

Donald Spence (1982), no seu Narrative Truth and Historical Truth, distingue
duas formas de se ver a verdade em psicanálise, ambas, segundo ele, presentes na obra
de Freud: a verdade histórica e a verdade narrativa. Esta é definida da seguinte forma:

A verdade narrativa é o que temos em mente quando dizemos que tal e tal é
uma boa estória, que uma dada explicação é convincente, que uma solução
para um mistério deve ser verdade. Uma vez que uma dada construção tenha
adquirido verdade narrativa, ela torna-se tão real quanto qualquer outro tipo
102

Primazia expressa no jogo de palavras sublinhado por Laplanche: der Andere, das Andere. Ou seja, a
primazia é do adulto que inocula mensagens sexuais comprometidas com seu inconsciente, mas é também
e principalmente do outro que habitará essa criança, advindo de suas traduções.
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de verdade; esta nova realidade se torna uma parte significante da cura
analítica. (Spence, 1982, p. 31)

Já a verdade histórica é ligada ao tempo e dedica-se à observância de regras de
correspondência; o objetivo aqui é chegar o mais perto possível do que ‘realmente’
aconteceu. A verdade histórica, ou quem a defende, não se satisfaz com a coerência.
Se as interpretações forem encaradas de dentro da perspectiva da verdade
narrativa, elas serão vistas como persuasivas não por causa do valor de evidência que
possuem, mas pelo seu apelo retórico. Mas, se forem encaradas a partir da verdade
histórica, elas serão vistas como uma reconstrução e não como uma construção.
Ao longo de seu livro, Spence retoma diversas vezes o caso do Homem dos
Lobos de forma a argumentar que a construção da cena primária não é uma
reconstrução, não é uma ‘evidência’ arqueológica. Como saber se aquela é a cena?
Spence dirá que o valor de verdade de tal cena está ligado ao encaixe narrativo que
possui na estória do paciente. No modelo arqueológico (da verdade histórica), a verdade
espera por nós; o papel da interpretação é um processo de descoberta e não de invenção.
Eis a proposta de Spence (1982) a esse modelo: “O modelo artístico é uma alternativa
para a abordagem arqueológica. Nós não mais procuramos acurácia histórica, mas
consideramos a interpretação em termos de seu apelo estético.” (p. 270) Para o autor,
pensar as interpretações como pragmáticas e estéticas torna obsoleta a preocupação com
a verdade histórica.103 Uma interpretação quer mudar uma rede de crenças e não trazer
um documento do passado:

Ao definir uma interpretação seja como uma asserção pragmática, seja como
uma criação artística, nós estamos enfatizando o fato de que sua verdade é
103

A busca da verdade histórica falha uma vez que percebemos que o observador é sempre parte do que é
observado. Volto a esse tema no último capítulo, quando discuto algumas críticas de Laplanche a Spence.
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contingente. Por definição, portanto, uma interpretação não pode mais ser
avaliada na sua forma proposicional singular, mas deve ser considerada com
respeito às condições sob as quais ela foi expressa (criada) e o resultado que
ela produziu. (op. cit., p. 276-7)

O espaço analítico, sob a pena de Spence (e de Viderman, anteriormente),
assume uma nova importância. É somente tendo-o como pano de fundo que podemos
entender uma interpretação.104 Ele é o contexto onde o significado do que é construído
toma forma. Como mostrei acima, Fish acredita que a comunicação ocorre dentro de
situações. Estar numa situação, para esse autor, é possuir (ou ser possuído por) uma
gama de suposições. É a partir delas que qualquer proferimento será imediatamente
ouvido. Não há, por assim dizer, um ouvido inocente.

O MITO DO ANALISTA INOCENTE E A TRADIÇÃO DE SHERLOCK HOLMES

(...) aber vergessen Sie nicht, ich habe
diese Dinge nicht gemacht, sondern
bloß gedeutet.105
Freud (GW, XI, 276)

Em A Metáfora Freudiana, Spence (1992) examina o que se pode chamar de
distinção entre a escuta neutra e a escuta comprometida do analista. Segundo ele, o
comprometimento é uma condição necessária para a compreensão. A partir dessa
premissa, é mister examinar a natureza da atenção flutuante; sobre ela o autor levanta
uma hipótese inicial e provocativa: “talvez então a vejamos [a atenção flutuante] como

104

Pode-se perguntar qual a validade teórica do exemplo de aliquis e muitos outros de Freud que se
passam fora de uma psicanálise e fora da situação transferencial. Não se corre o risco de ver a
interpretação reduzida a mero exercício retórico? Não é esse o perigo de uma psicanálise selvagem?
105
“(...) mas não se esqueçam, eu não fiz essas coisas, apenas interpretei.”
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uma evasão de responsabilidade e influência do que como uma descrição válida do que
fazemos quando ouvimos os pacientes.” (p. 64).
Ao contrário da evasão, Spence propõe que nós muito provavelmente nunca
ouvimos o que o paciente está dizendo de uma forma intocada por nossa própria
circunstância particular. Nossos desejos e necessidades acabam por direcionar nossa
escuta. Uma dessas necessidades é a de continuidade e familiaridade que acaba por
decidir quais significados privilegiar e quais ignorar.106
Sem entrar em detalhes sobre o conceito, o autor ainda examina o que se pode
chamar de projeção na escuta analítica.107 Para ele, projetamos a fim de compreender, e
se o texto ou diálogo é ambíguo ou incompleto, desavergonhadamente projetamos nele
nossos próprios pensamentos e sentimentos a fim de fazê-lo nosso. Para exemplificar o
que o autor está afirmando, faço uma ligeira passagem pela Psicoterapia da Histeria
(1893-5)108. Freud examinava uma paciente e, depois de aplicar-lhe a técnica da pressão,
perguntou a ela o que via, no que ela respondeu que viu algo como um sol cheio de
raios, que Freud tomou “naturalmente como um fosfeno produzido pela pressão nos
olhos”, mas ele continua: “Eu esperava que algo mais útil se seguisse. (...) Já estava
preparado para considerar a experiência como um fracasso e imaginava como poderia
fazer uma retirada discreta do caso, quando minha atenção foi atraída por um dos
fenômenos que ela descreveu”. Cabe perguntar: por que a atenção dele foi atraída e o
quão natural é essa atração? A passagem continua assim:

106

Spence é um crítico severo da crença cultivada por certas áreas da psicanálise (ele não cita quais) que
visam encontrar padrões na vida de seus pacientes. A linguagem, pelas ambigüidades que lhe são
corolário, permite encontrar padrões de todos os tipos em qualquer situação. Esta idéia é evidentemente
correlata à crença numa verdade histórica.
107
Em Narrative Truth..., Spence chama essa projeção de ‘interpretação desavisada (ou involuntária)’
(unwitting interpretation), sugerindo que tratam-se dos preconceitos e desejos do analista.
108
Trata-se do capítulo do IV de Estudos sobre Histeria, de Freud (ESB, II).
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Viu uma grande cruz negra, inclinada, que tinha em volta seus contornos o
mesmo brilho luminoso com que todos os seus outros quadros haviam
brilhado, e em cuja viga transversal bruxuleava uma pequena chama. Era
claro que não podia mais tratar-se de um fosfeno. Passei então a escutar com
atenção. (ESB, II, p. 291, grifos nossos)

Por que de repente ficou claro para Freud que as visões de sua paciente não
eram fosfeno, mas sim “símbolos de seqüências de representações influenciadas pelas
ciências ocultas”? Acredito que Spence responde essas questões que levanto ao insistir
que o mito do analista inocente tende a tratar a compreensão mais como um
acontecimento normal e natural do que como resultado de um conjunto de metáforas
específicas. “A compreensão é desnecessariamente supersimplificada e atribuída à
sabedoria ou experiência do analista e não à influência de um contexto particular.”
(Spence, 1992, p. 82). Vimos como o contexto levou Freud a pensar em fosfenos e
como um novo contexto faz emergir novos significados.
Ora, se as coisas são assim tão evidentes, o que levou esse mito adiante? Por que
ele sobreviveu por tanto tempo? Talvez o irônico poema-prosa A Verdade da Ficção, de
Quintana (1979), pode fornecer alguma luz:

S. Jorge, o cavalo, o dragão... eu sempre fui, já não digo um devoto, mas um
fã dos três. S. Jorge, eu soube, foi casado. É verdade que andava metido em
tudo que era religião... Mas que culpa tinha ele de ser bonito e ecumênico?
Porém, ao passo que S. Jorge era dessantificado, ressuscitava-se o Diabo,
retirando-o do domínio do folclore a que o relegara o povo. Mas e o dragão?
O dragão não representava o mal, isto é, o Diabo? Alega-se que S. Jorge
nunca existiu. Ora, naquela imagem que, de tanto a vermos desde a infância,
fazia parte da nossa sensibilidade, o dragão era também uma figura simbólica.
Porém existe... Naquela bela imagem, pois, resta-nos agora o cavalo e o
dragão. Luta desigual. Foi-se o cavaleiro andante do Bem.
E como nos ficou faltando um estímulo, um exemplo, uma esperança.
O que nos faz lembrar aquele outro cavaleiro andante, Dom Quixote – outro
símbolo. Que nunca existiu, é claro. Mas como vive! (p. 14-5)
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Assim como Dom Quixote, o analista inocente vive. E como vive! A sua
existência, diz Donald Spence, é garantida por pelo menos três razões importantes. Em
primeiro lugar, ele nos protege da acusação de que o trabalho terapêutico é muito
influenciado pela sugestão:

Se tudo o que fazemos é ouvir com o “terceiro ouvido”, estamos
simplesmente registrando o que está “ali” e não podemos ser acusados de
qualquer tipo de influência indevida. Uma vez aberta a porta para a
possibilidade de que o analista selecione (mesmo inconscientemente) quais
significados ouvirá e quais temas desenvolverá, estamos então jogando um
novo jogo com regras bem diferentes. (Spence, 1992, p. 78, grifos meus)

Em segundo lugar, o mito do analista inocente sustenta a alegação de que há um
único significado em cada comportamento. Para Spence, é uma ilusão pensar que ouvir
com atenção flutuante resolve o problema da ambigüidade do material. Refugiar-se no
mito do analista inocente é dizer que o significado que se ouve é o significado que
importa. É notório como isso é apresentado pelo próprio Freud, quando ele enuncia a
atividade psicoterapêutica em fórmulas:

Trabalha-se com o melhor da própria capacidade, como elucidador (ali onde a
ignorância deu origem ao medo), como professor, como representante de uma
visão mais livre ou superior do mundo, como um padre confessor que ministra
a absolvição, por assim dizer, pela permanência de sua compreensão e de seu
respeito depois de feita a confissão. (ESB, II, p. 295-6)

A idéia do analista elucidador (Aufklärer) está presente na terceira razão pela
qual o mito do analista inocente sobreviveu, qual seja: a analogia arqueológica. Esse
símile compara o analista ao arqueólogo, aquele assim como esse, deve simplesmente
juntar os pedaços que se lhe apresentam. Isso o fazemos, segundo essa analogia, de
forma imparcial e, por que não dizer para acompanhar o velho Freud, superior. É óbvio
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que Spence recusa esse tipo de similitude, ele faz isso quando trabalha a tradição de
Sherlock Holmes.
Como todos sabemos, o personagem mais famoso de Conan Doyle sempre se vê
diante de uma série de acontecimentos estranhos e desconexos (sintomas) relatados por
um cliente desesperado e desorganizado (paciente). O detetive ouve, olha e medita,
quase nunca surpreso, sempre confiante quando todos os fatos estiverem reunidos, o
mistério desaparecerá e a verdade emergirá.
O analista Sherlock também vive a esperar a solução perfeita de um relato
clínico. Estes são quase sempre apresentados como se a interpretação proposta fosse a
única possível. Ele faz o possível para enquadrar o discurso numa moldura positivista,
passando à argumentação por autoridade, que está estreitamente ligada ao fato de que a
evidência é em geral incompleta.
Há três deleites nessa posição. O primeiro é a satisfação de encontrar uma
solução lógica e coerente para um problema intrigante, junto com o prazer adicional de
encontrar a solução familiar. Em segundo, vem o deleite do espectador de ter acesso a
vidas privadas e pensamentos privados. Finalmente, a autoridade arbitrária do narrador
atua para impor uma crença de que sua história é a única história, um deleite narcísico,
por assim dizer.
Spence relê com argúcia o caso Dora e faz notar seu caráter romanesco e a
presença do que ele chamou aplainamento narrativo. Com essa noção, o autor
compreende que o narrador (no caso Freud, narrando o caso Dora) insiste em certas
interpretações mais que em outras, apoiando o paciente em certos tipos de explicações,
“ouvindo” um significado em um tom de voz ou um sonho como opostos a outros, por
exemplo. Para Donald Spence, o processo pelo qual o analista faz a análise e o modo
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particular de como o analista ouve, conceitua e interpreta permanecerá inexplorado. Em
ampla medida, isso acontece por causa do aplainamento a serviço da justificação,
presentes nos relatos de casos clínicos. Esse aplainamento elimina toda surpresa da
psicanálise, e este tipo de psicanálise não pode ser adequadamente denominada uma
psicanálise de modo algum. É como pensar num processo analítico onde tudo o que
ocorrer já está previsto, dentro do método.
De maneira provocante, Spence diz que “exposições conflitantes do mesmo
incidente, se fascinantes para um estudioso de Rashomon, são claramente um estorvo
para os seguidores de uma tradição positivista.” (p. 180). Marzagão (1996, p. 90), no
mesmo sentido, faz menção ao filme de Akira Kurosawa dizendo que ele trata da
natureza evanescente da verdade.
Quero acreditar que se o aplainamento narrativo sempre ganhar da surpresa,
então a teoria nunca mudará. Reconheço, se assim for, a psicanálise como uma
hermenêutica buscando categorias universais, e não, como desejamos, “uma
hermenêutica que privilegia a narrativa daquele que constrói e que pode, em qualquer
tempo, refazer sentidos.” (op. cit., p. 91). Como faz o poeta em Camuflagem: “A
hortênsia é uma couve-flor pintada de azul.” (Quintana, 1979, p. 120).

DEMONSTRAÇÃO VERUS PERSUASÃO
Es mag so sein, aber es kann
unmöglich alles sein.109
(Freud, GW, II/III, p. 471)
109

“Pode ser assim, mas é impossível que isso seja tudo.”
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A dicotomia presente no título dessa seção é apenas mais uma que pragmatistas
querem se livrar. O parágrafo abaixo, de Rorty, esclarece qual a proposta do
pragmatismo em contraposição às dicotomias:

O termo “objetivo” é definido pelos pragmatistas não em termos de uma
relação com as características intrínsecas de objetos mas antes por referência à
facilidade relativa de atingir consenso entre investigadores. Precisamente
como a distinção aparência/realidade é substituída por distinções entre a
utilidade relativa de descrições, assim a distinção objetivo/subjetivo é
substituída por distinções entre a facilidade relativa em atingir consenso.
(Rorty, 1991, p. 266)

Rorty está partindo do pressuposto que crenças são hábitos de ação e não
representações. Essa definição de crença “evita a questão de se ela representa o mundo
como ele realmente é ou meramente como nos aparece.” (op. cit., p. 265). Daí,
perguntar se uma descrição de uma estrela, de uma mesa ou de si mesmo é real e não
meramente uma aparência deixa de fazer sentido.
A jocosa proposta de Rorty de pensar nas coisas como se fossem um número
merece ser assinalada. Os essencialistas, os que procuram a verdade histórica, querem
saber o que é número 17 em si mesmo, à parte de suas relações com outros números. Os
pragmatistas sugerem que não há possibilidade de descrevê-lo a não ser relacionando-o
com outras coisas. Há diversas maneiras de se descrever 17: raiz quadrada de 289 ou a
diferença entre 1345617 e 1345600. Perguntar se algumas dessas descrições é 17 em si
mesmo é perder de vista que não há nada para ser conhecido sobre ele – e nem sobre
estrelas, seres humanos ou mesas – exceto uma infinitamente grande, e para sempre
expansível, rede de relações com outros objetos. A descrição que tomamos das coisas
serve para determinados propósitos, em certos contextos. O que o pragmatismo está
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convidando a psicanálise a fazer, então, é abandonar o projeto de tentar definir o eu
como se ele fosse algo em si mesmo. As diversas descrições que podemos fazer sobre o
inconsciente, o eu, as mesas e as estrelas servem para propósitos diversos.
O essencialismo pode acusar o pragmatismo de ser uma espécie de idealismo
lingüístico e de ter desistido de procurar o que são realmente as coisas. O antiessencialista responde a essa crítica perguntando: “O que são árvores e estrelas fora das
suas relações com outras coisas – fora dos nossos enunciados sobre elas?” É claro que
pragmatistas acreditam na existência de estrelas e árvores antes de haver qualquer
proposição sobre elas, só não conseguem imaginar que estrelas e árvores podem ser
alguma coisa além das descrições que fazemos sobre elas. Essa ‘coisa além’ é a essência
que os representacionistas temem perder. Esse temor só existe porque sua imagem da
relação entre a linguagem e o mundo o conduz de volta à reivindicação de que o mundo
é identificado independentemente da linguagem:

Eis porque ele tem que insistir que o mundo é inicialmente conhecido por nós
através de uma espécie de encontro não lingüístico – batendo-lhe, ou
deixando fazer ricochetear rapidamente alguns fótons nas nossas retinas. Este
encontro inicial é um encontro com o próprio mundo – o mundo como ele é
intrinsecamente. Todavia, quando tentamos recapturar na linguagem o que
aprendemos neste encontro, ficamos frustrados pelo fato de que as frase da
nossa linguagem apenas relacionam coisas com outras coisas. (op. cit., p. 271)

Essa frustração levou os essencialistas a procurarem refúgio na ciência,
representada pela física. A física de partículas, por exemplo, parece descrever as coisas
como elas são. Dá novo alento à esperança de poder descrever alguma coisa à parte de
suas relações com o resto do mundo. Esta esperança também é vã, pois o que os
cientistas chamam de demonstração e objetividade pode ser visto como uma descrição
que obtém consenso. A persuasão de tal descrição é muito atrativa para ser descartada.
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O pragmatismo tal como apresentado nesse artigo de Rorty está em consonância
com a proposta de Stanley Fish (1980) para a crítica literária. Também para este autor
“a interpretação é o único jogo na cidade”. Ao afirmar isso, ele causa pavor àqueles que
desejam significados determinados para textos, estrelas ou seres humanos.
Se trato o inconsciente como um texto a ser interpretado110 – não somente na
análise, mas também entre as diversas teorias sobre ele – diria, com Fish, que aqueles
que defendem o inconsciente como algo independente das interpretações que se fazem
sobre ele (o sonho antes do relato é o exemplo paradigmático aqui) estão cavando o fim
da prática interpretativa. A ironia dessa história é que a descontinuidade, isto é, a
possibilidade de interpretações novas, é um perigo somente dentro do modelo erigido
para proteger-se contra ela; pois somente se houver um texto em si (a free-standing text,
nas palavras de Fish) há possibilidade de nos afastarmos dele. Mas, no sistema em que
Fish vem descrevendo, qualquer movimento para longe do texto é simultaneamente um
movimento na direção dele. Se o inconsciente na teoria freudiana é o que, por exemplo,
Rorty diz o que ele é – um parceiro conversacional – ele não deixa de poder ser descrito
de outras formas. O que permite a definição de Rorty (ou a de qualquer um) não são os
‘fatos’, as ‘evidências’, mas um sistema de interpretação. O argumento de Fish pode ser
simplificado na seguinte passagem:

Tentamos persuadir os outros de nossas crenças porque se eles acreditarem no
que acreditamos, eles verão o que vemos, como conseqüência daquelas
crenças; e os fatos para os quais apontamos a fim de apoiar nossas
interpretações serão tão óbvios para eles quanto são para nós. (Fish, 1980, p.
365)

110

Ricoeur (1965) chama a atenção para essa possibilidade, ao falar do sonho como sendo o relato do
sonho. (cf. p. 15-7).
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Isto é, não há demonstração propriamente dita – modelo tomado das ciências
naturais. Há persuasão – modelo que situa os fatos que alguém cita como disponíveis
somente porque pode-se assumir uma interpretação111. A partir do exposto, Fish
distinguirá dois modos de atividade crítica: um baseado na demonstração e outro na
persuasão. Já deve estar claro que o autor não acredita que os fatos podem tirar a dúvida
entre crenças que competem entre si. A persuasão é um modelo no qual os fatos que
alguém cita são disponíveis somente porque uma interpretação já foi assumida. Os dois
modelos aparecem esquematizados e contrapostos na tabela abaixo (cf. Fish, 1980, p.
365-7):
Modelo da Demonstração
Modelo da Persuasão
Atividade crítica controlada por objetos livres Atividade crítica é constitutiva do seu objeto.
(free-standing objects) em relação aos quais as
descrições serão julgadas adequadas ou
inadequadas.
O eu deve ser livre de preconceitos e
Preconceito e perspectiva são inevitáveis: é
pressuposições para ver o texto independente
tudo o que há.
deles.
A mudança é progressiva, um movimento em
A mudança ocorre quando uma perspectiva
direção à uma descrição mais fixa e estável da
desloca outra e traz com ela entidades que
entidade em estudo.
antes não estavam disponíveis.
Nossa tarefa é estar adequados às descrições de Nossa atividade é diretamente constitutiva de
objetos que existem independentemente de
nossos objetos, e dos termos nos quais eles
nossas atividades; nós falharemos ou teremos podem ser descritos, e dos padrões pelos quais
sucesso, mas qualquer coisa que fizermos os
eles podem ser avaliados. O crítico é mais que
objetos de nossa atenção permanecerão
um jogador: ele (des)faz as regras do jogo.
separados ontologicamente e permanecerão o
que eram antes de nossa abordagem.

Fish, no campo da crítica literária, e Spence, no campo da psicanálise, não
temem perder coisa alguma – o contato com a ‘realidade’ – quando optam valorizar a
persuasão e deixar de lado o modelo cientificista da demonstração. Quando fazem isso,

111

Poderia se dizer sobre o ato falho aliquis: Ein fehleistung für ein fehlgeburt. Mas isso só faz sentido
para quem sabe alemão. Quando ouço tal ato falho estou propenso a procurar mais sentidos sobre o que o
motivou. Por exemplo, ele abortou uma palavra para não abortar um bebê: isto parece ser comprovado
pela semelhança das palavras citadas. Não há ‘prova’ nenhuma aqui. Há somente mais um argumento
persuasivo.
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compreendem, por exemplo, porque um soneto de 14 linhas de Shakespeare gera
controvérsias há 400 anos...
Ambos os modelos aparecem em várias atividades humanas: analisar poemas,
praticar análise ou fazer ciência. Nem sempre esses modelos estão separados... separálos seria incorrer novamente no erro de distinguir completamente o subjetivo do
objetivo. No entanto, levar em conta o modelo de persuasão engrandece (a torna mais
interessante e mais difícil) a tarefa do crítico. Ao invés de ser um servo humilde diante
do texto – ou do inconsciente – ele se verá como aquele que o produz.
Para exemplificar o que quero dizer, lembro uma discussão que tive sobre a
pulsão de morte. Alguns dos argumentos de meus interlocutores que diziam tornar
evidente sua existência eram os seguintes: “Basta ver as guerras, para saber que o ser
humano é auto-destrutivo”; “constato todos os dias no consultório: a repetição e o
masoquismo... isso é pulsão de morte”. Além do tom paroquial112 que, geralmente,
tomam essas discussões, tendendo para a defesa do texto ‘sagrado’ – seja o de Freud ou
o de qualquer ‘mestre’ – elas pertencem claramente ao modelo de demonstração. Os
colegas em questão não se dão conta que ver a guerra, a repetição ou qualquer outra
coisa como manifestação da pulsão de morte, faz parte do sistema de interpretação que
os move. Um sistema interpretativo que leve em consideração a pulsão de morte
constitui objetos – guerra, masoquismo, repetição – como sendo suas manifestações
típicas. Num outro sistema, esses objetos seriam vistos de uma forma completamente
distinta. Interpretação não é a arte de analisar (partir em pedaços), até que se alcance
o que ‘realmente é’ o objeto em estudo, mas a arte de construir (adicionar pedaços a)

112

Deixo de fora os argumentos menos persuasivos e mais paroquiais, tais como: “você é muito otimista”
ou “como você não acredita no mal?”. Aqui, a discussão acadêmica perde espaço para as paixões.
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esse objeto. Intérpretes não decodificam poemas: eles os fazem. Psicanalistas não
analisam atos falhos (ou sujeitos atormentadas pela pulsão de morte): eles os fazem.
Cito mais um exemplo: um aluno gesticula em sala de aula. Se pergunto para um
outro aluno o que ele está fazendo, ele dirá: “está pedindo permissão para falar”. O
sentido daquele gesto está na sua superfície, disponível para quem tiver olhos para ver.
Esse sentido, no entanto, não estará disponível para quem não tem nenhum
conhecimento sobre salas de aula, estudantes e normas de colégio. Podemos pensar da
mesma forma o ato falho: o esquecimento está lá para quem quiser ouvir e o seu sentido
estará na superfície – só para quem tem conhecimento sobre inconsciente, desejo
recalcado e processos psíquicos. Isto vale também para a pulsão de morte: ela estará lá...
para quem quiser vê-la.
Desacordos não podem ser resolvidos tomando os fatos como referência, pois os
fatos emergem somente no contexto de alguns pontos de vista. Divergências devem
ocorrer entre aquele que sustentam diferentes pontos de vista. Dissensões, enfim, não
são estabelecidos pelos fatos, mas são os meios pelos quais os fatos são estabelecidos. O
que queremos é persuadir os outros com uma versão dos fatos, de tal forma que os fatos
lhe parecerão incontestáveis. Há algo importante a dizer nesse ponto: nem toda
interpretação é aceitável. Por exemplo, se Freud dissesse para seu interlocutor que seu
esquecimento foi um erro devido a sua angústia, ou ainda que provavelmente ocorreu
um erro entre algum neurônio e outro – acredito que ele não teria dificuldade nenhuma
em aceitar essas interpretações. A interpretação de Freud é difícil de ser aceita por ele,
ainda que ele reconheça sua plausibilidade. Uma outra interpretação, por exemplo, que
ele foi abduzido do planeta e por isso ele não se lembraria da palavra aliquis, parecerá a
ele e a todos nós tão absurda que nem sequer a cogitaremos como provável.
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Quando Freud diz “Das scheint mir unzweifelhaft!” (“Isto me parece
indubitável!”), a respeito de uma interpretação, parece indicar não uma certeza, mas um
distanciamento dos princípios interpretativos que produziram o fato que ele mostra
como sendo óbvio. É claro que podemos duvidar de uma interpretação: quando o colega
de Freud recusa ouvir mais detalhes sobre a interpretação ele está mostrando que maior
argumentação não o convencerá. “Voltar ao esquecimento propriamente dito”, escusado
o trocadilho, não é um movimento que alguém possa fazer porque o esquecimento ao
qual alguém volta é um esquecimento demandado por alguma interpretação.
Como reconhecer, então, um ato falho quando você ouvir um? Quando você
souber inventar um. Com inventar eu quero dizer: interpretar, explicar e conversar sobre
ele. Quando se explica um ato falho não expomos significados ocultos, nós suprimos
faltas. Boas explicações nos dizem como traduzir teorias de idiomas familiares, mas
confusos, para idiomas melhores adaptados para nossos propósitos.
Perguntar pelo significado do esquecimento de aliquis não é tentar expor algo
que está oculto – desejos, crenças inconscientes – mas, fazer com que desejos e crenças
inconscientes entrem como ferramentas úteis na descrição daquele evento mental.
Quando digo que não descobriremos nada ‘oculto’ numa análise não estou
descartando o fato de que uma interpretação precisa ser criativa, visando certos
interesses e propósitos. Quanto mais interessante for o texto, mais leituras podemos ser
aptos a fazer sem simplesmente nos repetir e mais leituras gostaríamos de fazer. É isso
que diz Wittgenstein na breve passagem: “O verdadeiro mérito de um Copérnico ou um
Darwin [no nosso caso, um Freud!] não foi o descobrimento de uma teoria verdadeira,
mas sim de novos e férteis pontos de vista.”113
113

Das eingentliche Verdienst eines Kopernikus oder Darwin war nicht die Entdeckung einer wahren
Theorie, sondern eines fruchtbaren neuen Aspekts. (CV, p. 18)
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À primeira vista, os argumentos de Spence, Fish e Rorty parecem conduzir a
psicanálise para longe da ciência e a aproximá-la da hermenêutica. Ou, pelo menos,
deixá-la no meio do caminho entre as duas. Este, aliás, é o argumento de Carlo Strenger
(1991), no livro Between Hermeneutics and Science, que norteia a próxima seção.

PSICANÁLISE: ENTRE CIÊNCIA E HERMENÊUTICA

Para entender o que Strenger quer dizer ao situar a psicanálise entre a
hermenêutica e a ciência, é preciso definir o que é uma e outra. Primeiramente,
apresentarei o que é a ciência dentro da perspectiva pragmatista à qual Strenger parece
se filiar. Em seguida, mostro o que Strenger está chamando de hermenêutica e qual a
relação desta com a psicanálise. Toda essa excursão é necessária para alcançar meu
objetivo que é analisar alguns textos de Laplanche onde ele diz ser a psicanálise uma
anti-hermenêutica.

CIÊNCIA, PSICANÁLISE E PRAGMATISMO

Para responder à pergunta “a psicanálise é uma ciência?” devo expor duas
suposições que a tornam possível. A primeira delas é que ciência é vista como um tipo
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especial de jogo, cujas regras a psicanálise – ou qualquer outra prática de conhecimento
– deveria provar que pode seguir. A segunda pressuposição é que seria desejável que a
psicanálise fosse uma ciência, como se isso desse a ela um tipo de aura ou de dignidade
que ela não poderia alcançar de outra forma a não ser com o rótulo “científica”.
Para desmistificar a ciência sigo os passos de Rorty, nos textos iniciais de seu
Objetivismo, Relativismo e Verdade. Para esse autor, há dois modos dar sentido às
nossas vidas: o primeiro, através da narrativa da estória da contribuição de alguém para
a comunidade. O segundo a partir da descrição de si mesmos como estando em relação
imediata com a realidade humana. As estórias do primeiro tipo tem como característica
o desejo de solidariedade e as do segundo o desejo de objetividade.
Para Rorty, a busca pela verdade, objetivo central da tradição da cultura
ocidental, é o exemplo mais claro da tentativa de encontrar um sentido para a existência
a partir do abandono da solidariedade em direção à objetividade. Essa tradição assegura
que a meta da investigação científica para o homem é compreender “estruturas
subjacentes”, ou “padrões biologicamente determinados”, ou, numa palavra, o que é
necessário. Quem se inscreve nessa tradição precisa argumentar que há procedimentos
de justificação das crenças que são naturais, e não meramente locais; precisa também
construir uma epistemologia que tenha espaço para um tipo de justificação que não é
meramente social, mas natural.
Pragmatistas, ao contrário, desejam reduzir objetividade à solidariedade e não
precisam de uma epistemologia. Eles visualizam a verdade como o que é bom para nós
acreditarmos. Ou ainda: verdade é tão-somente “um termo de louvor usado para
endossar o sucesso daqueles que sustentavam crenças verdadeiras, e não um termo
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referido por exemplo, a um estado de coisas cuja existência explicava esse sucesso”
(Rorty, 1997, p. 174).
Dizer que “a crença que se apresenta agora para nós como racional não precisa
ser verdadeira é simplesmente dizer que alguém pode surgir com uma idéia melhor. É
dizer que há sempre espaço para uma crença aperfeiçoada, desde que uma nova
evidência, ou novas hipóteses, ou todo um novo vocabulário, também a acompanhe.”
(op. cit., p. 39) Para os pragmatistas, objetividade é o desejo de alcançar a maior
concordância possível, “o desejo de estender a referência do pronome “nós” tão longe
quanto possível” e não, como desejam os positivistas e cartesianos, o desejo de
encontrar um sujeito distinto de toda forma de individualidade empírica.
Pragmatistas, como Rorty e Wittgenstein, desconfiam fortemente da idéia
positivista, raiz do cientificismo, de que a racionalidade é uma questão de aplicação de
critérios. Talvez, o paradigma dessa posição – que chamarei realista – seja Galileu
quando expressa que ‘o livro da Natureza está escrito em linguagem matemática e os
caracteres são as figuras geométricas’. Vale à pena retomar o comentário que Rorty
(1991) faz sobre isso:

Para apreciar a visão antiessencialista e holista que subjaz ao pragmatismo,
pode ser útil apresentar uma posição desta visão como se segue: os
pragmatistas sugerem que se tratem todas as coisas como se fossem um
número. O objetivo desta sugestão não é a pretensão platônica e galilaica de
que os números são a estrutura sobre a qual o universo está fixado. Nem é a
pretensão bíblica de que “Deus ordenou todas as coisas segundo o número, a
medida e o peso”. A coisa bonita em relação aos números, de um ponto de
vista antiessencialista, é simplesmente que é muito difícil pensar neles como
tendo naturezas intrínsecas. (p. 267)

Já mostrei anteriormente que essencialistas preferem entender o dito de Galileu
como significando que ‘a matemática pode traduzir o empírico’, e daí a esperança de
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que a estrutura da ciência seja matemática e a de que exista correspondência
absolutamente rigorosa entre esta e a estrutura da natureza. A imagem de Galileu levanos a crer que a ciência é um método para encontrar as equações do Universo, daí a
necessidade de uma linguagem ‘pura’ que poderia corresponder adequadamente, e esta
linguagem seria a matemática. Para o essencialista, então, a verdade seria encontrada e
não construída. A idéia central na ciência tradicional é justamente essa: o universo tem
uma linguagem que pode ser traduzida/soletrada numa língua pura, cujo paradigma é a
matemática.
Num de seus livros, Spence (1992) toma como epígrafe a seguinte passagem de
Max Black: “Talvez toda ciência deva começar com a metáfora e terminar com a
álgebra; e talvez sem a metáfora nunca tivesse havido qualquer álgebra”. Acredito que o
que Spence quer dizer é que se amostras históricas – nos relatos de pacientes –
pudessem ser encontradas e se a comunidade analítica as considerasse convincentes,
então poderíamos pensar confiantemente em passar, nas palavras de Max Black, da
metáfora para álgebra (da hermenêutica para a ciência). Se o mundo é escrito com
matemática, dirá o essencialista, por que não o homem também? Por que não, continua
ele, encontrar a fórmula essencial que caracteriza seu modo de existência?
A discussão se a psicanálise é ou não ciência toma outro sentido para Spence.
Ele parece não se importar com o grau de ‘legitimidade’ que o status científico daria à
psicanálise. O autor está mais preocupado com as conseqüências de se pensar a
psicanálise como uma ciência. No exame minucioso de alguns fragmentos de análise,
Spence demonstra como a conseqüência do símile psicanálise/ciência – a procura de
uma verdade histórica – persiste também e principalmente na clínica. É claro que,
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diante da recusa do analista inocente, a reconstrução em análise será visto pelo autor
como um empreendimento criativo cuja forma depende dos objetivos em questão:

O que “realmente aconteceu” tem muitas faces diferentes e pode ser contado
sob vários pontos de vista. Porque a decifração pode ser estendida
indefinidamente em várias e diferentes direções, alguma seleção é necessária
ao produto final, e podemos supor que os motivos e objetivos do decifrador
estão desempenhando papel significante no que é selecionado. (Spence, 1982,
p. 125)

Estar ciente disso – que selecionamos o que ouvimos – é ver com melhores
olhos a evidência de que a ambigüidade da vida cotidiana sempre nos frustrará e nunca
pode ser completamente descrita; por esta razão, uma reconstrução final está sempre
além do alcance.
Dentro de uma perspectiva cientificista, para encontrar a verdade que
“corresponde” ao mundo é preciso usar a razão, concebida pelos realistas como uma
capacidade humana transcultural de corresponder à realidade, “uma faculdade cuja
possessão e uso são demonstrados pela obediência a critérios explícitos.” (Rorty, 1997,
p. 46)114 O desejo do realista é destacar-se de toda e qualquer comunidade e contemplar
o mundo de um ponto de vista universal. O pragmatista, obviamente, repudia o desejo
por um tal ponto de vista, pois é dominado pelo desejo de solidariedade. Ele não espera

114

Rorty (1991) é bem explícito que devemos evitar de dar à ‘razão’ uma aura tão especial, a passagem
seguinte, se não me levasse tão longe, mereceria maiores comentários: “Darwin tornou difícil para os
essencialistas pensar nos grandes antropóides como tendo adquirido subitamente uma componente extra
chamada “razão” ou “inteligência”, em vez de simplesmente mais do tipo de astúcia que os antropóides
inferiores tinham já manifestado. Eis porque, desde Darwin, os filósofos essencialistas têm tendido a falar
menos sobre “mente”e mais sobre “linguagem”. Palavras como “signo”, “símbolo”, “linguagem” e
“discurso” tornam-se chavões filosóficos no nosso século do mesmo modo que “razão”, “ciência” e
“mente” forma chavões no século anterior. O desenvolvimento de capacidades de simbolização é, na
verdade, susceptível de uma explicação evolucionista em termos de astúcia crescente. Mas os filósofos
essencialistas têm tendido a esquecer que substituiram “mente” por “linguagem” para integrar Darwin, e
têm ido levantar relativamente à segunda exatamente os mesmo problemas que os seus predecessores
tinham levantado em relação à primeira.” (p. 274)
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que as fórmulas digam a ele como é a realidade, mas que sejam como ferramentas para
ajudá-lo a lidar com a mesma.
Rorty sugere que “o desejo por objetividade [de encontrar algo necessário] é em
parte uma forma mascarada do medo da morte”, medo de “evitar se defrontar com a
contingência, de escapar do tempo e do acaso” (op. cit., p. 49). Isso é assim porque,
como Nietzsche, Rorty acredita que a verdade é um exército móvel de metáforas, uma
questão de solidariedade e não de objetividade. Se tomo como paradigma as metáforas
para descrever o eu, posso dizer que muitas delas são mortas, reificadas, mas nem por
isso impassíveis de substituição. O que me faz pensar assim é a famosa passagem de
Freud (1905):

Chamou-nos a atenção que imaginávamos como demasiadamente íntima a
ligação entre a pulsão sexual e o objeto sexual. A experiência obtida nos casos
considerados anormais nos ensina que, neles, há entre a pulsão sexual e o
objeto sexual apenas uma solda [a palavra de Freud é Verlötung], que
corríamos o risco de não ver em conseqüência da uniformidade do quadro
normal, em que a pulsão parece trazer consigo o objeto. Assim, somos
instruídos a afrouxar o vínculo que existe em nossos pensamentos entre a
pulsão e o objeto. É provável que, de início, a pulsão sexual seja independente
de seu objeto, e tampouco deve ela sua origem aos encantos deste. (ESB, VII,
p. 138-9; GW, V, p. 46-7, grifo meu)

Verlötung, permitam-me examinar essa palavra: pode se tratar de uma sínfise,
termo médico, cuja origem grega é súmphusis – ação de nascer ou crescer junto; união,
coesão. Mas pode se tratar também de uma solda, dessas que vemos o ferreiro fazendo
adicionar um material qualquer para unir, com outro material, dois pedaços de ferro
antes separados.
Afrouxar o vínculo que existe no pensamento dos essencialistas entre pulsão e
objeto é indispensável para tornar a contingência algo central na história da ciência e da
descrição de si mesmo. Nesse sentido, psicanálise e pragmatismo estão lado a lado, pois
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ambos, como Nietzsche, acreditam que nossas auto-descrições são infinitas. Isso não
quer dizer que não há descrição possível; quer dizer simplesmente, que qualquer
descrição pode ser substituída. A origem da pulsão não está ligada aos encantos do
objeto, mas pode ter seu curso alterado ou soldado por ele. A imagem da solda é um
elogio à contingência: uma vez inventada o conceito de pulsão, o necessário, outrora
sob o nome de instinto, foi banido do campo do sexual.
É preciso uma ressalva quanto à crítica pragmatista à ciência. O pragmatista não
é como um personagem de A Montanha Mágica, de Thomas Mann, que localiza a
decadência da espécie humana na ciência moderna, nascida esquematicamente quando
Copérnico e, mais tarde, Galileu garantiram que a Terra não era um ponto estático. “É
preciso restituir à Terra o centro do Universo”, dizia o personagem, que era um pouco
cínico e um pouco tuberculoso. Ele reclamava do rebaixamento que sofremos na escala
cósmica e filosófica, deixando de ser filhos de um Deus criador e nos reduzindo a um
estágio avançado na evolução dos animais. Não, o pragmatista não é como esse
personagem. “A reação contra o cientificismo levou a ataques à ciência natural
enquanto uma espécie de Deus falso mas não há nada de errado com a ciência, só há
algo de errado com a tentativa de divinizá-la, com a tentativa característica da filosofia
realista.” (Rorty, 1997, p. 51).
A ciência que o pragmatista despreza é aquela que trata o cientista como um
padre. Podemos encontrá-la justamente num livro que Freud escreve contra os padres:
O Futuro de uma Ilusão. O cientista, dentro dessa visão, é alguém que mantém a
humanidade em contato com algo que a transcende – outrora o sagrado, agora “a
verdade”. Quando Rorty propõe redescrever as ciências naturais, ele não quer rebaixar o
cientista, quer simplesmente deixar de vê-lo como um padre. É preciso insistir que
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“metódico”, “racional”, “objetivo” e “científico” não são sinônimos. Tomemos o termo
“racionalidade”. Para a velha tradição, ser racional é ser metódico – atenção ao nome da
principal obra de Descartes: Discurso do Método – isto é, ter critérios para o sucesso
estipulado. O problema é que, nesse sentido de “racional”, as humanidades nunca serão
qualificadas como atividades racionais. Para Rorty, “se as humanidades devem ser
vistas como atividades racionais, a racionalidade terá de ser pensada como algo diverso
da satisfação de critérios passíveis de ser estabelecidos antecipadamente” (op. cit., p.
57).
Denotar “sadio” ou “razoável” com a palavra “racional” talvez seja o começo da
redescrição da racionalidade, afastando-a da idéia de método. No entanto, humanistas
anseiam pelo sentido mais forte do termo: “um sentido associado com verdade objetiva,
correspondência à realidade, método e critérios” (op. cit., p. 58). Rorty sugere o uso
“mais atenuado” de racionalidade. Isso desmancha a ilusão de que o cientista tem um
método especial que as humanidades precisariam aplicar, para que fosse-lhes garantida
certa dignidade. Ser cientista, todavia, é estar aberto à solidariedade:

Os pragmatistas gostariam de substituir o desejo por objetividade – o desejo
de estar em contato com uma realidade que é mais do que alguma comunidade
com a qual nós nos identificamos [essa realidade pode ser aquela da
“matemática”, sugerida por Galileu] – pelo desejo por solidariedade com essa
comunidade. Eles pensam que os hábitos de confiança antes na persuasão do
que na força, de respeito pelas opiniões dos colegas, de curiosidade e zelo por
novos dados e idéias são as únicas virtudes que os cientistas têm. Eles não
pensam que há uma virtude intelectual chamada “racionalidade” além das
virtudes morais. (op. cit., p. 60)

Se por acaso eu disser que “psicanálise não é ciência” terei em mente que em
psicanálise consegue-se menos concordância do que, digamos, em microbiologia. Não
estarei dizendo, no entanto, que os sonhos, o inconsciente, o sintoma – enfim, tudo
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aquilo com o que o psicanalista trabalha – são mais instáveis do que moléculas. Ou
ainda, não estarei dizendo com “a psicanálise não é ciência” que ela, ao contrário da
física nuclear, não pode ser tão livre de valores. O que estou sugerindo é que as ciências
humanas devem olhar desde um prisma inteiramente diferente do das ciências naturais.
Para começar, a ciência natural está interessada primeiramente em predizer e
controlar o comportamento das coisas – e fazer isso cada vez melhor. Será que as
ciências humanas, cujos representantes podemos citar a sociologia, a psicanálise e a
crítica literária têm o mesmo objetivo? Acredito que não. Dificilmente fenômenos
sociais complexos, a origem dos sintomas ou qual o estilo de um futuro autor podem ser
previstos e controlados.
Posso dizer que “a psicanálise é uma ciência” então no sentido em que acredito
que a meta de sua investigação é a obtenção apropriada de concordância não-forçada
com discordância tolerante. Quando faço dialogar pragmatismo, ciência e psicanálise,
estou fazendo ciência ou, como prefiro dizer, apostando na solidariedade. Aposto nela
porque sei que não há nenhum ponto de vista neutro – nenhum cogito – isolado de toda
e qualquer comunidade. Convidando pessoas de pontos de vista diferentes dos meus faz
parte do ato de abjurar duas coisas: a noção de “racionalidade” como um conjunto de
princípios a-históricos e a crença de que a ciência é o âmago dessa racionalidade.
Diria que “a psicanálise é ciência” somente se deixasse claro que uso “ciência”
sem o seu sentido honorífico, protegendo, como fez Freud várias vezes, a psicanálise de
qualquer ordem sacerdotal – os padres ou os médicos, por exemplo115. Denotaria, ao
contrário, por “ciência” uma comunidade, cujas fronteiras são tão fluidas quanto os
interesses de seus membros.116 Seguiria Rorty, ao dizer que:
115

Obviamente, refiro-me ao Futuro de uma Ilusão e à Questão da Análise Leiga.
Dentro dessa perspectiva apresentada por Rorty, seria muito difícil sustentar uma fronteira nítida entre
as chamadas ciências da natureza e as ciências do espírito, apesar das diferenças vistas acima.
116
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Essa comunidade não serviria a nenhum fim mais elevado do que a sua
própria preservação e auto-aperfeiçoamento. A preservação e a melhoria da
civilização. Ela identificaria racionalidade com esse esforço, ao invés de
identificá-la com o desejo por objetividade. Nesse sentido, ela não sentiria
nenhuma necessidade de uma fundamentação mais sólida [algum cogito ou
epistemologia] do que a lealdade recíproca. (Rorty, 1997, p. 68)

A racionalidade, neste sentido, não é o exercício de uma faculdade chamada
“razão”, nem o uso de um método. “Ela é simplesmente uma questão de estar aberto e
curioso, bem como de confiar antes na persuasão do que na força” (op. cit., p. 87). Para
Rorty, “racionalidade científica” é um pleonasmo e fornece o equívoco de que ciência é
o paradigma de racionalidade, como se todas as outras formas de conhecimento só
pudessem aspirar pelo rótulo sagrado de “científica”.
Disse acima que ao fazer ciência estou: conversando sobre minhas visões de
mundo, usando persuasão ao invés da força, sendo tolerante frente à diversidade, dando
atenção à falibilidade das crenças. Fazer tudo isso não é a mesma coisa que possuir
princípios metodológicos. Como diz Dewey, fazer ciência é entender que “só podemos
saber o que queremos depois que tivermos visto os resultados de nossas tentativas de
alcançar o que nós antes pensávamos que queríamos.” (op. cit., p. 98). Isto está em
consonância com o que diz Spence:

A observação, em primeiro lugar, não é o fundamento da ciência; a
observação é sempre mediatizada pela metáfora. E a metáfora nunca é
inocente, nunca periférica à elaboração da teoria, nunca flexível o bastante
para acomodar todas as observações. Se for escolhida a metáfora errada,
algumas das “observações” não serão vistas em primeiro lugar porque
estaremos olhando na parte errada da arena clínica; outras podem ser notadas
mas postas de lado porque não fazem “sentido” contra o pano de fundo do
modelo prevalente. (Spence, 1992, p. 30)
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Como já indiquei acima, nossas observações estão sempre imersas numa
comunidade interpretativa. Spence, ao dizer que a observação é mediada pela metáfora,
insiste nisso: vemos aquilo que podemos e queremos ver. Neste sentido, não cabe dizer
que uma metáfora (modo de se ver as coisas) é mais ou menos verdadeira do que outra,
no sentido tradicional de ‘verdade’. Escolhemos uma ou algumas metáforas, entre
várias, baseados em nossos propósitos117. Se uma deixa mais descrições de fora, por que
não usar uma outra? Por que não usar ambas, mas em diferentes situações?
Acredito que Spence estaria de acordo com Stanley Fish quando este salienta
que nem toda interpretação é aceitável, pois elas sempre seguem as regras de uma
determinada comunidade. A advertência de Fish segue ao encontro da argumentação de
Spence: a reificação de uma metáfora é impedir que novas e melhores descrições dos
eventos sejam perpetradas.
Em resumo, do diálogo entre psicanálise, ciência e pragmatismo, tiro as
seguintes conclusões: a) a psicanálise é uma ciência porque prefere a persuasão (a
solidariedade) à força, para demonstrar seus argumentos; b) a psicanálise, tal como a
interpreto, não busca a verdade histórica do sujeito em análise, isto é, não busca sua
essência, porque acredita que “humano” designa um projeto indeterminado, mas
promissor, em vez de uma essência; c) a psicanálise difere-se das ciências ditas naturais
porque não está interessada em prever ou controlar o comportamento do seu objeto de
estudo – as formações do inconsciente.118
117

Spence cita como exemplos, a arqueologia e o alargamento como metáforas da análise.
Predição e controle em psicanálise parece à primeira vista uma contradição. Uma análise sem
surpresas, diz alhures Adam Phillips, não merece ser chamada de psicanálise. Isto não quer dizer que
psicanalistas trabalham no ‘vácuo’. É óbvio que esperamos que sonhos digam respeito a desejos ou que
uma interpretação específica terá certo efeito. O problema é que a interpretação de sonhos suscitam
dificuldades diferentes das de uma análise de uma célula. No capítulo 1 da Interpretação dos Sonhos, há
um exemplo de um curioso experimento, onde vários sujeitos são postos para dormir e durante o sono
R.E.M., um despertador é ligado. É previsível que os sujeitos sonhassem e integrassem o som do
despertador ao sonho, mas é imprevisível descrever que tipo de sonho seria este.
118
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CAUSAS E RAZÕES

O duplo uso da palavra ‘por quê’, perguntando pela causa e perguntando pelo
motivo, juntamente com a idéia que nós podemos saber, e não somente
conjecturar, nossos motivos, dá lugar à confusão que um motivo é uma causa
que estamos imediatamente conscientes, uma causa ‘vista a partir de dentro’,
ou uma causa experimentada. – Dar uma razão é como fornecer um cálculo
através do qual você chegou a um certo resultado. (BB, p.15)

Essa breve passagem acima, resume bem a diferença que Wittgenstein
estabelece entre causas e razões (ou motivos). Essa distinção entra em choque com uma
concepção causal da mente, em que os fenômenos mentais são vistos como causas
internas do comportamento externo. Esse ponto de vista parece situar-se na tradição da
diferenciação hermenêutica entre a explicação (Erklären) das ciências naturais e a
compreensão (Verstehen) das ciências sociais.
A distinção entre causas e razões é feita por Wittgenstein, algumas vezes, em
contextos onde discute o desejo de Freud em fazer uma ciência. Por exemplo, nas
“Conversas sobre Freud”, ele diz que uma pessoa não precisaria fazer experiências para
dar suas razões para adotar um determinado comportamento. Em outras palavras, “a
razão porque considera uma análise a análise correta não parece ser uma questão de
evidência.” (AC, p.81) Segundo Glock (1998), “distinguimos a razão para realizar o ato
de Φ de outras razões não com base na presença de uma conexão causal, mas sim com
base no contexto da ação, e, em especial, com base nas razões que tiveram peso para o
agente em circunstâncias anteriores similares” (p. 73). Desta forma, “uma boa razão é
aquela que aparenta sê-lo” (IF, §483)
Donald Davidson parece tornar menos drástica a distinção elaborada por
Wittgenstein, ao afirmar que, embora expliquemos nossas ações referindo-nos a razões
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(crenças e desejos), estas configuram causas ou agem como causas. Davidson,
entretanto, concorda com Wittgenstein ao supor que o mental não é governado por leis.
A tese do anomalismo mental diz exatamente que estados ou eventos mentais, como
crenças, desejos e percepções, não estão sujeitos a leis científicas da mesma maneira
que estados e eventos físicos estão.
A psicologia e a psicanálise, portanto, não podem ser ciências num sentido
stricto. As leis, cuja existência é recusada por Davidson, não são aquelas dos princípios
normativos, mas aquelas que são ferramentas para explicação e predição de fenômenos
particulares com precisão. Princípios normativos não servem para esse propósito, pois

são princípios gerais como “se você acredita que p e q, então acredite que p’ e
‘não acredite ao mesmo tempo que p e que não-p’. (As letras p e q são
proposições arbitrárias). Similarmente, dizer que eles dizem para alguém que
ações fazer não significa que eles impõem ações particulares, mas antes que
eles dirigem alguém, por exemplo, sempre para fazer aquela ação que alguém
julga ser a melhor a efetuar, todas as coisas consideradas. (Evnine, 1991, p.
11)

Além da ausência de leis, outra característica do mental – o holismo – não
permite que pensemos numa ‘ciência do psíquico’. O holismo mental diz que não se
pode atribuir um estado mental de alguém a uma peça simples do comportamento. Isso
só pode ser feito contra o pano de fundo das atribuições de outros estados mentais. Isto
é, só posso falar de alguém deseja x, se supuser ao mesmo tempo, uma crença adjacente
a esse desejo, uma certa atitude proposicional119 com características específicas etc. Se
pudéssemos especificar individual e independentemente um do outro todas as crenças e
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Atitude proposicional é um tipo de estado mental (distinto da sensação). Por exemplo: Com relação à
proposição “o bolo vai queimar” pode haver várias atitudes: medo, desejo, compreensão etc. Atitudes
proposicionais, então têm um conteúdo proposicional. A proposição à qual se dirige uma atitude dá o
conteúdo deste estado mental. Desta forma, alguém pode falar de conteúdo de uma crença ou de um
desejo.
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desejos de alguém, então estaríamos a caminho de leis psicológicas de natureza
científica. Mas a característica holística e normativa do mental torna isso impossível.
Davidson tenta combinar a tese do anomalismo mental – não existem leis
psicológicas ou psicofísicas – com uma outra aparentemente contraditória: as razões
pelas quais as pessoas agem são as causas para aquelas ações. Evnine (1991), ao
comentar o artigo “Actions, Reasons and Causes” (in. Davidson, 1980, pp. 3-20), diz
que um dos principais méritos de Davidson aí é chamar a atenção para a diferença entre
algo ser uma razão para uma ação, e algo ser a razão pela qual alguém desempenha
(perform) uma ação.

Para uma razão ser a razão pela qual um agente age como age, Davidson
argumenta que, além da relação entre atitudes proposicionais e a descrição de
uma ação que deve existir para as primeiras serem uma razão para a última,
uma condição a mais deve existir. A condição é que a razão deve causar a
ação. (Evnine, 1991, p. 44)

Evnine conclui que ao interpretar alguém, descrevemos certos eventos de forma
a conectá-los a estados mentais que atribuímos ao agente. Este tipo de conexão pode se
tornar uma generalização, mas nunca uma lei. É por isso que supor causas mentais não é
conflitivo com o anomalismo mental. Isso quer dizer que mesmo ao considerar que ao
fornecer suas razões para determinada ação, uma pessoa fornece uma causa para tal,
Davidson não supõem que isso implicaria na descoberta de uma lei psicológica.
Em resumo, no caso de crenças e desejos – material de trabalho do psicanalista –
não se pode fazer leis. Wittgenstein acredita que o erro é gramatical. O fato de usarmos
a palavra ‘porque’ tanto para falar de razões quanto de causas faz confundir os dois.120
120

É evidente que a confusão de usos da palavra ‘porque’ é apenas uma das razões pelas quais razão e
causa são tratadas indiferentemente na teoria freudiana. Uma outra, apontada por Bouveresse (1996),
mostra a clara influência de Schopenhauer, que pensava ser a causalidade uma lei da natureza (cf. p. 84),
tese fortemente criticada por Wittgenstein. Para este, levar em conta a causalidade é uma forma de se
descrever eventos da natureza.
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Davidson mostra, no entanto, que Freud não está equivocado em tratar motivos
inconscientes como causas, pois eles funcionam como causas, apesar de serem razões.
Cavell (1993), à luz de Davidson, diz que a crítica de Wittgenstein não é tanto
com relação a uma “diferença ontológica entre razões e causas, ou entre eventos mentais
e eventos físicos, mas uma diferença nas formas pelas quais eventos são descritos”. A
autora lembra que as explicações de razão têm natureza holística e normativa, por isso
não pode haver leis que liguem eventos mentais uns com os outros, nem leis que ligam
eventos mentais com eventos físicos. Isso leva à conclusão de que a psicanálise é uma
disciplina interpretativa e não uma ciência como a física. Cavell adverte:

Os assim chamados hermeneutas estão errados em dizer que interpretação não
descobrem vínculos que são causais por natureza; mas estão certos em insistir
que nossas explicações sobre ações são interpretações, e que como tal, só
podem ser incorporadas em ciências mais ‘suaves’ de que as físicas. (Cavell,
1993, p. 74)

O desejo de aproximar a psicanálise às ciências ‘duras’ é correlato ao que
Wittgenstein chama de “nosso desejo de generalizações”. O autor fornece algumas
razões para isso, dentre as quais seleciono duas. A primeira é que tendemos a procurar
por algo em comum em todas as entidades subsumidas em um termo geral. Por
exemplo, procurar algo em comum em todas as atividades que denominamos ‘jogo’. A
segunda razão é nossa preocupação com o método da ciência, isto é, o método de
reduzir a explicação dos fenômenos naturais ao menor número possível de leis naturais
primitivas. Quanto a isso, Wittgenstein diz mais:

Filósofos constantemente vêem o método da ciência ante seus olhos, e são
irresistivelmente tentados a perguntar e responder questões da mesma forma
em que se faz na ciência. Esta tendência é a fonte real da metafísica, e leva o
filósofo à completa escuridão. Eu quero dizer aqui que não pode ser nunca
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nosso trabalho reduzir algo a algo, ou explicar alguma coisa. Filosofia é
‘puramente descritiva’. (BB, p. 18)

É tentador aplicar isso que diz Wittgenstein sobre os filósofos aos psicanalistas.
Da mesma forma, vejo que, ao tomar o método da ciência como único possível a ter
acesso ao funcionamento mental de seus pacientes, o psicanalista caminha
perigosamente perto da metafísica. Isso fica mais claro quando trocamos, ainda por
sugestão de Wittgenstein, o ‘desejo de generalização’ por uma expressão sinônima: ‘a
atitude desdenhosa com respeito ao caso particular’.
É lamentável pensar a psicanálise como tendo essa atitude, afinal é justamente o
particular que interessa ao psicanalista. Talvez, fundada sobre o paradoxo de ser uma
‘ciência do particular’, a psicanálise devesse atentar ao fato de que as razões descobertas
num caso clínico, são antes de tudo relativas àquele caso específico, nem sempre
redutíveis a princípios gerais de tipo científico. Isso não quer dizer que generalizações
não podem ser feitas, quer dizer simplesmente que não devemos confundi-las com leis.

HERMENÊUTICA, PSICANÁLISE E PRAGMATISMO

Strenger (1991) traça uma breve história da hermenêutica e a divide em três
períodos. O primeiro situa-se entre os séculos XVI e XVIII, com a disputa pela correta
exegese bíblica. A preocupação aqui era a construção de um cânone de regras para a
interpretação.
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O segundo período surge com Schleimacher que mostrou que a exegese das
Sagradas Escrituras está fundamentada nos mesmos princípios que nos orientam a
entender um texto em qualquer outro contexto. O romantismo hermenêutico, como é
chamado esse período, procura uma metodologia para a Geistwissenchaft.
O último período, no final do século XIX, é representado por Dilthey, que estava
interessado nas condições de possibilidade de conhecimento objetivo nas humanidades.
Segundo Strenger, Dilthey, contrariamente aos dois períodos precedentes, não
acreditava que um cânone de regas para interpretação poderia ser achado. Daí, a
pergunta que caracteriza esse período: “se não há nenhum conjunto de regras que define
o critério de correção do entendimento de textos, o que garante a objetividade de uma
dada interpretação?” (Strenger, 1991, p.31).
No século XX, dois nomes se ligam à hermenêutica: Marin Heidegger
(1899-1976) e um dos seus mais importantes alunos, Hans-Georg Gadamer. Segundo
esses autores, o movimento hermenêutico contemporâneo advoga as três teses
seguintes:

a. Entender é o modo básico de existência humana em todas as suas
manifestações: “ser um ser humano é estar constantemente
estruturando seu mundo em termos de significado.” (op. cit., p.31)
b. Círculo hermenêutico: alguém que vai interpretar um texto sabe que
tem algo a ser entendido ali. “Entender um texto é integrá-lo dentro
dos horizontes de inteligibilidade pelo qual estruturamos nosso
mundo.” (op. cit., p.32)
c. Apesar do título da magnum opus de Gadamer, Verdade e Método, ele
diz que não há método para chegar a ou validar uma interpretação de
textos. Ele diz que só podemos estar “em diálogo com o texto”.

A hermenêutica argumenta que o intérprete não pode sair fora de seu horizonte
de inteligibilidade e adotar o do autor do texto que interpreta. Ele pode somente
assimilar o texto do autor ao seu próprio horizonte, ampliando suas próprias concepções
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de significado. Há, numa interpretação, um mútuo enriquecimento: tanto do intérprete,
quando do texto. Daí a dificuldade, em psicanálise, de distinguir o que é “descoberto” e
o que é “construído”. Philip Rieff (1959) chega a dizer que o sentido (do sonho, do
sintoma etc.) é muitas vezes imposto e não exposto: “para ser preciso, somente após o
sentido ser imposto é que ele se expõe.” (p. 131).121
Ricoeur (1965) diz que a hermenêutica é movida por uma dupla motivação:
vontade de suspeita, vontade de escuta. Uma tensão que gera duas possibilidades de se
entender a hermenêutica:

De um lado, a hermenêutica é conhecida como a manifestação e a restauração
de um sentido que me é endereçado à maneira de uma mensagem, de uma
proclamação ou, como se diz às vezes, de um querigma; de outro, ela é
conhecida como uma desmistificação, como uma redução de ilusões. (p. 35-6,
grifo meu)

Desta distinção, segue-se uma correlata: a hermenêutica como restauração do
sentido e como exercício da suspeita, as quais defino resumidamente a seguir (cf.
Ricoeur, 1965, pp. 36-44):

a. A hermenêutica como restauração do sentido ou como lembrança do
sentido. Versão da hermenêutica que se opõe à psicanálise, pois,
como diz Ricoeur, o contrário da suspeita é a fé. Fé que tem como
máxima ‘crer para compreender, compreender para crer’. A
interpretação aqui é muito próxima de uma satisfação – die Erfüllung
– da intenção significante. Esse tipo de hermenêutica pode ser visto
como uma versão moderna da teoria da reminiscência, de Platão.
b. A hermenêutica como exercício da suspeita. Oposta à interpretação
como restauração do sentido. Campo onde Ricoeur situa Freud,
Nietzsche e Marx como principais representantes. Consideram a
consciência como lugar da mentira e do falso. Duvidam da
consciência. Freud – e, similarmente, Nietzsche e Marx – fazem
coincidir seus métodos conscientes de decifração com o trabalho
121

Seria instrutivo comparar isso que fala Rieff com o que diz Nehamas (1985) sobre Nietzsche: “(...) o
eu, mesmo que seja em certo ponto descoberto, deve ser antes criado.” (p. 174). Acredito que isto se
aplica também à psicanálise.
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“inconsciente” de cifração do psiquismo inconsciente. Há um
processo de desmistificação aqui. Nem por isso Freud é um detrator
da consciência: o que ele quer é que o analisado, buscando sentido
naquilo que lhe era estrangeiro, alargue seu campo de consciência,
viva um pouco melhor, e finalmente seja um pouco mais livre, e, se
possível, um pouco mais feliz.

Ricoeur liga a hermenêutica como exercício da suspeita à psicanálise porque
obedece às três teses da hermenêutica vistas acima. Estas teses estão de acordo com a
definição que Ricoeur apresenta: “hermenêutica é a teoria das regras que presidem a
uma exegese, isto é, à interpretação de um texto singular ou de um conjunto de signos
susceptível de ser considerado como um texto.” (p. 18). Obviamente, essa noção de
hermenêutica liga-se indissociavelmente ao conceito de interpretação. Dele, temos dois
usos tradicionais, um advindo de Aristóteles e o outro da exegese bíblica.
Aristóteles, no Organon, diz ser interpretação todo som emitido pela voz e
dotado de significação – toda peri semantiké, segundo Ricoeur (op. cit., p. 30). Neste
uso, dizer qualquer coisa é interpretar. Já o segundo uso, ligado à teologia, diz que
hermenêutica é a ciência das regras da exegese, esta entendida como interpretação
particular de um texto. Esta definição de hermenêutica é limitada por sua referência
imediata a uma autoridade. Ainda de acordo com Ricoeur, a noção de ‘texto’ vinda da
segunda tradição está presente no título da magnus opus de Freud, Die Traumdeutung
(A Interpretação do Sonho).122 A noção de ‘texto’ da tradição exegética é retomada por
Freud quando “ele compara o trabalho de análise à tradução de uma língua para outra”,
e ainda: “o relato do sonho é um texto ininteligível ao qual a análise substitui por outro
texto mais inteligível. Compreender é fazer essa substituição.” (op. cit., p. 34, grifo
meu).

122

Ricoeur (1965) diz que o título da Traumdeutung serve de guia a seu estudo. Sonho de um lado,
interpretação do outro. O sonho é uma palavra que abre, não que fecha. (cf. p. 16).
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Ricoeur nota que a hermenêutica assim definida não escapará à crítica do
relativismo e do subjetivismo. O problema da validade da interpretação continua porque
não há uma hermenêutica geral, não há um cânone universal para a exegese – nenhuma
tabela com símbolos ligados às suas respectivas significações – mas há teorias e
comunidades separadas e às vezes opostas no que concerne às regras da interpretação.
Com relação à crítica ao relativismo, como já mostrei também com relação a
Fish, a resposta é a mesma: o relativismo não é uma posição possível, pois os horizontes
de inteligibilidade não são privados, mas compartilhados pelos membros de uma
cultura. O resultado é que cada intérprete individual deve ser visto como parte de uma
comunidade interpretativa. A iniciação desse intérprete ocorre menos como
aprendizagem de regras explícitas do que por participação na prática interpretativa da
comunidade respectiva.

Correspondentemente, a prática interpretativa permite objetividade apesar da
impossibilidade de fornecer regras de tipo algorítmico para a correção de
interpretações. A intersubjetividade é garantida pelo fato que intérpretes
individuais são parte de uma mesma tradição ou forma de vida. (...) A
objetividade é entendida como intersubjetividade. (Strenger, 1991, p. 34-5)

Daí, a conclusão de Strenger: mesmo se tratando a psicanálise como uma
hermenêutica, não estaríamos desprovidos de objetividade ou critérios de correção de
interpretações. Eles seriam diferentes dos usados pela ciência natural, mas funcionariam
de maneira semelhante. Como visto na seção anterior, Davidson mostra que as razões
funcionam como causas. O que isso quer dizer? Que a distância entre a psicanálise e a
ciência natural pode ser relativizada. Pode-se elaborar uma nova resposta às críticas de
Popper e Wittgenstein, por exemplo, que diziam, respectivamente, que a psicanálise era
irrefutável e que trabalhava com razões e não causas, por isso não a consideravam uma
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ciência. A nova resposta não seria simplesmente filiar a psicanálise à hermenêutica, o
que tornaria ambas as críticas irrelevantes, pois se a psicanálise não for uma ciência,
mas tão somente interpretação, não seria preciso se defender da crítica que a qualifica
como pseudo-ciência. A psicanálise está sim dentro da tradição hermenêutica, mas,
como Davidson mostrou que razões podem ser vistas como causas, não está tão afastada
assim da ciência. As perguntas que se fazem à psicanálise, enquanto ciência, em certa
medida, ainda são válidas: a teoria clínica da psicanálise pode ser validada? Uma tese
em psicanálise pode ser refutada? O que impede a psicanálise de responder a essas
questões como ciência não é o fato de que ela não é uma ciência; é o fato de que o
mental é anômalo e holístico.
A concepção hermenêutica da psicanálise pode ser vista como uma defesa
epistemológica da psicanálise clínica. Essa defesa tem como tese principal o fato de que
a psicanálise explica o comportamento de uma pessoa dando as razões dessa pessoa, e
não as causas para tal comportamento. Schafer (1976), por exemplo, é um dos autores
que tomam essa tese como crucial para a afirmação de que o status epistemológico da
psicanálise é diferente do das ciências naturais.
Strenger (1991), inspirado por Davidson, pensa que a tese que diz que as razões
não são causas do comportamento está errada. Para demonstrar isso, Strenger apresenta
o único argumento sistemático dessa tese a ser encontrado na literatura hermenêutica da
psicanálise. Trata-se, especificamente, do capítulo 10 de A New Language for
Psychoanalysis, de Roy Schafer. Depois de criticar os argumentos de Schafer, Strenger
mostra que a epistemologia das explicações de razão é metodologicamente mais
próximas da interpretação de textos do que das explicações científicas, mesmo que
pensemos as razões como sendo as causas de determinado comportamento.
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Uma das principais contribuições de Schafer é o que ele chamou de “linguagem
da ação” (action language), que tem como objetivo usar as razões para explicar as
ações. Um exemplo do próprio Schafer torna isso claro.

Proposição: O garoto caçoou da garota quando ela se sentou para urinar.
Questão: Por que ele fez isso?
Resposta: Ao ser confrontado com a diferença genital entre ele e a garota, ele
pensou ansiosamente em ser castrado, e ao ridicularizar a garota como
defeituosa, ele evitou pensar conscientemente, fobicamente e excitadamente
desta assustadora eventualidade. Foi por isso. (Schafer, 1976, p. 203-4)

A resposta é, na visão de Schafer, uma tradução da linguagem psicodinâmina
(“ele fez isso por causa da angústia de castração”) para a linguagem da ação. Schafer
entende as razões como sendo redescrições que fazem ações compreensíveis. Já as
causas são as condições na ausência das quais uma ação específica não será executada e
na presença das quais ela deverá ser executada. Para este autor, “a idéia de causa faz
sentido somente com respeito às descrições de condições antecedentes por um
observador independente, objetivo, engajado num projeto particular.” (p. 205, itálicos
do autor). O que conta para a psicanálise são as causas tal como aparecem no mundo do
indivíduo, não de alguém externo a ele.123 É claro, portanto, que para Schafer (a
influência de Wittgenstein sobre este autor é notória) a explicação em psicanálise não é
de natureza causal:

Como se o infinito regresso das causas não fosse suficiente, há a consideração
adicional e igualmente conclusiva que nós, psicanalistas, não podemos
reivindicar estabelecer causalidade através de nossas investigações em
qualquer sentido rigoroso e não trivial do termo. Controle, predição, precisão

123

Cabe lembrar que para Wittgenstein, as cadeias causais prolongam-se indefinidamente, enquanto que a
cadeia de razões tem um fim: “a justificação através da experiência tem um fim. Se ela não tivesse, não
seria uma justificação” (IF, §485).
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matemática estão além do nosso alcance, pois não estamos engajados no tipo
de investigação que pode produzir esses resultados; fundamentalmente,
estamos sempre olhando para trás, não para frente. (Schafer, 1976, p. 205)

Segundo Strenger (1991, p.50), podemos sumarizar os argumentos de Schafer
em quatro pontos:

1) O método psicanalítico não pode determinar (ascertain) causas ou
relações causais porque não tem poder preditivo;
2) Psicanálise explica em termos de razão. Razões não são causas,
porque elas dizem respeito a como uma pessoa representa o mundo e
não são objetivas;124
3) Psicanálise deveria responder às questões de tipo “por que” dando
descrições adverbializadas de ações ao invés de usar pronomes para
se referir aos motivos, como é feito na linguagem da psicodinâmica
clássica [cf. o exemplo acima, do menino que caçoa a menina];
4) Adotar a linguagem da psicodinâmica clássica ou a linguagem da
ação é uma questão de escolha.

Strenger comenta os pontos 1 e 2 em conjunto, lembrando da citação de Schafer
já citada, onde ele diz que “a idéia de causa faz sentido somente com respeito às
descrições de condições antecedentes por um observador independente, objetivo,
engajado num projeto particular.” (p. 205, itálicos do autor). A frase em itálico está
obviamente errada, como mostra um simples exemplo dado por Strenger. Ele pede que
suponhamos que João quebre uma janela, intencionalmente ou acidentalmente. É certo
que João poderá descrever a relação causal entre a sua ação (se intencional) ou evento
(se acidental) e o efeito produzido (a janela quebrada). João, é claro, não é um
observador independente, mesmo assim ele consegue descrever o nexo causal.
A tese de que razões são causas, por sua vez, diz que a maneira pela qual uma
pessoa representa a realidade é causalmente responsável pela maneira que ele age,

124

Já falei sobre a dicotomia subjetivo x objetivo mais acima. É claro que Schafer não percebe que as
‘razões’, supostamente subjetivas, só existem sob o pano de fundo de uma comunidade interpretativa –
bem objetiva.
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pensa, sente, isto é, “a representação em si mesma é a causa da ação.” (Strenger, 1991,
p. 52). Em oposição a isso, Schafer diz que não é a causa que é importante para a
psicanálise, mas a maneira que a pessoa coloca a causa de seu comportamento. Mas,
não há contradição alguma com o que Schafer julga ser importante para a psicanálise, se
pensarmos que razões são causas, pois quem acredita nisso, pensa também que a
maneira pela qual a pessoa representa as coisas tem importância causal. Então, pergunta
Strenger, por que Schafer pensa que a explicação psicanalítica não pode ser causal?
Imaginemos novamente o exemplo acima onde o garotinho caçoava da menina
que agachou-se para urinar. Se perguntarmos a ele o porquê de seu riso, ele poderia
responder: “porque o jeito dela fazer xixi é muito engraçado”. Mas pensamos que esta
não é a razão real para sua ação. A verdadeira razão é a angústia de castração. Para
Strenger, a psicanálise quer diferenciar o que é racionalização e razão real. Esta
distinção, no caso fictício em questão, só pode ser feita se:

1) a ação a ser explicada não ocorreria sem a angústia de castração,
enquanto que ocorreria sem que a garota parecesse engraçada.
2) o garoto riu da menina porque ele tentou evitar pensar na sua própria
castração como uma possibilidade assustadora e não porque ele
realmente pensava que a garota parecia-lhe engraçada.

Essas duas premissas fazem concluir que a angústia de castração era
causalmente necessária e suficiente para que o menino debochasse da garota, enquanto
que a idéia de a garota ser engraçada não. Strenger conclui, sobre o caso: “o que
geralmente significa dizer que p era a razão real para uma ação e que q era somente uma
racionalização é precisamente que p foi a causa de uma ação, enquanto q foi somente
que a pessoa (erradamente) pensou ser a causa.” (p. 54) O que os exemplos do
esquecimento de aliquis e este do menino mostram é que explicações de razão têm duas
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funções: (a) exprimir as causas das ações; e (b) fazer as ações inteligíveis a partir do
interior.
Há duas dificuldades no entanto com relação a essa equivalência razão/causa.
Uma delas, já vimos na seção anterior, é que se a relação causal entre dois eventos
ocasiona uma lei determinista, isso não ocorre nas ciências da psicologia. A outra
dificuldade é que explicações de razão não necessariamente exprimem a causa precisa
da ação. Por exemplo, alguém sabe que tem dificuldades com as mulheres por causa da
conturbada e ansiogênica relação que ele teve (e ainda tem) com sua mãe. Essa
explicação não exprime um único evento que seja a causa do comportamento presente
da pessoa.
Davidson (1980, p. 160) argumenta que mesmo nas explicações causais, os
termos nos quais descrevemos nossas explicações não precisam figurar na lei causal de
maneira alguma. De maneira geral, a análise que Davidson faz da estrutura lógica da
explicação psicológica mostra que a função interpretativa, hermenêutica da explicação
de razão não é inconsistente com a função causal.
Disse acima que uma das funções da explicação de razão é fazer inteligível uma
ação a partir de dentro, isto é, para o próprio sujeito agente. Esta função está ligada à
ênfase de autores hermeneutas que dizem ser a explicação de razão o que faz ações
serem colocadas num contexto que as fazem inteligíveis. Para entender isso, através de
um exemplo banal: alguém se queixa de que não tem coragem para ter um filho. O
analista poderia interpretar, dando o contexto para a ação (a covardia, no caso): “você
tem medo de ser pai, como se você fosse proibido pelo seu pai de tomar-lhe o lugar, é
por causa disso que você se angustia”.
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Tais explicações, fornecendo o contexto infantil, tornam inteligíveis ações
presentes. Pode-se perguntar, com Strenger se “um nexo causal entre o passado do
paciente tal como evocado na interpretação é necessário para a interpretação ter um
efeito curativo?” (1991, p. 57). Obviamente, tal questão incide sobre o valor de verdade
da interpretação. Para Schafer, representante do que se pode chamar ‘psicanálise
hermenêutica’, é irrelevante se o nexo causal é verdadeiro. Para ele, “a narrativa
psicanalítica enquanto cresce no trabalho analítico não é aquela de conectar o passado e
o presente causalmente, mas é uma estória que cria sentido a partir do nonsense, (...) e
desta forma permite ao paciente tomar responsabilidade por si mesmo.” (op. cit., p. 58).
Para Freud (1918), aliás, esta é a questão mais delicada em todo o domínio da
psicanálise: “(...) ter em mente a possibilidade de que aquilo que a análise expõe como
sendo experiências esquecidas da infância (e de uma improvavelmente primitiva
infância), pode, pelo contrário, basear-se em fantasias criadas em ocasiões que
ocorreram na vida adulta.” (ESB, XVII, p. 129n1).125

Para concluir esse capítulo, gostaria de dar um sobrevôo geral sobre o que
Strenger chamou princípio metodológico de humanidade. Este princípio tem muito a
ver com o que mostrei, no capítulo 2, sobre o que Wittgenstein (e Davidson) postula
sobre a racionalidade e o conhecimento. Pensar em racionalidade é pensar numa
organização holística de crenças e desejos e todo o aparato mental que usamos para
descrever nossas ações. Isso quer dizer que ao explicar as razões que uma pessoa teve
para fazer o que fez, assume-se que a pessoa em questão interpreta o mundo. O
Verstehen, o compreender, é uma atividade constitutiva do humano e da racionalidade.
125

Richard Geha (1988) tratará disso no seu artigo “Freud as fictionalist”. Ali, ele argumenta que
“construção e interpretação fundem-se num círculo hermenêutico; nunca encontraremos uma
divorciada da outra.” (p. 104).

241

Para compreender um outro é preciso supor que ele compartilha comigo uma série
enorme de predicados.
O princípio metodológico é a suposição de uma humanidade comum do
intérprete e da pessoa a ser entendida. Implica-se daí, logicamente, que uma
interpretação é aceitável se ela faz uma ação ou proferimento maximamente inteligível
para nós. Isso, insisto, não faz concluir que interpretações são relativas e meramente
subjetivas: “A hermenêutica pensa que não pode haver tal coisa como um método de
interpretação. Entender um texto em último caso significa incorporá-lo no horizonte de
inteligibilidade do intérprete qua membro de uma comunidade interpretativa”.
(Strenger, 1991, p. 60).
Pertencer a uma comunidade interpretativa é possuir (ou ser possuído?) por
preconceitos. Na bela análise que Gadamer (1997, parte II, cap. 2) faz do descrédito que
sofreu o preconceito (Vorurteil) através da Aufklärung, ele diz que “o preconceito
básico da Aufklärung é o preconceito contra os preconceitos, enquanto tais, e, com isso,
a despotenciação da tradição.” (p. 407). Foi somente na Aufklärung, segundo Gadamer,
que o conceito do preconceito recebeu o matiz negativo que agora possui.126
Na perspectiva de Gadamer, portanto, entendemos uma vez que integramos o
objeto de compreensão (texto, paciente etc.) aos nossos preconceitos do mundo, os
quais mudarão no curso da compreensão. Isso significa, segundo Strenger, que o ponto
a partir do qual compreendemos é primariamente determinado por quem somos.
É o uso disciplinado de subjetividade – necessariamente compartilhado entre os
membros de uma comunidade – que faz a objetividade de uma interpretação possível. É

126

Numa nota, Gadamer cita uma passagem de Die Religionskritik Spinozas, de Strauss, que vale a pena
reproduzir aqui: “O termo ‘preconceito’ é a expressão mais adequada para o grande desejo da Aufklärung,
a vontade de um exame livre e sem parcialidade. Preconceito é o correlato polêmico unívoco desse termo
tão excessivamente ambíguo que é ‘liberdade’”. (In. Gadamer, 1997, p. 407n190).
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isso que Davidson quer dizer, com outras palavras: coerência produz correspondência.
Apesar da variação de concordância entre os membros da comunidade, isso não quer
dizer que a interpretação não seja possível. Quer dizer simplesmente que é preciso
muita conversa – e persuasão – para chegarmos a conclusões sobre diversos temas.
Apesar da inexistência de uma metodologia de tipo algorítmico, concordamos sobre
muitas outras coisas, aliás, precisamos concordar com muitas coisas para haver
princípio de conversa.
O princípio de humanidade é de crucial importância para a psicanálise. Strenger
lembra, acertadamente, que Freud radicalizou esse princípio ao aplicá-lo a fenômenos
antes dispensados dele. Sintomas neuróticos, por exemplo, passaram a ser vistos como
humanamente compreensíveis e não mais como degenerações.
É evidente que há um outro lado da moeda. Como mostrou Spence (1982 e
1992), não existem ‘analistas inocentes’. Cada qual deverá conviver com os
preconceitos teóricos que o constrangem a ver determinados sentidos dentre os
proferimentos de seus paciente. Disso não se pode escapar: preconceitos teóricos
certamente influenciarão como um terapeuta verá e entenderá seu paciente. Se o
princípio metodológico de humanidade garante certa objetividade, pode também gerar a
objetividade que queremos.
Gostaria de insistir que isso não é um problema: de fato, o desejo teórico permite
escutar algumas coisas e impede de ver outras, mas a teoria é muito mais que a escuta e
a visão de um analista. A teoria é o conhecimento compartilhado por uma comunidade
de analistas que vai corrigir (e se adaptar a) o desejo de cada um dos seus membros,
num movimento dialético sem fim. Isso não é um problema se substituo o desejo por
objetividade pelo desejo de solidariedade. Em outras palavras, se substituo o desejo por
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achar o ‘núcleo real e essencial da realidade’ pelo desejo de inventar novas descrições,
mais úteis e mais coerentes com determinados propósitos.

CAPÍTULO 7

A ANTI-HERMENÊUTICA DE LAPLANCHE
No capítulo anterior, apresentei o que o diálogo entre a psicanálise e o
pragmatismo produz quanto ao estatuto epistemológico da psicanálise. Depois de definir
o conceito de ciência como mera atitude em direção à persuasão e não à força,
apresentei sucintamente o que entendo por hermenêutica. Neste ponto, espero ter
deixado claro que a interpretação é a palavra de ordem e não há como abandoná-la.
Situada, portanto, entre a ciência e a hermenêutica, a psicanálise tem um estatuto
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epistemológico híbrido que não a exime de responder às críticas que fazem a ela, nem
como ciência, nem como disciplina interpretativa.
As críticas que visam dissociar a psicanálise da ciência já foram examinadas por
muitos (Bouveresse, 1996; Cavell, 1993 e Strenger, 1991), por isso mesmo não voltarei
a esse tema. Uma outra tarefa, muito mais instigante e nova, se abre quando se fala da
crítica à psicanálise como hermenêutica. Uma das críticas mais contundentes quanto a
isso foi feita por Laplanche em vários artigos, os quais examinarei neste capítulo.

A METODOLOGIA DE LAPLANCHE

Para tornar mais clara a crítica de Laplanche à hermenêutica é importante que eu
apresente, antes, os pontos fundamentais de sua metodologia, que é responsável em
grande parte pela crítica que examinarei ao longo desse capítulo.

INTERPRETAR COM FREUD

O texto “Interpreter [avec] Freud” é onde Laplanche (1992c) explicita de forma
mais clara seu método e os motivos para elegê-lo. O autor começa dando alguns
sentidos possíveis ao que chamamos interpretação. Seja como o jogo da ambigüidade e
da polissemia do elemento manifesto, seja num sentido mais banal aquele no qual, numa
discussão, somos apenas “intérpretes” de um interlocutor ausente, representando-o. Um
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terceiro tipo de interpretação é a paranóica. Para Laplanche, “o paranóico nos apresenta
um tipo de compêndio de todos os procedimentos da hermenêutica.” (p. 22).
Vistas as formas usuais pelas quais entende-se a interpretação, Laplanche, sem
maiores comentários, parece querer diferenciar o método freudiano dos anteriormente
vistos, pois para ele, “toda a hermenêutica não freudiana, cabalística ou paranóica,
antiga ou patrística, interpretar é situar num além do dado e, deste ponto, visar um
aquém. Atitude que se quer aquela de um saber, e que não temeria se comparar àquela
da ciência.” (ibidem.)
O que esse modo de pensar a interpretação mostra é que há sempre dois níveis,
um manifesto e outro latente, a serem distintos. Segundo Laplanche, a Deutung de
Freud é realista pois supõe a existência de um sentido que deve ser encontrado e não
criado. Nesse sentido, interpretar é ir de um texto manifesto ao texto latente que o
funda: “é percorrer em sentido inverso as vias que conduziam à produção do
fenômeno.” (op. cit., p. 23). Trata-se de um trabalho de decifração (travail de
décryptement).
Ainda sem apresentar motivos, Laplanche discorda da aproximação feita entre a
psicanálise e o quadro geral de uma hermenêutica. Em nota, Laplanche remete seu leitor
ao capítulo II, da Interpretação dos Sonhos. Neste capítulo, Freud diferencia seu
método de interpretação de dois outros, mais antigos: a interpretação simbólica e o
método da decifração. O primeiro é recusado por Freud porque a interpretação aqui
depende de “dons peculiares”, o que não condiz com uma atitude científica. O outro
método é recusado porque para se fazer uma decifração seria preciso um tipo de “livro
dos sonhos”, cuja validade seria sempre questionável. Além disso, a psicanálise difere-
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se dos métodos antigos porque é o próprio sonhador quem faz o trabalho de
interpretar127.
Para Laplanche, que não menciona essa particularidade do método analítico –
dar ao paciente o trabalho de se interpretar – o que caracteriza a interpretação analítica é
o método necessário, a análise, que permite passar do texto dado pelo paciente ao texto
inconsciente, a “fantasia de desejo” (op. cit., p. 24). Esse método se caracteriza por
acentuar o princípio de tratar igualmente todos os elementos do discurso.
O todo metodológico que forma o par da regra da livre associação e da atenção
igualmente flutuante faz da interpretação em psicanálise uma atitude de desmantelar a
organização do “texto” manifesto. Laplanche conclui:

Interpretar é se segurar sem [se] deixar preso às margens do discurso,
aceitando não ver mais longe que o passo seguinte, animado somente pela
certeza que os traços do caçador acabarão por desenhar, pela retomada de
seus inúmeros entrelaços, os nós significantes que determinam uma certa
seqüência inconsciente128. (op. cit., p. 26)

INTERPRETAR FREUD VERSUS INTERPRETAR [COM] FREUD

Em certo momento de seu texto, Laplanche dialoga com Paul Ricoeur,
enfatizando a diferença entre as noções de ‘leitura’ e de ‘interpretação’. Laplanche nota
a semelhança entre a leitura e os processos da elaboração secundária e das

127

“...dem Träumer selbst die Deutungsarbeit auferlegt.” (GW, II/III, p. 102n2).
Interpréter c’est s’accrocher sans lâcher prise aux basques du discours, en acceptant de ne pas voir
plus loin que le pas suivant, animé para la seule certitude que les traces du chasseur-giber finiront par
dessiner, par les recoupements de leurs innombrables entrelacs, les noeuds signifiants qui jalonnent une
certaine séquence inconsciente.
128
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considerações sobre inteligibilidade que sofre o desejo ao se manifestar através dos
sonhos.
Laplanche se pergunta se uma leitura – talvez a do próprio Ricoeur – não pode
“reforçar os efeitos de filtro, de censura e de complemento (colmatage)”, reforçando
assim os “efeitos egóicos (moïques), talvez superegóicos, já começados na inevitável
leitura de Freud por Freud?” (p.30).
Caminhando para o final do texto que resenho aqui, Laplanche aproxima seu
método de leitura (ou de interpretação) ao método clínico. Apesar da possível crítica
que diz que a interpretação de um texto está fora da situação clínica (condição maior
para a aplicação do método de desmantelamento), Laplanche acha salutar aplicar tal
método ao texto freudiano. O efeito dessa aplicação seria contornar as elaborações
secundárias e as “camuflagens de entendimento”, permitindo que outras redes de
significação se apresentem.
Laplanche acredita que a regra do desmantelamento, também chamada princípio
de análise igualitária, “conduz a um olhar renovado da literalidade. Sem que a
literalidade do raciocínio (raisonnement) seja evidentemente negligenciada, ela deve ser
confrontada com – e contrabalançada por – a literalidade da noção.” (p. 32-3).
Laplanche deseja percorrer a obra de Freud em todos os sentidos “sem nada
omitir e sem nada privilegiar a priori”, o que seria o equivalente da regra fundamental
da análise. Tal como no trabalho analítico, a interpretação de Laplanche é marcada pela
atenção ao detalhe, ao absurdo; ao esquecimento, no sentido de recalcamento etc.. Ao
tornar homóloga as duas tarefas, Laplanche enfatiza que a interpretação deve se situar à
distância do manifesto, desconfiando de tudo que é, na doutrina, recalque “egóico”.
Além disso, ele adverte:
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Um dos resultados da interpretação freudiana é desvalorizar as considerações de
ordens, de subordinação da parte ao todo e, mostrando, por exemplo, como um
detalhe ínfimo do sistema manifesto pode construir, ao nível do inconsciente, a
cavilha que faz contrapé à massas “enérgicas” consideráveis. (p. 35)

O melhor exemplo da aplicação desse método é o trabalho Vida e Morte em
Psicanálise, de 1970. Ali, vê-se claramente o ir e vir através da obra freudiana, a
atenção aos detalhes e contradições e, claro, ao esquecimento como recalcamento. A
tese de Vida e Morte é que a sexualidade proposta em 1905, nos Três Ensaios sobre a
Sexualidade, foi, ao longo da obra de Freud, sendo recalcada. O retorno do recalcado
tomou forma na noção de pulsão de morte. Sem dúvida alguma, é uma tese ousada, mas
de efeito imediato. Ao fazer homólogas a leitura da obra de Freud e a interpretação dos
sonhos/sintomas, Laplanche privilegia o método analítico, tomado como uma exigência,
pois se abandonado, as forças de síntese e de defesa não perderão tempo em ocultar os
resultados do trabalho de análise.
Gostaria de terminar essa seção citando um parágrafo de Laplanche (1992α),
onde podem-se ler sistematizadas as idéias contidas no artigo que examinei:

Fazer trabalhar Freud, ou, segundo uma outra fórmula, “interpretar Freud com
Freud”, não é procurar nele um ensinamento. Menos ainda uma ortodoxia. Não
é tampouco escolher um Freud contra um outro, nem ir pescar aqui ou ali uma
formulação que me convenha. Fazer trabalhar Freud, é mostrar nele o que eu
nomeio uma exigência, a exigência de uma descoberta que o pressiona (pousse)
nem sempre (sans toujours) indicando-lhe a via, que pode lhe empurrar para
impasses ou desvios. É retomar sua caminhada (démarche), acompanhando-a,
mas também criticando-a, procurando nela outras vias, mas movidos por uma
exigência semelhante à sua. (p. 395)

A INTERPRETAÇÃO ENTRE DETERMINISMO E HERMENÊUTICA
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No fim do texto “Interpreter [avec] Freud”, que comentei na seção anterior,
Laplanche lembra que o diálogo entre psicanálise e hermenêutica começa com Jung. No
texto “L’interprétation entre déterminisme et herméneutique: une nouvelle position de
la question” (1992α), ele reforça o lembrete argumentando que Ricoeur pode ter tirado
de Jung e Silberer alguma influência na medida em que fala de uma interpretação do
tipo anagógica, “esta que não se satisfaz em descrever o que é ou o que foi, mas indica
‘um estado ou um processo que está vivo’.” (p. 385).
Viderman, Spence e Schafer são os autores que Laplanche julga representativos
da tradição hermenêutica em psicanálise, que pode ser dividida em duas posições, bem
resumidas pelos termos opostos reconstrução e construção:

a) De um lado, o ponto de vista realista, onde a neurose é uma doença da memória,
e que só a recuperação da história real do sujeito permite ao eu se libertar de
mecanismos cegos e conseguir um pouco mais de liberdade.
b) De outro lado, a posição ‘hermenêutica criativa’, que pensa ser todo objeto fruto
de uma construção do meu olhar, sendo que o objeto histórico não foge a esse
relativismo.

Laplanche diz que ambos pontos de vista acima podem reclamar para si um
Freud. Se tomarmos o “Homem dos Lobos” como exemplo, veremos que ele procura
por uma verdade histórica que, curiosamente, será encontrada num sonho. Confrontadas
as duas posições, ambas freudianas, como sair dessa situação? O encaminhamento que
Laplanche apresenta é mostrar a armadilha onde Freud encontra-se preso: “a ilusão
maior é aqui a comparação com a história dos historiadores, a historiografia. Mais
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que uma comparação, é de fato a tentativa de aplicar à psicanálise um modelo
epistemológico relevante a um domínio completamente diferente.” (p. 388)
Laplanche critica a pertinência do paradigma histórico para a psicanálise. A
historiografia não pode inspirar a psicanálise. O modelo é falacioso, pois ele faz
coincidir a pesquisa freudiana com a de uma verdade histórica que seria esta dos
historiadores clássicos. Modelo falacioso também pois pretende opor a este positivismo
uma pura construção do objeto histórico que seria válida para a “construção
psicanalítica” igualmente.
O autor tenta desfazer a crença de que se trata de um mesmo determinismo esse
dos historiadores e o dos psicanalistas. Para ele, é um determinismo completamente
diferente. A noção de causalidade em história e em psicanálise é também bastante
distinta. Num exemplo irônico, dirá Laplanche que o tamanho do nariz de Cleópatra
pode ser a causa de um sintoma, mas dificilmente seria de um evento histórico. É neste
sentido que ele “adoraria sugerir que com a psicanálise, a causa fora de moda, a causa
arcaica, reencontrou, por assim dizer, sua verdadeira pátria, no sentido profundo onde a
metapsicologia é repatriamento da metafísica.” (p. 393)129
Da história à arqueologia é um passo, quando se fala de causa, pois é o
arqueólogo quem fornece os “obejtos-causa”, as provas e as peças que formarão a
história. Os ancestrais dos arqueólogos são três: o ladrão de tumbas, o viajante e o
amante da arte. O que há em comum entre estes três personagens é o amor pelo objeto
mesmo, seja ele visto como belo, bizarro ou lucrativo.

129

Não é a primeira vez que Laplanche aproxima a metapsicologia da metafísica; ele já o havia feito em
“Breve Tratado sobre o Inconsciente”. Essa aproximação, ao meu ver descabida, tem uma função em sua
teoria: mostrar que existe algo de concreto na causalidade, um objeto interno, por exemplo. O objeto
fonte da pulsão seria esse objeto da causa metafísica: existe, mas não pode ser aferido... como Deus.
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A arqueologia, por servir a história com a documentação, deve estar atenta aos
estragos provocados pelas escavações. O leito arqueológico é comparável a um livro,
cujas páginas são destruídas no curso da leitura, mas que depois devem ser
reconstituídas. A destruição proveniente das escavações é necessária, mas ao mesmo
tempo deve conservar cada leito pelos meios mais diversos (fotografias, análises,
esquemas). Esse cuidado é fundamental, pois o que se procura não são somente objetos,
mas relações entre eles, suas correlações históricas.
Num de seus textos mais bonitos – e o mais autobiográfico – Laplanche (1992p)
fala que a história e a arqueologia são radicalmente distintas da psicanálise enquanto
disciplinas acadêmicas. Seus objetos não são imagens solidificadas, seqüências
embalsamadas. A psicanálise procura por algo vivo, algo que agiu e continua a agir em
nós. Quando a psicanálise volta ao passado não tem uma intenção nostálgica. Essa volta
ao passado é, para usar a metáfora do próprio Laplanche, costurar e descosturar suas
linhas, para cerzir uma nova trama, uma nova unidade.
Um dos fios condutores que Laplanche usa para interrogar Freud é,
metaforicamente, o resultado do trabalho arqueológico exposto num museu qualquer: o
fascínio pelo objeto perdido/encontrado. Para Laplanche, o que faz Freud trabalhar não
tem nada a ver com a história dos historiógrafos. Para o autor, o que Freud visa, mesmo
num texto historiográfico, como o “Homem dos Lobos”, é um “tipo de história do
inconsciente ou, melhor ainda, de sua gênese.” (1992α, p. 396). De fato, na história
clínica do “Homem dos Lobos”, o “acontecimento” que marca a história do paciente é
um sonho. Um acontecimento interno, portanto, completamente distinto daquele
procurado pela historiografia.
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Ao citar o famoso exemplo da Roma superposta (cf. GW, XIV, p. 427-8),
Laplanche argumenta que a arqueologia de Freud é ainda mais fascinada pelo objeto
que a arqueologia dos tempos remotos. É, por assim dizer, uma hiperarqueologia: é uma
arqueologia hiperrealista, pois um objeto que não é somente coisa, mas guarda nele os
tempos de sua construção, os afetos que ele provocou e como nós começamos a
pressenti-lo. “Uma arqueologia que não está submissa à história, como a quer a ciência
moderna, mas que serve a história pela própria revivescência do objeto.”130 (op. cit., p.
401).
Correlato desse objeto vivo é a noção de traço (Spur) em Freud, sejam os traços
de memória (Gedächtnisspurren) ou traços de lembrança (Erinnerungsspuren). Essa
noção faz da lembrança um tipo de objeto, isolado e fixado, reduzida a um traço, que
sempre contém um núcleo de verdade. Essa teoria pode ser tomada como representante
da construção subjetiva do psíquico, o que Laplanche evita ao contrapor uma passagem
de Viderman, representante dessa posição, que reproduzo a seguir:

Em Freud a neurose é uma doença da memória; e a recuperação da história do
sujeito, o restabelecimento de uma trama histórica rompida pelo efeito das
defesas, seguindo a reintegração à uma consciência que tinha perdido suas
lembranças essencialmente traumáticas, ou desejos culpabilizados deverão fazer
a prova pelo efeito da interpretação, ou da construção, que o acesso à totalidade
da história significativa é por sua vez possível e trazida da técnica psicanalítica
e que esta tarefa uma vez cumprida chegamos a esta restitutio ad integrum que é
a visada fundamental da cura analítica (Viderman, 1974, p. 350. In. Laplanche,
1992α, p. 386-7n5)

Para Laplanche, contrário à posição de Viderman expressa na citação acima, a
neurose não se trata de uma doença da memória, pois o que está em questão não é a
memorização, mas o traço, que é segundo, isto é, deixado pela lembrança, e esta depois
130

“Une archéologie qui n’est pas asservie à l’histoire, comme le veut la science moderne, mas qui
asservit l’histoire à la seule reviviscence de l’objet.” (p. 401)
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(à la suite) do recalcamento, daí sua conclusão: “o inconsciente não é uma questão de
memória, o recalcamento não é uma modalidade particular da memoração” 131. (op. cit.,
p. 402).
É evidente que a frase “a histérica sofre de reminiscências” indica uma relação
entre a memória e a neurose. Laplanche nota que ela dá muita margem à mal-entendidos
se não entendermos bem o que é a reminiscência. Para ele, trata-se de uma lembrança
sem suas origens, apartada de suas origens. A histérica sofre de reminiscências quer
dizer: ela sofre de algo que vem do passado, mas que não está mais ligado ao passado,
que é atual e que a faz sofrer no presente. (cf. Laplanche, 1992p, p. 197)
A idéia de reminiscência possibilita a Laplanche retomar o título de seu artigo,
pois o fará situar a psicanálise entre o determinismo e a hermenêutica. A idéia de um
traço, de um objeto desligado do passado, por exemplo, faz Laplanche supor o que ele
vai chamar de hiperarqueologia. A realidade psíquica para o autor é um tipo de
hiperealidade, um terceiro domínio da realidade, para além da realidade psíquica e
material, já propostas há muito por Freud. Essa terceira realidade é a realidade da
mensagem. Essa mensagem, já mostrei no capítulo sobre Almodóvar, advém do outro e
é comprometida com o inconsciente do adulto que a emite em direção à criança. Esta,
por sua vez, se verá obrigada a traduzi-la (Laplanche chega a falar em uma
Übersetzungstrieb). Entre determinismo e hermenêutica, porque o psíquico pode ser
visto como coisa e como fenômeno.
A origem desse terceiro domínio de realidade, a realidade da mensagem, garante
certo determinismo à psicanálise, pois as mensagens ocorreram de fato. As traduções

131

“L’inconscient n’est pas de la mémoire, le refoulement n’est pas une modalité particulière de la mise
en mémoire”.
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inevitáveis que a criança faz, no entanto, tornam um puro determinismo impossível. É
justamente por isso que Laplanche chega a duas conclusões:

1. Antes da interpretação do analista, existe uma proto-interpretação do
próprio sujeito, de sorte que a interpretação psicanalítica vem
sempre num segundo momento.
2. O que é para interpretar não é um fato bruto, nem o factual histórico.
As cenas infantis, das quais se ocupam a psicanálise, só têm
importância pelas mensagens que elas trazem. (cf. Laplanche,
1992α, p. 403-4)

A proto-interpretação, proto-tradução, não é, portanto, da situação, mas da
mensagem. Essa proto-tradução não será feita pelo adulto, mas pelo bebê que, diga-se
de passagem, não tem inconsciente. (cf. Laplanche, 1999j, p. 254-6). Com as duas
conclusões acima em mente, Laplanche retoma – com o arsenal da TSG: mensagem,
tradução, fracasso parcial da tradução – a leitura que fizera de “Bate-se numa Criança”,
em Vida e Morte em Psicanálise. Trata-se da análise de uma fantasia de alguns
pacientes de Freud onde uma criança era espancada. A análise levou Freud a distinguir
três níveis dessa fantasia, sendo o segundo deles inconsciente: (1) meu pai bate num
irmão/irmã menor; (2) meu pai me bate; (3) uma criança é espancada.
A originalidade da interpretação desse texto proposta por Laplanche está em
sugerir que eventos como o pai batendo num irmão menor são endereçados à criança –
lhes são propostos, por assim dizer. Jocosamente, diz Laplanche: não se batem ovos da
mesma forma que se bate num irmão na presença do “eu”. No texto de Freud, esse
endereçamento é notado por Laplanche no complemento que o “eu” faz: ‘o pai bate no
pequeno irmão... que eu odeio.”:

Este ‘que eu odeio’ não é um elemento factual da cena. É um elemento
contextual. Ele não pertence a um ou outro dos protagonistas, mas é seu segredo
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ou seu tesouro comum. Que eu odeio o (a) irmão (ã) menor e que sabendo disso,
meu pai bate nele (a) diante de mim, isto confirma que ele me endereça uma
mensagem. (op. cit., p. 406)

Ao o ‘que eu odeio’ pode-se juntar ainda ‘ele só ama a mim’. Este último
complemento, reconstruído na análise, é como uma tradução feita pelo “eu”. Essa
tradução, adverte Laplanche, não é um processo puramente intelectual; ao contrário: o
afeto tem papel preponderante.
Já apresentei, no capítulo 5, a teoria tradutiva do recalcamento e não preciso
voltar aos seus detalhes aqui. Basta lembrar que esta teoria é levada em consideração na
interpretação que Laplanche faz de “Bate-se numa Criança”. Laplanche insiste em
tradução porque interpretação não deixa claro que alguém quis dizer alguma coisa.
Mensagem enigmática, comprometida com o inconsciente de quem a emite. É nesse
ponto que persevera Laplanche: o inconsciente está presente no adulto antes de estar na
criança. A primazia da alteridade não significa simplesmente primazia da presença do
outro, mas sim: presença do outro (o inconsciente)... no outro. Desta forma, não se pode
duvidar que o pai que bate no irmão-ou-irmã menor diz mais do que quer dizer. O pai
não sabe de forma alguma que ele diz muitas outras coisas, como: “amar é bater,
violentar, coitar, como, por exemplo, eu faço com sua mãe...” (op. cit., p. 408).
Segundo Laplanche, a criança, quando confrontada com a mensagem
enigmática, comprometida com o inconsciente do adulto, traduz o melhor que pode
“com a linguagem que dispõe”. Pela imaturidade que lhe é própria, a criança deixará
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passar os aspectos obscuros da mensagem. Esses restos da tradução fazem Laplanche
propor uma terceira realidade, a realidade da mensagem. Essa noção é correlata do par
mensagem enigmática/tradução e é ela que vai forçar a interpretação em psicanálise se
situar entre determinismo e hermenêutica:

Com a mensagem, a idéia que há algum sentido existente, pré-existente,
proposto ao sujeito, e do qual ele não é mestre, do qual ele não pode se tornar
mestre a não ser se submetendo a ele. Com a noção de enigma aparece uma
ruptura do determinismo: na medida em que o emissor da mensagem enigmática
ignora a maior parte do que ele quer dizer, e na medida em que a criança só
possui meios inadequados e imperfeitos de colocar em forma ou de teorização
do que lhe é comunicado, acha-se desqualificada toda causalidade linear entre o
inconsciente e o discurso parental de uma parte, e o que a criança faz dele de
outra parte. (op. cit., p. 410)132

Esse verdadeiro metabolismo que há entre a mensagem do outro e suas
traduções não cessam jamais: esse é o trabalho do eu. E o trabalho da análise? É
justamente o oposto do trabalho egóico, isto é, trata-se de destraduzir, e “permitir uma
autoconstrução mais englobante, menos servil ao ‘não-traduzido’.” (op. cit., p. 411)133.
Essa destradução é correlata ao processo de análise, de verdadeira decomposição
de todas as traduções egóicas. É a partir dessa definição que Laplanche opõe a

132

Não vou trabalhar com a teoria lacaniana nesta dissertação, mas vale à pena citar o restante desse
parágrafo por outros motivos: “Todas as fórmulas lacanianas, sobre o inconsciente como “discurso do
outro”, ou sobre a criança “sintoma dos pais”, negligenciam a ruptura o remanejamento (remaniement)
profundo que se produz entre um e outro comparável a um metabolismo que decompõe o alimento em
seus elementos e recompõe, a partir deles, um outro conjunto diferente” (op. cit., p. 410). Nessa crítica,
Laplanche aproxima-se de Gadamer quando fala da leitura de um texto: os horizontes são expandidos na
medida em que o texto é recebido, não se pode interpretar/traduzir impunemente. Isso mostra mais uma
vez que a psicanálise não é uma anti-hermenêutica. (Veremos que só o seria se ‘hermenêutica’ fosse
equivalente a tipicidade ou simbolismo, como parece querer Laplanche [1999j]).
133
Se tomarmos tradução como sinônimo de redescrição, no sentido em que Rorty emprega esse termo,
veremos que as leituras que Rorty e Laplanche fazem de Freud se aproximam: ambos sugerem que o
dever da análise é uma expansão de descrições/traduções, menos servis ao passado (ao isso). Cf. os caps.
5 e 8.
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psicanálise à hermenêutica. Para Laplanche, a hermenêutica, ao propor novos sentidos
(traduções) põe-se ao lado do eu, e do lado contrário à análise.
Laplanche insiste que tudo o que está do lado da construção está do lado do
analisando e de seu eu. “Quem traduz as mensagens originárias, quem constrói seu
destino, na análise tal como na infância, é ego, e somente ego.” (op. cit., p. 413). Quem
faz a psico-síntese é o ego, como advertia Freud, numa carta a Pfister: “Em ciência, é
preciso primeiro decompor, depois reconstituir. Parece-me que você procura a síntese
sem análise preliminar. Na técnica psicanalítica, não há necessidade alguma de síntese;
desta, o indivíduo se encarrega melhor que nós”. (Freud, 1966, p. 104).
Laplanche quer distinguir dois movimentos que acontecem no processo
analítico: a reconstrução (tarefa comum do analista e do analisando) e a construção ou
“nova versão” de si que pode resultar da análise, que é operação exclusiva do
analisando134. Tanto a reconstrução quanto a construção vão se dar sobre os seguintes
materiais que o paciente coloca à nossa disposição em análise:

1. Lembranças ou fragmentos de lembranças, mais ou menos
deformadas, ideologizadas. São diferentes das fantasias, pois visam
algo do passado efetivo. No seio dessas lembranças encontram-se
esparsos fragmentos de cenas maiores, perfuradas pelas mensagens
parentais enigmáticas.
2. Construções ou ideologias ou teorias representando a maneira pela
qual o ego sintetiza para ele mesmo sua existência:
aproximadamente, mas também compulsivamente.
3. Rejeitos (rejetons) do recalcado original, este inacessível: as
formações do inconsciente.(Laplanche, 1992α, p. 411)

O que pode ser reconstruído na análise? Se a hipótese de que o recalcado
original não é uma lembrança esquecida estiver correta, a reconstrução não será
134

É possível ler uma passagem do artigo de Freud Wege der psychoanalytische Therapie como
enfatizando a idéia de que a “reconstrução” não é feita pelo analista... mas pelo paciente. (cf. GW, XII, p.
184-6).
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somente de eventos históricos do passado abatidos pela amnésia. O que é reconstruído é
“um certo processo incluindo a mensagem, a tentativa de tradução da mensagem, e isto
que restou dessa tradução: é essencialmente a reconstrução de uma defesa ou de um
recalcamento.” (op. cit., p. 414)135. O objetivo dessa reconstrução não é restituir um
passado intacto, mas sim permitir “uma desconstrução da construção antiga,
insuficiente, parcial e errônea”. A desconstrução, o processo de análise, deixa o campo
livre para que o paciente, na sua ânsia de síntese ou pulsão de tradução, construa algo
diferente.
Na tabela abaixo, sintetizo como o trabalho do eu, na análise, é a um só tempo
preso e livre, oscilando entre essas duas posições (cf. op. cit., p.414-5):
Preso
...pela força que o move, que força a traduzir e
que tem sua origem na efração do outro e de
ligar o outro infantil (Der Andere) da
mensagem enigmática à “outra coisa” (Das
Andere) interna que é o inconsciente.
...pelo trabalho associativo, que o obriga a
recosturar (recroiser) sem cessar os ‘pontos
nodais’, que não são invenções do analista,
mas restos (rejetons) da ‘realidade psíquica’; e
a repercorrer as vias obrigatórias das traduções
e de recalcamentos antigos.
... nisso que os esquemas de ligação não são
inventadas ex nihilo: eles são fornecidos ao
ego pelo ambiente social e cultural, se bem que
como toda descoberta, todo destino, seja ele o
mais singular, não é jamais tão novo como
parece à primeira vista.

Livre
...nisso em que as mensagens do outro, sendo
enigmáticas, não liberam todo seu sentido
numa “revelação” bastando-se a ela mesma.
...nisso em que o recalque não exerce uma ação
cega e mecânica, mas pode ser reintegrada num
contexto mais vasto e significativo.

...nisso que a nova tradução é, no melhor dos
casos, uma formulação nova, mais rica e mais
englobante, e isso porque ela é precedida de
uma destradução.

Em resumo, Laplanche, em “Entre Determinismo e Hermenêutica”, faz da
análise um movimento pendular entre a síntese e análise, a tradução e a destradução. A
135

Em nota de roda pé a esta passagem, Laplanche fala que na reconstrução pode ser introduzida a teoria
e a ideologia. A reconstrução dá a conhecer “ideologias que serviram de quadro tradutivo ao ego”. No
capítulo sobre o poeta, insisti em como a poesia pode ser encarada (cf. Bosi) como uma forma de
resistência à ideologia. Quando um poema (auto-descrição) deixa de ser resistência ao inconsciente e
passa a ser resistência ao ideológico?
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interpretação não é determinista pois leva em consideração as traduções, o metabolismo,
que sofreram as mensagens recebidas pela criança. Mas também não é só hermenêutica
porque acredita que essas mensagens aconteceram e não são pura invenção do sujeito.
Laplanche não nega nem a realidade psíquica – por exemplo, as fantasias sobre o
passado – nem é um idealista, pois quer garantir a presença dessa terceira realidade – a
realidade da mensagem – na análise. Laplanche não deixa claro, no entanto, como
distinguir essas duas realidades – a psíquica e a da mensagem. Como o analista pode
saber que certa descrição de eventos pretéritos leva em consideração o que realmente
ocorreu? Como pode distinguir uma tradução daquilo que ocorreu de fato? As traduções
não têm o caráter justamente de impedir que o passado seja reconhecido?
Tentarei responder à essas questões no próximo capítulo. Por enquanto, voltome à tabela acima para tentar brevemente fazer dialogar Laplanche e Rorty. Na tabela,
lê-se que as novas traduções, precedidas de destraduções, são descrições melhores de simesmo, cujo material de construção são os elementos culturais fornecidos pelo outro.
Qual a diferença entre essa descrição do que acontece na análise e a de Rorty, ligada à
hermenêutica? Por que Laplanche recusa a aproximação dessas duas disciplinas? Para
entender essa recusa, proponho a leitura do texto “Psicanálise como anti-hermenêutica”
(1999j).
Neste texto, Laplanche reconhece o estranhamento que esse título pode causar,
pois choca-se com a proximidade histórica entre as disciplinas da interpretação (a
hermenêutica) e a disciplina inaugurada pela Interpretação dos Sonhos (Freud, 1900).
Uma primeira hipótese sobre o afastamento proposto por Laplanche é que
autores como Ricoeur e Rorty não utilizam-se, na interpretação que fazem de Freud, do
método de Freud.
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A segunda hipótese pode ser creditada à imagem que Laplanche tem do que se
convencionou chamar hermenêutica, que, segundo ele, propõe “não haver interpretações
sem código ou sem chave de tradução” (1999j, p. 244). Desta forma, a psicanálise,
encarada como um ramo da hermenêutica, teria um conjunto de códigos de
interpretação.
Laplanche insiste em dar prioridade absoluta ao método analítico, definido como
“a via para dissociar todo sentido conscientemente proposto” (op. cit., p. 245). Oposta a
toda forma de síntese, a psico-análise não pode ser comparada a um sistema de
interpretações estereotipados “à qual é constantemente reduzida por alguns de seus
adeptos, para o grande benefício de seus detratores.” (op. cit., p. 246).
Ao comentar a análise que Freud faz do sonho de Irma, Laplanche diz que o
método analítico já está completo, pois aquela análise não é uma tradução, uma
compreensão ou uma leitura. “O método é de destradução, na pista de elementos ditos
inconscientes (Freud fala aí de lembranças, ou melhor, de reminiscências).” (op. cit., p.
247).
Uma primeira pergunta que se poderia fazer aqui é: qual a diferença entre uma
nova descrição (tradução) e uma destradução?136 Qual critério poderia se usar para
diferi-las? Tentarei fornecer uma resposta a essas questões no próximo capítulo, onde
também farei as críticas ao argumento de Laplanche.
Laplanche diz que novas sínteses se formam, é evidente, mas o que ele revela é o
fato de não haver códigos pré-estabelecidos para uma retradução. Para Laplanche, esse
“tempo originário do método” será ocultado pelos códigos ditos psicanalíticos: a
“simbólica” (simbolismo) e a “tipicidade”. Laplanche faz clara sua questão na seguinte
passagem:
136

Uma resposta breve: a nova tradução organiza o eu (crenças e desejos), a destradução desorganiza.
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Paremos nestes anos, onde apareceram tipicidade e simbolismo. Freud pensa ter
feito uma descoberta fundamental, talvez o único complemento verdadeiro à sua
doutrina. E esta descoberta se apoiará por sua vez sobre os conteúdos (que serão
universalizados) e sobre o método. Ao lado do passo a passo das livres
associações individuais se proporia, sob o nome de método simbólico, um tipo
de leitura ou tradição a livro aberto. Simbolismo versus associação, minha
questão é: trata-se de métodos paralelos talvez complementares, como quer
Freud, ou haja aí dois vetores antagonistas, precisamente aqueles da antihermenêutica e da hermenêutica? (op. cit., p. 248)

É evidente na passagem acima a equivalência que faz Laplanche entre
hermenêutica e simbolismo. Novamente, deixo minhas críticas à essa redução para mais
tarde. O autor opõe o simbolismo à associação de maneira clara, pois para ele, “o
método simbólico traduz a livro aberto o discurso manifesto do sonho preservando-lhe a
coerência”, como que acreditando nele; ele transpõe um relato para outro. Já o método
associativo dissocia o relato manifesto sem dar muita confiança ao sonho. Para
Laplanche, esses dois métodos não estão numa relação de cooperação, pois “assim que
o simbolismo fala, as associações se calam.” (cf. op. cit., p. 248-9).
A oposição entre a leitura por simbolismo/tipicidade e a do método associativo é
radical para Laplanche: quando uma está ausente, o outro se apresenta e vice-versa. O
autor cita como exemplo dessa mútua exclusão a análise que Freud faz do sonho do
“homem com o machado” (cf. GW, II-III, p. 590). Apesar de ser evidente a temática da
castração, não é nesse caminho que as associações de Freud o levam.137 Um simbolista
logo diria: “castração!” e pararia suas associações. Laplanche é categórico: “o
simbolismo faz calar as associações” (op. cit., p. 250). A síntese, o pensamento
codificado, segundo Laplanche, está do lado do recalcamento: “A recusa da síntese,
137

Para dar mais força ao seu argumento, Laplanche não se pergunta por que um sonho onde o elemento
da castração é tão óbvio não levaria Freud até à angústia/desejo de castração. Laplanche está certo em
dizer que a teoria pode estar muitas vezes ao lado do recalcamento. Dizer com relação a esse sonho
somente “castração!” e parar as associações é mesmo algo suspeito.
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antes de ser uma regra quasi moral em Freud (recusa da sugestão, recusa de impor seus
próprios ideais, sejam eles psicanalíticos), é uma abstenção metodológica. A máxima
profunda é que lá onde se segue a via da síntese, faz-se calar o inconsciente”. (op. cit.,
p. 252)

A descoberta desse método pode ser mascarada pela hermenêutica, reduzida por
Laplanche ao simbolismo e à tipicidade. Tal como o ser humano que faz suas teorias
para tornar-se mestre de um enigma proposto pelos adultos, o simbolismo com suas
chaves de leitura ocultam o inconsciente da teoria psicanalítica e do ser humano.

O PROBLEMA DA HERMENÊUTICA NO QUADRO DA TSG

Laplanche ao propor a teoria da sedução generalizada tem sempre como ponto
de partida a mensagem emitida pelo adulto para a criança. A TSG tem uma
conseqüência: fazer do ser humano um hermeneuta. Desde o início, ele tem que lidar,
interpretar, traduzir mensagens.
Nitidamente próximo da filosofia de Heidegger, Laplanche salienta que a
hermenêutica fundamental não é uma disciplina externa e especializada: ela só pode ser
“uma hermenêutica da condição humana, praticada pelo indivíduo humano” (op. cit., p.
255).
A proximidade com Heidegger dura só até Laplanche elucidar como é pensada a
situação analítica. Ela será uma renovação, uma reinauguração, da situação originária
adulto/bebê. Portanto, não será: “eu estou lá, em situação, e eu interpreto”, mas sim: “o
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outro se endereça a mim, de maneira enigmática, e eu (bebê-analisando) traduzo” (op.
cit., p. 257).
A recepção das mensagens enigmáticas – elas o são porque comprometidas com
o inconsciente do adulto que as emite – é feita através da tradução. Esta é feita a partir
de códigos elementares e sempre é imperfeita. O fracasso da tradução equivale ao
recalcamento.
Para Laplanche, uma prática hermenêutica da psicanálise se colocaria ao lado do
recalcamento porque aplicaria sobre um antigo código (a tradução antiga) um novo
código, “se centrando no manifesto para relê-lo, ela só pode constituir-se num
redobramento do recalque.” (op. cit., p. 258).
Laplanche lembra que o uso da metáfora da “chave” em hermenêutica deve ser
entendida às avessas: a “chave dos sonhos” serve mais para fechar que para abrir. A
ferramenta psicanalítica, ao contrário, se aproxima mais das chaves de fenda. O método
analítico desmonta as fechaduras, não as abre.
No capítulo anterior, mostrei as relações entre psicanálise e hermenêutica.
Conclui aquele capítulo advogando um estatuto epistemológico híbrido para a
psicanálise. Neste capítulo, dando continuidade a essa tese, encontrei elementos
ressonantes na teoria de Jean Laplanche quando ele diz que a psicanálise está entre a
hermenêutica e o determinismo. No entanto, é no mesmo Laplanche que encontrei
críticas severas à aproximação entre a psicanálise e a hermenêutica. Notei, felizmente,
que a hermenêutica é reduzida por Laplanche ao simbolismo e à tipicidade. Espero ter
deixado claro no capítulo anterior que a disciplina de Gadamer não pode ser reduzida a
isso. A hermenêutica, entendida como o exercício da suspeita, não se colocaria jamais
ao lado de um simbolismo.
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No capítulo seguinte, gostaria de examinar a instigante crítica de Laplanche
quando ele diz que a narratividade tem, antes de tudo, uma função defensiva. (cf.
Laplanche, 1999m, p. 300). Por que essa crítica é importante? Porque a psicanálise tal
como vista por Rorty e Davidson visa produzir novas narrativas sobre si mesmo, novas
redescrições. Isso é garantido pela concepção de inconsciente que têm esses filósofos e
que difere em pontos importantes da imagem de Laplanche.

CAPÍTULO 8
O INCONSCIENTE: PROPOSTAS PARA UMA REDESCRIÇÃO PRAGMATISTA
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Existem nas recordações de todo homem coisas que ele só revela aos amigos.
Há outras que não revela mesmo aos amigos, mas apenas a si próprio, e assim
mesmo em segredo. Mas também há, finalmente, coisas que o homem tem medo
de desvendar até a si próprio, e, em cada homem, acumula-se um número
bastante considerável de coisas no gênero. E acontece até o seguinte: quanto
mais honesto é o homem, mais coisas ele possui. Pelo menos, eu mesmo só
recentemente me decidi a lembrar as minhas aventuras passadas, e, até hoje,
sempre as contornei com alguma inquietação. Mas agora, que não apenas
lembro, mas até mesmo resolvi anotar, agora quero justamente verificar: é
possível ser absolutamente franco, pelo menos consigo mesmo, e não temer a
verdade integral? Observarei a propósito: Heine afirma que uma autobiografia
exata é quase impossível, e que uma pessoa falando de si mesma certamente há
de mentir.

O fragmento acima poderia ser um trecho da correspondência de Freud. A
percepção de que o auto-engano está sempre presente nas conversas que temos com nós
mesmos será talvez uma das marcas distintivas que carregará seu conceito-ruptura: o
inconsciente. O texto porém é de Fiodor Dostoievski. O narrador das Memórias do
Subsolo138 é, sem dúvida, um bom exemplo de como um ser humano pode ter
compromissos morais ineficientes (consigo e com os outros) e se ver impedido de
substituí-los. Pode-se dizer que ele está longe da ‘honestidade’, longe de abandonar seus
segredos, suas repressões.139 Mas, por que é assim? Como explicar o inconsciente, o
que ele é?
Em O Eu e o Isso, Freud (1923) sustenta que o conceito de inconsciente é obtido
de uma teoria do recalcamento. “O recalcado é, para nós, um modelo do inconsciente”
(ESB, XIX, p. 27. GW, XIII, p. 241)140. Este modelo parece estar presente desde o
início da psicanálise. Ele representa a crença de que algumas de nossas ações sofrem
interferência de idéias reprimidas. Essas idéias podem tornar-se conscientes, de
maneiras diversas, mediante os sonhos, as parapraxias ou a análise. Freud acredita que
essas idéias podem ser descritas como causas de determinados comportamentos. Causa,
138

Dostoievski, 2000, p. 52-3.
Cf. a respeito da “ética da honestidade” em psicanálise: Rieff, 1961, pp.345-50.
140
“Das verdrängte ist uns das Vorbild des Unbewußten”.
139
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já mostrei no capítulo 6, é tudo aquilo que, num dado sistema de crenças verdadeiras, é
responsável pelos efeitos que a ela se atribui (cf. Costa, 1994, p. 28). Pelo fato de serem
inconscientes, idéias podem ser causas, mas não razões para alguns comportamentos.
Em outras palavras, o sujeito nem sempre consegue justificar suas ações. Muitas vezes,
ele age contra o que, conscientemente, acredita ser o melhor modo de agir. Donald
Davidson denomina essa situação de paradoxos da irracionalidade.
Irracionalidade é uma falha na casa da razão. Somente um criatura racional pode
ser irracional. “O tipo de irracionalidade que faz um problema conceitual não é a falha
de alguém em acreditar ou sentir ou fazer o que nós acreditamos razoável, mas a falha,
na mesma pessoa, de coerência ou consistência no padrão de crenças, atitudes, emoções,
intenções e ações” (Davidson, 1982, p.290). A irracionalidade seria um outro nome de
auto-engano, ou como diziam os gregos, akrasia: agir contrariamente aos seus próprios
julgamentos.
Segundo Davidson, a psicanálise tentou explicar esse fenômeno através de três
diretrizes básicas:
1. a mente contém um número de estruturas semi-independentes, essas
estruturas são caracterizadas por atributos mentais como pensamentos,
desejos e memórias.
2. partes da mente são em importantes aspectos como pessoas, não
somente por ter (ou consistirem em) crenças, quereres e outros traços
psicológicos, mas pelo fato de esses fatores poderem se combinar, como
ação intencional, para causar outros eventos na mente ou fora dela.
3. algumas das disposições, atitudes, e eventos que caracterizam as várias
subestruturas na mente devem ser vistas sob o modelo de disposições e
forças físicas quando eles afetam, ou são afetados por, outras
subestruturas da mente. (op. cit., p. 290-1)

Com relação ao segundo ponto, considerar as subestruturas da mente como
quasi-pessoas, vale relacioná-lo com a chamada falácia do homúnculo. Essa falácia
advém do uso indiscriminado da palavra inconsciente como substantivo e atribuir a ele
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um objeto – uma instância mental, p.ex. – que tem as mesmas propriedades que um ser
humano. Bouveresse a apresenta da seguinte forma:

Toda ação deve, com efeito, ter algo mais que uma causa, ela deve ter um autor;
e ações bizarras não podem ter um autor comum. Na nossa idéia de inconsciente
nós estamos próximos do mitológico com a noção de um agente escondido que
tem seus próprios desejos, motivos, intenções, propósitos, ardis, e estratégias, e
é capaz de atingir seus fins com uma inteligência, habilidade, e segurança
freqüentemente bem superior àquelas da pessoa mesma; e enquanto em
princípio tal agente é alheio à lógica e às suas regras, ele revela apesar disso
capaz de apresentar argumentos altamente sutis. O princípio de mitologização
situa-se na nossa necessidade de encontrar alguém ou algo responsável por tudo
o que acontece; então quando uma ação é executada ‘inconscientemente’ e
portanto não pode ser atribuída ao sujeito consciente, nós somos tentados a
procurar por outro autor, que é difícil não conceber como um agente consciente
perfeitamente ciente do que está fazendo, embora a pessoa em questão não
esteja. (Bouveresse, 1995, p. 34).

Fazer do inconsciente um autor de diversas ações faz parte de uma forte
tendência em direção à reificação e personificação de termos na teoria freudiana. Essa
reificação se torna mais evidente na segunda tópica. Com as noções de eu, supereu e
isso, Freud leva às últimas conseqüências a personificação das instâncias psíquicas.
Repetidas vezes, para citar o exemplo mais banal, Freud fez com que estas instâncias
‘dialogassem’ entre si. Cito dois exemplos onde isso acontece explicitamente:

Quando o eu assume as características do objeto, ele está-se forçando, por assim
dizer, ao isso como um objeto de amor e tentando compensar a perda do isso,
dizendo: ‘Olhe, você também pode me amar; sou semelhante ao objeto’ (ESB,
XIX, p. 44; GW, XIII, p. 258).

Seus sintomas precoces de crises semelhantes à morte podem ser assim
compreendidos como uma identificação paterna por parte de seu eu, a qual é
permitida pelo supereu como punição. ‘Você queria matar seu pai, a fim de ser
você mesmo o pai. Agora, você é seu pai, mas um pai morto’ – o mecanismo
regular dos sintomas histéricos. E, além disso: ‘Agora, seu pai está matando
você’ (ESP, XXI, p. 214; GW, XIV, p. 409).141
141

Na edição alemã as aspas não estão presentes, mas é bastante evidente que trata-se de uma ‘frase’ do
superego dirigida ao ego identificado com o pai.
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A idéia dessas instâncias como parceiros conversacionais parece redundar num
problema moral. Para MacIntyre (1958), fazer do inconsciente um tipo de autor
também, instaurou o conflito entre a linguagem da racionalidade e responsabilidade
com a linguagem do determinismo que, segundo ele, permanece sem resolução nos
escritos de Freud. (p. 92). Vou tentar mostrar a seguir, que a descrição da mente usando
a metáfora de subestruturas mais ou menos semelhantes ou de ver essas estruturas como
quasi-pessoas parece ser necessário para que se possa entender fenômenos como o da
irracionalidade. O problema apontado por MacIntyre será também analisado adiante, na
medida em que pretendo mostrar que não há contradição entre esse modelo e a
responsabilidade do sujeito, mesmo o sujeito cindido por seu inconsciente.

NEM PLATÃO, NEM MEDÉIA
Em nenhum outro lugar é tão fácil e
tão próximo o engano do que no
autoconhecimento. Só que em nenhum
outro lugar é tão significativo para o
ser do homem como quando este
conhecimento alcança êxito.
(Gadamer, 2002, p. 53)

Davidson diz haver dois princípios na história da filosofia que tentavam explicar
o paradoxo da irracionalidade. O princípio de Platão e o de Medéia. O primeiro é a
doutrina da pura razão. Segundo Platão, Sócrates argumentava que nenhum ato de
vontade poderia ser realizado contra a vontade, salvo por ignorância. Curiosamente, o
paradoxo desse princípio é recusar o que a maior parte das pessoas acredita: que há atos
acráticos.
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O princípio de Medéia diz que uma pessoa pode agir contra seu melhor
julgamento somente quando uma força estrangeira supera sua vontade. Obviamente, o
princípio leva o nome da personagem imortalizada por Eurípedes. Sua história trágica é
bem conhecida: Medéia, para vingar-se de Jasão, mata seus próprios filhos e a princesa
com quem Jasão havia se casado.142 Sua paixão pela vingança supera seu amor pelos
filhos. Segundo Davidson, moralistas têm sido atraídos por essa visão:

(...) é uma estranha doutrina, pois implica que atos acráticos não são
intencionais, e então não são pelas ações em si mesmas que o agente deve ser
considerado responsável. Se o agente deve ser culpado, não é pelo que fez, mas
porque ele não resistiu com vigor suficiente. O que o agente se viu fazendo
tinha uma razão – a paixão ou o impulso que superou seu melhor julgamento –
mas a razão não era dele. Do ponto de vista do agente, o que ele fez foi o efeito
de uma causa que veio de fora, como se uma outra pessoa o tivesse movido.
(Davidson, 1982, p. 295).

O princípio de Medéia levanta de imediato o problema ético já apontado acima
por MacIntyre. Sob a luz desse princípio, a linguagem da responsabilidade está em
contradição com a linguagem da intencionalidade. Intenção e responsabilidade não
coincidem. Esse princípio levanta uma antiga questão: como fica a responsabilidade
diante do inconsciente? Se o inconsciente for algo semelhante a uma paixão, isto é, algo
não lingüístico, desprovido de racionalidade semelhante a outras partes da mente, como
conciliá-lo com as noções de escolha, vontade e responsabilidade? Se o inconsciente for
descrito como algo mais semelhante a outras partes da mente, muda alguma coisa com
relação à ética e à responsabilidade? Responderei a essas questões mais adiante, prefiro
por agora voltar ao texto de Davidson.
O autor está interessado em explicar a ação do agente que, tendo medido todas
as suas razões, prós e contras, e tendo julgado que a preponderância das razões está de
142

Chico Buarque escreve Gota d’Água para retomar esse mito. Na sua peça, Joana (Medéia) que fracassa
em matar a nova mulher de Jasão, acaba por se matar, depois de ter também envenenado seus filhos.
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um lado, age contrariamente ao seu julgamento. “Não poderíamos dizer que ele não tem
nenhuma razão para sua ação”, argumenta Davidson, pois ele tem boas e más razões:

Embora o agente tenha uma razão para fazer o que fez, ele teve melhores razões,
reconhecidas por ele, para agir de outro modo. O que precisa de explicação não
é porque o agente agiu como agiu, mas por que ele não agiu de outra forma,
dado seu julgamento que, consideradas todas as coisas, seria melhor. (op. cit., p.
296).

É importante salientar que Davidson está supondo que somos animais racionais.
Só animais desse tipo são “acometidos” de irracionalidade. A passagem acima deixa
isso claro: o sujeito tem razões, mas age contra elas. Para o autor, ser um animal
racional é ter atitudes proposicionais, não importa o quão confusas, contraditórias,
absurdas ou injustificadas elas sejam. O que são atitudes proposicionais? “Predicações
de alguns estados mentais (ex. da crença em ‘Ted acredita que p’) parecem expressar
uma relação entre uma pessoa (no caso, Ted) e uma proposição (no caso, que-p); esses
estados são as atitudes proposicionais” (Honderich, 1995, p. 724). Desejos, apesar de
não serem expressos da mesma forma que crenças (x acredita que p), são também
considerados atitudes proposicionais.143
Para Davidson, atitudes proposicionais fornecem um interessante critério de
racionalidade porque elas vêm sempre em “pacotes”. Ter uma atitude proposicional é
ter um outro tanto de coisas: outras crenças, outras atitudes. Uma crença, já mostrei isso
no capítulo 2, demanda outras crenças, e crenças demandam outras atitudes como
intenções, desejos e o “dom das línguas” (isto é, só comunicadores são racionais144).

143

cf. p. 229n119.
Essa hipótese abre o interessante problema se outros seres além dos humanos são racionais. Davidson
parece concordar que casos “borderline” podem existir, mas não desenvolve essa idéia. Ele observa,
entretanto, que ter uma linguagem não justifica atribuir pensamentos proposicionais aos animais. O
“pacote” tem que ser maior para que apareça a racionalidade.
144
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Uma observação de Davidson é importante para se entender os paradoxos da
irracionalidade: incoerência radical é impossível. Para o autor, “ter uma única atitude
proposicional é ter uma lógica amplamente correta, no sentido de ter um padrão de
crenças que seja logicamente coerente” (Davidson, 2001c, p. 99). Essa é uma razão pela
qual ter atitudes proposicionais é ser uma criatura racional. O mais importante dessa
reflexão, então, é o seguinte: “a possibilidade de irracionalidade depende de amplo
grau de racionalidade. Irracionalidade não é mera falta de razão, mas uma doença
ou perturbação da razão” (ibid.).
Um problema correlato às teses de Davidson é aquele que diz respeito à redução
de pensamentos à linguagem. Esse problema me interessa tangencialmente aqui. A tese
de que pensamento requer linguagem é antiga e controversa. Ele explica sua posição:

Não vejo plausibilidade na idéia de que pensamentos possam ser
nomologicamente identificados com, ou correlacionados com, fenômenos
caracterizados em termos físicos ou neurológicos. Nem vejo razão para
sustentar que o que não podemos falar não podemos pensar. Minha tese não é,
então, que cada pensamento depende para existir da existência de uma sentença
que o expresse. Minha tese é, na verdade, que uma criatura não pode ter um
pensamento a não ser que tenha linguagem. A fim de ser uma criatura racional,
pensante, a criatura tem que ser capaz de expressar muitos pensamentos, e
acima de tudo, ser capaz de interpretar o discurso e os pensamentos dos outros.
(op. cit., p. 100).

A partir dessas considerações, pode-se concluir que, provavelmente, não deve
haver muito pensamento sem linguagem. Só a linguagem pode suprir as condições
necessárias para o pensar. Para Davidson, como para o pragmatismo de maneira geral, a
linguagem tem suas origens na comunicação. Obviamente, jogos mais complexos de
linguagem nem sempre deixam transparecer que visam comunicar, mas, de maneira
geral, a idéia de se ligar a linguagem à comunicação é somente sugerir que ela é uma
ferramenta pública, cujo uso é determinado por regras mais ou menos explícitas. Para
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que a comunicação aconteça o comunicador deve ter, e pensar acertadamente que o
outro também tenha, um conceito de um mundo compartilhado, um mundo
intersubjetivo. Então, resumindo: um critério para definir racionalidade é a atitude
proposicional. A linguagem é a condição para que atitudes proposicionais existam. Se a
linguagem é uma ferramenta social, pode-se concluir que a racionalidade também o
seja. E ainda: que só quem se comunica tem racionalidade.
Toda essa excursão pela filosofia de Davidson foi necessária para deixar claro
que a irracionalidade que ele examina só pode aparecer onde opera uma racionalidade.
A recusa do princípio de Medéia vem justamente daí. Forças cegas estão numa
categoria de não-racional e não de irracional. É bom lembrar, no entanto, que se pode
explicar o caso de Medéia sem recorrer às forças cegas ou às paixões diante das quais
não se tem responsabilidade. Medéia matou seus filhos – contrariando razões para não
fazê-lo – mas aceitou outras razões: vingar-se de Jasão, fazer valer sua honra ou
preservar sua descendência divina (conta a lenda que Medéia era neta do Sol). É preciso
supor outras áreas relativamente autônomas entre si na mente para explicar a
irracionalidade. Davidson propõe que atos irracionais como o de Medéia podem ser
melhor compreendidos sem a suposição de uma área não-racional na mente. O autor não
desenvolve essa idéia, mas posso perguntar: se existisse tal área não-racional – como
algumas concepções de isso em psicanálise – como ela seria “transformada” ou, para
usar um termo caro a Laplanche, traduzida numa área racional? Não seria o mesmo que
propor transformar água em ouro?
Na minha leitura, não fica claro porque Davidson recusa o princípio de Platão.
Acredito que o motivo seja o fato de que para o filósofo grego a idéia de uma mente
fracionada em partes razoavelmente autônomas entre si não faria sentido. Platão ao
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supor que auto-engano é ignorância parece supor na mente um único eu, onde
logicamente a irracionalidade seria impossível. A recusa do princípio de Platão,
acredito, é determinada pelo senso comum. Pessoas muitas vezes são irracionais e
mesmo quando dão razões para seus atos acráticos – deixam de ser ignorantes – podem
continuar a perpetrá-los.
Na conclusão de seu texto, Davidson aponta as principais características a serem
encontradas em qualquer teoria que vise explicar a irracionalidade. Obviamente, a
psicanálise se inclui entre essas teorias. A primeira característica é que a mente deve ser
vista como tendo duas ou mais estruturas semi-autônomas. Davidson explica que essa
característica é necessária para se entender como causas mentais podem causar estados
mentais sem ser razões para os mesmos. “Somente dividindo a mente é possível
explicar como um pensamento ou impulso pode causar outro com relação ao qual não
guarda relação racional” (Davidson, 1982, p. 303).
A segunda característica de teorias que desejam explicar a irracionalidade é
aquela que prevê que as subestruturas da mente devem ter estruturas similares umas às
outras. O autor faz uma importante ressalva:

A analogia não tem que ser levada até o ponto de demandar que falemos de
partes da mente como agentes independentes. O que é essencial é que certos
pensamentos e sentimentos da pessoa sejam concebidos como interagindo para
produzir conseqüências nos princípios das ações intencionais, essas
conseqüências servindo aí como causas, mas não como razões, para outros
eventos mentais. A ruptura de relações-de-razão define a fronteira de uma
subdivisão. (...) A idéia de uma divisão quasi-autônoma não é aquela que
demanda um pequeno agente na divisão; uma vez mais: os conceitos
operativos aqui são causa e razão. (op. cit., p. 304, grifos meus).

Essa ressalva de Davidson é importante porque aqui ele marca uma diferença
com o pensamento freudiano. Como mostrei acima, metáforas para essas divisões semi-
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autônomas abundam na obra freudiana. Freud já descreveu o eu como um cavaleiro e o
isso como um cavalo. Outra vez, descreveu o conflito psíquico como uma luta desigual
entre um urso e uma baleia. Os exemplos são inúmeros. O fato de Freud usar metáforas
para descrever essas agências não é contraditório com a ênfase sugerida por Davidson
no que tange aos conceitos de causa e razão. O máximo que pode acontecer é tornar
esses agentes mais difusos, não tão coesos como as metáforas citadas sugerem. A
metáfora de Rorty parece funcionar melhor aqui: essas agências psíquicas são redes de
crenças e desejos. A fronteira de cada uma é detectada somente pela ruptura no jogo de
razões. A ênfase nas noções de causalidade e racionalidade impõe uma interpretação do
adágio freudiano que poderia ser formulada como se segue. Onde era o isso, lá deve
estar o eu: onde eventos mentais funcionavam como causas (não percebidas,
verbalizáveis ou conscientes) para outros eventos mentais e comportamentos, lá devem
advir as razões (que, por definição, são conscientes).
A primazia das noções de causalidade e racionalidade em Davidson não é
gratuita. Deve-se, especialmente, à concepção de linguagem que a engendra. Benilton
Bezerra resume bem qual é essa imagem e qual sua principal conseqüência:

Davidson desenvolve a imagem da linguagem como sendo em última análise
apenas um instrumento por meio do qual procuramos tornar inteligíveis o
ambiente externo, o ambiente interno e os outros sujeitos, de modo a que se
tornem mais predizíveis, menos incontroláveis, menos rebeldes ao nosso
entendimento. Isso se aplica tanto ao físico que elabora uma teoria sobre as
partículas subatômicas, ao historiador que descreve a ascensão do nazismo,
quanto ao analisando que se esforça para colocar em palavras a crueza de seus
sofrimentos. Essa naturalização, como lembra Rorty, transforma todas as
questões acerca da relação entre a mente, a linguagem e o resto do universo
em questões causais, em oposição a questões de adequação da representação ou
da expressão. Além disso torna indispensável qualquer apelo a uma instância
não-empírica para a compreensão da experiência lingüística. (Bezerra, 1994, p.
155, grifos meus).
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Essa concepção de linguagem possibilita que Davidson enfatize as relações de
causa e despreze os agentes em miniatura. Isso diz respeito à terceira característica de
teorias que pretendem dar conta do fenômeno da irracionalidade. Certos eventos
mentais assumem a característica de meras causas de outros eventos mentais na mesma
mente. Esse tipo de relação causal só pode existir se houver um certo grau de autonomia
entre as partes da mente.
O autor lembra ainda que uma teoria da irracionalidade também é capaz de
explicar esforços salutares, auto-reflexões e outros processos de mudanças internas. Se
alguém quer mudar de idéia sobre alguma coisa – parar de fumar, por exemplo – e se
ela consegue levar adiante esse desejo, mesmo contrariando outras partes de si que eram
a favor do contrário, a mesma autonomia entre partes da mente vai ser chamada para
explicar como mudanças desse tipo são possíveis.
Davidson não diz que a irracionalidade por ele examinada nesse artigo é o único
tipo de irracionalidade possível. A irracionalidade advinda do conflito entre o eu e a
pulsão é desse mesmo tipo que Davidson trabalha? Depende de como se define o
conceito de pulsão. Quanto mais ele se aproximar de uma força bestial e biológica, mais
distante estará da análise de Davidson. Quanto mais a pulsão for definida como algo
próximo à linguagem ou pelo menos como uma rede mais ou menos organizada de
desejos, mais próximos estaremos de Davidson. Advogo pela proximidade. E acredito
que as formulações de Laplanche sobre a pulsão mais a aproximam da linguagem que
do biológico. Mas, um momento: quer dizer que pragmatistas não acreditam nas
paixões? Que de vez em quando somos movidos por algo incomunicável? Que vez ou
outra somos mais agidos que agimos? Diz Wittgenstein, não necessariamente
respondendo à essas perguntas: nada é tão difícil quanto não se enganar145. Creio que
145

Nichts ist so schwer, als sich nicht betrügen. (CV, 34).
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autores como Davidson, Rorty não teriam dificuldade alguma em aceitar idéias como o
auto-engano, causas que não são razões e afetos que sirvam como razões. A linguagem
dos afetos é muito importante nas nossas justificações. Esse jogo de linguagem não é
em nada menor ou menos racional que qualquer outra. Justificativas como “eu matei
meus filhos para me vingar de Jasão” são geralmente o começo de justificativas mais
elaboradas. Para seguir esse exemplo: por que desejo me vingar? por que acho que
matando os filhos dele acredito que lhe farei mal? por que acho que os filhos são dele e
não meus? de onde vem, afinal, toda minha ira? por que me senti tão ultrajada ao ser
abandonada por Jasão? Responder essas questões é começar a dar forma e razão às
ações que o agente fez mesmo sem saber os motivos pelos quais agiu. Veremos adiante
que essa é uma crítica que deve ser estendida aos pragmatistas quando falam sobre a
psicanálise. Eles parecem deixar de fora o “extralingüístico”, o não-comunicável e os
limites da linguagem. Aparentemente, pragmatistas como Rorty e Davidson só estão
preocupados com a razão e com o comunicável. Eu voltarei a isso no final desse
capítulo, quando tratarei das críticas à “psicanálise dos pragmatistas”.
Antes de passar à próxima seção, não custa lembrar que quando Davidson e
Rorty colocam a primazia nas noções de razão e causa, eles não compactuam
necessariamente com a racionalização. Nenhum dos autores diz que tudo deve ter uma
razão e que sempre é melhor ter razões para justificar comportamentos que não tê-las.
Sabe-se como a racionalização está a serviço das defesas contra a pulsão. Ao lado da
elaboração secundária, a racionalização encontra abrigo nas religiões, na moral comum
e nas ideologias. Um dos objetivos de uma psicanálise é justamente refazer ou desfazer
essas redes prontas de racionalidade de tal forma a levar o sujeito a tomar para si muito
mais responsabilidade do que antes poderia assumir. Obviamente, como no barco de
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Neurath, não é possível desmontar tudo em alto mar, é preciso manter boa parte da
embarcação para fazer pequenos reparos ao longo da viagem.

A LINGUAGEM DO INCONSCIENTE E A LINGUAGEM DA RESPONSABILIDADE

Quem não reconhece sua
dependência e acredita ser livre,
quando na realidade não o é, está
vigiando suas próprias algemas. O
próprio terror repousa no fato de que
os aterrorizados aterrorizam a si
mesmos. A experiência mais funesta
que humanidade fez nesse século foi a
de que a própria razão é corrupta.
(Gadamer, 2002, p. 55)

Quero começar essa seção a partir de uma provocação de Wittgenstein: “Deixarse psicanalisar é como comer do fruto da Árvore do Conhecimento. O conhecimento
que se consegue aí coloca-nos (novos) problemas éticos; mas não contribui nada para
sua solução (Lösung)” (CV, 34). O sempre novo problema colocado pela psicanálise é:
pode o sujeito cindido por seu inconsciente ser responsável por suas ações? Não poderia
ele, levado por uma espécie de má-fé, vir a responder sempre com um “foi meu
inconsciente quem fez”? Não há solução, análise (lembrando que, em alemão, as duas
palavras têm a mesma origem), para os novos problemas éticos eliciados pelo
tratamento?
Acredito que Laplanche responderia que o surgimento de novos problemas
éticos é graças àquela situação específica na qual se encontra o sujeito em análise. Leio
a conclusão de seu belo artigo “Résponsabilité et réponse” (1999f) como uma resposta à
provocação de Wittgenstein:
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Deslocando da responsabilidade para a resposta, não quis esboçar uma ética ou
uma moral da psicanálise. Eu disse uma ou duas coisas que eu acreditava saber
e outras que me interrogam. Uma das coisas que creio saber é que a psicanálise,
a cura, a situação analítica, tal como inaugurada por Freud, é o lugar maior,
senão único, onde o ser humano pode tentar reelaborar sua resposta, suas
respostas, à estrangeriedade do sexual em si em primeiro lugar, e fora de si
talvez. (Laplanche, 1999f, p. 172).

Responder ao inconsciente – às mensagens do outro – é uma solução. A idéia de
Laplanche é essa: uma criança tenta responder às injunções do adulto. É um estado de
plena assimetria. A criança não tem “bagagem simbólica” suficiente para dar conta
(maîtriser) das mensagens enigmáticas provindas do outro. Suas precárias traduções
deixam restos, as representações-coisa que, por sua vez, ficam exigindo novas
traduções. O processo analítico tem por função re-abrir aquela assimetria e permitir
novas traduções (análises, soluções, Lösungen) das mensagens enigmáticas. Ao
contrário do que pensa Wittgenstein, o surgimento de novos problemas éticos na análise
já faz parte da solução deles. Não é curioso que Wittgenstein tenha colocado os (novos)
entre parênteses? Se os parênteses forem interpretados como um sinal de reticência, isto
é, eles indicam que o problema não é tão novo assim, então é possível ligar isso ao que
Laplanche sugere, quando diz que a situação analítica é uma reabertura da assimetria
primeira, ou seja, que os problemas não são tão novos assim. Encontrar um problema
ético numa psicanálise é (quase sempre) reencontrá-lo. Meu (quase sempre) vai entre
parênteses porque acredito que novos problemas surgem, graças às novas traduções que
o sujeito faz de si mesmo. Essas novas traduções geralmente são mais amplas e menos
recalcantes, o que permite surgimento de novas crenças e desejos, de novos tipos de
relação e, como conseqüência, de novos problemas éticos.
Afinal, devemos assumir responsabilidade pelo conteúdo de nossos sonhos, de
nossas parapraxias, de nossos sintomas, enfim, de nosso inconsciente? Freud responde
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jocosamente: “obviamente, temos de nos considerar responsáveis pelos impulsos maus
dos próprios sonhos. Que mais se pode fazer com eles? A menos que o conteúdo do
sonho (corretamente entendido) seja inspirado por espíritos estranhos, ele faz parte de
seu próprio ser” (ESB, XIX, p. 165). Laplanche não deixa escapar essa brincadeira e
insiste que mesmo perante a estrangereidade do sexual, ele faz parte do próprio ser do
sujeito. O próprio Freud o diz no mesmo artigo: “para qualquer intuito vital, uma
separação entre o eu e o isso seria empreendimento irrealizável” (op. cit., p. 166). Quem
sabe não se pode substituir “os espíritos estranhos” por “adultos enigmáticos”? Essa é a
aposta de Laplanche.
A contradição entre a linguagem da responsabilidade e a linguagem do
inconsciente existe porque o sujeito não pode, não consegue ou não quer responder ao
que vem da alteridade interna e sexual. Laplanche, ao tomar a análise como lugar de
reabertura da assimetria que deu origem ao eu, convida o sujeito a formular respostas às
mensagens e aos enigmas vindos de dentro dele mesmo. Esse é, sem dúvida, o primeiro
passo para que o sujeito aprenda a formular respostas também para o outro fora dele.
Laplanche prefere falar em resposta ao invés de responsabilidade, talvez para enfatizar a
dimensão dialógica que tem a análise. E ainda para salientar a primazia do outro (der
Andere, primeiro, e, depois, das Andere) nos problemas éticos advindos da Árvore do
(Re)Conhecimento.
As observações de Bezerra (1994) sobre o problema vão ao encontro dos
argumentos laplancheanos. Para Bezerra, a noção de inconsciente amplia nosso campo
de responsabilidade. Ao reconhecer o inconsciente, o sujeito reconhece que deve
responder a outras questões éticas que até então não se colocavam. Estas questões não
estão restritas às suas relações exteriores. A passagem abaixo é elucidativa:
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Descrever psicanaliticamente o sujeito psíquico é apontar a infinita variedade de
sentidos que o agente experimenta como resultado de suas ações. É usar um
vocabulário que permita a formulação de descrições que ordenem o fluxo
incessante do vivido em narrativas em que o sujeito se reconheça na sua
complexidade, na sua divisão, nas suas contradições. A noção de inconsciente
não ajuda apenas, como se vê, a compreender as causas e razões que
determinam a experiência subjetiva de alguém. Ela sobretudo implica o sujeito
nas suas próprias ações, por mais disparatadas, enigmáticas e desconfortáveis
que possam ser. Com a noção de inconsciente diminui a possibilidade de
alguém alegar – em relação a uma ação qualquer – que “não fui eu” (e sim “o
demônio”, “os instintos”, “os hormônios” ou “os neurotransmissores”). Com
isso ela amplia nosso campo de responsabilidade. (Bezerra, 1994, p. 123).

Benilton Bezerra ainda argumenta que a imagem freudiana do sujeito recomenda
uma espécie de imperativo socrático. O “conhece-te a ti mesmo” do oráculo de Delfos
foi transferido para o consultório do psicanalista? É necessária uma pesquisa sobre a
possível relação entre Freud e Sócrates, para que se investigue como se dá essa
passagem de Delfos para o consultório. No momento, me atenho ao essencial: o
inconsciente não está em contradição com a responsabilidade. Ao contrário, ele implica
num alargamento do campo de respostas à alteridade.
*
*

*

Essa discussão tangencia um importante problema: quais os resultados sociais de
uma análise individual? Gostaria de comentar brevemente essa questão. Quando
Wittgenstein diz que uma análise engendra problemas éticos, ele pode estar querendo
sugerir que uma análise faz com que o sujeito analisado reveja suas relações amorosas.
Quando o filósofo diz que a mesma análise não dá nenhuma solução para esses
problemas éticos, ele pode estar querendo dizer que é o sujeito analisado quem vai lidar
com esses problemas, não o analista. (O dito de Wittgenstein pode ser lido, então, como
uma provocação, mas também como uma constatação). De qualquer maneira,
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Wittgenstein está apontando que há conseqüências sociais – mínimas, pois restritas aos
laços amorosos do analisando – engendradas pelo processo analítico.
A teoria de Laplanche parece conduzir a uma conclusão que joga luz sobre a
questão. O eu e o social não são tão distintos e tão separados como se pode imaginar
num primeiro momento. Ao contrário: o eu parece ser o complexo resultado de
interações sociais e amorosas. O eu não está em contradição com o social, é, talvez, sua
forma mais elaborada. O eu é o social traduzido, não simplesmente internalizado, mas
dialeticamente traduzido. Não é por acaso que uma análise traz novos problemas éticos.
Quando as redes egóicas (crenças e desejos, geralmente recalcantes) são desfeitas,
destraduzidas, imediatamente são revistas as formas de interação entre o eu e a
alteridade. A oscilação entre a alteridade interna e externa apontada por Laplanche na
brincadeira dos pronomes (der e das) indica que a análise não está restrita ao indivíduo,
por mais que diga respeito a ele. Ela afeta também – principalmente? – as suas relações
sociais-amorosas. Todo este problema vinha sendo visualizado por Anamaria Ribeiro
Coutinho. Infelizmente, sua morte prematura interrompeu sua pesquisa. Era esse o
objetivo da autora – que considero muito próximo ao meu quando faço dialogar a
psicanálise e o pragmatismo:

Meu objetivo principal é iniciar uma discussão sobre o papel da linguagem, a
partir de uma visão pragmática, na conformação da experiência interna do
sujeito. Isto é, analisar como a linguagem, enquanto prática social, participa da
constituição dos múltiplos sentidos do que o próprio sujeito considera ser sua
realidade “empírica”. Desse modo, pretendo não reduzir o sujeito ao
entrecruzamento das diversas práticas discursivas, mas analisar, mesmo
adotando o postulado da indeterminação natural de sentido, como tais práticas
discursivas podem envolver articulações com o não meramente lingüístico na
definição de sua experiência interna. Além do mais, na medida em que a
linguagem enquanto prática social envolve simultaneamente analisar a dimensão
regulativa da linguagem nesse processo de definição da experiência interna.
(Coutinho, 1994, p. 101).
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Isso é o fundamental de minha pesquisa: “o modo como definimos o que seja a
linguagem implica, por assim dizer, uma determinada concepção de sujeito, e portanto
uma certa descrição do que seja o inconsciente” (Bezerra, 1994, p. 127). Anamaria
Coutinho propõe estudar o papel da linguagem na formação da experiência interna do
eu e Benilton Bezerra diz que a concepção de linguagem que usamos implicará numa
imagem de sujeito específica. Quando tento fazer dialogar a psicanálise de Laplanche –
sua teoria da mensagem, da tradução, enfim, sua teoria de linguagem – com o
pragmatismo, tento dar um passo a mais na pesquisa idealizada por Anamaria Coutinho.
É importante apontar que essa pesquisa caminha na fronteira entre a psicanálise e a
psicologia social. (E, provavelmente, sua continuidade será interdisciplinar). Minha
contribuição nessa empreitada é trazer Laplanche para o centro da discussão. Até então,
ele é um autor ausente nas contribuições dos “psicanalistas-pragmatistas” brasileiros
(Jurandir, Benilton, Anamaria, Marzagão, para citar alguns). Analiso agora qual a
interpretação de Rorty sobre o inconsciente e, a seguir, como essa visão poderia ser
compartilha e/ou criticada por Laplanche.

RORTY E LAPLANCHE

Rorty (1999) começa seu artigo sobre Freud, comentando o que poderia
significar a frase “o eu não é o senhor da sua própria casa”. Para o autor, a frase de
Freud faz parte da mecanização da imagem do mundo, iniciada por Copérnico quando
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ele removeu os seres humanos do centro do Universo. A esse processo convencionou-se
chamar Revolução Copernicana. Para Rorty, “a mecanização significou que o mundo
no qual os seres humanos viviam não os ensinaria mais nada sobre como eles devem
viver” (Rorty, 1999, p. 194). O descentramento perpetrado por Copérnico, Darwin e
Freud é perturbador porque tira do mundo uma linguagem que poderíamos decifrar.146
O eu não ser mestre de sua casa significa que um outro o seja? O que visa a
asserção de Freud: desbancar o eu ou derrubar a própria idéia de mestria? As duas
interpretações são possíveis. Aparentemente, Rorty optou pela primeira: o eu não é
mestre em seu lar, um outro o domina. O inconsciente freudiano sugere que “estamos
sendo empurrados para o lado por alguma outra pessoa”.
Para Rorty, essa pista – partes da mente que se parecem com outras pessoas – foi
seguida por Davidson no artigo “Paradoxes of Irrationality”. O resumo desse artigo é
feito por Rorty como se segue:

Ele [Davidson] identifica (não explicitamente mas, se a leitura que faço dele
está correta, tacitamente) “ser uma pessoa” com “ser um conjunto coerente e
plausível de crenças e desejos”. Então, ele destaca que a força de dizer que o ser
humano às vezes se comporta irracionalmente está em que ele ou ela às vezes
exibe um comportamento que não pode ser explicado por referência a um único
conjunto de crenças e desejos. Finalmente, ele conclui que a razão de ser da
“divisão” do self entre consciente e inconsciente é a de que esse último pode ser
visto como um conjunto alternativo, inconsistente com o conjunto familiar
que nós identificamos com a consciência, ainda que suficientemente coerente
internamente para contar como uma pessoa. (Rorty, 1999, p. 197, grifos meus).

Rorty ainda lembra que as crenças inconscientes de uma pessoa não são razões
para uma mudança nas suas crenças conscientes, todavia elas podem causar esse tipo de
146

Essa imagem de mundo era a vigente no século XVI: “O mundo é coberto de signos que é preciso
decifrar, e estes signos, que revelam semelhanças e afinidades, não passam, eles próprios, de formas da
similitude. Conhecer será, pois, interpretar: ir da marca visível ao que se diz através dela e, sem ela,
permaneceria palavra muda, adormecida nas coisas.” (Foucault, 1999, p. 44). Foucault, no seu livro As
Palavras e as Coisas, nos ajuda a compreender como o mundo deixa de ser linguagem a ser decifrada ao
longo da história.
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mudança. É a partir da leitura que faz de Davidson que Rorty sugere ser o inconsciente
racional um parceiro conversacional. Não é qualquer inconsciente: é o racional, isto é,
um conjunto de crenças razoavelmente organizado. Rorty faz uma importante ressalva
quanto a isso, adiantando-se à crítica (plausível, aliás) de que o inconsciente apontado
por Freud – embora seja verdade que Freud não apontou um inconsciente, mas várias
versões dele – não é racional. Para o filósofo, há dois sentidos para “o inconsciente”. O
primeiro é esse com o qual ele e Davidson trabalham: um ou mais sistemas de crenças e
desejos razoavelmente organizados capaz(es) de alterar de forma causal crenças e
desejos conscientes. O segundo sentido que se poderia dar ao termo “inconsciente” é
“uma massa efervescente de energias instintivas desarticuladas, um “reservatório de
libido” para o qual a inconsistência é irrelevante” (ibidem.). Nesse segundo sentido, “o
inconsciente” seria um outro nome para “as paixões”. Rorty é taxativo:

Se tivesse sido o único sentido dado por Freud a esse termo, sua obra teria
deixado nossas estratégias de desenvolvimento de caráter, bem como nossa
auto-imagem inalteradas. O que é novo na visão que Freud tem do inconsciente
é a sua afirmação de que nossas identidades privadas inconscientes não são
brutais, obtusas, sombrias e repulsivas, mas antes pares intelectuais e parceiros
conversacionais de nossas identidades conscientes. (ibidem).

A pergunta que fica no ar, lendo essa passagem de Rorty é: o pulsional não faz
oposição ao racional? É verdade que Freud muitas vezes apresentou um inconsciente
como parceiro conversacional – mostrei acima metáforas que ele usou que sugeriam
isso. Mas é também verdade que Freud não abandonou por completo a idéia das
“paixões” reatualizada ao menos parcialmente sob o conceito de pulsão. Quando
Laplanche aproxima esse conceito da linguagem e o afasta de uma força biológica, sinto
que é possível articular essas duas imagens do inconsciente. Por mais que seja
linguagem – ou um arremedo, um resto lingüístico – a pulsão, para Laplanche, não
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deixa de ser demoníaca... No final desse capítulo, voltarei a essa crítica. Gostaria de
apresentar melhor as idéias de Rorty por enquanto. Procurei um poema para me ajudar a
realizar tal tarefa e acho que “The Patern”, de Robert Creeley, é o ideal:

The Pattern
As soon as
I speak, I
speaks. It
wants to
be free but
impassive lies
in the direction
of its
words.147 (Apud. Concagh, 1999, p. 55)

O poema é de uma simplicidade e beleza impressionantes. Já na primeira estrofe
a conjugação verbal produz um sentido inesperado, mas imediatamente compreensível.
Tão logo eu falo, eu fala. Este pequeno jogo de verbos serve para ilustrar a idéia de
inconsciente em Freud. Quando eu falo, eu sou falado; quando vivo, sou vivido pelo
Isso, insistirá Groddeck no seu polêmico livro148, de onde Freud toma emprestado o
nome do conceito.
Que outro eu que fala é esse? É uma quasi-pessoa, se, à luz de Davidson,
identificarmos “ser uma pessoa” com “ser um conjunto coerente e plausível de crenças e
desejos”. Levar a sério a sugestão de Freud, de que devemos nos conhecer, é ter vontade
de familiarizar-se com essas pessoas estranhas, esse eu que fala enquanto falo. Para
Rorty, Freud substituiu a imagem tradicional de um “intelecto” lutando contra uma
multidão de brutos irracionais pela imagem das transações sofisticadas entre dois ou
147

O Padrão. Assim que/ eu falo, eu/ fala. Ele / quer ser/ livre mas/ mantém-se impassível / na direção/
de suas/ palavras.
148
Cf. Groddeck, 1984, p. 9.
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mais “intelectos”. Rorty está claramente afastando Freud da tradição platônica que
defende que as atitudes proposicionais são a parte mais elevada da alma, enquanto que
as partes extra-lingüísticas, em particular, as pré-lingüísticas são as partes mais baixas.
Racional, para Rorty, não significa “ser capaz de contemplar a realidade como ela é”.
Racional é tão somente a capacidade de “tecer redes complexas de crenças,
internamente consistentes”.
AUTOCONHECIMENTO: ENRIQUECIMENTO OU PURIFICAÇÃO?

Segundo o modelo platônico, o autoconhecimento será uma questão de
autopurificação – de identificação de nosso self humano verdadeiro e de
expulsão, restrição e ignorância do self animal. Segundo o modelo freudiano, o
autoconhecimento será uma questão de familiarizar-se com uma ou mais quasi
pessoas loucas, escutando suas loucas avaliações de como as coisas são, vendo
porque elas sustentam as loucas visões que sustentam e aprendendo algo delas.
O autoconhecimento será uma questão de auto-enriquecimento. (Rorty, 1999, p.
201).149

Rorty entende o auto-enriquecimento como sendo o desejo de ampliar a si
mesmo, isto é, o desejo de abarcar mais e mais possibilidades, de estar constantemente
aprendendo, de se entregar inteiramente à curiosidade. Retomar, em certa medida e de
certa forma, ao que Phillips chamou de indistinção entre a sexualidade e curiosidade,
indistinção tão cara às crianças, e aos poucos ‘sublimada’. 150 Para Phillips e Rorty,
Freud é um apóstolo da vida estética, a vida da curiosidade infinita, “a vida que procura
expandir seus próprios limites, ao invés de tentar encontrar seu centro” (op. cit., p. 204).
Rorty quer focalizar como o inconsciente proposto por Freud nos ajuda a ver a nós
mesmos como desprovidos de um centro. A partir dessa perspectiva, deixamos de nos
ver como “exemplificações mais ou menos adequadas de uma essência comum” e
149

A tradução brasileira traz um erro lamentável. Traduziram “quasi” por “quase”. Sabemos, no entanto,
que quasi quer dizer “como se”, “à semelhança de”. Corrigi esses erros em todas as traduções citadas.
150
Cf. Phillips, 1998, p. 21.
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passamos a nos ver como “uma reunião fortuita de necessidades contingentes e
idiossincráticas”, abrindo assim novas possibilidades para a vida estética. Freud nos
ajudou a nos tornarmos cada vez mais irônicos, jocosos, livres e inventivos em nossas
escolhas de autodescrições.
Jurandir Freire Costa (1994) diz que “o ideal de auto-purificação apóia-se na
imagem idealista do sujeito racional, transparente a si mesmo em suas origens e em seu
modo de pensar e conhecer” (p. 21). Tornar o inconsciente um parceiro conversacional
não torna as coisas mais fáceis para o sujeito. Ele continua não se conhecendo
radicalmente. Costa retoma uma famosa metáfora de Freud que diz ser o processo
analítico como o método da escultura (per via di levare) e não como o da pintura (per
via di porre). Freud sugeriu que as defesas iriam sendo retiradas até que a causa do
sintoma aparecesse. Como o escultor que tirando lascas da rocha crua, acha lá dentro
uma escultura. Jurandir liga essa visão ao modelo platônico de auto-purificação. Ele
prefere ver, como Rorty, o processo analítico como um tipo de auto-enriquecimento,
ideal que funciona per via di porre:

[O ideal de auto-enriquecimento] não visa descobrir o que está realmente lá,
oculto na ficção de um inconsciente gasoso, nem tampouco na superfície de
uma estrutura invisível, prêt-à-penser ou prêt-à-parler. O sujeito que se
descreve a partir deste ideal esforça-se por imaginar como novas descrições
podem reorientar, de um modo mais satisfatório, aquilo que vive como
insatisfação, mal-estar, angústia, medo, desespero, sofrimento ou simples
vontade de expandir a capacidade de ser feliz. Não pretendendo “conhecer-se a
si mesmo”, conhecendo os fundamentos últimos da linguagem, da verdade e do
sujeito; quer “afirmar-se”, nietzschenamente, como alguém que vive melhor
sem fazer mal aos outros. (Costa, 1994, p. 21).

Para Jurandir, no processo psicanalítico, descrições do sujeito podem aparecer
como conflitivas, mas “nenhuma delas é ontologicamente mais verdadeira ou
logicamente mais necessária”. As tentativas de mudança vão acontecer não porque tal
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“eu” é falso e um outro é verdadeiro. “Preferimos mudar porque outros estados
emocionais ou intelectuais parecem mais satisfatórios diante de nossas exigências
morais” (op. cit., p. 31).
O ponto central da interpretação de Rorty é quando ele analisa a famosa frase
“Wo Es war, soll Ich werden”. Propondo a significação – que estará ligada ao ponto de
vista tradicional – como “enquanto antes eu era guiado pelos instintos, agora eu devo
me tornar autônomo, motivado somente pela razão” para logo recusá-la, Rorty propõe
uma nova ‘tradução’:

“Outrora eu não poderia imaginar porque eu estava agindo tão estranhamente e,
por isso, imaginava se não estaria, de algum modo, sob o controle de um diabo
ou de uma besta maligna. Mas agora eu devo estar apto a ver minhas ações
como ações racionais, que fazem sentido, embora talvez baseadas em premissas
errôneas. Eu posso até mesmo descobrir que essas premissas não estavam
erradas, que meu inconsciente sabia de tudo melhor do que eu” (Rorty, 1999, p.
201).

Voltarei à famigerada proposição de Freud adiante, antes porém, gostaria de
voltar mais uma vez ao poema de Creeley, mais especificamente à segunda estrofe,
onde se lê: [Ele] quer ser livre, mas impassível permanece (e/ou mente). A ambigüidade
do verbo to lie (mentir ou permanecer) traz o segundo impacto do poema. Quanto ao
primeiro impacto, mostrei como esse eu que é falado se apresenta. Agora, este eu,
sujeito da oração transformado em It, se apresenta numa dupla ação denotada pela
ambigüidade do verbo: ele permanece na direção de suas palavras e/ou ele mente na
direção de suas palavras? Seja como for, o poeta nos coloca diante de um mistério: o
que significam essas duas ações? E, finalmente, como essas ações relacionam-se com a
liberdade que o eu almeja?
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A relação de oposição entre o desejo de liberdade e essa dupla ação, indicada
pela conjunção mas (It wants to be free but...) responde às minhas questões. Como
Rorty, penso a liberdade em termos de autocriação. O sentido de liberdade que
pragmatistas têm em mente, quando dizem que a redescrição que eles propõem da
humanidade tornará as pessoas mais livres, é “liberdade para redescrever a si próprio, e
agir segundo essa redescrição” (Rorty, 1991, p. 276). Se o eu mente ou permanece
impassível, ele estará longe de uma redescrição que o torne mais livre.
Uma outra interpretação é também possível, apesar de mais ‘forçada’. Vou tentar
justificá-la comentando a longa, porém muito interessante passagem de Gadamer:

O que o tradutor tem diante de si é um texto de linguagem, isto é,
algo dito oralmente ou por escrito que ele deve traduzir para a própria
língua. Ele está ligado ao texto que tem diante de si e não pode
simplesmente transportar o material da língua estrangeira para sua
própria língua sem transformar-se ele próprio no sujeito que diz. Isso
significa porém que ele deve conquistar em si próprio o espaço
infinito do dizer que corresponde ao que é dito na língua
estrangeira. Todos sabemos que é uma tarefa difícil. Sabemos como
a tradução unidimensionaliza o que é dito na língua estrangeira. Criase uma dimensão em que o sentido das palavras e a forma das frases
da tradução imitam o original, mas não se cria espaço para a tradução.
Falta-lhe aquele terceiro plano onde o que é dito originalmente, isto é,
o que é dito no original se sustenta em seu âmbito de sentido. É uma
barreira inevitável para todas as traduções. Nenhuma tradução pode
substituir o original. Engana-se quem pensa que a simples projeção
no nível da superfície daquilo que é enunciado no original deveria
facilitar a compreensão da tradução. Isso não acontece por ser
impossível traduzir o que no original está como pano de fundo ou nas
entrelinhas. Se imaginarmos que essa redução a um sentido
simplificado poderia facilitar a compreensão, enganamo-nos.
Nenhuma tradução é tão compreensível quanto o original. O sentido
multirrelacional do que é dito – e sentido significa sempre sentido
direcional – vem à fala apenas na originalidade do dizer; na repetição
e na imitação ele se esvai. Por isso, a tarefa do tradutor nunca deve
ser retratar o que é dito, mas colocar-se na direção do que é dito,
isto é, no seu sentido, para transferir aquilo que deve ser dito
para a direção de seu próprio dizer. (Gadamer, 2002, p. 181-2,
grifos meus).
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Traduzir, para Gadamer, é entrar no mesmo movimento que a língua estrangeira.
Quando, então, se trata de traduzir o isso, como fazê-lo? A interpretação que proponho é
a seguinte. Dizem os versos finais: in the direction of its words. Proponho a leitura
homofônica: in the direction of It’s words... em direção às palavras do Isso. O eu
permanece impassível quando fica preso às palavras do isso, quando faz suas as
palavras dele. Essa interpretação serve aos meus propósitos: de mostrar que o isso é
também composto por palavras (crenças e desejos); e de mostrar que a liberdade está
em inversão proporcional ao desconhecimento do isso (quanto menos se conhece o
outro que nos habita, menos livres somos). E se o lie for lido como mentir? Ficaria
assim: ele mente impassível na direção das palavras do isso. O risco aqui seria entender
que uma vida dominada pelo isso seria uma mentira. Não se trata disso, ela seria apenas
menos livre, pois o sujeito não saberia o que causa seu sofrimento ou diversas ações que
perpetra ou que são perpetradas à sua revelia. As estórias alternativas que temos sobre
nós mesmos não devem ser classificadas como “mentirosas” ou “verdadeiras”. É mais
interessante classificá-las como mais ou menos próximas de nossas exigências morais,
portanto, como diz Costa, mais ou menos satisfatórias de maneira geral. O sujeito
procura a análise porque está insatisfeito com suas descrições – de si e do mundo ao seu
redor.151 “Colocar-se na direção do que é dito”, como sugere Gadamer, é a forma de
compreender melhor o sentido desse texto original. Nesse movimento de tradução das
mensagens enigmáticas, não se pode evitar de abrir espaço “em si mesmo” para o
estrangeiro. A passagem de Gadamer acima é fundamental para percebermos que a
151

Uma pergunta que se repete entre meus alunos de introdução à psicanálise é: “e se o paciente mentir o
tempo todo em análise?”. Considero esta uma ótima pergunta. O problema aqui não é: é possível fazer
análises de mentiras?, mas sim: qual o propósito (moral, estético?) que leva o sujeito à pautar sua
existência em estórias inventadas? Ainda: qual a diferença entre as mentiras desse paciente imaginário e
as ficções egóicas fabricadas em análise – supostamente amparadas em eventos da infância? Não resta
dúvida que esse é um interessante tema de pesquisa: qual o papel da mentira no processo analítico? Como
e por que ela aparece?

291

tradução é um movimento de apropriação (aneigen) do estrangeiro. O mesmo vale para
as traduções de si mesmo. Como mostro adiante, o eu se apropria (não necessariamente
se torna senhor) do isso na tradução.
Assim como o eu-lírico do poema de Creeley, o pobre narrador das Memórias
do Subsolo terá que se haver com o imperativo socrático “Conhece-te a ti mesmo”, tal
como reformulado por Freud, se quiser vencer o auto-engano. Ele e o ‘eu’ deverão
deixar a mentira e a passividade diante de suas paixões para que possam criar a si
mesmos. Individualidade é um trabalho de arte: deve ser criada através do esforço e
persistência, e a fantasia de plenitude e a falta de esforço é o grande obstáculo à
individuação. Esse projeto impossível, como o descreve Strenger (1998), pode ter como
um importante ideal regulativo a idéia de um self verdadeiro, uma noção que nos lembre
da possibilidade de uma vida autêntica. Todavia, essa idéia cria facilmente a ilusão de
que um self verdadeiro é uma entidade inteiramente formada, enterrada na mente,
esperando ser libertada.

A utopia de liberdade e plenitude total pode se tornar um impedimento ao
desenvolvimento de uma verdadeira autoria (authorship). Ela pode prender
indivíduos na interminável espera por condições que irão permitir uma
autenticidade total. (...) A unidade (...) é uma conquista. É uma criação estética
na qual os vários vetores da personalidade integram-se numa direção geral. Na
verdade, deve-se argumentar que o sentido de autoria mais do qualquer coisa é o
que constitui o self. O sentido de direção e a luta (striving) em direção à
coerência são o que fazem de nós indivíduos. (Strenger, 1998, p. 234).

Pensando em autoria posso voltar à interpretação de Rorty da proposição
freudiana, “onde estava o isso, lá deverá advir o eu”. Reconhecer a racionalidade de
algumas ações onde antes eu não via, isto é o mesmo que reconhecer a autoria de
minhas ações. É dizer, afinal, que o eu que fala, enquanto (ou em detrimento do que)
falo, é também eu. A interpretação de Rorty mostra que Freud minou a concepção
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racionalista do homem como um ser auto-suficiente, auto-consciente e ser autocontrolado, sem no entanto, deixar para esse mesmo homem seu imperativo de autoconhecimento. O reconhecimento dos motivos inconscientes feito por Freud é uma
descoberta que o ser humano é mais, e não menos racional que pensávamos que ele
era.152
O projeto de individuação é impossível. Pode-se entender isso melhor quando se
pensa no isso, no supereu e no eu, como diferentes maneiras de se contar estórias sobre
si mesmo. Cada estória é uma tentativa de tornar os eventos pretéritos de nossas vidas
coerentes com eventos posteriores. Para Rorty, “estímulos provocados por tais eventos
são tão confusos e diversos que nenhum conjunto único e consistente de crenças e
desejos será capaz de manter todos esses estímulos agrupados e coesos” (Rorty, 1999, p.
201). Sob a luz de Rorty e Davidson, penso que o processo analítico pode ser visto
como um incremento da capacidade de tolerar ambigüidades, na medida em que se
abandona o anseio por purificação ou por uma versão, por assim dizer, desnuda de si
mesmo.
Reconhecer as razões dos meus comportamentos é o exercício de ser humano.
Ser criador, autor da própria existência na medida em que reconheço a voz do outro
como fazendo parte da minha rede de crenças e desejos sempre em expansão. É
pertinente lembrar o contexto de onde o imperativo freudiano é retirado:

Seu propósito [dos intentos terapêuticos da psicanálise] é, na verdade, fortalecer
o eu, fazê-lo mais independente do supereu, ampliar seu campo de percepção e
expandir sua organização, de maneira a poder assenhorear-se (aneignen) de
novas partes do isso. Onde estava o isso, ali deverá estar o eu. É uma obra da
cultura – não diferente da drenagem do Zuider Zee. (ESB, XX, p. 84; GW, XV,
p. 86).153

152

Cf. MacIntyre (1958), p.93.
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A tradução brasileira não dá a ênfase ao “soll”, que pode ser traduzido como
“deve”, no sentido imperativo do verbo154. Essa transformação, na verdade, expansão do
eu155 é como um Kulturarbeit, um trabalho da cultura, uma criação. O exemplo que
Freud escolhe, a drenagem de um mar, parece não ser casual. Poucos exemplos teriam a
força de denotar a transposição de um estado natural para um estado civilizado. Pode-se
interpretar o adágio, erroneamente a meu ver, como sendo um lembrete de que o isso é
nossa parte animalesca, e que ele deve ser humanizado. Prefiro interpretar o adágio
levando em consideração o verbo sich aneignen, traduzido pela ESB como
assenhorear-se. Acho essa tradução ruim. Aneignen é um verbo polissêmico; ele pode
significar: apropriar-se, adotar, adquirir ou usurpar (uma idéia, um pensamento).
Traduzir sich aneignen como “assenhorear-se” pode levar a um tipo de interpretação à
la psicologia do eu. Acredito que não se trata de mestria aqui. O eu vai apropriar-se de
“pedaços”, isto é, crenças e desejos do isso. O que mais poderiam ser esses pedaços do
isso? O mesmo vale para a relação que o eu deve tomar com relação ao supereu: Freud
fala de independência (unabhängiger zu machen). É curioso lembrar que dentre os
significados de abhängen, encontra-se o seguinte: desatrelar (um vagão do outro). O
oposto disso, unabhängen, é manter atrelado. É claro que o uso que Freud dá à palavra
no contexto é mesmo de independência, mas não custa explorar essa polissemia. O eu
deve ficar independente do supereu, mas na medida em que se atrela a ele, isto é, em
que também o aceita como partes de si. A interpretação dessa breve passagem de Freud

153

No original: “Wo Es war, soll Ich werden. Es ist Kulturarbeit etwa wie die Trockenlegung der
Zuydersee.”
154
A tradução do verbo sollen é complicada, pois, em alemão, há outro verbo que indica “dever”: mussen.
De modo esquemático, posso diferenciar esses verbos pelo uso regular que têm: mussen tem a ver com
uma obrigação; e o sollen é um dever, mas no sentido de uma recomendação.
155
Os verbos que Freud utiliza para as ações do eu evidenciam a expansão do eu: zu stärken,
unabhängiger zu machen, zu erweitern, auszubauen, sich aneignen e werden.
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sugere que o trabalho de análise é um trabalho de auto-enriquecimento... e não de
purificação.156

NARRATIVIDADE E PSICANÁLISE
Tudo que é humano deve poder ser
dito entre nós.
(Gadamer, 2002, p.182)

Gostaria agora de passar às possíveis críticas à “psicanálise dos pragmatistas”
apresentada nas seções anteriores. Para fazê-lo gostaria de acompanhar Laplanche
(1999m) no artigo “Narrativité et Herméneutique”. Nesse pequeno artigo, o autor critica
diversos autores (Spence, Viderman e Schafer) e penso que, de certa forma, suas críticas
poderiam ser aplicadas, mutatis mutandis, aos autores apresentados por mim, quais
sejam Davidson e Rorty.
Laplanche (1999m) define o que é narratividade: “uma abordagem do ser
humano que dá uma importância primordial à maneira pela qual este formula para si
mesmo sua existência sob a forma de uma narrativa (récit) mais ou menos coerente” (p.
293). Para Laplanche, autores como Viderman, Spence e Schafer representam essa
tendência em psicanálise. Para tais autores, a prática analítica objetivaria a reconstrução
do passado e a construção de uma narrativa coerente, satisfatória e íntegra.
A primeira crítica que se faz ao ponto de vista narrativista é que ele se posiciona
muito próximo ao “criacionismo”. A narrativa seria uma criação (eventualmente a dois)
que não precisa se preocupar com as referências na realidade. Questões como
“Leonardo viu um milhafre ou um abutre?” e “O Homem dos Lobos viu ou não os pais
no coito a tergo?” não se colocam. O analista (juntamente ou não com o analisando)
156

Para ver as sucintas interpretações de Laplanche sobre imperativo freudiano. Cf. Laplanche, 1992, p.
iii – xxxv. Laplanche, 1989, p. 160-3.
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pode fazer uma história que dê sentido aos “pedaços” de estória trazidos pelo analisando
ao longo da análise.Vale a pena citar um trecho de Viderman (1990) que exemplifica
bem essa crítica:

(...) parece que a multiplicidade e a ambigüidade dos parâmetros colocados em
jogo na cura analítica fazem com que toda interpretação profunda não reconstrua a história do sujeito, mas, antes, construa uma história, inferida a partir
de dados que não permitem concluir com certeza e cujas construções conservam
sempre e necessariamente o caráter aleatório de uma aposta, da mesma maneira
que a metapsicologia do arranjo do aparelho mental não é mais uma descoberta,
mas, sim, uma conjetura. (Viderman, 1990, p. 30).157

Uma segunda crítica ao narrativismo é a que diz respeito à diferenciação entre a
verdade narrativa e a verdade histórica. Essa crítica faz referência explícita ao livro de
Donald Spence (1982), Narrative Truth and Historical Truth. Uma breve passagem
desse texto servirá para ilustrá-lo:

Como resultado dessas incertezas [quanto à referência ao passado do paciente],
concluímos que é mais apropriado pensar em construção ao invés de
reconstrução; desistir do modelo arqueológico; pensar numa interpretação como
um proferimento pragmático que não tem necessariamente referente no passado;
e colocar a verdade narrativa no lugar na verdade histórica. (Spence, 1982, p.
288)158.
157

Tendo a concordar parcialmente com Viderman. A ressalva que faço é que ele diz que o analista está
na caverna do mito de Platão. Esse é o único problema na proposta de Viderman: acreditar que estamos
inventando porque não temos acesso à verdadeira realidade... Eu discordo aqui: inventamos estórias
porque é tudo o que podemos fazer e isso é a realidade. Coerência gera correspondência. (É claro que
Viderman não mantém todo tempo essa imagem de Platão, mas o faz de vez em quando na sua obra mais
conhecida, A Construção do Espaço Analítico). Para entender isso melhor cf. Goodman (1978). Gostaria
ainda de ressaltar que esse trecho citado de Viderman é justamente o que tentei mostrar no capítulo 6: a
psicanálise é uma conjectura, uma ferramenta útil para fazer descrições do ser humano. Útil para certos
propósitos, engendrada num momento histórico específico e submetida a revisões constantes.
158
Novamente, gostaria de colocar minha posição frente aos autores criticados. Concordo com Spence, na
medida em que ele mostra que devemos pensar as noções de verdade e história em psicanálise. Todavia,
tendo a concordar com Laplanche aqui. A distinção que Spence faz entre a verdade histórica e a verdade
narrativa não funciona muito bem, pois a noção de “histórica” sustentada por Spence não é aceita por
nenhum historiador ou por qualquer empirista digno de respeito. A tese de Spence sofre de um realismo
ingênuo. Além disso, Spence termina seu livro assim: “À medida que aprendemos as formas pelas quais a
verdade emerge do diálogo psicanalítico e leva às mudanças na compreensão, vamos paulatinamente
substituindo nossas metáforas por algo mais substancial e começando a formular uma ciência da mente”
(Spence, 1982, p. 297). Não acredito em e não sei o que é “algo mais substancial que metáforas”.
Novamente é a ingenuidade que ataca aqui: o mito de que a ciência é um jogo de linguagem menos
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O ponto de vista de Spence é bem próximo ao de Viderman. A crítica de
Laplanche vai no sentido de mostrar que Spence pensa na verdade histórica como um
tipo de fotografia. A questão é que nenhum historiador defende tal idéia! Spence ergue
o castelo de um empirismo ingênuo e inexistente para depois destruí-lo facilmente.
Depois dessas duas críticas, Laplanche chama Heidegger à baila:

Mas num outro ponto de vista a hermenêutica de inspiração heideggeriana
marca um passo decisivo com relação aos narrativistas. Para Heidegger, a
interpretação se situa como segunda, como uma explicitação (Auslegung) com
relação a um momento primário, a Verstehen, que se pode compreender como
uma protocompreensão, seja a maneira como o ser-aí (Dasein) dá um sentido à
sua situação inicial, ao seu ser-lançado (Geworfenheit). (Laplanche, 1999m, p.
297).

Laplanche lembra ainda que os textos de Heidegger sugerem que essa
protocompreensão é feita especialmente pela pequena criança. A obscuridade toma
conta do texto de Laplanche por um momento quando Heidegger surge no seu
horizonte. O filósofo alemão é chamado por Laplanche para fazer frente aos
narrativistas e relativistas (epíteto dado pelo próprio Laplanche) Viderman, Spence e
Schafer. De uma perspectiva heideggeriana, explica Laplanche, a interpretação se
fundaria, em última análise, sobre uma experiência “pré-reflexiva” que é “ela mesma
modelada (patternd) e plena de sentido”. O objetivo primário do diálogo psicanalítico,
ainda sob essa perspectiva, seria a de construir um modelo similar a um modelo
anterior.
Laplanche tenta dissipar a obscuridade respondendo a algumas questões. Qual é
o objeto dessa protocompreensão? Não é um dado, mas uma mensagem. A

metafórico que as “não-ciências”.

297

hermenêutica é antes de tudo uma hermenêutica da mensagem. A tradução é nome
que se dá à passagem da mensagem para a compreensão. Obviamente, essas mensagens
são as que os adultos endereçam à criança nas primeiras situações da infância.
Quais são os instrumentos da narrativa? “Os instrumentos da protocompreensão
ou das primeiras traduções são as estruturas narrativas, códigos, mitos, propostos à
criança pelo mundo social” (op. cit.,

p.

299). Essa prototradução encontra pelo

caminho mensagens adultas comprometidas pela sexualidade inconsciente, enigmáticas
portanto. “A tradução tem em contrapartida o fracasso da tradução, que é o
recalcamento. A constituição do aparelho psíquico, eu e isso, é relacionado aos avatares
da tradução originária.” (op. cit., p. 299-300).
Aqui vem o mais importante: a narratividade (mise en récit) tem importante
função defensiva, durante o tratamento analítico. Ela garante e certifica o recalcamento.
Laplanche conclui: “o vetor propriamente “analítico”, aquele da destradução, e o que
coloca em questão as estruturas narrativas, e os ideais que lhes são ligados, resta em
oposição durante todo o tratamento ao vetor reconstrutivo, sintético, narrativo” (op. cit.,
p. 300).
A crítica de Laplanche pode ser lida de duas formas ao menos. A primeira leitura
sugere que existe alguma coisa na mente que é não-narrativa, quem sabe, não-lingüítica,
e que está do lado do inconsciente. O eu é uma narrativa para dar conta desse nãocomunicável. A segunda leitura sugere há algo de errado com as narrativas, que elas
devem ser “destraduzidas”. O autor não deixa claro, no entanto, o que colocar no lugar
das narrativas “egóicas” quando todas elas forem desconstruídas.
Aceitar a primeira leitura é aceitar o princípio de Medéia. É trazer de volta as
paixões. Ora, mas a psicanálise deve então recusar a existência das paixões? Não, claro
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que não. O que a psicanálise deve recusar é tratar as paixões como algo extralingüístico.
Uma passagem de Jurandir é extremamente elucidativa quanto a esse problema:

O que é uma pulsão? O que pode ser uma pulsão, exceto aquilo descrito nos
enunciados pulsionais (...)! Alguém sabe dizer o que é uma pulsão, a não ser
dizendo que tal desejo, tal defesa, tal pensamento, tal reação porta a marca do
pulsional? Mas que marca é essa? O pulsional é a passagem ao ato; a
intensidade ou a força desmesurada do desejo; a intempestividade do impulso; a
viscosidade ou a adesão indestrutível ao objeto ou ao fantasma? O que são todas
estas coisas, senão uma forma que encontramos de descrever modalidades
particulares de realizarmos ou não, satisfazermos ou não certos desejos! Como
pensar na pulsão como algo extralingüístico, a não ser assimilando-a a alguma
sensação? Existem outras definições do pulsional, dir-se-á! Claro! Existirão
tantas definições do pulsional quantas os analistas concordarem que são
definições do pulsional, dentro do jogo de linguagem psicanalítico. Cada uma
delas será uma nova realidade lingüística, verdadeira ou não conforme a
capacidade que tenha de resolver os problemas clínicos ou teóricos para os quais
forem criadas. (Costa, 1994, p. 55)

A conclusão de Jurandir não podia ser outra: é preciso falar para conhecer o
que é pulsão. Nesse momento, é bom esclarecer que pragmatistas como Jurandir e
Rorty não são idealistas lingüísticos. Eles não sugerem que a linguagem cria os objetos.
Árvores e estrelas existiam muito antes de haver enunciados sobre árvores e estrelas.
Para Jurandir e Rorty, “as frases da nossa linguagem apenas relacionam coisas com
outras coisas” (Rorty, 1991, p. 271). Isso não é diferente para com a pulsão. Mesmo se a
pulsão fosse vista como algo extralingüístico ela seria assimilada a uma sensação.
Mesmo nesse caso, trata-se de um jogo de linguagem. Não estou dizendo que as
sensações são linguagem. Estou dizendo que só podemos lidar com as sensações
falando sobre elas.
Quando o paciente come mais um bolo de chocolate, apesar de ter prometido
para si mesmo que nunca mais o faria, ele pode dizer: “eu não resisti, a vontade é mais
forte que eu” ou “quando como minha ansiedade diminui”. Depois de algum tempo de
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análise, ele pode dizer coisas como: “acho que tenho um buraco dentro de mim; sou
insaciável; curioso... isso funciona assim também nas minhas relações amorosas: eu
sempre quero mais e mais”. Mais algumas sessões, e ele passa a dizer: “comi de novo...
não sei esperar; penso que se eu não comer não vai ter mais”. O que está acontecendo
com esse paciente? Ele está fazendo novas descrições de “sua gula”. Ora ele a compara
com suas relações amorosas, ora ele usa metáforas para nomeá-la. O que era antes uma
difusa sensação (vontade, ansiedade, gula) começa a aparecer sob outras descrições. O
que antes era extralingüístico passa a ter uso em jogos de linguagem cada vez mais
complexos. Uma questão que se pode levantar é: mesmo antes do processo analítico a
“gula” já era toda a realidade lingüística que ela veio a se tornar? Não, mas quanto
melhores as traduções das sensações em narrativas relacionais159 mais amplas, mais se
terá a impressão de que sempre foi assim. É como se a linguagem agisse
retroativamente.
O caso descrito por William James do surdo-mudo, Mr. Ballard, que escreve que
ainda em sua infância, antes que pudesse falar, preocupava-se com Deus e o universo.
Wittgenstein (IF, §342) duvida que haja critérios dignos de confiança para essa tradução
– de seus “pensamentos sem linguagem” da infância para uma linguagem pública – que
faz Mr. Ballard. Esse caso extremo joga luz sobre os casos comuns:

Wittgenstein lança dúvidas, além disso, sobre a idéia de que quando falo,
preciso antes de pensar por meio de alguma espécie de simbolismo interno,
lingüístico ou mental, para em seguida traduzir meus pensamentos em
proferimentos de um simbolismo público diferente. Essa visão leva à
conseqüência absurda de que posso estar sempre enganado quanto a meus
159

Narrativa relacional é um pleonasmo. Toda narrativa está em relação com outras narrativas. Quero
somente enfatizar o caráter não-relacional das narrativas “pulsionais”. Quanto mais colocamos essas
narrativas em relação com outros aspectos da vida do sujeito, mais ricas serão suas descrições de si
mesmo. Poder-se-ia dizer: menos ligadas ao recalque. A resistência, pensada sob essa perspectiva, é
sobretudo medida pela incapacidade de fazer interligações entre conjuntos alternativos de descrições de si
mesmo.
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próprios pensamentos. Pois poderia interpretá-los incorretamente a partir de
meu arranjo interno de palavras ou imagens, ou ainda traduzi-los de forma
errônea para a linguagem de signos. (Glock, 1998, p. 275)

Como mostrei no capítulo 2, não se pode estar completamente enganado quanto
aos seus pensamentos. A crítica que faz Wittgenstein a Descartes vai nessa direção. É
preciso uma base sólida de certeza para que o engano seja possível. Mas aqui a questão
é problematizar a idéia de tradução entre essa “linguagem do pensamento” para a
linguagem pública. O caso de Mr. Ballard mostra que a aprendizagem da linguagem tem
um efeito retroativo. Isso não quer dizer necessariamente que experiências pretéritas
estejam sendo traduzidas. Tradução envolve critérios específicos que, nesse caso, não
estão presentes: acesso ao “texto” traduzido e reversão da tradução da língua alvo para a
língua de origem. Isso não quer dizer a tradução deva ser abandonada como metáfora
para o que acontece no mundo psíquico. Isso quer dizer que devemos ter cuidado ao
usar essa palavra, já que ela está imersa num jogo de linguagem mais ou menos
implícito. O problema é requerer para esse tipo de tradução psíquica os mesmos
elementos da tradução usual. Já tratei desses problemas no capítulo 5 e não preciso
voltar a eles aqui.
Vou resumir o que quero dizer. Laplanche faz críticas à perspectiva narrativista.
Há duas maneiras de se ler essas críticas. A primeira delas diz que nem tudo é narrativa,
por isso os narrativistas estariam equivocados. Sugeri que essa leitura está sob a égide
do princípio de Medéia, isto é, faz crer que o sujeito é dominado por paixões e
demônios não-lingüísticos. Recusei essa crítica mostrando que mesmo ao se supor algo
extralingüístico na mente, devo assimilá-lo a jogos de linguagem diversos: das
sensações, das metáforas etc.. Conclui que a propriedade retroativa de significação que
a linguagem tem e que pode levar à crença de que houve um tipo de tradução das
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sensações para a linguagem pública. Isso não necessariamente precisa acontecer, apesar
de ser uma metáfora útil para determinados propósitos.
Muito bem, a segunda leitura possível das críticas de Laplanche sugere que as
narrativas estão do lado do recalque, da síntese e não da análise. O neologismo
destraduzir sugere igualmente que a análise é uma desconstrução das narrativas egóicas.
A questão que coloco é a seguinte: se as narrativas egóicas forem todas destruídas, o
que vai sobrar? Lembro novamente da barca de Neurath. Não é possível desmontar um
barco em alto mar. Mas é possível fazer pequenos reparos ao longo do percurso. O
mesmo vale para a análise. Não é possível desmontar o eu completamente. É preciso
solo firme – mesmo que jamais isento de conflitos – para se analisar (desconstruir)
outros pedaços. O modelo aqui é o do auto-enriquecimento e não da purificação. Per
via di porre e não per via di levare. Já mostrei (cap. 5) que “a interpretação é uma
destradução para deixar o campo livre para uma tradução mais englobante”
(Laplanche, 1992v, p. 303). O critério para detectar o recalque não é a
presença/ausência de narrativa. É, antes, o tipo de narrativa que se faz em análise. Se a
narrativa é estanque e não relacional, pode-se supor a proximidade do recalcado. Se a
narrativa engloba mais aspectos da vida do sujeito, mais distante está do recalque. O
recalcamento é inversamente proporcional à liberdade que o sujeito tem de contar
estórias – em especial, estórias de futuro inusitado – sobre si mesmo.160

CONCLUSÃO: INCONSCIENTE E METÁFORAS

160

Cabe novamente chamar atenção quanto ao perigo da racioanlização engendrada por esse modelo.
“Mais narrativas” pode significar “mais reclaque”. A questão que se coloca e que ainda não consegui
resolver é estabelecer um critério que diferencie as narrativas de racionalização das narrativas-liberdade.
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A vantagem do pragmatismo lingüístico é a de jamais esconder de quem teoriza
ou pratica a psicanálise que toda e qualquer descrição do sujeito é mais uma
descrição e não a última e perene descrição. Dessa forma, os acordos teóricos
em torno da explicação ou compreensão das economias psíquicas individuais
tornam-se sempre acordos “até segunda ordem!”, até que, como no caso
mencionado no livro [Psicanálise e Pragmática, de Lúcio Marzagão], da
aprendiz de analista e seu supervisor, novas formas de subjetividade venham
revelar a potencialidade inovadora da linguagem, na modelagem de nosso
imaginário. (Costa, apud. Marzagão, 1996, p. 12-3)

O diálogo entre psicanálise e pragmatismo que pretendi fortalecer nessa
dissertação mostrou a força que têm as metáforas que usamos para descrever nossos
objetos de estudo – em especial o inconsciente. Adam Phillips (1995) vai na mesma
direção que Jurandir quando diz que “quando psicanalistas ficam muito tempo uns com
os outros, eles começam a acreditar na psicanálise” (p. xvi). Uma das conseqüências
nocivas dessa convivência é correr o risco, sempre presente, de transformar a
psicanálise num tipo de religião. Psicanalistas reunidos muitas vezes se esquecem que
eles estão somente contando estórias sobre estórias; “e que todas essas estórias estão
sujeitas a uma multiplicidade desconhecida de interpretações” (op. cit.).

Rorty e Davidson mostraram o inconsciente de uma forma diferente, mas não
completamente inusitada. Há germes dessa concepção nas próprias metáforas de Freud.
É muito difícil falar sobre o inconsciente sem deixar de imaginá-lo quando em vez
como um parceiro conversacional. É bem verdade que esse parceiro não é nada
“bonzinho”. Ele dá as caras e as cartas quando bem quer, à nossa revelia. Isso não
impede de aprendermos os porquês desse estranho dentro de nós. O mais curioso é que
aprender algo sobre ele, é aprender algo sobre como nos relacionamos com os outros.
Quando escolhi o poema de Creeley para ilustrar os argumentos de Rorty, pensei
em mostrar que, muitas vezes, o “eu penso” não conduz, como em Descartes, a um “eu
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sou”, mas a um “eu é”. Aquele poema também me ajudou a colocar em evidência a
possibilidade de pensar no inconsciente como um parceiro conversacional. Essa tese,
apesar das aparências, não está em contradição com as principais asserções já feitas
sobre o inconsciente. Ainda é possível preservar idéias como a inexistência do tempo, a
ausência do princípio da contradição e a ausência do negativo. Serão essas propriedades
exclusivas do inconsciente ou elas não se aplicariam à realidade psíquica como um
todo? Quando Davidson mostra que é mais interessante pesar a mente como uma rede
de atitudes proposicionais, é difícil atribuir características exclusivas para uma parte da
mente. Talvez seja mais interessante pensar que as características antes atribuídas ao
inconsciente possam ser válidas para a realidade psíquica como um todo. Esse é um
problema a ser desenvolvido numa pesquisa futura.

Uma crença é um hábito de ação, diz Peirce. Essa idéia é adotada pelo
pragmatismo. Metáforas são tipos muito especiais de crença que induzem a
determinados tipos de ação. Mostrei nessa dissertação como as metáforas de Laplanche
são ricas em conseqüências. A idéia de tradução, por exemplo, nos leva diretamente
para a clínica. Não se trata de um modelo abstrato. É um modelo de ação: o que vai
acontecer em análise é a reabertura de um processo que começou (e tentou se fechar) na
infância. O mesmo vale para as metáforas de Rorty. A idéia de um parceiro
conversacional nos ajuda a pensar como nossas “conversas internas” podem ser menos
sintomáticas e menos infelizes.

Gostaria de terminar essa dissertação com um parágrafo de Phillips (1995). Leio
esse trecho como uma importante ressalva sobre a concepção da psicanálise por parte
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dos pragmatistas. Uma crítica possível a essa concepção é dizer que o pragmatismo quer
transformar tudo em descrição, em narrativa, em linguagem. Como se eles não
acreditassem que algo escapasse à linguagem, para além ou para aquém. Não concordo
com essa crítica. O fato de não termos nada além do que a linguagem para nos
havermos com a realidade (psíquica ou externa), não faz do lingüístico tudo que há.
Pragmatistas e psicanalistas são adeptos à uma vida de infinita curiosidade. Ambos, de
formas diferentes talvez, recusam dar explicações “sistemáticas e definitivas” sobre seus
problemas – a linguagem, o inconsciente etc.. Como nos contos de fada, qualquer
tentativa de aprisionar os conceitos funcionaria como engaiolar os belos pássaros.
Aqueles deixam de significar, estes param de cantar. São essas as palavras de Phillips
que eu gostaria de fazer minhas:

A descrição de Freud da neurose obsessiva – um pressentimento do que a
psicanálise pode se tornar – é uma crítica do conhecimento como privilégio, e
do privilégio do conhecimento. O obsessivo expõe a violência, a pobreza de
espírito, de um certo tipo de expertise sobre o eu. Se a psicanálise também não
facilitasse a capacidade dos pacientes não se saberem, ela se tornaria meramente
uma outra maneira de fixar limites para o eu; e o analista se tornaria um experto
em possibilidade humana, algo que ninguém jamais poderia ser, não obstante o
posicionamento de nossas próprias autoridades favoritas. Há sempre muitas e
boas razões para ser impressionado pela impossibilidade. No seu melhor, a
psicanálise pode nos mostrar tanto o que nós temos em mente (what we have in
mind), quanto com o que nos importamos (what we mind about), e a relação, se
houver, entre eles. Mas ela não pode nos dizer o que nós podemos ser. Ela pode
nos dizer, entretanto, que a prescrição começa quando a curiosidade termina.
Muita definição deixa muito de fora. (Phillips, 1995, p. 104).
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