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Resumo 
 
 
 
 
 

Peyon, Eduardo Rodrigues; Rudge, Ana Maria de Toledo Piza. Poesia, 
Psicanálise e a Construção do Conhecimento: Reverberações. Rio de 
Janeiro, 2008. 264p. Dissertação de Mestrado – Departamento de Psicologia, 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. 

 
 
 

Essa dissertação de mestrado aborda as relações da poesia com a psicanálise 

buscando compreender a importância da primeira para a construção teórica da 

segunda. Assim, num primeiro momento buscou-se traçar um breve percurso acerca 

da poesia, para depois se adentrar a obra de Freud interrogando por que ele citou 

tanto os poetas. Nesse sentido, a diferenciação entre processos primários e 

secundários, além das noções de facilitação (Bahnung) e a posteriori 

(Nächtraglichkeit) são investigadas como importantes para uma articulação em torno 

da originariedade poética. Num segundo momento da dissertação, a partir da noção 

derridiana de différance, questiona-se o uso da poesia como exemplo ilustrativo da 

efetividade de uma teoria. Essa discussão é feita a partir do seminário de Lacan sobre 

o conto The Purloined Letter de E.A.Poe e sua conclusão de que uma carta sempre 

chega ao seu destino. 

 
 
 
Palavras-Chave 
 
 

Poesia; Psicanálise; Facilitação (Bahnung); A Posteriori (Nächtraglichkeit); 

Processos Primários; Différance; Physis;  
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Abstract 
 
 
 
 
 

Peyon, Eduardo Rodrigues; Rudge, Ana Maria de Toledo Piza. Poetry, 
Psychoanalysis and the Construction of Knowledge: Reverberations. Rio 
de Janeiro, 2008. 264p. MSc Dissertation – Departamento de Psicologia, 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. 
 

 

 

This MSc dissertation focus is on the relationship of poetry and 

psychoanalysis, seeking to understand the importance of the first for the theoretical 

construction of the second. Thus, initially a brief tour on poetry is made, and then we 

enter the work of Freud questioning why he quoted the poets so often. Accordingly, 

the distinction between primary and secondary processes, in addition to the concepts 

of facilitation (Bahnung) and deffered action  (Nachträglichkeit) are investigated as 

important concepts to approach poetry originality. In a second moment of 

dissertation, from the Derrida’s notion of difference,  the use of poetry as an 

illustrative example of the effectiveness of a theory is questioned. This discussion 

takes as its starting point the seminar of Lacan on  The Purloined Letter of E. A. Poe 

and its conclusion that a letter always reaches its destination. 

 

 

Keywords 

 

Poetry; Psychoanalysis; Facilitation (Bahnung); Deffered action 

(Nachträglichkeit); Primary process; Différance; Physis. 
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  Futuros Amantes 

 
Não se afobe, não 
Que nada é prá já 

O amor não tem pressa 
Ele pode esperar em silêncio 

Num fundo de armário 
Na posta-restante 

Milênios, milênios 
No ar 

E quem sabe, então 
O Rio será 

Alguma cidade submersa 
Os escafandristas virão 

Explorar sua casa 
Seus quartos, suas coisas 

Sua alma, desvãos 
Sábios em vão 

Tentarão decifrar 
O eco de antigas palavras 

Fragmentos de cartas, poemas 
Mentiras, retratos, 

Vestígios de estranha civilização 
Não se afobe, não 
Que nada é prá já 

Amores serão sempre amáveis 
Futuros amantes, quiçá 

Se amarão sem saber 
Com o amor que eu um dia 

Deixei para você 
                          (Chico Buarque de Holanda) 

 
Toda literatura consiste num esforço para tornar a vida real. Como todos sabem, ainda 
quando agem sem saber, a vida é absolutamente irreal na sua realidade direta; os 
campos, as cidades, as idéias, são coisas absolutamente fictícias, filhas de nossa 
complexa sensação de nós mesmos. São intransmissíveis todas as impressões salvo se 
as tornarmos literárias. As crianças são muito literárias porque dizem como sentem e 
não como deve sentir quem sente segundo outra pessoa. 
                                                         (Fernado Pessoa, “A Maioria da Gente Enferma”) 
 
Liberdade completa ninguém desfruta: começamos oprimidos pela sintaxe e 
acabamos às voltas com a Delegacia de Ordem Política e Social, mas, nos estreitos 
limites a que nos coagem a gramática e a lei, ainda nos podemos mexer. 
                                                                (Graciliano Ramos, “Memórias do Cárcere”) 
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1  
Introdução: Entrincheirado numa Tríplice Fronteira: 

Psicanálise, Poesia e Conhecimento.  

 

The very spirit of philosophical enquiry seizes 

one province after another from the imagination, 

and the frontiers of Art are contracted as the  

boundaries of science are enlarged. 

(F. Schiller, On the Aesthetic Education of Man). 

 

La verdad como alumbramiento y ocultación 

del ente acontece al poetizarse. Todo arte es como  

dejar acontecer el advenimiento de la verdad del ente en 

cuanto tal, y por lo mismo es en essencia Poesia. 

  (M. Heidegger, El Origen de la Obra de Arte). 

 

Gostaria de abrir esse trabalho afirmando peremptoriamente que sua 

semente foi plantada durante o meu percurso analítico1. A poesia emerge na minha 

vida, como produção, articulada ao processo de associação livre e investigação do 

inconsciente sob a força da transferência. Desta forma, interrogar acerca da relação 

entre poesia e psicanálise atravessa a minha experiência pessoal com intensidade 

visceral. Essa mistura de honestidade intelectual e confissão se faz necessária 

porque a questão primordial, a ser desenvolvida aqui, não faria sentido se, nela, 

não se fizer presente a absoluta diferença, o impossível do outro que me tocou e 

toca, a partir e trans-entre-inter-sub-per-meado pelo mais próprio, íntimo e 

desconhecido outro de mim mesmo. Disso deriva a inevitável e incessante 

transformação e reescritura desse trabalho a cada leitura que merecer – seja por 

mim, seja por cada leitor que vier a fazê-lo, co-assinando-o.2 Por isso, 

contrariamente ao cânone moderno, que nos lembra de buscar o estável e universal 
                                                 
1 Faço referência acima de tudo à minha análise pessoal. Mas, incluo também os grupos de estudo, 
supervisões e a vinculação a uma instituição – o Instituto Cultural Freud – por um período de cinco 
anos, de 01/2001 a 02/2006. 
2 Nos diz Derrida: “A counter-signature is a signature which both confirms the first signature, the 
former signature, and nevertheless is opposed to it; and in any case it’s new, it’s my own signature 
[como autor de uma leitura]. A counter-signature is this strange alliance between following and not 
following, confirming and displacing; and displacing is the only way to pay homage, to do justice” 
(Derrida, 2003, p.10). Acredito que toda boa leitura seja uma re-escritura a qual envolve 
necessariamente uma traição ao autor. 
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quando se faz ciência, tomo como empreitada assegurar o lugar essencial do que 

não se rende às fórmulas e formas, às lógicas e matemáticas, mas que emerge 

sempre que nos deparamos com a questão do mistério de toda origem. Se existe 

algo a ser generalizado aqui é o indecidível do conhecimento3 e o fundamental 

papel da poesia na denúncia e costura desse devir incessante que caracteriza a 

physis
4 e as possibilidades humanas de expressá-la (re)-criando-a. 

Portanto, se esse trabalho apresenta um esforço acadêmico, o trabalho de 

rastrear e estudar uma determinada bibliografia, trata-se muito mais de um re-

conhecimento da importância e diferença do outro e não de uma busca por repetir 

ou redefinir conceitos estabelecidos ou, ainda, por estabelecer novas estruturas 

dentro ou fora do paradigma vigente. Optando por percorrer esse caminho clássico 

e responder às demandas da ciência moderna5, eu estaria afastando-me do que 

pretendi, aqui, estudar. O estabelecido é o horizonte a ser transposto sem que se 

trate de estabelecer uma nova ordem rígida, universal e fechada. Fazer isso, buscar 

estabelecer outros conceitos, seria romper os grilhões de uma clausura apenas para 

aprisionar-me numa outra. A estrutura permanente e subjacente, tomada como 

                                                 
3 O excesso de rigor num conceito, seja ele mais ou menos reducionista, porém buscando uma 
síntese, fecha portas. Os desdobramentos a partir do indecidível lançam questões àqueles que 
almejam o conceito rigoroso ou mesmo efetivo. Esse movimento do debate científico justifica em-
si-mesmo a presença no interior da Academia de um trabalho que parte de um cepticismo teórico 
em termos do que, grosseiramente, costuma-se nomear como universalidade do conceito ou da 
verdade científica. Lembro-me de uma frase essencial de Camus no seu belíssimo ensaio O Mito de 

Sísifo: “O Absurdo é a razão lúcida que constata seus limites” (1942/1989, p. 66). Assim, o que 
está em jogo nesse trabalho é o ponto de contato entre poesia e psicanálise como formas de abordar 
o que não se torna presente e, portanto, não pode ser entificado, substancializado, conceitualizado, 
mas que nos lança a esses movimentos buscadores de conhecimento. 
4 O termo physis, que tomo emprestado aos pensadores originários, parece-me melhor do que o 
termo natureza, marcado no discurso moderno por uma oposição binária com o termo cultura. A 
physis entendida aqui como emergência das coisas apresenta-se menos carregada dessa oposição – 
ou eu gostaria que assim fosse entendida. Prefiro pensar a articulação entre natureza e cultura 
através da noção derridiana de brisura. Brisura, aportuguesamento da palavra francesa brisure, 
implica numa articulação pela diferença. Desta forma, ocorre, simultaneamente, uma ruptura e uma 
juntura. Isso implica num desdobramento que não opõe natureza e cultura, sem, todavia, negar uma 
diferença. O conhecimento científico em sua coragem fálica recusa a physis como absolutamente 
outro. Talvez, por apontar para esse absolutamente outro, a psicanálise ainda sofra muita resistência 
por parte das “repúblicas” do saber e, para ser aceita, seja necessária uma entificação do 
inconsciente, cada vez mais objetivado e verificado pelo discurso das neurociências. Fique claro 
que o inconsciente o qual associo à poesia e à physis dos pensadores originários não aceita uma 
entificação ou estruturação total.  
5 Paradigma vigente e ciência moderna são, neste trabalho, sinônimos. Em linhas gerais, trata-se do 
modelo de conhecimento oriundo da Revolução Científica do século XVII, marcado pelo 
racionalismo, mecanicismo e empirismo que desembocaram no Positivismo Lógico. 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0610328/CA



 12 

representação efetiva do real e não como simples instrumento teórico para um 

entendimento possível e localizado, é a ilusão a ser superada. Por outro lado, não 

acredito estar rompendo paradigma algum com essa postura. O que ora apresento 

já vem batendo à porta do estabelecido e da ordem do discurso há tempos. 

Contudo, como vivemos um momento de crise epistemológica, numa dificuldade 

de superação do fracasso parcial da modernidade6, espero acrescentar algo na 

direção de um novo lugar epistemológico para as ciências no campo das chamadas 

Humanidades e, principalmente, discutir a questão do conhecimento no ponto de 

convergência entre poesia e psicanálise. 

Por que os psicanalistas, em sua maioria, valorizam o poético? E por que, 

muitas vezes, mesmo que não se trate da produção de versos, as pessoas em 

análise resvalam ou fincam raízes na poesia? E, antes de mais nada, por que Freud 

nos recomenda indagar aos poetas para irmos além do seu saber de psicanalista? 

Por que Lacan nos diz que é o artista quem desbrava o caminho para o 

psicanalista? Essas perguntas entremeadas, intrincadas numa armação complexa, 

atravessadas pela importância que escrever poesia e sentir poesia possuem na 

minha experiência há mais de uma década, são o próprio questionamento que 

causa e move esse trabalho. O que o poético nos ensina sobre o epistemológico? E 

sobre o objeto epistemológico da psicanálise? E sobre a forma de conhecer da 

psicanálise? 

Infelizmente, não posso aqui – nem teria competência para isso - retraçar o 

percurso epistemológico do ocidente e tentar entender a relação entre o poético e o 

filosófico/científico a cada contexto de produção de conhecimento. Investigar o 

lugar do poético em relação a cada momento do discurso oficial do saber seria uma 

forma de tentar estabelecer e caracterizar como essencial a vocação subversiva e 

rebelde da poesia pela própria impossibilidade de defini-la plenamente. A poesia 

                                                 
6 Especialmente no que diz respeito à busca de conhecimento no campo das chamadas 
Humanidades, mas também em função dos “rombos” – o termo é de Boaventura de Sousa Santos 
no seu importante Um Discurso Sobre as Ciências – que abalaram, a partir do interior das 
chamadas ciências da natureza, o paradigma da ciência moderna.  Esses rombos aconteceram em 
decorrência de novos conhecimentos que colocaram em questão postulados teóricos básicos sobre 
os quais se alicerçou a ciência moderna e que, de acordo com Santos (2006/1987), são: a teoria da 
relatividade de Einstein, a física quântica de Heisenberg e Bohr, o teorema da incompletude de 
Gödel e a teoria das estruturas dissipativas de Prigogine. 
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intensamente é, sem que possamos ou devamos, todavia, dizer o que ela é. 

Contudo, espero mostrar, no decorrer do trabalho, que os avanços da ciência 

moderna no seu conhecimento sobre a physis – transformada em natureza - vêm 

implicando também numa redução ou numa expectativa de redução do valor de 

verdade da poesia, sendo esta, portanto, excluída do campo do conhecimento 

oficial ou transformada em objeto do escrutínio racional com a fundação da 

Estética entendida como uma disciplina filosófica. A poesia, dentro dessa vertente, 

exprime um conhecimento, mas esse deve ceder à racionalidade científico-

filosófica como lugar superior no percurso do espírito. Hegel é o grande arauto 

dessa superação da verdade poética pela verdade filosófica a qual para ele é 

necessariamente vinculada à verdade científica. O fato é que, desde Platão, a 

poesia ficou excluída – ou limitada, censurada, policiada - do campo oficial do 

conhecimento e do poder, e, ao mesmo tempo, a sabedoria popular sempre a 

consagrou e consagra até hoje como um lugar onde se apresentam verdades sobre 

a vida. 

Por que o avanço da ciência diminuiria o valor de verdade da poesia? Por 

que o conhecimento estabelecido dentro do campo das ciências, com suas 

exigências discursivas e metodológicas, superaria a expressão poética das coisas 

da natureza no que concerne ao conhecimento? Se a poesia surge, como adiante 

tentarei expor, na obra de Vico (1999/1744), como possibilidade originária de 

resposta humana frente ao mistério da vida, e como filha de nossa ignorância 

perante este, tal condição deve fazer dela e da arte, esta entendida aqui, nas suas 

diferentes formas de expressão, como um desdobramento do momento poético, 

uma forma bruta ou tosca de conhecimento? A ciência seria uma superação do 

modo poético de conhecimento do que se apresenta aos sentidos como outro, como 

desconhecido, como enigmático? Ou, por outro lado, não será a vocação 

indefinível e indecidível da poesia, ao carregar, na sua (im)-precisão epistêmica, a 

(im)-possibilidade de determinação da origem do universo e da vida, um obstáculo 

ao discurso enclausurador que se funda com o estabelecimento do logos? O 

poético e seus devires seriam, segundo meu entendimento, a manifestação mais 

originária na busca por uma compreensão da vida, o ponto de desaparecimento do 
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ser, ali onde o verbo emerge como princípio sem origem determinável e, portanto, 

denunciariam pela sua força inenclausurável os limites da filosofia e da ciência. A 

poesia é emergência do ser, do desejo, da paixão e de uma ânsia visceral por 

compreender, que estão plenamente articulados na busca por uma compreensão do 

mundo que se faz enigmático e causa perplexidade e pasmo. O estabelecimento da 

ciência moderna não suprime a questão sobre a origem7 e é pelo retorno desse 

mistério, a cada momento, a cada local, a cada grupo e a cada pessoa, no 

nascimento e na morte, que a poesia se faz necessária como criação que possibilita 

conhecer. Não houve nem haverá superação do poético! Afinal, o animal humano 

não pode ser excluído dos seus processos de construção de conhecimento. E, 

estando incluído, não há como construir conhecimento sem a presença do poético, 

isto é, da sensibilidade, da intuição e da imaginação na relação com o outro, íntimo 

e estranho, próximo e distante, entremeando, entrelaçando, entrevendo e 

entrevisto, num jogar imprevisível. 

E, considerando-se essa reflexão sobre a poesia, que fascinante ciência ou 

campo do conhecimento é esse, chamado psicanálise, que recorre à poesia para 

apreender ou melhor olhar seu objeto? Se a ciência e a poesia, na demarcação de 

suas fronteiras e territórios, afastam-se uma da outra, por que então Freud cita 

Goethe e Shakespeare incessantemente, mesmo estando imbuído do projeto de 

construir uma ciência dentro do cânone científico da modernidade? Por que nos 

diz que a interpretação de um sonho assemelha-se a uma frase poética? Que objeto 

do conhecimento é esse que insiste em escapulir do discurso lógico e da 

objetividade, mas que se faz necessário e essencial quando o ser humano aceita 

aproximar-se das causas mais íntimas e limites mais viscerais de suas palavras, 

sentimentos e do próprio corpo? Que coisa é essa que não deixa apagar a diferença 

                                                 
7 Origem aqui não deve ser entendida como ponto inicial e externo de uma seqüência histórica 
cronológica e linear-causal, mas sim como emergência incessante do originário, que se re-envia, se 
re-apresenta, se re-inicia e se re-vela, sem jamais presentificar-se. Manuel Antônio de Castro 
aborda bem essa questão diferenciando origem e originário: “A origem é causal e linear. O 
originário não. Ele é como a fonte que alimenta sempre o rio, esteja em que altura estiver a sua 
correnteza, da nascente à foz. Originária é a Terra, que sempre é a permanente fonte de toda vida e 
de todos os viventes, inclusive nós” (Castro, 2004, p.19). 
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que inaugura a própria vida? Coisa que não se desvela8 na investigação 

laboratorial, nem nos exames mais modernos de nosso cérebro, nem através dos 

usos mais lógicos e racionais da palavra, coisa que não se mede, coisa que se 

grava, que se imprime como hieróglifo em nossos corações quando assinamos e 

tomamos como nossa a poesia que um outro9, contemporâneo ou pré-histórico, por 

simples presença ou gesto, olhar ou palavra, texto ou ruído, nos enviou!  

Articular poesia, psicanálise e epistemologia mostrou-se uma tarefa com 

muitos caminhos, com muitos desvios possíveis, muitas vezes me confundindo nas 

pesquisas e fazendo com que eu mergulhasse em autores cujas obras em-si-

mesmas já mereceriam anos de estudo. Obviamente, para resgatar-me desse 

turbilhão de possibilidades precisei de afiada cuchila para recortar um caminho 

possível. Mesmo que, como nos célebres versos de Antonio Machado10, trate-se de 

fazer o caminho a cada passo, a cada chegada do incessantemente a chegar, a cada 

instante, a cada leitura, a cada verso, sem sossego. Assim, atravessado pela 

perplexidade moderna de uma ordem fragmentada, reencontrei no caminhar desse 

trabalho o espaçamento que a morte de Deus11, entendido como uma origem 

absoluta e inquestionável, exterior e definitiva da vida, nos (re)-lançou. 

                                                 
8 Ao longo de todo trabalho estará presente uma importante distinção entre des-velar e re-velar. O 
des-velamento pressupõe algo que se encontra por trás ou sob o véu. A re-velação é aqui entendida 
como a possibilidade de velar novamente o mistério. A re-velação supera, a cada vez, a metáfora 
que não mais funciona e oferece uma nova possibilidade de cortina ou véu diante do enigmático, 
absurdo e/ou misterioso, sem contudo pontuar um Fim ou garantir uma presença. É importante 
frisar que o mistério ou absurdo já são metáforas, pois não me parece existir, para nós, uma 
realidade separada da linguagem. Mesmo o nada ou a falta já são linguagem, sendo, portanto, parte 
de um jogo. 
9 Esse outro pode ser o silêncio de uma rocha ou o pôr do sol, mas também um ato humano. 
10 “Caminante, son tus huellas  
el camino y nada más;  
Caminante, no hay camino,  
se hace camino al andar.  
Al andar se hace el camino,  
y al volver la vista atrás  
se ve la senda que nunca  
se ha de volver a pisar.  
Caminante no hay camino  
sino estelas en la mar” (Proverbios y Cantares XXIX, Antonio Machado). 
11 Uma das pretensões da ciência moderna era responder às questões que Deus vinha respondendo 
durante séculos. Freud, num de seus momentos mais iluministas, termina seu livro sobre a religião 
com a seguinte frase: “Não, nossa ciência não é uma ilusão. Ilusão seria imaginar que aquilo que a 
ciência não nos pode dar, podemos conseguir em outro lugar” (Freud, 1927, p. 71). Assim, 
reconhece os limites da ciência, mas afirma que encontrar as respostas em Deus é uma ilusão. 
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Espaçamento para o qual a chegada do poético é, desde Homero12, um remendo, 

jamais uma plenitude, mesmo que possa, em alguns momentos, ter assumido o 

lugar de uma revelação definitiva, isto é, de um desvelamento. Afinal, é como 

palavra divina que a poesia surge; mas, que poético é esse que insiste em re-velar, 

em velar novamente, especialmente nos momentos em que as figuras da certeza 

absoluta, sejam as religiosas, sejam as científicas, mostram suas fraturas e ilusões? 

Esse espaçamento originário - que a religião e a ciência desejaram suturar- é o 

fosso cuja aliança filosófica entre a voz e a verdade positiva do fenômeno, entre a 

racionalidade e o conhecimento, entre a representação e a coisa, denunciada por 

Jacques Derrida (2004/1967), tentou eliminar desde a instauração do discurso 

filosófico e sua pretensão de alcançar verdades estáticas, universais e eternas, isto 

é, ideais. Contudo, a sensibilidade ao que do outro denuncia a verdade desse 

espaçamento é o próprio lugar da poesia e seu modo de conhecer. O conhecimento 

não pode ser verdadeiro se exclui a existência e seu mistério, ou melhor, tal 

conhecimento objetivo fornece tecnologia e cimento, mas não possibilita ao ser 

humano habitar seu corpo e sua casa, seu próprio mais desconhecido e essencial. 

Assim, minha proposta inicial era retraçar o percurso epistemológico no 

âmbito da filosofia que, no dizer de Heidegger13, é e só pode ser ocidental e 

oriunda da Grécia, circunscrevendo os seus principais modelos epistemológicos, 

isto é, os diferentes momentos e figuras do sobre como conhecer as coisas da 

physis e como validar esse conhecimento. Retraçando esse percurso eu esperava 

deixar nítida a subversão empreendida por Freud, mesmo ele buscando ser um 

cientista nos moldes do paradigma moderno, ao formular a noção de inconsciente. 

                                                 
12 E possivelmente desde antes de Homero. Contudo, este, por termos acesso ao seu legado, 
apresenta-se como origem possível de ser historicizada da poesia. A origem impossível segue (a)-

presentificando-se a cada novo poetizar.  Sobre a possibilidade de ter havido poetas antes de 
Homero, nos diz Vidal-Naquet: “Houve poetas épicos antes de Homero? Muito provavelmente sim, 
mas nós não temos meio algum de conhecê-los. Houve poetas épicos contemporâneos dos autores 
da Ilíada e da Odisséia? Não há nenhuma dúvida” (2002/2000, p. 127).  
Fica a ressalva de que a poesia pode ter sido, em alguns momentos, veículo de uma divindade única 
se entendermos que o texto sagrado é dogmático e não poético. Se a palavra de Deus abre-se ao 
múltiplo, Deus torna-se deus, isto é physis, e a palavra sagrada torna-se poesia. 
13 “O velho nome ‘filosofia’ aparece no âmbito do começo do pensamento ocidental. No modo 
grego de pensar significa: amizade pelo que constitui o a-se-pensar.  
(...) Em sua essência a ‘filosofia’ é tão originariamente ocidental que carrega dentro de si o 
fundamento da história do Ocidente” (Heidegger, 1943/1998: p.17).  
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Tal subversão aponta os limites de todo conhecimento construído pela consciência 

ao afirmar que “o eu não é o senhor da sua própria casa” (Freud, 1917, p. 178, 

grifos do autor). Emerge conseqüentemente a pergunta: como se valida um 

conhecimento após a descoberta do inconsciente? E de que lugar brota o saber 

poético se ele abre caminhos para os psicanalistas? Ou ainda, onde se encontram 

poesia e psicanálise? 

Se a epistemologia delimita e formaliza os modos para alcançar e validar 

um conhecimento como verdadeiro, a psicanálise veio abalar seus cânones 

estabelecidos, ao longo de 25 séculos, desde a fundação do discurso filosófico por 

Platão que aconteceu após a ruptura empreendida pelos filósofos originários, 

chamados pré-socráticos, com o pensamento mítico. A dimensão do poético foi 

convocada por Freud em diversos momentos da sua elaboração teórica e esta 

carregava uma semente de ruptura com o discurso filosófico e científico 

ocidental14. O poeta abre caminhos para o psicanalista nos diz Freud (1907) no seu 

trabalho sobre o romance Gradiva de W. Jensen. Teríamos aí uma reedição do que 

Vico (1744) sustenta ao afirmar que a sabedoria poética é a dos sentidos e a 

sabedoria filosófica a da razão? Sendo a primeira condição de possibilidade para a 

segunda?! Isto é, aonde os sentidos chegam primeiro, depois pode chegar a 

racionalidade? Ou seja, abre o poeta caminhos em decorrência de sua sensibilidade 

e imaginação? Pode a razão adentrar todos esses espaços do coração? Não é essa 

concepção prisioneira de um dualismo caduco entre uma mente racional e um 

corpo sensual? Entre razão cerebral e emoção visceral? Entre um pensamento 

arrogante que se coloca fora ou acima da natureza e a própria existência do animal 

humano na physis?  

Assim, se a psicanálise coloca em questão os modos tradicionais de afirmar 

um conhecimento ao apontar para uma “outra cena”, fora da consciência, mas 

tendo efeitos diretos sobre esta, trazendo, portanto, toda uma nova concepção de 

intencionalidade e causalidade, podemos afirmar que ela torna necessária uma 

                                                 
14 Carlos Plastino (in Santos, 2006/2003), utilizando-se da palavra empregada por Boaventura 
Santos, considera a psicanálise o quinto “rombo” no paradigma da ciência moderna.  
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reflexão epistemológica15. Se a poesia abre caminhos para a compreensão do 

inconsciente, ela deve poder nos ensinar algo sobre o próprio lugar epistemológico 

da psicanálise, algo sobre esse saber que envolve na sua construção um 

desconhecido sempre presente, um objeto que retorna, íntimo e estranho, a cada 

chegada do outro na sua insistente e irredutível diferença. O poético se faz 

necessário sempre que a ignorância se apresenta ao bicho humano, e pode haver 

maior ignorância do que aquela referente à própria origem e ao próprio corpo, no 

ponto mesmo onde a estranheza, pelo esvaziamento do sentido, conduz à 

perplexidade e convoca a sensibilidade e a imaginação? 

Contudo, a tarefa de articular esses termos, desde a epistémè dos primeiros 

filósofos, mostrou-se hercúlea e ampla demais para um trabalho de mestrado sem 

um foco que circunscrevesse a um momento específico a articulação entre 

psicanálise, epistemologia e poesia. Ao invés de navegar pelos mares da 

epistemologia desde o momento pseudo-originário em que Tales de Mileto 

formulou um arkhê não mítico para a existência de todas as coisas até os debates, 

ao longo de séculos, sobre como fazer ciência e, depois, inserir Freud e a poesia 

nesse percurso, foi necessário, para evitar leituras apressadas de autores 

importantes para o campo do “como conhecer e validar o conhecimento”, 

restringir o debate a um certo ponto desse percurso. Foi necessário, por assim 

dizer, um recorte bem delimitado da questão a ser desenvolvida. 

Desta forma, a dissertação possuirá quatro partes principais na tentativa de 

investigar essa questão dentro de um percurso circunscrito.  Na primeira delas 

discutirei brevemente o estatuto do poético. Nessa parte não terei a pretensão de 

esgotar o vastíssimo campo de estudo da Poética e da Estética, mas sim de situar a 

minha visão sobre o poético após revisar alguns trabalhos nessa área. Na segunda 

                                                 
15 O próprio Freud almejava estudar as relações entre a epistemologia e a psicanálise, isto é, refletir 
sobre os impactos de sua práxis na concepção de conhecimento e construção de saber vigente.  Nos 
diz Plastino (2003/2006): “O impacto da descoberta do inconsciente e de sua forma específica de 
operar sobre a problemática epistemológica não escapou à percepção de Freud. E, embora não 
tenha dedicado a essa questão nenhum estudo sistemático, tinha desde cedo a convicção desse 
impacto, como mostra sua declaração de ter “o vislumbre de uma idéia para um estudo sobre o 
problema epistemológico do inconsciente” (Freud-Jung, Carta do 01 de julho de 1907, 1976:112)” 
(in Santos, 2006/2003, p. 446). 
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etapa do trabalho, já munido dessa definição16 do poético, vou apresentar alguns 

trabalhos de Freud nos quais podemos vislumbrar um questionamento 

epistemológico articulado ao uso que o psicanalista faz da poesia em sua obra e à 

afirmação do inconsciente. Na terceira parte debaterei a leitura que o filósofo 

franco-argelino Jacques Derrida empreendeu da obra de Freud a partir de suas 

concepções sobre a escritura e a diferença e também suas reflexões sobre a pulsão 

de morte, a noção de arquivo e a de animot. Por fim, no momento do exemplo, 

utilizarei o encontro entre Lacan, um psicanalista, Derrida, um filósofo atento às 

questões que a psicanálise impôs à filosofia17 e Edgar Allan Poe, o poeta cujo 

conto The Purloined Letter é utilizado para um debate sobre o estatuto estrutural 

do inconsciente. Afinal, as cartas podem extraviar-se? Podem não chegar a seus 

destinos? A poesia é o próprio motivo desse extravio? Como afirmar um 

conhecimento poético sem com isso arruinar a força disruptiva e disseminadora da 

poesia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 Definição que porta em seu seio uma recusa a toda definição permanente, estável, universal. 
Uma definição contraditória de saída. Não tenho o desejo nem a pretensão de que Poesia se torne 
um conceito fundamentado numa sistematização rigorosa. A precisão poética é caleidoscópica e 
relaciona-se com a criatividade e não com a argumentação rigorosa/filosófica.  
17 E a si mesma! 
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2  

 O Que Seria a Poesia se Pudéssemos Dizer o Que Ela É? 

 

-Pero el poema del que hablas, te equivocas, 

nunca fue nombrado así, ni tan arbitrariamente. 

- Acabas de decirlo. Eso que se está a punto de 

demostrar. Recuerda la pregunta: “Qué es...?” 

(ti estí, was ist..., istoria, episteme, philosophia). 

“Que es... ?” llora la desaparición del poema –  

otra catástrofe. Al anunciar eso que es tal como es, 

una pregunta saluda el nacimiento de la prosa. 

(Jacques Derrida, Che Cos’E La Poesia?). 

 

Se os poetas dizem o que não sabem, como poderei tentar definir o poético 

e a poesia? Se a poesia possui um ser, sua característica é a própria 

impossibilidade de afirmar o que é. Por outro lado, a poesia possui uma precisão, 

re-vela uma verdade, fornece uma medida, cria um novo véu para o mistério 

através da imaginação derivada da sensibilidade do poeta. Posso pensar então que 

a precisão poética reside numa contradição que nos indica, pela sua procedência 

no mais visceral outro, no mais íntimo estranho – aos quais o poeta abre seu 

coração, suas vísceras -, uma revelação. Revelar significa tirar o véu, fazer 

aparecer, mas se escandimos a palavra, re-velar pode ser entendido como velar 

novamente. Ou seja, retira-se um véu e coloca-se outro. Contudo, não se trata de 

uma mera substituição metafórica, pois no instante poético, o novo véu, que chega 

a partir desse outro íntimo ao qual o poeta abre seu ser, a partir desse 

visceralmente estranho que arrebata nossos intestinos, fígado e coração, esse re-

velado sustenta, por um momento, o existir do universo. A poesia dá chão ao 

animal humano. A poesia consegue suturar o impossível ali onde a ignorância 

emergiu na forma de perplexidade e possibilita ao bicho humano seguir habitando 

seu corpo e seu mundo. O que se encontra aí não é apenas da ordem do irredutível 

a qualquer discurso, mas justamente o que inaugura o discurso e faz crer na 

possibilidade de uma palavra ser plenamente. No instante poético o impossível do 

outro é, por meio da palavra, sem que estejamos no registro da loucura, mesmo 

que a poesia já carregue, em seu seio, o retorno do impossível de saber, o limite de 
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todo é, o retorno da origem perdida e da presença inexistente. Nesse sentido, a 

associação do brincar infantil e sua lucidez com a criação, empreendida por Freud 

em 1907, é fundamental. A criança não está louca durante a sua brincadeira, muito 

pelo contrário, ela está usando suas armas mais fundamentais e primevas ante o 

absurdo da vida, ante a novidade do mundo, que a toma tão intensamente, que a 

toma nitidamente como nos versos de Fernando Pessoa18, causando um pasmo 

inaugural, uma perplexidade originária. Assim, o envio da poesia como chegante 

originário, como emergência da origem impossível no tempo presente, como 

encontro com o surpreendente, marca essa alternância insuperável entre o que é e, 

no instante seguinte, o seu devir, ou seja, a impossibilidade de afirmar o que é, a 

diferença absoluta em incessante devir e (in)-constante chegar. A poesia dá chão 

ao animal humano sem, contudo, fazer disso um dogma ou um conhecimento 

mensurável matematicamente. O dogma e o conhecimento mensurável só podem 

acontecer após o momento poético, como desdobramento dessa sensibilidade 

originária e dentro de um modo – o nosso – de conhecer. Contudo, a partir de seu 

estabelecimento, o conhecimento tenta conter o poético, pois este denuncia sua 

fratura e a impossibilidade de sua plenitude. A poesia está em cada origem perdida 

e assim, no (re)-início que (re)-aparece constantemente. O princípio é a poesia – 

como verbo e ato, como conhecimento e desconhecimento, como escrita e 

apagamento, como resposta e pergunta, como articulação e ruptura. 

Portanto, ali onde a filosofia e a ciência tentam reter uma origem, garantir 

uma ordem, pro-por uma verdade objetiva, excluindo a sensibilidade, o imaginário 

                                                 
18 
“ O Meu olhar é nítido como um girassol 
Tenho o costume de andar pelas estradas 
Olhando para a direita e para a esquerda, 
E de vez em quando olhando para trás... 
E o que vejo a cada momento 
É aquilo que nunca antes eu tinha visto, 
E eu sei dar por isso muito bem... 
Sei ter o pasmo essencial 
Que tem uma criança se, ao nascer, 
Reparasse que nascera deveras... 
Sinto-me nascido a cada momento 
Para a eterna novidade do Mundo...” 
                    (Trecho de O Guardador de Rebanhos de Alberto Caeiro, um dos heterônimos de F. 
Pessoa). 
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e a pujança da vida, a poesia emerge no âmbito do que rompe com o discurso 

lógico-racional-objetivo. Mesmo a poesia mais clássica, super formalista e 

racionalizada, para ainda ser sentida como poesia, responde ao universo e ao outro 

através da sua sensibilidade mais originária a isso de surpreendente que chega e, 

por isso, torna possível seguir em frente no existir. O poético ocorre porque um 

chegante, um envio, um encontro recolocou em questão a própria verdade da vida. 

Portanto, como tentarei mostrar adiante, ao estudar o pensamento de Jacques 

Derrida, a poesia sempre ameaçou a ordem de discurso instaurada a partir de 

Platão. Afinal, se uma pessoa se abre ao poético ela percebe que toda lógica é um 

artifício e que, como corolário inevitável, todo saber e autoridade é questionável 

na sua origem. Nem tudo pode ser entendido pelas doze categorias lógicas do 

entendimento19 e não há como negar o aspecto ideológico e ético de todo 

conhecimento que se estabelece como soberano. Os âmbitos ou esferas do 

conhecimento (epistémè), da conduta ética (phronesis) e da criação/invenção 

(poiesis), separados pelo corpus aristotélico, estão sempre imbrincados, 

costurados, enlaçados na vida. 

 A ordem epistemológica ocidental, Freud a abalará, mesmo que dentro de 

uma contradição ante sua formação como cientista e seu desejo de que a 

psicanálise se estabelecesse como uma ciência. A vocação da psicanálise como 

discurso entre o científico e o poético, tendo implicações éticas, denunciará, sob a 

figura de uma ferida narcísica, a arrogância do discurso lógico centrado num Eu 

que pensa, que olha objetivamente e calcula, mas não vê a si mesmo – portador no 

seu seio de um outro - na relação imbricada com o outro. Essa é minha direção, 

pois a poesia afirma o ser com uma precisão absoluta20, talvez maior do que a de 

                                                 
19 As doze categorias do julgamento são as seguintes: unidade, pluralidade, e totalidade; afirmação, 
negação e limitação; substância, causalidade e reciprocidade; possibilidade, realidade e 
necessidade. “On whatever subject, or in whatever way our understanding may be exercised, we 
cannot think otherwise than within these twelve forms or methods, which, as above indicated, may 
in abstracto be viewed as general relations, and, after the precedent of Aristotle, be designed 
categories. These indicate all the modes possible in the interconnecting (Synthesis) of thoughts” 
(Chalibaus, 1854, p. 46). 
20 Na literatura os cegos costumam enxergar melhor, desde Tirésias até os personagens construídos 
por José Saramago, alguns anos atrás, no seu belíssimo Ensaio sobre a Cegueira, de 1995. A 
precisão poética reside no não saber o que diz do poeta, por não saber, por recusar, por não ver, ele 
tem que criar, inventar, poetar. 
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qualquer outro discurso, contudo, sua beleza está no fato de que essa operação não 

é eterna nem universal, mas sim absolutamente singular e sem um fechamento 

lógico, a cada vez, mesmo que possibilite vislumbrar algo permanente e universal 

nessa expressão do mais singular e em movimento. Cada poeta, em que pesem as 

técnicas descritas e redescritas nos estudos poéticos, acrescenta ou reinventa algo 

da língua e da vida, e a chegada de suas poesias segue, sob sua assinatura e de seus 

leitores/ouvintes, desdobrando. 

“Cheio de méritos/ mas poeticamente habita o homem esta terra” nos diz 

Hölderlin21, apontando que o poético é a medida inaugural do habitar do homem. 

Medida que não se contabiliza! Afirma Heidegger ao refletir sobre a poesia de 

Hölderlin:  

 

O habitar, contudo, só acontece se a poesia acontece com propriedade e, na 
verdade, no modo em que agora intuímos a sua essência, ou seja, como a tomada 
de uma medida para todo medir. Ela mesma é a medição em sentido próprio e 
não mera contagem com medidas previamente determinadas no intuito de 
efetivar projetos. A poesia não é, portanto, nenhum construir no sentido de 
instauração e edificação de coisas construídas. Todavia, como medição 
propriamente dita da dimensão do habitar, a poesia é um construir em sentido 
inaugural. É a poesia que permite ao homem habitar a sua essência. A poesia 
deixa habitar em sentido originário” (Heidegger, 2006/1954[1951], p.178).  

 

É o poético que dá solo ao ser humano, que possibilita a ele erguer sua 

morada, contudo, esse colocar em operação da verdade segue sendo convocado ao 

longo da vida de uma pessoa. A psicanálise, ao deixar falar sem preocupações 

lógicas, na busca de uma “fala livre”, deixa emergir sob o nome de inconsciente, a 

poesia singular de cada um, a poesia necessária para que cada um – devidamente 

inserido num local histórico – se sustente e habite a terra e o mundo. Nesse 

sentido, a poesia possibilita novos acordos, individuais e coletivos, para a 

organização do viver. 

Porém, como a poesia e o poético re-velam? E mais, pode o conhecimento 

científico, com suas exigências de objetividade e lógica ao buscar conhecer e 

definir o ser de cada coisa, definir a qualidade da palavra que denuncia ser 

                                                 
21 Esse verso é parte da poesia “No Azul Sereno Floresce” de Hölderlin e serviu de base para uma 
conferência proferida por Heidegger em 1951 (In Heidegger, 2006[1954], p.165). 
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impossível sustentar o é para além de um momento singular e individual? Ou seja, 

podem a ciência ou a filosofia definir ou explicar o ser do poético? Como podem 

dialogar ciência e poesia ou filosofia e poesia? E, nessa trincheira, onde entra a 

psicanálise? 

 

 

2.1 

A Poética no Âmbito do Nascimento da Filosofia 

 

O marco inaugural do pensamento filosófico é a afirmativa, por Tales de 

Mileto, no século VI a.C., da água, hydor, como príncipio, arkhê, de todas as 

coisas da physis. Ao relacionar a origem e constituição das coisas a um elemento 

natural, sem que esse elemento seja símbolo de uma divindade, o pensador milésio 

realiza uma mudança epistemológica, pois apresenta um enunciado sobre as 

coisas, em tudo está a água, que retira do discurso mítico a exclusividade do 

saber e do conhecimento. Se a força do mito não é recusada ou anulada, de 

qualquer forma, o mito já não é mais a única modalidade de discurso capaz de 

oferecer respostas sobre o que se apresenta na physis ao ser humano.  

 
The first filosophers were preoccupied with finding the source of all things, both 
in temporal and spatial dimensions. They wanted to know from what source the 
universe came, what was the substrate of all changes in the world; they attempted 
to delineate the layout of the universe and outline the first racional cosmogonies 
purified from mythological elements. (Drozdek, 1997, p.4) 
 
 
Esse passo, fundamental para a constituição do pensamento filosófico 

ocidental, não sem claudicações e rupturas posteriores, marca a abertura de um 

novo campo para a obtenção do conhecimento e da verdade, o campo do lógos, o 

campo do discurso racional que se diferencia do campo do mito, do mágico e do 

poético no encontro humano com as coisas e seu mistério. Isto é, no encontro do 

ser humano com o outro, com aquilo que lhe causa perplexidade, usando o termo 

grego, no enfrentamento do thauma. 
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Ao invés de um poeta-teólogo que revelaria a verdade sobre as coisas da 

physis ao narrar os mitos e estabelecer as cosmogonias, isto é, ao invés de um 

sábio cujo saber tinha sua garantia numa relação direta desse poeta-teólogo (Aedo, 

cantor) com o divino, por meio das musas, filhas da deusa memória (Mnemosyne), 

que o inspiravam e lhe transmitiam a verdade, passamos a ter o filósofo que, 

amigo do saber, desejante de saber, tomado por uma pulsão epistemofílica, 

reconhece a sua ignorância e estabelece uma nova atitude diante do discurso, uma 

atitude crítica. Essa atitude crítica é visível nos diálogos platônicos (apesar de ser 

anterior a eles) e tem uma relação profunda com o que se passava politicamente na 

Grécia a partir da instauração da democracia na ágora, na praça pública da Pólis, 

onde os cidadãos gregos (todo homem que falasse grego) defendiam suas posições 

políticas. Na praça pública da Pólis, a cidade-estado, cada cidadão marcava, pela 

fala pública, suas diferenças e, sob essa isonomia da cidadania, eram deliberadas 

as questões administrativas da vida na cidade22. 

O dogma, o saber absoluto, é duro, isto é, ele não está aberto à crítica. O 

saber revelado, seja ele mítico, mágico ou religioso, apresenta-se como 

inquestionável. O conhecimento que a Filosofia inaugura apresenta-se, ou deveria 

apresentar-se, como aberto ao debate. A própria palavra dialética significa isso: 

um diálogo no qual se busca a verdade. Contudo, esse debate estrutura-se, a partir 

de Platão (427 a.C. – 347 a.C.), como ambicioso de suturar essa abertura entre o 

pensamento e a coisa, alcançando uma resposta definitiva sobre o real – 

postulando a existência desse real aprioristicamente no mundo das idéias - numa 

relação de completude entre o pensamento e a coisa-em-si, sendo o pensamento 

verdadeiro aquele capaz de representar adequadamente a forma essencial das 

coisas existentes, sua idéia (eidos). 

 O sistema filosófico acabado seria justamente um caminho, um método 

lógico, para alcançar as verdades, para conhecer, sem recorrer ao transcendental 

                                                 
22 Por isso, a Retórica surge como um conhecimento que pode servir bem ao politico, como arma 
no debate público. Os sofistas, mestres da Retórica, vendem o saber discursar e persuadir sem 
preocupações com a verdade no sentido platônico. O problema dos sofistas não reside, para Platão, 
em seus métodos, mas sim em seus fins que desprezam a verdade – postulada por Platão como 
ideal, eterna e universal – e proporcionam a vitória política pela persuação, conforme o interesse 
pessoal. 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0610328/CA



 26 

(mas, fiando-se, em última instância, na crença numa verdade transcendente ou em 

Deus como princípio externo organizador), nem à dimensão da doxa, isto é, da 

mera opinião baseada na experiência bruta e enganadora dos sentidos e, podendo 

assim, alcançar a essência, a forma perfeita de cada coisa existente na physis. Da 

noética platônica à síntese final hegeliana trata-se, com algumas ruptutas e 

acréscimos no percurso do pensamento ocidental, do caminho para a formação do 

Espírito no vocabulário de Hegel. Com Hegel formaliza-se, como tentarei 

explicitar adiante, o sistema filosófico mais completo, capaz, segundo o filósofo de 

Stuttgart, de alcançar o saber absoluto. Hegel empiriciza a idéia platônica e indica 

o caminho para a síntese, isto é, o pleno acordo entre o conhecimento do sujeito e 

a verdade do objeto, não restando ao fim nenhuma obscuridade ou 

desconhecimento no real que resista à ciência.23 

 Portanto, desde a ruptura efetuada pelos Pré-Socráticos, os filósofos 

originários, a garantia de um saber sobre as coisas da physis não seria mais mítica, 

porém teórica, lógica, racional, e, posteriormente, com a ciência moderna, 

objetiva, laboratorial, científica. Os caminhos epistemológicos da ciência são os 

métodos e suas justificativas teóricas para um modo de busca da verdade sobre as 

coisas. Quem primeiro estabelece as bases desse caminho, bases que irão 

influenciar toda epistemologia ocidental é Platão com seu mundo das idéias 

perfeitas e Aristóteles com seu extenso corpo teórico. 

Para Platão existem as coisas reais, elas são as idéias puras que 

representam as formas perfeitas. Ou seja, existe a idéia pronta, eterna, imutável e o 

pleno conhecimento é o (re)-encontro24 íntegro, pela afirmação desse ser, com a 

                                                 
23 Nesse sentido, Heidegger, no seu retorno aos filósofos originários critica a filosofia hegeliana 
considerando-a não grega: “É que a referida suposição da metafísica hegeliana de que o universo 
não pode resistir à coragem do conhecimento, tendo que se oferecer para a vontade de um 
conhecimento incondicionalmente seguro, isto é, para a vontade da certeza absoluta, a experiência 
fundamental do pensamento de Hegel é absoluta e inteiramente não-grega. O universo é, em 
essência, sobretudo o que se vela, e por isso a “obscuridade” é essencial” (Heidegger, 1998[1943], 
p. 46). 
 
24 A alma seria imortal e já traria em-si o conhecimento das idéias puras. O conhecimento seria 
uma recordação das essências já conhecidas pela alma imortal do homem. “A alma, é pois, imortal; 
renasceu repetidas vezes na existência e contemplou todas as coisas existentes tanto na terra como 
no Hades e por isso não há nada que ela não conheça. (…) A nós compete unicamente nos 
esforçarmos e procurar sempre, sem descanso. Pois, sempre, toda investigação e ciência são apenas 
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idéia então recordada. A epistemologia em Platão é uma modalidade de 

conhecimento que envolve a crença numa essência e a constituição de um método, 

a dialética, com base na racionalidade e na lógica, capaz de fazer recordar e 

representar essas essências, o próprio real eterno e universal. No presente trabalho 

não me interessa um aprofundamento maior sobre a filosofia platônica, mas apenas 

marcar que esse ideal de uma representação exata, por meio do discurso racional e 

lógico consolidado no campo abstrato-teórico, atravessará toda epistemologia 

moderna. Afinal, Galileu e depois Descartes são profundos admiradores de Platão 

e sustentam o ideal de um real a ser plenamente representado por uma teoria, por 

um pensamento que se adeque perfeitamente a coisa, sem brechas, contudo 

abstrato. Assim, Platão rompe com o mito, mas não com a fé. Afinal, a existência 

de formas eternas e universais, a essência de cada coisa, apenas obtém garantia 

através da crença nesse mundo das idéias, espécie de paraíso da verdade por onde 

as almas teriam passado. 

O outro ponto a ser levantado, fundamental para mim nesse trabalho, é que 

Platão exclui o conhecimento poético de sua cidade ideal. Por que o fundador da 

Academia expulsa o poeta de sua cidade ideal? No seu longo diálogo A República, 

o filósofo estabelece como seria a educação dos homens destinados a proteger e 

governar essa cidade, seus guardiões e, entre estes, os mais hábeis, os reis-

filósofos. É justamente ao tratar da formação do homem ideal, o guardião-filósofo-

governador, que Platão aborda a poesia. Nos livros II e III de sua República, a 

poesia é incluída na educação desses futuros grandes homens e líderes, mas sujeita 

a censuras. Sendo a poesia enquadrada no grupo das imitações – na verdade, 

apenas a filosofia nos elevaria para além das miméticas, mais ou menos 

elaboradas, do real –seu ensino deve restringir-se às poesias que tratam do Bem, 

que imitam o Bem. Atualmente, seria algo como proibir que crianças lessem livros 

de ficção que questionassem o Bem estabelecido ou algum valor tradicional. O 

                                                                                                                                       
simples recordação” (Platão, Mênon, s/d, p. 55). Ou: “a inteligência do homem deve se exercer 
segundo aquilo que se chama Idéia; isto é, elevar-se da multiplicidade das sensações à unidade 
racional. Ora, esta faculdade não é mais que a recordação das Verdades Eternas que a nossa alma 
contemplou quando acompanhou a alma divina nas suas evoluções. (…) Como já disse, a alma 
humana, dada a sua própria natureza, contemplou o Ser verdadeiro.” (Platão, Fedro, s/d, p.154 e 
155). O filósofo é, portanto, o homem que busca elevar-se e conseguir uma recordação nítida e 
precisa das Idéias. 
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objetivo pedagógico era impedir que os futuros guardiões da cidade, no intuito de 

formá-los como homens justos, tivessem contato com poesias que tratassem de 

temas relacionados aos vícios e gozos do corpo, podendo assim desvirtuá-los. 

Platão censura várias passagens de Homero que mostram os deuses sentindo 

emoções indesejáveis ou tomando decisões impulsivamente. A humanidade – e, 

portanto, a poesia - que habitava os deuses na obra de Homero é censurada por 

Platão, pois a justiça depende de uma educação que exclua a poesia, pois esta imita 

sentimentos considerados pelo filósofo como não nobres e virtuosos. A boa 

educação é uma ideologia que censura a sabedoria poética conforme os valores a 

serem inculcados no educando.  

Contudo, na parte final (o Livro X) de sua República, Sócrates-Platão vai 

além e passa a recusar totalmente a poesia. Ele afirma então que não existe relação 

entre a poesia e a verdade e, portanto, essa não pode ser uma modalidade de 

conhecimento das coisas. A poesia nubla a verdadeira natureza das coisas sendo 

uma cópia das cópias25. Desta forma, estamos muito distante do mundo das 

essências, isto é, do real universal e eterno a ser alcançado pelo filósofo. Adriana 

Natrielli (2003) resume bem esse capítulo da República: 

 

O livro X tem basicamente três objetivos: o de esclarecer qual a natureza da 
mimese que é a base da poesia imitativa (595a - 598d), o de mostrar que os poetas 
não tem conhecimentos (episteme) verdadeiros sobre os assuntos de que parecem 
falar tão bem, iludindo a inteligência dos espectadores através do encanto da 
poesia (598d – 602c) e, por fim, o de associar a poesia à pior parte da alma em 
detrimento da parte mais sábia e racional que deveria governar as demais (602c – 
608b). (Natrielli, 2003, p. 10) 

 

 Portanto, a poesia fica excluída do campo do conhecimento válido. Sua 

ligação com os sentidos e a sensibilidade, que serão por mim valorizados no 

presente trabalho, são os motivos de sua exclusão do campo de conhecimento que 

se inaugura, o campo filosófico que irá orientar toda produção de discurso no 

                                                 
25 A poesia seria a cópia de uma cópia. Ou seja, se uma cadeira feita por um artesão é uma cópia da 
idéia de cadeira, um texto ou pintura que re-tratasse uma cadeira seria uma cópia da cópia porque 
imitaria o artefato feito pelo homem e sua relação com a idéia (eidos) seria distante e confundida 
pelos sentidos. A filosofia seria o caminho para a libertação da caverna e suas sombras. A poesia 
apenas uma modalidade de cópia; e bastante perigosa. 
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ocidente. A poesia possui, segundo Platão, uma relação inferior com o ser e é a 

filosofia quem pode alcançar o conhecimento verdadeiro sobre as coisas. Sendo 

subordinada à educação e não podendo corromper a relação entre o Bem e o Belo, 

a poesia torna-se uma técnica a serviço do Estado26. É interessante ressaltar que já 

em Platão27, com a exclusão da sabedoria poética de sua República, pode-se 

perceber aquilo que Boaventura de Sousa Santos (2006/1987) vai assinalar como 

uma das características marcantes do paradigma científico dominante da 

modernidade: a exclusão e invalidação das demais modalidades de conhecimento: 

 
Sendo um modelo global, a nova racionalidade científica é também um modelo 
totalitário, na medida em que nega o caráter racional a todas as formas de 
conhecimento que se não pautarem pelos seus princípios epistemológicos e pelas 
suas regras metodológicas. (Santos, 2006/1987, p. 21). 
 
O modelo epistemológico reinante durante a modernidade, estabelecido a 

partir da Revolução Científica dos séculos XVI e XVII, é uma derivação do 

discurso estabelecido por Platão, valorizando a abstração teórica, lógico-racional, 

para acessar o real da maneira correta encontrando a essência, isto é, a perfeita 

adequação entre o pensamento e a coisa, de forma que a palavra enuncie o Ser 

num presente absoluto. Como veremos adiante no pensamento de Jacques Derrida 

(2004/1967), esse modelo epistemológico enclausurou – e segue enclausurando - 

nosso discurso durante 25 séculos e estabeleceu o que Derrida (2004/1967) 

nomeou “Logocentrismo” que está associado ao “Fonocentrismo” e também ao 

“Falocentrismo28”. 

Posso dizer, portanto, que Platão recusava à poesia uma intimidade com a 

verdade. A poesia seria lugar da ilusão e a filosofia, esta sim, conduziria à verdade, 

isto é, ao conhecimento das essências, da forma plena do ser de cada coisa, a Idéia. 

                                                 
26 É importante ressaltar que Platão reconhece que a poesia envolve uma relação com as musas 
mais do que com a razão: “Mas quem se aproxima dos umbrais da arte poética, sem o delírio que as 
Musas provocam, julgando que apenas pelo raciocínio será bom poeta, sê-lo-á imperfeito, pois que 
a obra poética inteligente se ofusca perante aquela que nasce do delírio” (Platão, Fedro, s/d, p. 150 
e 151). Mas, é justamente esse delírio que a afasta da verdade na visão de Platão. 
27Platão, sendo um homem de origem rica, jamais incomodou o status quo como fez Sócrates, filho 
de uma parteira, que foi condenado à morte por subversão e, acatando a decisão jurídica, recusou 
todas as possibilidades de fuga propostas por seus amigos nos dias que antecederam sua morte. 
28 Sucintamente, o Logocentrismo, o Fonocentrismo e o Falocentrismo são respectivamente, 
conforme Derrida, o primado do logos, o primado da voz e o primado do falo como origens ou 
princípios ordenadores e soberanos do nosso pensamento, e são característicos da metafísica. 
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Já Aristóteles, que viveu de 384 a 322 a.C., diferentemente de Platão, atribuía à 

poesia uma relação com a verdade e, por isso, investigar a sua Poética pareceu-me 

um bom passo para iniciar uma caminhada na busca por uma compreensão do 

poético. Sendo uma obra cuja exegese vem acontecendo há mais de cinco séculos, 

desde sua tradução para o latim em 149829, não pretendo nada mais que um breve 

debate com algumas passagens desse texto fundante. 

Contudo, antes de entrar no texto de Aristóteles, vale lembrar quais são os 

objetivos de uma poética. Desde seu marco inaugural, com este texto aristotélico, a 

poética aparece vinculada à retórica, buscando estudar e explicar a técnica da 

poesia, isto é, os recursos estilísticos utilizados pelo poeta na sua arte. Usualmente, 

a poética não trata do que considero mais valioso no poético, ou seja, sua força 

originária e sua sensibilidade30, mas sim de reconhecer e classificar seus estilos e 

recursos estilísticos. Obviamente, reconhecemos que o efeito poético não existe 

sem o domínio da técnica, mas esta não é fria e racional, pois o poeta a utiliza, 

reinventando-a, quando da emergência de seus sentimentos e sensações. Mesmo 

que, por questões formais e estilísticas, uma poesia seja excessivamente polida e 

revisada, no instante poético, originário, existe uma sensibilidade do poeta ao 

mundo e a si próprio, atravessada por um pasmo que a origina. Inclusive, o poeta 

pode e, talvez até deva, não lembrar ou saber localizar esse momento de 

perplexidade frente ao outro. Os poetas fortes possuem uma poética própria e 

deve-se estudar seu uso da língua singularmente, mesmo que, em cada escola ou 

período estilístico, possamos encontrar o predomínio deste ou daquele recurso 

poético e de determinada temática. Sobre a poética e sua relação com a retórica no 

pensamento de Aristóteles, Culler nos diz: 

                                                 
29 “Esquecida durante vários séculos, a Poética de Aristóteles é traduzida para o siríaco no séc. VI, 
numa altura em que já se havia perdido naturalmente a sua segunda parte (...) Sobre essa tradução 
siríaca (de que conhecemos um pequeno fragmento) foi feita a versão árabe do séc. XI (...) 
Enquanto as idéias de Platão sobre a poesia e a respeito de Homero são freqüentemente 
mencionadas e discutidas pelos teóricos da Antiguidade, o livro de Aristóteles aparece citado três 
ou quatro vezes no intervalo de seis séculos. 
Somente no Renascimento a Poética se tornou objeto de curiosidade, de edições, estudos e 
traduções. Georgius Valla é quem publica em Veneza, no ano de 1498, a primeira tradução latina 
do original grego” (Spina, 1995, p.48). 
30 “Los antiguos retóricos se limitaron a describer aquellos procedimientos que podían ser 
lógicamente capturados, sin intervención alguna de la sensibilidad: tal fué el motivo de que por 
entre las mallas de sus redes se les escapara gran parte de la pesca” (Buosoño, 1956, p. 13). 
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Poetics I have defined as the attempt to account for literary effects by describing 
the conventions and reading operations that make them possible. It is closely 
allied to rethoric, which since classical times has been the study of the persuasive 
and expressive resources of language: the techniques of language and thougth that 
can be used to construct effective discourses. Aristotle separated rhetoric from 
poetics, treating rhetoric as the art of persuasion and poetics as the art of imitation 
or representation (Culler, 1997, p.69 – grifos do autor). 
 

O estagirita abre sua Poética tratando “da natureza e espécies de poesia” 

(Aristóteles, 2005, p. 19) e, sendo assim, o que se segue é uma classificação dos 

diferentes tipos e características de cada formato de poesia. Todo o trabalho é 

marcado por essa tentativa de diferenciar os estilos poéticos (Tragédia, Epopéia e 

Comédia basicamente) e determinar os recursos técnicos favoráveis ao sucesso de 

cada um desses estilos junto ao público. Contudo, em alguns momentos, 

Aristóteles empreende reflexões que possibilitam entender que a poesia não se 

reduz ao domínio de uma técnica.31 Desta forma, o filósofo de Estagira afirma que 

a qualidade comum a todos os tipos de poesia seria a imitação, porém cada 

modalidade poética estabeleceria seu modo de ser conforme seus meios de 

imitação, os objetos imitados e a maneira de imitar. Ou seja, a classificação dos 

tipos poéticos é feita de acordo com essas diferenças de meio, objeto e maneira.  

Tal classificação técnica não interessa aqui, porque ao longo de 25 séculos, 

desde Homero, poder-se-ia encontrar diversos estilos poéticos cujos formatos 

remetem a diferentes técnicas de produção e modos de transmissão dessas 

técnicas. Cada um desses estilos poéticos pode e vem sendo objeto de estudos 

específicos, contudo, esse aspecto da poesia, o estilo poético e sua técnica 

articulada a um meio, um objeto e uma maneira de imitar, tratam daquilo que pode 

ser racionalizado no âmbito da poesia. Pode-se ensinar alguém a fazer e 

reconhecer determinado tipo de verso ou mostrar que a poesia de tal período ou 

autor tinha por predileção esse ou aquele objeto, tal ou qual maneira. O que aqui 

está em questão, entretanto, é a essência da poesia como modalidade de produção 
                                                 
31 Mesmo que saibamos que a palavra tékhnè entre os gregos não tenha o mesmo significado que a 
palavra técnica entre nós, o texto aristotélico possui um tom muito objetivo e atribui à natureza 
humana e ao dom o que está fora do âmbito da racionalidade técnica. Fica, portanto, ausente o 
próprio “elemento essencial” da poesia, ou melhor, fica situado como um dom natural do poeta 
sobre o qual nada se fala.  
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de conhecimento sobre a vida, e mais, produção da própria vida. Acredito que a 

afirmação de sua essência se dá pela presença do impossível do ser32, que retorna 

com mais força no momento poético. Ou seja, o momento poético seria 

caracterizado por uma precisão absoluta – precisão esta que não se mede ou 

reproduz-se tecnicamente! - na sensibilidade ao outro do outro e ao outro de si, e a 

essa zona de fronteira das relações, numa recusa aos modos já dados de 

reconhecimento desse outro a partir da clara percepção de sua insuficiência, 

havendo assim uma familiaridade e uma estranheza nessa relação. Contudo, 

apresentando na sua essência a própria limitação de seu conhecimento, a poesia 

re-vela, sem jamais revelar. Ao re-velar ela amplia as possibilidades simbólicas, 

primeiro do poeta, e a seguir de quem o ler, após uma recusa ou uma 

impossibilidade de abordar esse outro, mais íntimo e mais desconhecido, com as 

palavras e usos metafóricos existentes. É como se o poeta precisasse reinventar o 

conhecimento sobre o outro a partir de sua sensibilidade, desejo e vivência. Isso 

não tem nada a ver com experimentar puramente o fenômeno ou suspender por 

meio de algum exercício o seu juízo. O pasmo poético não pode ser calculado ou 

planejado, nem se sabe de antemão o quê, por quem, quando ou como ele 

emergirá33. A poesia é uma expressão originária e criativa, o que é muito diferente 

de uma expressão ideal ou pura! Tampouco ela crava definitivamente um sentido, 

sua infinitude porta a imortalidade da chama. 

Em seu texto, Aristóteles deixa claro que se trata, na poesia, de imitar. 

“Parece, de modo geral, darem origem à poesia duas causas, ambas naturais. Imitar 

é natural ao homem desde a infância (...) e todos têm prazer em imitar” 

(Aristóteles, 2005, p.22). Ou seja, a poesia seria fruto de uma capacidade inerente 

ao homem – e pertencente apenas ao homem segundo afirma Aristóteles – e do 

prazer decorrente dessa capacidade.  As diferenças de estilo decorreriam do “gênio 

dos autores” (Ibid., p.22) e seriam resultantes, portanto, de inclinações naturais. A 

                                                 
32 Uma impossível presença! 
33 Mesmo depois de muita análise a repetição continua surpreendente para as pessoas. Por mais 
narrado e reconstruído que um sujeito se faça, sua arquitetura originária e seus efeitos são sempre 
estranhos e inconcebíveis como um todo estruturado. O impossível originário segue chegando e a 
poesia o re-vela, muitas vezes iniciando novas formas de compreensão, inclusive apontando, 
eventualmente, caminhos científicos. 
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poesia é um dom do ser humano. Sendo assim, o estagirita segue suas 

diferenciações entre tragédia, fábula, espetáculo, comédia, etc.. Apenas no tópico 

IX de sua Poética volta a tratar da essência da poesia. Afirma então: “É claro, 

também, pelo que atrás ficou dito, que a obra do poeta não consiste em contar o 

que aconteceu, mas sim coisas as quais poderiam acontecer, possíveis no ponto de 

vista da verossimilhança ou da necessidade” (Aristóteles, 2005, p.28). 

Ou seja, a habilidade do poeta está na criação de uma imitação das coisas 

da vida e da natureza que o tocaram. Essa capacidade de erguer para o outro, com 

um impacto estético, emocional, algo semelhante à realidade, algo possível de 

acontecer ou de ser reconhecido no mundo, essa apresentação para o outro de um 

acontecimento digno de existir seria a marca do poético segundo Aristóteles. A 

seguir, então, o filósofo estabelece uma interessante e importante diferença entre o 

poeta e o historiador: 

 

Não é em metrificar ou não que diferem o historiador e o poeta; a obra de 
Heródoto podia ser metrificada; não seria menos uma história com o metro do que 
sem ele; a diferença está em que um narra acontecimentos e o outro, fatos quais 
podiam acontecer. Por isso, a Poesia encerra mais filosofia e elevação do que a 
História; aquela enuncia verdades gerais; esta relata fatos particulares. Enunciar 
verdades gerais é dizer que espécie de coisas um indivíduo de natureza tal vem a 
dizer ou fazer verossímil ou necessariamente; a isso visa a Poesia, ainda quando 
nomeia personagens (Aristóteles, 2005, p.28). 

 

 Posso, portanto, extrair desse trecho duas reflexões importantes para o 

percurso deste trabalho. A primeira delas é que a poesia não tem, em sua essência, 

nada a ver com a métrica. Se um historiador usasse métrica isso não tornaria seu 

texto ou fala poéticos! Ou seja, trata-se de uma questão que não se esgota na 

racionalização, transmissão e uso de uma determinada técnica poética. Encontrar-

se com o poético não é apenas dominar uma técnica e esforçar-se por escrever em 

versos heróicos, hexâmetros ou alexandrinos! A segunda reflexão a ser destacada 

trata da afirmação aristotélica de que a poesia enuncia verdades gerais, 

diferentemente da história que relata fatos particulares. Deixando de lado a 

ingenuidade em acreditar-se que a história relate fielmente fatos particulares e a 

discussão crítica sobre a ciência histórica e sua escrita, como pode a poesia, sendo 
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uma imitação singular, enunciar verdades gerais? De que modalidade de verdade 

se trata na poesia? De onde o poeta tira essas verdades se no seu uso da palavra 

não se trata de filosofia e se não é apenas na técnica que reside o enigma do efeito 

de suas palavras? Desta forma, não é a métrica ou o estilo formal ou os recursos 

estilísticos que guardam a essência da poesia e, assim, Aristóteles indica que a 

poesia porta uma verdade geral na fábula criada: 

   

Isso evidencia que o poeta há de ser criador mais das fábulas que dos versos, 
visto que é poeta por imitar e imita ações. Ainda quando porventura seu tema 
sejam fatos reais, nem por isso é menos criador; nada impede que alguns fatos 
reais sejam verossímeis e possíveis e é em virtude disso que ele é seu criador 
(Aristóteles, 2005, p.29 – grifos meus). 

 

 O poeta cria. Cria de maneira verossímil, através de uma imitação da 

realidade, nos diz Aristóteles. E essa habilidade em criar é um dom, algo oriundo 

da natureza do poeta. Mas, será que não se pode ir além disso? Será que buscar 

dizer mais sobre o poético seria leviano? Será que tudo que temos a fazer daqui 

por diante é catalogar e transmitir as fórmulas e estruturas poéticas? Será que a 

própria poesia não se mostrará contrária a esse esforço classificatório em torno 

dela? Se a poesia cria numa relação intrincada (com) a realidade, como indicar 

seus limites e fronteiras? 

 Num determinado momento de seu tratado, Aristóteles afirma que “a arte 

poética pertence ao talentoso ou ao inspirado; no primeiro caso estão os que 

facilmente se amoldam; no segundo, os fora de si” (Aristóteles, 2005, p. 38). Diz 

isso após falar do poder de convencimento das “pessoas tomadas de emoção” 

(Ibid., p.38). Ora, o talento ou a inspiração teria sua origem, portanto, na emoção, 

no pathos e na habilidade em artisticamente recriar essa emoção. O domínio da 

técnica, o conhecimento das normas e estruturas da poesia ganha sua vitalidade 

através da sensibilidade do poeta que se abre ao outro e ao que este causa. A 

formalização da poesia dentro de um determinado modelo e/ou estilo, em que pese 

sua importância no impacto estético da obra, não é o essencial da poesia, do 

poético como modo de habitar do ser humano. 
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 Apesar de rastrear os modelos e formas de fazer poesia, novamente 

Aristóteles questiona a possibilidade de se ensinar ou transmitir o saber fazer 

poesia. Ao falar da importância para o poeta de uma fertilidade nas metáforas 

afirma que “isso não se pode aprender de outrem e é sinal de talento natural, pois 

ser capaz de belas metáforas é ser capaz de aprender as semelhanças” (Ibid., p.45). 

Assim, apesar de catalogar as normas para que uma poesia funcione, parece ficar 

claro, nas entrelinhas do texto aristotélico, que não se trata, para fazer poesia, de 

um know-how ou da aplicação estrita de um método. Mesmo que a poesia enuncie 

verdades acerca do humano, estas parecem incluir o estilo único calcado no ser de 

cada poeta e, especialmente, na sua sensibilidade ao que se apresenta como outro, 

ao imprevisível íntimo, estranho e familiar, que, de repente, chega e seguirá 

chegando, surpreendente e extraordinário. Se não houver estranheza e 

perplexidade vivas não há poesia. Por fim, em Aristóteles, a cópia poética não 

aparece tão nefanda como em Platão, pois ela pode ser representativa de verdades 

gerais por meio de sua verossimilhança com o real. 

 Outro importante tratado sobre poética da Antigüidade foi escrito pelo 

poeta latino Horácio (65-8 a.C.) nos últimos anos de sua vida, provavelmente entre 

14-13 a.C. Intitulado Epistola ad Pisones
34 ficou conhecido como Ars Poética 

conforme o denominou Quintiliano. A poética de Horácio teve grande influência 

sobre a poética do classicismo dos séculos XVII e XVIII sendo fonte fundamental 

para Boileau-Despréaux na redação de sua Arte Poética de 1674 que repete muitos 

de seus preceitos. 

 A Arte Poética de Horácio é bem mais simples e enxuta que a de 

Aristóteles, não possuindo tantas classificações e divisões. O poeta latino levanta 

algumas questões sobre seu ofício através de uma série de referências ao trabalho 

de outros poetas, e se posiciona de forma bem pouco objetiva sobre essas questões, 

sustentando seus pontos de vista com metáforas e ironia, mas também sem desejar 

ser propriamente poético em seu estilo. 

 A primeira questão abordada é sobre os limites da licença poética, e 

Horácio diz que há limites: os limites do bom senso e da verossimilhança. Usa 

                                                 
34 A epístola foi escrita por Horácio para seus amigos: os Pisões, pai e filhos. 
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como exemplo de excesso na licença poética a pintura de uma figura absurda que 

reunisse membros procedentes de diferentes seres. Faço a ressalva, aqui, de que 

encontramos uma enorme quantidade de seres compostos – quimeras, sereias, 

minotauros, etc – presentes na mitologia, e que eles jamais causaram riso ou 

denegriram a poesia. Essa afirmativa de Horácio, mesmo que entendamos seu 

objetivo, isto é, apontar que a licença poética esbarra nos limites do bom senso, 

não pode ser generalizada, afinal, o contexto da poesia é que definirá se ela se 

excedeu em sua liberdade criativa e não se pode, portanto, definir 

aprioristicamente o que excederia o bom senso. 

 De qualquer forma, Horácio diz que “a fuga a um defeito, faltando arte, 

conduz a um vício” (Horácio, 2005, p.56). Assim, não basta evitar as 

monstruosidades e excessos para tornar-se um poeta. Mesmo que a poética de 

Horácio elogie o estudo e o trabalho por parte do poeta, fica claro que o gênio do 

poeta cumpre papel importante na sua produção. O que ele recusa veementemente 

é uma forma poética completamente livre, improvisada e sem preocupações 

formais. Desse modo, repreende aqueles que se dizem poetas sem saber utilizar o 

verso adequado a cada emoção ou estilo de peça que se queira produzir. 

Ironicamente diz que cada poeta é livre para morrer como quiser, ou seja, 

descuidar de sua arte: 

 
Reconheça-se aos poetas o direito de morrer a seu gosto. Salvar alguém contra sua 
vontade é o mesmo que matá-lo. Não é a primeira vez que ele faz isso; tirado fora, 
não se tornará logo um homem, não deixará o desejo duma morte famosa. Não é 
bastante clara a razão por que verseja: se foi por ter urinado nas cinzas do pai, ou 
por ter profanado com uma ação impura o sinistro lugar onde caiu um raio. Não 
há dúvida que enlouqueceu e, como um urso que logrou quebrar as barras da 
jaula, esse declamador molesto afugenta o sábio e o ignorante; e quando agarra 
algum, não o larga, mata-o lendo, sanguessuga que só farta de sangue se despega 
da pele (Horácio, 2005, p.68).  

 

 Assim, a liberdade poética é limitada pelas exigências estilísticas e do bom 

senso. Novas palavras são inventadas espontaneamente, diz-nos Horácio, por 

aqueles que dominam a técnica e os assuntos sobre os quais versam. A poesia não 

existe sem o gênio do poeta, mas o poeta que não estuda e transpira em seu labor, 

está fadado à morte. Essa busca da forma mais justa retornará no classicismo da 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0610328/CA



 37 

Renascença, chamado também de Barroco Perfeito ou Alto Barroco, valorizando o 

bom uso da técnica e desprezando a improvisação e a preponderância do 

sentimento na poesia. É verdade que esse conflito entre os ardorosos defensores da 

predominância da técnica e da razão e aqueles que irão valorizar a intensidade, o 

furor e o sentimento atravessa toda história da poesia. De qualquer forma, mesmo 

nos momentos de maior racionalização, a poesia não se deixou apagar totalmente 

pela técnica. Quando a poesia submeteu-se totalmente à racionalidade ela deixou 

de ser poesia. Dito de outra maneira, quando a poesia explica-se plenamente ela se 

torna filosofia/ciência e, assim, objetivada e entificada, seu caráter originário e re-

velador é engolido pela lógica que resfria todo coração. 

 

  

2.2 

Idade Média: Uma Travessia para as Luzes 

  

Durante a Idade Medieval, a arte na Europa é profundamente vinculada à 

religiosidade: ao Cristianismo. É tola a afirmativa razoavelmente comum de que 

nesse período não havia artistas, ou de que se mergulhou num período de trevas. O 

conhecimento oriundo da Antigüidade foi objeto de exegese na leitura 

empreendida pelos monges. Sem dúvida, nesse período, as obras de arte eram, 

antes de mais nada, obras de Deus, o que determinava cada detalhe da técnica de 

produção na busca da perfeição e harmonia divinas. Assim, quando os artistas não 

assinavam suas obras de arte eles estavam reconhecendo a autoria de Deus e sua 

soberania originária. O sublime era atributo do divino como origem e centro do 

universo. De todo modo, primorosas composições, nos mais diferentes modos de 

expressão artística, foram criadas no período medieval. Por mais que ao artista não 

coubesse imprimir a sua marca individual numa obra cuja beleza era espelho da 

perfeição e harmonia de Deus, sabemos, pelas obras de arte que nos chegaram 

desse período, que isso era impossível de não acontecer.  

 O historiador Jacques Le Goff considera que “a Idade Média foi, 

particularmente pela noção de renascença, mas também de maneira mais difusa, 
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um barqueiro da Antiguidade” (Le Goff, 2007, p. 19). Contudo, na travessia 

medieval, o conhecimento oriundo da Antiguidade vai ser mesclado e adaptado ao 

Cristianismo que, após o Édito de Milão promulgado pelo imperador Constantino 

em 313, é reconhecido como religião legítima e vai substituindo a partir de então o 

paganismo. No âmbito da decadência do Império Romano, a visão cristã surge 

como um bálsamo para o cidadão romão, deixando de ser subversiva para tornar-

se organizadora da ordem medieval. As mazelas da decadência romana, doenças, 

fome, pobreza, encontram nos valores cristãos uma valorização em termos 

ideológicos. O que era sentido anteriormente como opróbio passa a ser virtude 

essencial no caminho do cristão rumo ao reino dos céus. 

 O mosteiro, como bem mostra Lewis Mumford (1998), será o novo centro 

da pólis cristã e é em seu interior que os textos clássicos serão estudados e 

conservados, “foi no mosteiro que os livros da literatura clássica foram 

transferidos de papiros em decomposição para o resistente pergaminho” 

(Mumford, 1998, p. 271). A ordem medieval é organizada no interior dos 

mosteiros e a força da Igreja simbolizada pelas torres e naves das grandes catedrais 

erguidas no período medievo. É sob essa ascendência da religião que o 

conhecimento greco-latino chegará a Renascença. O claustro o conserva, mas 

também o modifica conforme os valores cristãos. A poesia continua, nesse 

período, como para Platão em sua República, ameaçadora da ordem e do caminho 

do Bem. A Estética Medieval é matemática e busca impedir que o símbolo 

desvirtue o ser humano na sua busca da harmonia celestial. A busca da precisão 

pelo medievo, sua clausura, seu silêncio meditativo, tudo isso é também um 

policiamento da singularidade e da pluralidade sob a ordem universal divina. No 

mosteiro existia “uma íntima fraternidade de pessoas que pensavam da mesma 

forma (...) o mosteiro estabelecia, dentro de suas paredes, um tanque de ordem e 

serenidade” (Mumford, 1998, p. 270 e 271). Fora do mosteiro, a Igreja era a 

instituição que unificava a diversidade européia sob o medo da excomunhão e do 

fogo do inferno, mas também através da solidariedade cristã que fez surgir, por 

exemplo, no interior dos mosteiros, os primeiros hospitais e asilos. 
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 Assim, a educação dos membros da Igreja, realizada no interior dos 

monastérios, teve “apoio imprescindível dos instrumentos intelectuais clássicos” 

(Mongelli & Vieira, 2003, p. 27). A associação do conhecimento à religião 

católica marca a leitura dos clássicos durante a Idade Média no claustro 

monasterial. O mundo das idéias de Platão transforma-se no reino dos céus, a 

Dialética e, especialmente, a Gramática são as ciências dessa clausura do sentido e 

purificação da sensação. A produção de conhecimento e a artística devem espelhar 

a perfeição de Deus. Segundo Mongelli e Vieira (2003) é nesse contexto que será 

realizada a reflexão sobre as Escrituras e a organização do ensino: 

 

Nesse contexto é que se faz sentir, quase naturalmente, a necessidade de 
esquematização das chamadas “artes liberais” – que não propuseram senão o 
reagrupamento, com esforço e intenção enciclopédica, do modelo pedagógico 
greco-romano em dois conjuntos: o trivium, que compreendia 
Gramática/Retórica/Dialética, e o quadrivium, reunindo 
Aritmética/Geometria/Música/Astronomia (Mongelli & Vieira, 2003, p.27). 

  

 Platão e Aristóteles estiveram, portanto, muito presentes na educação 

religiosa medieval. Mas, na vida reclusa dos monastérios, a Gramática sobrepujará 

a Retórica, tão fundamental ao cidadão grego. Não existe mais, como na ágora, 

um uso público e democrático da palavra, mas sim uma exegese do verbo sagrado 

que exige um conhecimento maior de Gramática, para fundamentar a 

hermenêutica dos textos e, conseqüentemente, o dogma. Desta forma, estabelece-

se um “panorama, em que saber divino e saber profano se interpenetram, com as 

ciências da linguagem circunscritas a um papel antes de tudo instrumental nas 

adaptações das teorias clássicas ao universo cristão” (Mongelli & Vieira, 2003, 

p.29). A Filosofia serve instrumentalmente, portanto, ao estabelecimento do 

discurso cristão, no Catolicismo que vai dominando e formando a Europa. 

 Assim, estabelece-se a Escolástica que eleva a Filosofia a um lugar 

fundamental na reflexão religiosa, com o predomínio da Lógica de Aristóteles. O 

estudo da Gramática almeja propiciar uma interpretação rigorosa da palavra 

divina. O objetivo é eliminar a polissemia do signo, o mal entendido na leitura da 

Bíblia, e controlar o dogma. Santo Agostinho (354-430), ao discutir a formação do 

orador sacro, adverte que a letra mata. A palavra pode desviar o crente e é preciso 
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um rigor em sua compreensão. A educação deve impedir a má leitura e, 

claramente, a palavra que não conduz a Deus é uma ameaça: 

 

Dominar a Dialética, os tropos (a alegoria, o enigma, a parábola), as ciências 
históricas, as artes mecânicas, etc., tudo é lícito, desde que sirva para reafirmar a 
Igreja de Cristo com o emprego do Verbo sagrado. A lição platônica é constante: 
o mau fim pode determinar o mau uso tanto do Antigo como do Novo Testamento 
(Mongelli & Vieira, 2003, p.33). 

 

 Santo Agostinho valorizará a música35 e a matemática, cuja exatidão é 

tomada como divina, não sendo elas, portanto, criações do homem, mas sim de 

Deus. Já a Gramática e a Retórica, em decorrência de suas ambigüidades e 

imperfeições, eram entendidas por Santo Agostinho como inventadas pelo homem 

falível. As palavras, quando não circunscritas por uma hermenêutica bem policiada 

dos textos sagrados, ameaçam a ordem divina. Boécio (480–524), que foi um 

importante tradutor de Platão e Aristóteles, atribui ao poético um sabor diabólico 

que, alicerçado nas doces delícias, pode desvirtuar o homem no caminho do Bem: 

 

Quando [a Filosofia] viu as Musas da poesia junto a mim, cantando versos de dor, 
ficou muito perturbada e, lançando-lhes olhares inflamados de cólera, disse: 
“quem permitiu a estas impuras amantes do teatro aproximarem-se deste doente? 
Elas não só não podem remediar a sua dor como vão acrescentar-lhe doces 
venenos. São elas que por lamentos estéreis das paixões matam a acuidade da 
Razão, fazem com que a alma humana se acostume à dor e não a deixam mais 
sossegada” (Boécio, 1998, p. 5 in Mongelli & Vieira, 2003, p.35). 
 

Novamente aparece a poesia – a palavra rebelde em relação ao cânone - 

nesse lugar de subversiva, desvirtuadora da boa alma, ameaçando a ordem 

instaurada. A estética medieval vai pautar-se numa associação entre Deus e a 

exatidão, daí a vinculação do platonismo ao catolicismo uma vez que as idéias 

perfeitas pertencem ao reino de Deus, e é por meio de uma Dialética pautada pela 

Lógica que o homem pode encontrar o Bem e o Belo. Portanto, “não seria demais 

afirmar que o artista medieval, na esteira dos Antigos, continua concebendo 

                                                 
35 Vale lembrar que a música também era policiada. O tipo de música que inspirasse o 
questionamento e/ou a transgressão, mormente pela sensualidade, era proibido. 
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“matematicamente” a Beleza, caminho talvez menos arriscado para tentar recriar a 

perfeição divina” (Mongelli & Vieira, 2003, p. 37). 

Através de autores como Dante Aligieri (1265-1321) e Giovanni Bocaccio 

(1313-1375) essa clausura do conhecimento e da beleza pelos que detinham o 

poder e saber hermenêutico, ou seja, o alto clero e os monges, será veementemente 

questionada. Com esses homens de palavra forte e pensamento agudo, já nos 

aproximamos da Renascença. Através de Dante acontecerá uma valorização da 

língua vulgar, isto é, da fala do povo. Ao invés do latim, dominado pelos 

representantes de Deus e matematicamente uniformizado pelas leis da Gramática, 

que limitavam as interpretações, Dante vai dizer que a língua mais importante e 

nobre é a cotidiana, a da vida, a do povo. Ao invés de uma língua circunscrita por 

toda uma ordem monástica e seu enclausuramento do saber, trata-se para o autor 

de De Vulgari Eloquentia de valorizar a linguagem natural utilizada pelo povo: 

 
... dizemos, reduzindo rapidamente tudo à expressão mais simples, que chamamos 
“linguagem vulgar” àquela que as crianças costumam ouvir dos que as cercam, 
quando começam a distinguir as primeiras palavras; ou, como se pode dizer de 
maneira mais breve, consideramos linguagem vulgar àquela que recebemos, sem 
nenhuma regra, quando começamos a imitar nossas amas. Temos mais tarde uma 
outra língua secundária, que os romanos chamaram grammatica. Os gregos, bem 
como outros povos, embora não todos, têm também essa língua secundária. 
Contudo, são poucos os que chegam ao domínio dessa língua, porque não 
conhecemos completamente as suas regras e nela não nos instruímos a não ser 
depois de longo tempo e de muita assiduidade nos estudos. 
Dessas duas línguas a mais nobre é a vulgar... (Dante Alighieri citado in Mongelli 
& Vieira, 2003, p.158). 
 

 Assim, é a linguagem que as crianças aprendem, anterior a qualquer 

domínio técnico das regras da Língua, que é fundamental e mais nobre para o ser 

humano. Até porque, mesmo após longos anos de estudo, ninguém finda com as 

ambigüidades e equívocos no uso das palavras36. A sabedoria etimológica e o 

conhecimento gramatical possibilitam atos de fala mais corretos, não 

necessariamente atos de fala mais felizes e poéticos. Essa língua natural e mais 

original falada por todos merece, nos diz Dante, ser estudada. Posso pensar que 

                                                 
36 Os atos falhos não são exclusividade de classe social. Pessoas as mais humildes e simples ou as 
mais intelectualizadas os cometem. Assim como, a possibilidade de poetar também não se restringe 
a uma classe social.  
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estudar essa linguagem vulgar seria uma forma de também controlá-la, mas por 

outro lado, ao destituir o latim de seu lugar de língua nobre e ordenada, Dante abre 

espaço e valoriza a linguagem cotidiana. Ampliação do policiamento ou libertação 

da ordem normatizadora? De qualquer forma, a palavra segue subversiva porque 

insiste em não se deixar enclausurar, especialmente quando se faz poética. 

 Platão censurou Homero por certas passagens da Ilíada e da Odisséia, em 

que o poeta teria atribuído aos deuses ações consideradas pelo filósofo como 

nefandas ou indignas daqueles. Durante o período medievo, os poetas clássicos da 

Antiguidade foram novamente muito criticados por terem erigido mentiras. 

Giovanni Bocaccio vai afirmar, em contrapartida, que os poetas não eram 

mentirosos. O véu da invenção poética, segundo ele, também estaria a serviço da 

verdade divina, mas não submetido ao silogismo filosófico nem à veracidade 

histórica dos fatos. Nos diz Bocaccio, explicando que Virgílio, na composição da 

Eneida, utilizou personagens históricas – refere-se especificamente a Dido – “a 

fim de conseguir, por meio de artifício e véu poético, o que era oportuno à sua 

obra” (Bocaccio, “Os Poetas não são mentirosos”, Capítulo XIII de Genealogie 

Deorum Gentilium Libri in Mongelli & Vieira, 2003, p. 175) e que o poeta “não 

foi mentiroso, como estimam os menos entendidos, nem tampouco outros 

eventuais poetas, que tenham escrito ficções dessa maneira” (Ibid, p.176). Assim, 

mesmo que a poesia deva representar uma verdade superior acerca do homem, ela 

não precisa submeter-se aos grilhões da Filosofia e da História para alcançar isso. 

A poesia é incluída na ordem, mas pode libertar-se um pouco da racionalidade e da 

medição técnica sem tornar-se por isso mentirosa. Desta forma, a relação da 

palavra poética com a verdade vigora sob a batuta de Deus, mas não mais sob as 

regras formais da Gramática, da Retórica e da Filosofia. De qualquer modo, em 

época alguma foi dada total liberdade aos poetas; afinal, isso implicaria na ruína de 

qualquer tentativa de ordenar a physis, pois o verbo porta a diferença absoluta e o 

mais íntimo e estranho do mistério de existir. Se os poetas criarem uma linguagem 

totalmente nova e que não eleve e re-vele a alma de seus leitores, eles serão inúteis 

e, de uma certa forma, loucos. Essa diferença que a linguagem segue re-velando 
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nos atos poéticos precisa ser reconhecida no socius como um relançamento da 

ordem, da história, do sentido. 

  

 

2.3  

Renascimento e Classicismo: O Racionalismo mata a Poesia? 

  

O tratado de poética escrito por Boileau-Despréaux (1636-1711) no final 

do século XVII apresenta-se como bom exemplo da crítica poética deste período. 

Há, claramente, uma retomada dos preceitos de Horácio, uma busca da palavra 

mais justa e uma grande racionalização da poesia na ânsia por um belo universal 

que só o uso da razão poderia propiciar. Esse ideário pode ser, em parte, associado 

à Revolução Científica e a difusão da filosofia cartesiana37. Mesmo que as 

questões sobre a relação entre o furor do poeta e o uso das técnicas estilísticas na 

produção da poesia datem da Antiguidade, como apresentado anteriormente, e que, 

por exemplo, na cultura francesa, mais do que nas outras culturas européias, exista 

uma tendência à busca das formas e palavras exatas, não se pode negar que a 

racionalização da poética acompanha o momento cultural em que a ciência 

cartesiana-newtoniana se instala como paradigma do conhecimento. Obviamente, a 

cada poeta e a cada cultura analisados, o estudo histórico e psicológico pode 

levantar outras questões e hipóteses sobre seu estilo. Contudo, estamos às vésperas 

do Iluminismo38 e, a chegada dos gregos, via Idade Média, ao Renascimento, 

envolveu uma valorização da razão e da racionalidade em todos os campos. 

Quando o Romantismo, a partir do final do século XVIII, posicionar-se contra essa 

predominância das luzes da Razão, isso terá impactos filosóficos e poéticos 

amplos. 

 A Arte Poética de Boileau-Duspreáux retoma justamente a valorização do 

bom senso por Horácio, do esforço e trabalho por parte do poeta, de uma rima que 

se submete à razão e que é repetidamente polida até o metro ideal. O estro visceral 

                                                 
37 Descartes viveu de 1596 a 1650. 
38 A Enciclopédia começou a ser publicada em 1751. 
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do poeta, seu gênio, deve ser limado e cerceado pela razão. A poesia para alcançar 

um belo universal deve curvar-se a um modelo técnico e a uma lógica formal. O 

poeta deve trabalhar arduamente no polimento de sua poesia buscando a exatidão: 

 

Trabalhe com vagar, mesmo que uma ordem o apresse; e não se jacte de compor 
com louca velocidade: uma pena tão rápida e que corre rimando, indica menos 
excesso de espírito que pouco bom senso. Prefiro um regato que, num prado 
repleto de flores, sobre a areia mole passeia lentamente, a uma torrente 
transbordante que, sobre um terreno lodacento, com um curso tempestuoso, rola, 
repleta de cascalhos. Apresse-se lentamente, e sem perder a coragem; reponha sua 
obra vinte vezes sobre a mesa de trabalho: retoque-a e torne a poli-la, sem 
descanso; às vezes, acrescente algo; e, freqüentemente, apague (Boileau-
Despréaux, 1979, p. 20). 

 

Como diz Segismundo Spina, “o racionalismo clássico levado às últimas 

conseqüências no século XVIII acabou por matar a grande poesia” (Spina, 1995, 

p.68). Blanchot (1959/2005) faz um comentário interessante sobre a rigidez 

poética do classicismo que termina por deixar escapar a própria poesia e liberar a 

linguagem dos próprios riscos, o “indefinido poético”, que ela porta: 

 
Até o século XIX, a arte de escrever forma um horizonte estável, que seus 
praticantes não desejam arruinar ou ultrapassar. Escrever em versos é o essencial 
da atividade literária, e nada é mais evidente do que o verso, mesmo que, nesse 
quadro rígido, a poesia permaneça, entretanto, fugidia. Somos tentandos a dizer 
que, pelo menos na França, e sem dúvida durante todo o período clássico da 
escrita, a poesia recebe a missão de concentrar nela os riscos da arte, e de salvar 
assim a linguagem dos perigos que a literatura a faz correr: protege-se a 
compreensão comum contra a poesia tornando-a muito visível, muito particular, 
domínio fechado por altos muros – e, ao mesmo tempo, protege-se a poesia contra 
ela mesma, fixando-a fortemente, impondo-lhe regras tão determinadas que o 
indefinido poético fica desarmado (Blanchot, 1959/2005, p. 298). 
 

Acredito que nenhuma clausura tenha efetivamente cerceado o poder 

disruptivo e questionador da linguagem. Platão vetou o ingresso do poeta em sua 

República e Santo Agostinho afirmou que a palavra matava. Esses grandes 

pensadores perceberam que a palavra porta um perigo à ordem, ao sentido pleno, à 

verdade como totalidade ou pleno atrelamento entre a voz e o fenômeno em 

presença, entre a representação e a coisa representada. Afinal, a palavra está 

imbricada com o fenômeno, com o real, os quais só existem nesse entremeamento. 
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A fala, escutada como escritura que se desdobra, denuncia o mistério do existir e 

leva à falência os fiadores do conhecimento estável e universal: Deus e a Ciência. 

A letra, rastro originário a seguir chegando, re-vela a impossibilidade de uma 

determinação exata da origem e re-lança o ser humano na sua busca por sentido, 

por ordem, por uma história. 

Não posso, portanto, concordar que a poesia, na sua sensibilidade inaugural 

do mundo, tenha sido totalmente aniquilada pela técnica. Afinal, é inconcebível 

que o ser humano habite seu corpo sem um sopro de poesia, isto é, sem um criar e 

seguir criando o mundo a partir do seu existir mais primordial e desconhecido. Por 

isso, prefiro acreditar que sempre houve poetas que seguiram re-velando as 

questões humanas e, assim, renovando nossa sabedoria sobre elas, sem submeter 

totalmente sua sensibilidade a uma racionalidade que tenta extirpar da palavra a 

poesia, e do ser humano o seu habitar do corpo e da terra. 

 A relação entre a poesia e a filosofia será o campo do que, a partir da 

segunda metade do século XVIII, constituirá a Estética como estudo racional da 

Arte. Dessa forma, a pretensão ao conhecimento científico da arte tentará, 

novamente, conter a subversão poética. Antes, porém, vamos investigar o estatuto 

da poesia na obra de Giambattista Vico, personagem fundamental que muito 

precocemente percebeu que o modo de conhecer próprio das Ciências da Natureza 

não deveria ser transposto para as questões humanas e, dentro de seu projeto de 

uma Nova Ciência, valorizou a sabedoria poética como inaugural de todo 

conhecimento. 
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2.4 

Vico e a Nova Ciência: um questionamento ao método científico em 

sua aurora 

 

By it’s nature, the human mind is 

indeterminate; hence, when man is sunk  

in ignorance, he makes himself the 

measure of the universe (Vico, New Science). 

 

We have discovered that poetry was born 

sublime precisely because it lacked rationality. 

this is why no later discipline 

- philosophy, poetics or criticism – 

ever equalled or surpassed the sublimity  

of poetry (Vico, New Science). 

 

Parece assistir razão ao filósofo italiano 

Giambattista Vico, com sua doutrina dos corsi e ricorsi 
históricos, ou seja, dos ciclos e reciclos da história. Na  

realidade, nunca o fato histórico se repete, 

reaparecendo com elementos e sentidos novos, 

muito embora algo do passado ressurja, 

marcando a constância de uma intenção renovada. 

(Miguel Reale, Lições Preliminares de Direito). 

 

Koyré (1957; 1966) dedicou-se muito aos estudos da Revolução Científica 

do século XVII. Tal revolução representa, segundo ele, a maior ou uma das 

maiores inflexões do pensamento na história da humanidade. Essa reformulação 

do pensamento que busca compreender o universo e as coisas nele situadas 

caracterizou-se pela dissolução do Cosmos como concebido desde a Grécia 

Clássica e, especialmente formulado por Aristóteles, e por uma geometrização do 

espaço a ser estudado pela Física, o que possibilitou a sua matematização. 

Ao debruçar-se sobre a figura de Galileu Galilei, Koyré (1966) demonstra 

que este grande homem era influenciado pelo platonismo e que seu pensamento 

introduz o espaço geométrico no estudo da dinâmica dos corpos, seguindo a via 

aberta no passado por Arquimedes, que aplicou a geometrização do espaço ao 

estudo da Estática. Nesse importante período de transição, no qual homens como 

Galileu e Descartes abriram o campo para que Newton pudesse formular as Leis 

da Física, Koyré vai mostrar que não apenas houve uma passagem de uma atitude 
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contemplativa frente à natureza para uma ativa, mas que principalmente essa 

atitude ativa vai ser diferente e revolucionária, pois alarga o campo das abstrações 

teóricas que visam dar conta do real. Existe a possibilidade, através da 

geometrização do espaço, da construção de uma teoria que depois será testada 

empiricamente. Assim, o cientista jamais aborda seu objeto de forma pura, mas 

sim a partir de uma teoria cuja aferição se dá pela medida matemática. A 

geometrização do espaço abriu campo para a matematização da natureza 

possibilitando um novo tipo de teorização, entendimento, experimentação, 

medição e produção tecnológica39. O ente será matematizado (até a proposta 

radical da matematização do inconsciente estruturado como linguagem, por Lacan 

nos anos 1950), mas o ser permanecerá em devir, sendo re-velado pela poesia que 

não pode ser estruturada40. 

A interrogação metódica da natureza inaugura o método científico e a 

geometrização do espaço possibilita um estudo experimental, ordenado a partir de 

uma teoria. A experimentação é feita sob condições especiais, é uma 

fenômenotécnica, que já se aproxima do real intervindo, e que aplica conceitos 

desenvolvidos no espaço matemático, isto é, platônico, ideal. Não se trata mais de 

uma simples ou ingênua observação, mas de buscar uma abstração do espaço 

físico, alcançada com sua geometrização, com o estudo distante das formas 

concretas e sua elaboração no mundo matemático das formas perfeitas. Ou seja, 

trata-se da elaboração de uma teoria no plano das idéias para em seguida abordar o 

plano empírico. 

                                                 
39 Koyré conclui seu trabalho sobre Galileu com a seguinte afirmação: “La ciencia galileana, la 
ciencia cartesiana, ha vencido. Pero nunca una victoria se pagó tan cara” (Koyré, 1966/1990, p. 
278). O preço pago pela platonização do mundo, através da matematização deste no plano abstrato, 
é a perda da dimensão cósmica da vida. No âmbito dessa dissertação poder-se-ia dizer que a poesia 
seguiu re-velando essa dimensão ao resistir a uma formalização e entificação total da physis. 
40 Propondo-me a dizer o que é a poesia eu estaria cometendo o mesmo equívoco enclausurador. A 
poesia porta um efeito originário e re-velador, uma medida de outra ordem para a realidade. 
Medida esta que não pode ser reduzida a nenhuma estrutura ou conceito, mas que pode ser 
estrategicamente usada nas margens de uma discussão epistemológica. A poesia não deve substituir 
deus ou a ciência, ela cumpre seu papel sem exercer soberania. Um papel fundador, mas que se 
torna marginal após uma determinada ordenação da realidade. O poético, ao menos no seu 
momento inaugural, é subversivo e marginal em relação à ordem. É libertador, mas segue 
chegando. 
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É inegável, observando hoje, toda a evolução tecnológica que tal mudança 

de atitude possibilitou, a magnitude e a importância desse processo. Contudo, para 

a psicologia e mais especificamente para a psicanálise, trata-se justamente de 

confrontar-se com aquilo que a cada instante não pode ser totalmente 

geometrizado, arquimedizado ou matematizado. Se na busca científica, a verdade é 

fruto de uma adequação do conhecimento ao real, parece-me que nas questões 

humanas, em nossos sentimentos, afetos e relações, tal adequação do 

conhecimento ao real encontra uma série de empecilhos, especialmente no que diz 

respeito à utilização da matemática como linguagem universal para a formulação 

de teorias e leis. Dito em português claro, o inconsciente, o outro de cada um de 

nós, a inter-trans-subjetividade, não cabe numa teoria matematizável e, por isso, na 

última parte deste trabalho criticarei a visão lacaniana do inconsciente estruturado 

como uma linguagem. 

Giambattista Vico (1668 – 1744) foi um dos primeiros pensadores a 

questionar o modo de conhecimento que se instaurou a partir do século XVII. 

Mesmo que seu pensamento continue fortemente baseado nas raízes fincadas por 

Platão, Vico percebe que o ideal, quando se trata das questões humanas, não pode 

dispensar a História. Vale lembrar que ele lecionou Filologia por toda sua vida. 

Desta forma, o pensador napolitano vai buscar estabelecer os marcos estruturais da 

História para todos os povos e línguas, mas não vai procurá-los fora das produções 

humanas, num campo abstrato-teórico, apoiando-se no paradigma da Natureza 

tomada então como um grande livro escrito por Deus com rigor matemático; ele 

vai afirmar que o conhecimento da História só pode ser obtido numa árdua 

pesquisa das produções culturais. Nesse estudo, ao qual Vico dedicou toda a sua 

vida, a sabedoria poética será valorizada como a primeira modalidade de 

conhecimento humano e, sendo assim, ela carrega os traços, os arquétipos mais 

originários das linguagens – os carattere de Vico. Rastreando esses arquétipos, 

esses traços inaugurais, e estabelecendo um percurso das nações, Vico pretende 

estruturar uma “História Ideal Eterna” com as etapas pelas quais todos os povos 

deveriam passar. Assim, refletindo sobre os primórdios da linguagem, Vico 

discorda dos pensadores de sua época que atribuíam à voz, à fala, uma precedência 
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em relação à escrita na formação das linguagens. Os caratteres – traduzidos como 

arquétipos poéticos, mas que eu prefiro traduzir como traços poéticos – seriam a 

primeira produção humana, em face da ignorância,  e, portanto, uma espécie de 

origem: 

 

They [the scholars] regarded the origin of letters as distinct from the origin of 
languages, when they are in fact inseparable by nature. The words grammar and 
characters should have alerted then to this. For grammar is defined as the art of 
speaking; but since grammata in Greek means letters, grammar should be defined 
as the art of writing (...) In fact, this was it’s origin, for all the nations were at first 
mute, and only began to speak by writing. Character in turn means Idea, form or 
model; and it’s clear that poetic archetypes or characters preceded the characters 
representing articulate sounds (Vico, 1744/2001, p. 171 – grifos do autor). 

 
They [the scholars] failed to realize that the first nations thought in poetic 
archetypes, spoke in myths and wrote in hieroglyphics (Ibid, p.171). 

 
For after the poets had formed poetic speech by combining universal ideas, the 
nations formed prose speech by contracting these poetic combinations into single 
words, as if into general categories. (Ibid, p. 189). 
 

Vico está buscando estabelecer as bases de sua “História Eterna Ideal” e 

não posso concordar com sua posição que estabelece etapas sucessivas, pré-

estabelecidas e universais para a História dos povos, mas admiro sua profunda 

percepção, baseada no estudo das produções mais antigas da humanidade. Ela lhe 

aponta que, não apenas a escrita e fala nascem juntas e em articulação, mas 

também que a origem das linguagens é poética, como uma resposta inicial do 

animal humano face ao mistério do universo, da vida e da morte. A poesia seria a 

origem, a capacidade de poetizar é uma qualidade natural da mente humana que 

finca suas raízes no corpo e nos sentidos. Para mim, esse mistério da origem 

jamais deixará de estar presente e a poesia seguirá sendo a possibilidade íntima de 

relacionar-se com ele. Sua sublimidade decorre de uma não existência, no 

momento poético, de um entendimento ou explicação lógico-racional no encontro 

com o outro. Isso não quer dizer que a poesia seja a origem ou o elo perdido. Ela é 

um desdobramento que carrega e re-coloca o impossível através de sua re-velação. 

Contudo, o importante é que o desdobramento poético ocupa um lugar 
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fundamental que não foi excluído pelos avanços da ciência moderna ou pelas 

racionalizações da Estética na busca por filosofar a bela arte. A poesia vive! 

Contemporâneo de Newton (1643-1727), Vico publicou, em 1725, a 

primeira edição de sua Nova Ciência. Nessa obra que permaneceu na obscuridade, 

revolucionária e incompreendida ao longo da vida de seu autor, Vico propõe uma 

outra forma de buscar a verdade. Ele se opõe frontalmente ao caminho 

epistemológico construído ao longo do século XVII num percurso que vai de 

Galileu a Newton, passando por Descartes e que não valorizava a História e as 

produções culturais, mas sim o livro da Natureza, tomando a physis como estática, 

eterna, matemática e universal. Vico recusa verdades extra-humanas41 e propõe 

que é nas produções humanas que se pode buscar a verdade, e não fora delas. “In 

opposition to Descartes and his followers, he began to insist on the vital 

independent value of humanistics and historical studies” (Grafton, 1999, p.xv).  

Assim, em sua principal obra, Vico propôs-se a estudar extensamente a 

poesia originária das mitologias e a história dos povos antigos para compreender o 

percurso humano. Para ele, não se trata do abstrato ou da busca platônica da 

essência referida a um mundo ideal ou a uma realidade entificada e natural. Vico 

percebe, precocemente, que o método científico das Ciências da Natureza não 

responde à problemática das questões humanas. A verdade, nesse âmbito, estaria 

em outro lugar porque se trata de uma invenção humana. Invenção que teria seu 

início na poesia antiga dos poetas-teólogos – com os traços poéticos. Vico, 

portanto, abre os caminhos do que viria a ser chamado de Ciências Humanas e, em 

1725, já discorda que o método das Ciências da Natureza, recém estabelecido, 

possa servir para se estudar as questões humanísticas. Contudo, seu pensamento só 

vai ser valorizado, algumas décadas após a sua morte, pelo movimento romântico 

que irá se opor frontalmente ao racionalismo idealista, formalista e abstrato dos 

iluministas: 

  

                                                 
41 Ao menos que possam ser descobertas pelo homem. O ideal é alcançável através do estudos das 
produções humanas e não fora delas. Por “fora delas” entenda-se na Natureza tomada como objeto 
fora. 
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Vico’s New Science, the massive decoding of ancient history, mythology, and law 
in which he argued these points, is commonly recognized as one of the founding 
Works of the modern human sciences, a work in some ways as deep and original 
as the contemporary work that transformed the natural sciences, the Principia of 
Isaac Newton (Anthony Grafon, 1999: p. xi). 

 
 Já o filósofo Frédéric Nef, estudioso da linguagem, nos diz o seguinte 

sobre Vico: 

Vico, em sua procura de uma sabedoria poética, edificou uma “lógica poética”, 
em que logos quer dizer fábula e não cálculo, e até mesmo ato e não proposição. 
Essa lógica poética permite retomar as origens das línguas em uma série de 
monumentos constituídos por hieróglifos, leis, nomes, armas, medalhas, moedas. 
A linguagem faz parte de um conjunto de instituições e monumentos que 
testemunham a passagem do divino ao humano, em uma perspectiva que não pode 
se reduzir univocamente nem a uma queda nem a um progresso. A linguagem é a 
memória fabulosa dos tempos divinos e heróicos, mas a linguagem desses tempos 
é muda: não há, verdadeiramente, revelação da origem, mas profusão múltipla do 
divino e do heróico, naquilo que a linguagem contém de poético e de legislador. 
(Nef, 1995, p. 128) 
  

Para Harold Bloom (1976/1992), dentro da perspectiva segundo a qual 

todo poeta forte procura a verdade e “ousa cometer o erro de ler toda a realidade 

como um texto, e todos os textos anteriores como aberturas para suas próprias 

interpretações totalizantes e únicas” (Bloom, 1976/1992, p.14) Vico foi um poeta 

forte cujo precursor primordial foi Descartes. É como revisor e crítico de 

Descartes que Vico se faz poeta. E justamente recusando o racionalismo 

cartesiano:  

 

Existir num corpo, de acordo com Vico, é suportar uma condição em que somos 
ignorantes de causas e origens, e ainda assim continuamos sempre em busca de 
origens. Na concepção de Vico, a poesia nasce de nossa ignorância das causas, e 
podemos ampliar Vico observando que se um poeta souber muito bem a causa de 
seu poema, não será capaz de escrevê-lo, ou então o escreverá mal. (Bloom, 
1976/1992, p. 17). 

  

 Todo o mérito da Revolução Científica do século XVII permanece – seria 

uma grande tolice recusá-lo. Mas, a recusa em compreender alguns aspectos da 

vida exclusivamente sob a ótica da razão e do discurso filosófico-científico, que se 

tornou o  paradigma da ciência moderna, é extremamente fértil. Existe algo que 

não pode ser matematizado, geometrizado, teorizado ou circunscrito pelo discurso 
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lógico-racional originado no século V a.C., retomado e reformulado nos séculos 

XVI e XVII. Esse algo que a ciência moderna excluiu, enclausurando nosso 

pensamento no logos, e que foi recalcado e sofreu um grande esquecimento. O 

poeta que sabe racionalizar e esclarecer totalmente a causa de sua poesia não é 

alguém que se surpreende, que inventa diante do outro, do estranho, do 

surpreendente e absurdo que simplesmente chega e o toma42. A tentativa de 

filosofar e cientificizar a arte, empreendida especialmente no século XIX com a 

constituição da Estética, e cujo expoente será Hegel, mostra o quanto se 

equivocaram aqueles que pretenderam submeter o enigma da vida e do existir num 

corpo a um discurso lógico-racional. A re-velação do inconsciente empreendida 

por Freud e seu reconhecimento de um umbigo do sonho, de um ponto onde é 

preciso convocar os poetas para abrir caminhos no conhecimento sobre o real, 

atestam o gênio de Vico no momento mesmo em que eram reforçadas as bases do 

pensamento canônico ocidental a partir do século XVII. Mesmo que ainda 

metafísico43, Vico é um dos primeiros pensadores, ou talvez o primeiro, a se opor 

a uma objetivação matemática e laboratorial no estudo das questões humanas. 

Num golpe radical ele (re)-funda o logos na poesia! 

 A capacidade de responder através do tropo à própria ignorância sobre a 

vida, sobre o corpo, faz dos gigantes44 de Vico, espécie de primeiros poetas, 

grandes ignorantes. É dessa ignorância que resulta a poesia. Não se faz poeta quem 

se coloca como sábio. Mas, a poesia constitui um conhecimento que a cada vez 

apresenta-se como originário. Desta forma, se a filosofia possui um discurso cheio 

de especificidades, cabe a cada poeta forjar seu estilo. Mesmo que se possa, como 

Aristóteles já o fizera, traçar as principais estruturas de cada estilo poético e 

estabelecer os padrões e influências de cada poeta, não se poderá jamais 

circunscrever ou enclausurar a poesia no seu potencial disruptivo e na sua 

                                                 
42 Comentário muito interessante nesse sentido é feito por Vidal-Naquet (2000/2002, p. 125) acerca 
de bardos sérvios estudados por Milman Parry em 1999. Tais poetas, mergulhados na oralidade, 
eram analfabetos. Ao serem alfabetizados deixavam de poetar. Ora, até que ponto aprender as 
regras da língua impediu esses homens de criarem? Até que ponto a orientação formal sobre o uso 
da língua recalcou a poesia que fluía desses poetas? 
43 É possível deixar totalmente de sê-lo quando buscamos e acreditamos na possibilidade do 
conhecimento? 
44 Habitantes primevos da terra. 
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renovação das origens. Muito pelo contrário, cada um de nós, ao conseguir 

inventar um pouco a si próprio, recusando a cada vez maior enxurrada de discursos 

da ordem e das verdades científicas, pode tornar-se um pouco poeta45. Quando 

Freud, no seu método de interpretação dos sonhos, recusa o Livro dos Sonhos46 – 

mesmo que reconheça a existência de simbolismos – e entrega a cada sonhador o 

direito de interpretar o seu sonho, partindo de “si mesmo”, recusando, mais ou 

menos, os discursos estabelecidos e poesias já escritas, ele possibilita que seus 

pacientes tornem-se poetas, isto é, inventores de “si mesmo” ali onde o absurdo, o 

desconhecido, o estranho emerge no mais íntimo, no mais próximo, o próprio 

corpo e o encontro com outros corpos e palavras. 

Vico tenta construir uma ciência baseada na produção humana, onde a 

metafísica inaugurada por Platão apresenta-se remodelada. Para construir uma 

“História Ideal Eterna” e compreender as origens da cultura humana é preciso, 

sustenta Vico, estudar as produções humanas, as mais arcaicas, incluindo textos, 

medalhas, vasos, etc. Não há como fazer ciência sem debruçar-se sobre as obras de 

Homero, por exemplo, fundadoras da literatura ocidental. Vico quer, com o estudo 

desses hieróglifos, encontrar os traços comuns a todas as línguas e derivar daí uma 

estrutura modelo a ser repetida por cada povo em sua História. Não posso 

concordar com esse evolucionismo histórico de Vico nem, é claro, asseverar que 

os traços comuns estabelecidos por ele sejam efetivamente as origens para além de 

um belíssimo esforço poético. Contudo, no percurso estabelecido por Vico, a 

                                                 
45 “Se ao menos pudéssemos descobrir em nós mesmos ou em nossos semelhantes uma atividade 
afim à criação literária! Uma investigação dessa atividade nos daria a esperança de obter as 
primeiras explicações do trabalho criador do poeta. E, na verdade, essa perspectiva é possível. 
Afinal, os próprios poetas gostam de diminuir a distância entre sua classe e o homem comum, 

assegurando-nos com muita freqüência de que todos, no íntimo, somos poetas, e de que só 
com o último homem morrerá o último poeta” (Freud, 1976/ 1908[1907], p. 149 – grifos meus). 
Se lembrarmos novamente os versos de Hölderlin sobre o habitar poético do homem e a 
aproximação que Freud e Vico fazem entre o brincar infantil e o poetizar, não apenas todo homem 
é um poeta, como precisa sê-lo para existir. O discurso racional e a busca empírica que se pauta no 
pensamento categorial não são suficientes para alicerçar o ser humano em seu viver. A promessa da 
modernidade de, pelas conquistas da ciência, nos conduzir a um mundo melhor – o que não é 
totalmente errado – não acaba com a necessidade de poesia como condição de possibilidade para a 
existência humana na sua relação e questionamento do seu próprio mistério. 
46 Um código para a tradução direta do sonho cujos exemplos mais banais são aqueles do tipo, se 
sonhou com dente caindo isso quer dizer tal coisa. 
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sabedoria poética, a qual prefiro nomear conhecimento poético47, ocupa um lugar 

fundamental. A poesia emerge como primeira possibilidade para os povos mais 

primitivos explicarem para si a sua existência e a do mundo, podendo assim 

habitar a vida. Desta forma, ao pesquisar as produções culturais arcaicas, Vico 

estabelece, dentro do campo da Sabedoria Poética, diferentes âmbitos: uma 

Metafísica Poética, uma Lógica Poética, uma Moral Poética, uma Economia 

Poética, uma Política Poética, uma História Poética, uma Física Poética, uma 

Cosmografia Poética, uma Astronomia Poética, uma Cronologia Poética e uma 

Geografia Poética. 

O filólogo napolitano afirma que o conhecimento poético foi a primeira 

forma de sabedoria entre os pagãos. A poesia baseava-se nos sentidos e era guiada 

por vívidas impressões e grande imaginação.  Assim, o poético surge como a 

forma originária de resposta ao mistério da vida, sendo, portanto, a modalidade 

inaugural na construção de conhecimento e organização das sociedades. Vico nos 

diz ainda que é a poesia quem abre caminhos para a filosofia, pois a compreensão 

filosófica só pode se fazer após a poesia erguer um conhecimento sobre o sensível, 

sobre o que nos toca, sobre o existir num corpo absolutamente estranho. A poesia 

é, portanto, o discurso originário e baseia-se na sensibilidade do poeta.  

 

In their robust ignorance, the earliest people could create only by using their 
imagination, which was grossly physical. Yet this very physicality made their 
creation wonderfully sublime, and this sublimity was so great and powerfull that it 
exited their imaginations to ecstasy. By virtue of this imaginative creation, they 
were called poets, which in Greek means creators (Vico, 2001[1744]: p. 145). 

 

 Quando sob o nome inconsciente Freud deixa suas histéricas expressarem 

sua verdade, trata-se de, a partir do enigma que o sintoma porta – e em psicanálise 

                                                 
47 Costuma-se falar em sabedoria poética ou saber dos poetas. Uma modalidade de saber que difere 
do conhecimento, este sim filosófico e/ou científico. Mesmo que a distinção sabedoria poética 
versus conhecimento científico pareça-me interessante se pensarmos que o conhecimento científico 
fornece know-how tecnológico e a sabedoria poética propicia um saber viver cotidiano, ao utilizar a 
expressão conhecimento poético, gostaria de borrar um pouco a supremacia do know-how em 
relação ao saber viver. Não adianta ter a tecnologia para construir uma casa se não soubermos 
habitar o nosso próprio corpo. Para habitar o próprio corpo é essencial um conhecimento que é 
poético. 
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o sintoma está onde se atravessa o Aqueronte e se adentra o Hades48 – iniciar um 

percurso poético. Até porque os usos imaginários, pelos pacientes, dos 

conhecimentos difundidos pela ciência já não são o conhecimento científico na sua 

precisão teórica ou laboratorial. Usar uma teoria – e, quando não estamos usando 

uma teoria o que ela é? – já é apropriar-se dela. Assenhorear-se do mundo é uma 

obra que começa – e segue recomeçando ao longo de cada vida – através da 

sensibilidade poética e do conhecimento que daí deriva e se desdobra. 

 Vico atribui a capacidade de poetizar a um dom natural, mas nesse ponto 

trata-se da poesia como expressão maior do Belo e não do poético como resposta 

ao absurdo da vida. Os mitos oferecem essa resposta, mas no confronto poético de 

cada um com a busca da verdade, os mitos – incluindo os da ciência – precisam ser 

assimilados. Essa assimilação é, ao menos em certo nível, singular. E, assim, se o 

autor da Scienza Nueva nos diz que “the first poets were natural poets, for poetry 

laid the foundation of pagan civilization, wich in turn was the sole source of all 

arts” (2001/1744, p. 94), ele também nos diz que: 

 

The sublimest task of poetry is to attribute sense and emotion to insensate objects. 
It is characteristic of children to pick up inanimate objects and to talk to them in 
their play as if they were living persons.  
This philological and philosophical axiom shows us that people living in the 
world’s childhood were by nature sublime poets. (Vico, 2001/1744, p. 89). 

 

 

O que quero dizer é que para ser um poeta maior é preciso um gênio 

especial e muito trabalho, mas que, por outro lado, todos nós precisamos ser 

poetas49 para dar conta de nosso existir num corpo e do próprio fato absolutamente 

estranho da vida e do viver. Ao atribuir poesia às crianças, Vico antecipa Freud, no 

sentido de mostrar que a poesia do adulto é uma derivação da poesia infantil que 

se expressa no brincar. O momento mais fértil da poesia é a infância, justamente 

                                                 
48 Ver adiante a epígrafe que Freud utilizou em sua Interpretação de Sonhos. 
49 Aqui está um momento contraditório no qual universalizo a função poética. Contudo, a própria 
função poética e seus desdobramentos recusam essa universalidade, pois se trata de um incessante 
fluxo. Essa contradição é parte intregrante deste trabalho e de seu autor. Por isso espero manter 
uma certa tensão ou indefinição estratégica que não deixe a poesia, nesse trabalho, ser reduzida a 
um conceito bem definido ou mecanismo estrutural. 
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porque os discursos organizadores do existir em cada cultura ainda não foram 

assimilados e a criança poetiza a partir de seu olhar maravilhado e/ou assombrado 

diante do mistério de seu existir. Se essa poética da infância não fornece um 

sustentáculo para o sujeito habitar seu corpo e viver, a vida adulta será mais 

penosa e angustiante. Todavia, acredito que essa necessidade de poesia reaparece 

muitas vezes ao longo da vida, a cada vez que o mistério do mundo e do existir 

irrompe visceralmente para a pessoa. Nesses momentos, são os discursos mais 

carregados de imaginário, fundadores da cultura, poéticos, que podem rearrumar a 

casa. Mesmo o discurso mais racional estará alicerçado sobre uma poesia e é isso 

que Vico mostra num belíssimo esforço de poesia e construção de conhecimento. 

 

  

2.5  

A Crítica Romântica ao Império da Razão 

 

Oh acordai-os, Poetas! acordai-os do sono também 

Os que inda dormem, daí-nos as leis, daí-nos 

A vida, triunfai, Heróis! Só vós 

Tendes direito de conquista, como Baco. 

(Hölderlin, Aos Nossos Grandes Poetas). 

 

Reagindo aos excessos racionalistas do Iluminismo, o movimento 

romântico volta a tratar das origens e da pujança poética que não se subsume ao 

formalismo ideal abstrato. Châtelet (1995) demarca, esquematicamente, as 

diferenças entre Iluminismo e Romantismo atribuindo ao primeiro um 

racionalismo de inspiração matemática, um combinatório que sempre passa pelo 

pensamento, o método analítico, a vontade de sistematizar e um conseqüente 

humanismo abstrato. Já o Romantismo, em contraposição valoriza a pujança da 

vida, a espontaneidade subjetiva, o esforço criador do gênio individual, o 

dinamismo eternamente inacabado de inspiração poética e o reconhecimento das 

raízes culturais no Povo (Volk). 

Segundo Marcondes (1997) é mais adequado falar de um “pensamento 

romântico” do que de uma “filosofia do romantismo”, pois “o romantismo foi 

muito mais uma atitude e um estilo de pensamento do que uma teoria ou uma 
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doutrina filosófica” (Marcondes, 1997, p. 239). Os românticos não estavam 

preocupados com as questões propriamente filosóficas nem com uma 

sistematização conceitual de seu pensamento, “sua obra possui uma determinada 

forma de expressão estética que valoriza as emoções e sentimentos” (Marcondes, 

1997, p.240). Entre os românticos podemos destacar Hölderlin, Novalis, Herder e 

Schlegel, e entre seus precursores Rousseau, Goethe e Schiller. 

Segundo Bornheim (1978), um dos maiores problemas colocados pelo 

Romantismo é o de sua delimitação. Interpretado como manifestação de um estilo 

literário, o movimento romântico fica restrito a um breve período histórico situado 

mais ou menos na primeira metade do século XIX. Já uma segunda leitura 

“considera o clássico e o romântico como duas categorias básicas, elucidativas do 

desdobramento da cultura” (Bornheim, 1978, p. 76). Nessa vertente, seria 

romântico o pensamento que se rebela contra o cânone estabelecido. O problema 

dessa leitura seria fornecer um esquema histórico excessivamente reducionista que 

implicaria numa oposição binária entre o clássico e o romântico. De qualquer 

forma, o movimento romântico é, como manifestação literária, datado 

historicamente, fato que não impede o reconhecimento de características 

românticas em diferentes épocas, sem que isso signifique uma esquematização da 

história ou dos movimentos do pensamento. Autores como Goethe e Schiller, que 

são considerados clássicos, foram, no início de seus percursos, notadamente 

românticos (ou, seguindo a cronologia linear a que estamos habituados, pré-

românticos) no sentido de valorizar o fervor apaixonado, os sentimentos mais 

intensos decorrentes do gênio singular do poeta e uma espontaneidade criativa. 

O Renascimento segue e acentua as exigências de racionalidade, de 

simetria e do esforço pela forma mais justa e precisa, continuando o percurso 

medieval, e conduzindo ao Classicismo e ao Iluminismo, que a tudo querem 

iluminar seguindo uma vinculação, expressa pela exatidão da forma artística, da 

perfeição divina, com o rigor matemático. Assumindo uma outra postura, os 

românticos vão gritar e blasfemar contra esse esvaziamento da pujança da vida, da 

potência singular que não se deixa domar ou ordenar tão retilineamente e que não 
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pode ser excluída ou esquecida nem do indivíduo nem do povo. Sobre a arte 

clássica nos dizem Rosenfeld e Guinsburg (1978): 

 

Avesso ao elemento noturno, o Classicismo quer ser transparente e claro, racional. 
E com tudo isso se exprime, evidentemente, uma fé profunda na harmonia 
universal. A natureza é concebida essencialmente em termos de razão, regida por 
leis, e a obra de arte reflete tal harmonia. A obra de arte é imitação da natureza e, 
imitando-a, imita seu concerto harmônico, sua racionalidade profunda, as leis do 
universo. 
(...) 
a arte clássica não quer diferenciar e individualizar, seu propósito é sempre chegar 
ao geral e ao típico. (Rosenfeld e Guinsburg, 1978, p. 263). 
 

Assim, seguindo-se ao movimento pré-romântico Sturm und Dräng que, a 

partir da influência de Rousseau, interroga, através de seus expoentes, Goethe e 

Schiller, a oposição entre Natureza e Cultura e traz uma outra visão sobre a 

criação, não se tratando mais esta de um esforço por aplicar bem fórmulas poéticas 

e retóricas, mas sim de uma criação que emana do gênio criativo, o Romantismo 

vem resgatar a potência da vida. Por mais que Goethe, na sua maturidade, tenha 

considerado seu jovem Werther o resultado de um adoecimento da alma50, é 

inegável a beleza e a força desse personagem que tudo faz pelo seu amor 

impossível por Charlotte, numa típica nostalgia romântica do infinito e que 

encontra na Natureza a força para esgarçar os limites de sua alma. O jovem 

Goethe, poeta pré-romântico, não é um racionalista, e Werther denuncia isso com 

saboroso ardor: 

  
‘Ah, como vocês são sensatos!’ exclamei sorrindo. ‘Paixão! Ebriedade! Loucura! 
Vocês, defensores da moral, tudo contemplam com tanta calma, tão indiferentes, 
vocês recriminam o bêbado, desprezam o louco, por todos passam como um 
sacerdote, agradecendo a Deus, como o fariseu, por Ele não os ter feito iguais a 
esses infelizes. Eu me embriaguei por mais de uma vez na vida, minhas paixões 
nunca estiveram distantes da loucura, e não me arrependo: porque foi assim que 
vim a compreender que, desde tempos imemoriais, foram considerados ébrios ou 
loucos os homens extraordinários, que realizaram grandes coisas, coisas que 

                                                 
50 “É uma criatura [Werther] que, semelhante ao pelicano, alimentei com o sangue de meu próprio 
coração. São foguetes incendiários! Criam em mim um sentimento de mal estar, e temo sentir de 
novo a situação patológica que os criou… Eu vivera, amara e sofrera muito! … Seria grave se 
todos não tivessem uma vez na vida uma época em que Werther parecesse escrito para si” (Goethe 
em correspondência a Eckermann, a 02/01/1824 – citado por Marion Fleischer, 1994, Prefácio, p. 
xxx). 
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pareciam impossíveis. (...) Vocês, homens tão sóbrios e sábios, deviam 
envergonhar-se! (Goethe, 1774/1994, p. 60). 
 
Ah, meus amigos, por que tão raramente vemos a torrente do gênio irromper 
avassaladora e emocionar vossas almas maravilhosas? Queridos amigos, é porque 
em ambas as margens moram os cavalheiros impassíveis, cujas hortas e 
plantações de tulipas seriam destruídas pela inundação, e que por isso constroem a 
tempo diques e canais de derivação, a fim de evitar o perigo que ameaça (Goethe, 
Ibid, p. 19). 
 
Desta forma, essa libertação dos grilhões da razão encontra, em homens 

como Goethe e Schiller, no seguir constituindo-se de seus pensamentos, uma 

ponderação. Não se trata apenas de bradar pela liberdade criativa e o gênio 

poético, mas de alcançar um estágio moral onde exista uma liberdade possível, 

onde a plenitude da forma não desconsidere a força da natureza, a pujança da vida, 

o gênio criador e a força do povo.  É de autoria de Schiller o famoso tratado, 

constituído por cartas ao príncipe dinamarquês Friedrich Christian, intitulado 

Sobre a Educação Estética do Homem. Nesse livro, Schiller, já adoecido51, aponta 

o caminho, por meio da Estética, para o alcance da harmonia no ser humano. 

Assim, se Karl Moor, personagem da primeira peça de Schiller – Os Salteadores 

(Die Rauber) de 1780 – é o típico herói romântico, liberto das restrições da vida 

burguesa e do pensamento racional, o julgamento posterior de Schiller, expresso 

nessas cartas, mantém a importância do impulso sensual do ser humano, mas 

considera que a liberdade advém de um acordo entre Natureza e Cultura que só 

pode acontecer, segundo ele, por meio da Estética. 

Na primeira carta ao príncipe dinamarquês, Schiller (1795/2004) afirma 

que o entendimento destrói os objetos da sensação interna antes que eles possam 

ser apropriados. O entendimento que busca a verdade numa formulação técnica 

                                                 
51 Em 1791, Schiller adoeceu, sofrendo de pleurisia e pneumonia. Thomas Carlyle que escreveu 
uma biografia do poeta assim descreve seu adoecimento: “in 1791, a fit of sickness overtook him; 
he had to exchange the inspiring labors of literature, for the disgusts and disquietudes of physical 
disease. His disorder, which had its seat in the chest, was violent and threatening (…) The cause of 
this severe affliction seemed to be the unceasing toil and anxiety of mind in which his days has 
hitherto been passed: his frame, which, though tall, had never been robust, was too weak for the 
vehement and sleepless soul that dwelt within it; and the habit of nocturnal study had, no doubt, 
aggravated all the other mischiefs” (Carlyle, 1860, p. 130). O príncipe dinamarquês Friedrich 
ajudou Schiller financeiramente durante sua convalescença. As cartas que compõem A Educação 

Estética do Homem foram os primeiros frutos colhidos após sua melhora. Contudo, Schiller 
terminou por falecer ainda jovem, mesmo para sua época, aos 46 anos. 
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anestesia nossas sensações e afasta nossos sentimentos. Se o encantamento do 

Belo é função de seu mistério, o entendimento mata a própria beleza, pois explica 

esse mistério antes que ele exerça seu impacto estético. Para Schiller, sem o Belo 

não existe possibilidade de liberdade. Assim, uma cultura onde prevalece o 

pensamento racionalista-formal se curva ao utilitarismo e à instrumentalização da 

vida. O ser humano não pode ser escravo de seus impulsos e sentimentos, mas 

também não pode viver apenas da necessidade racionalizada. É o Belo que pode 

conduzir à liberdade e a uma superação de um Estado organizado em torno do 

utilitarismo ou, por outro lado, de um descontrole das emoções sob o domínio dos 

sentidos. 

Assim, segundo Schiller (1795/2004) existe uma relação entre a natureza e 

a razão que pode ser conflituosa ou harmônica. Se a razão domina a natureza 

através de uma recusa de sua multiplicidade, ou se a força da natureza faz 

predominar os sentimentos sobre os princípios, teremos um conflito e a anulação 

de um de seus pólos. Mas, a arte e o belo surgem como caminho para um acordo 

ou um compromisso entre os sentimentos e os princípios, entre as sensações e a 

razão, sem que um se submeta ao outro. A arte expressa a natureza e, a razão, para 

governar, não pode destruir essa forma de expressão. Se a filosofia, ao entender a 

arte, termina por destruí-la, uma boa educação deve, diferentemente, guardar o 

espaço da poesia, espaço afetivo, como essencial ao saber viver humano e ao 

encontro com o dever. Por fim, é a liberdade e não a necessidade que garante o 

equilíbrio dos homens e do Estado, e a liberdade só pode ser obtida através da arte. 

Para isso é imprescindível uma educação estética. 

As cartas de Schiller são marcadas pelo momento político, pelos horrores 

da Revolução Francesa, e o poeta descreve uma época cujo homem vive ou numa 

selvageria dos impulsos ou num refreamento excessivo de sua natureza pelas luzes 

da razão, o que também conduz a uma tirania: 

 

Among the lower and more numerous classes we find crude, lawless impulses 
which have been unleashed by the loosening of the bonds of civil order, and are 
hastening with ungovernable fury to their brutal satisfaction.  
(...) 
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The intellectual enlightenment on which the refined ranks of society, not without 
justification, pride themselves, reveals on the whole an influence upon the 
disposition so little ennobling that it rather furnishes maxims to confirm 
depravity. We disown Nature in her rightful sphere only to experience her tyranny 
in the sphere of morality. 
(...) 
So we see the spirit of the time fluctuating between perverseness and brutality, 
between unnaturalness and mere Nature, between superstition and moral unbelief, 
and it’s only the equilibrium of evil that still occasionally sets bounds to it. 
(Schiller, p. 35, 36 e 37, Carta Cinco). 

 
 O poeta alemão diferencia, com base nessas duas possibilidades de relação 

com a Natureza, dois tipos humanos, o selvagem cujos sentimentos dominam seus 

princípios e o bárbaro cujos princípios destroem seus sentimentos52. Ou seja, num 

extremo existe um excesso de irracionalidade, e no outro um excesso de 

racionalidade. O homem educado conseguiria, através da sua relação com o Belo, 

ou, dentro da minha idéia geral, através da sua relação com o poético, harmonizar 

esse conflito e alcançar alguma liberdade.  

O autor de Maria Stuart coloca os gregos da Antiguidade como ideal 

humano. Muito interessante é o motivo pelo qual ele atribui uma maior harmonia 

ao homem grego: segundo Schiller, a sensação e a mente ainda não estavam 

separadas no homem grego, a razão ainda não mutilava o objeto dos sentidos e 

conseqüentemente não dividia o ser humano. O poeta alemão parece nostálgico de 

um tempo ideal, que ele supõe ter existido e atribui ao povo grego; nesse tempo 

razão e emoção, cultura e natureza, estariam ainda unidas, sem se ferirem ou 

mutilarem-se mutuamente. Para Schiller, o homem moderno estaria marcado por 

uma, cada vez maior, fragmentação do seu ser, surgindo a partir disso uma luta 

ferrenha entre a compreensão intuitiva e o entendimento especulativo e formal. 

Contudo, o poeta afirma que não é mais possível reverter esse processo de 

                                                 
52 Posso criticamente afirmar que tais adjetivos, bárbaro e selvagem, marcam um etnocentrismo por 
parte de Schiller. Entendendo que seu ideal de ser humano era inspirado por sua idealização do 
homem grego, bárbaro e selvagem são termos escolhidos a partir do que se distancia desse ideal e 
fazendo alusão a povos historicamente chamados bárbaros ou selvagens. Contudo, no presente 
trabalho, o que quero ressaltar é que Schiller defende uma articulação entre princípios e 
sentimentos, entre técnica e natureza, evitando assim uma ruptura radical entre instinto e símbolo e 
indicando que essa articulação acontece da melhor forma possível através do impulso pelo 
brincar/jogar, isto é, pela poesia. 
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fragmentação e que o todo não pode ser mais encontrado num único homem como 

ele supunha ter sido na Grécia clássica: 

 
It was the culture itself that inflicted this wound upon modern humanity. As soon 
as enlarged experience and more precise speculation made necessary a sharper 
division of the sciences on the one hand, and on the other, the more intricate 
machinery of States made necessary a more rigorous dissociation of ranks and 
occupations, the essential bond of human nature was torn apart, and a ruinous 
conflict set its harmonious at variance. The intuitive and the speculative 
understanding took up hostile attitudes upon their respective fields, whose 
boundaries they now began to guard with jealousy and distrust (Schiller, 
1795/2004, p. 39, Carta Seis). 

 
 Schiller argumenta que o caminho da racionalidade especulativa conduziu 

inevitavelmente a uma fragmentação tanto dos campos do conhecimento humano 

como na organização política e burocrática dos Estados. O intelecto teve que se 

diferenciar da sensação para alcançar mais clareza no conhecimento, porém isso 

gerou um antagonismo de forças. Esse conflito pode ser aprisionante ou libertador. 

A verdade está custando muito caro ao indivíduo que fecha as portas aos sentidos e 

à imaginação em nome do conhecimento lógico-racional abstrato. Schiller não 

defende um irracionalismo, mas uma razão que se alicerce na força, no impulso, 

nos afetos, para sustentar suas verdades: 

 

Reason has accomplished all she can, in discovering and expounding Law; it is 
the task of courageous will and lively feeling to execute it. If Truth is to gain the 
victory in the struggle with Force, she must first become herself a force, and find 
some impulse to champion her in the realm of phenomena; for impulses are the 
only motive forces in the sensible world. 
(...) 
Training of the sensibility is then the more pressing need of our age, not merely 
because it will be a means of making the improvement understanding effective for 
living, but for the very reason that it awakens this improvement (Schiller, ps. 48 e 
50, Carta Oito). 
 

Após essa análise do homem de seu tempo, Schiller alcança o ponto central 

de sua exposição: é preciso encontrar um instrumento –o qual o Estado não 

forneceu – para articular Natureza e Razão, Sentimento e Entendimento. “This 

instrument is the Fine Arts, and these well-springs are opened up in their immortal 

examples” (Schiller, 1795/2004, p. 51, Carta Nove). Retomando a oposição entre o 
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selvagem que é dominado pelos sentimentos e pela Natureza, e o bárbaro que é 

escravo dos princípios e da Razão, o poeta afirma que é o Belo que pode retirar o 

ser humano desse conflito: 

 

But how can the cultivation of Beauty encounter these two opposing defects at 
once, and unite within itself two contradictory qualities? Can it fetter Nature in 
the savage and set her free in the barbarian? Can it at the same time harness and 
unleash – and if it does not really manage both, how is it reasonable to expect 
from it so great a result as the education of humanity? (Schiller, 1795/2004, p. 55, 
Carta  Dez). 

 

 Adiante Schiller vai diferenciar os dois princípios envolvidos nesse 

confronto, um impulso sensual (sensuous impulse) o qual conduz ao singular de 

cada caso, em permanente movimento, e um impulso formal (formal impulse) que 

no plano abstrato conduz à postulação de leis universais e eternas, e, portanto, 

estáveis. O impulso sensual é proveniente do corpo, da experiência física, do 

existir no mundo e, portanto, confronta-se com o impulso formal que trabalha no 

plano abstrato das idéias, do pensamento. Existe aí uma discussão que envolve 

aquilo que é pontual e passageiro, ocupando um momento do tempo, e aquilo que 

é justo e eterno. Há, portanto, o que é verdadeiro para uma pessoa num dado 

momento e que se relaciona com o impulso sensual e existe também o que é eterno 

e universal, permanecendo por todo o tempo e que só é alcançado pelo impulso 

formal. O movimento romântico vai ser contrário ao predomínio do impulso 

formal, que acontecia no Iluminismo perseguindo as pegadas de Platão e 

Descartes, e que descartava ou recriminava a sensualidade e a pujança da vida. 

Schiller relembra que Platão barrou a poesia em sua República: “even in antiquity 

there were men who considered liberal culture to be anything but a boon, and were 

therefore much inclined to deny the imaginative arts an entrance into their 

republic” (Schiller, 1795/2004, p. 56, Carta Dez). Para Schiller a tarefa da cultura 

é equalizar a relação entre esses dois princípios, pois o predomínio exclusivo da 

racionalidade não tem como resultado harmonia, mas sim uma uniformidade que 

não resgata o homem de sua divisão, de seu conflito, nem lhe conduz à liberdade 

moral. 
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 Numa bela dança que parece ser o rudimento de um pensamento dialético – 

terá sido Schiller uma ponte entre Kant e Hegel no sentido de oferecer ao segundo 

um caminho para superar a aporia do primeiro e poder empreender seu retorno à 

metafísica? – o poeta vai propondo uma relação de equilíbrio entre o impulso 

sensual e o impulso formal, eles devem se conter, mas não se anular53. A liberdade 

seria um diálogo poético entre a sensação pontual e a abstração eterna, numa 

cooperação. “Both principles are therefore at once mutually subordinated and 

coordinated – that is, they act and react upon each other; without form no matter, 

without matter no form” (Schiller, 1795/2004, p. 68, Carta Treze). É apenas pela 

atividade de um princípio que o outro pode alcançar sua mais plena manifestação. 

O mundo das idéias, operando sem levar em conta os sentidos e as emoções, é frio, 

é distante da vida, desta forma, o “homem lânguido” pode propor belas teorias que 

somente se aplicam às vivências por meio de uma torção repressiva. Não há 

dúvida de que os românticos abrem caminho para Freud ao valorizar o 

acontecimento do ponto de vista da singularidade afetiva e sensual e não apenas 

através da racionalidade abstrata que busca o eterno e universal do conhecimento. 

Fica evidenciado um conflito entre impulsos naturais e espontâneos e a sua 

contenção pelo formalismo racional ordenador do mundo. 

 Se esse conflito entre o impulso sensual e o impulso formal é fundamental, 

ele pode ser desdobrado. Não acredito que a poesia, por meio de uma educação 

estética, harmonize plenamente o ser humano, nem acho que devamos ficar atados 

a uma dualidade caracterizada por um impulso racional e outro sensual. Concordo 

que nenhum princípio pode abrir mão de uma potência ou força que o movimente. 

A racionalidade não opera apolineamente, ela também é marcada por forças 

afetivas e sensuais. Por isso, acredito que a formulação de uma nova teoria 

científica guarde, a cada vez, um elemento poético na sua origem, algo que não se 

reduz ao racional, formal, etc. Prefiro pensar em desdobramentos infindáveis nas 

articulações entre o elemento formal e o elemento sensual. Contudo, sem a força 

cuja origem é misteriosa nada disso seria possível. Essa origem impossível retorna 

no momento poético que, ao re-velá-la, a expõe como enigma. Não existe um Fim 

                                                 
53 Assim como o Princípio do Prazer contém o Princípio da Realidade sem que um anule o outro. 
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nesse processo, tampouco a razão pode, por meio do pensamento abstrato-formal, 

teorizar o humano de forma absoluta. A poesia, na sua força e no seu mistério, 

apresenta-se como uma rebeldia ante toda forma de dominação, seja por parte do 

pensamento, seja pela irracionalidade desmedida. O mundo imaginativo oferece 

chão ao ser humano para que ele se desdobre e receba aquilo que, mesmo e outro, 

segue e seguirá chegando. 

 Assim, para Schiller (1795/2004) o Belo seria capaz de harmonizar esse 

interjogo entre Natureza e Cultura através de um terceiro impulso: o impulso para 

o brincar/jogar (play impulse) que integraria vida e forma criando uma forma viva 

a qual enlaçaria matéria e espírito, força e palavra, physis e nomos. Portanto, para 

Schiller, uma espécie de plenitude do humano seria alcançada por meio da 

experiência do Belo. E ao Belo chegaríamos através desse jogar/brincar: 

   

The object of the sense impulse, expressed in a general concept, may be called life 
in the widest sense of the word; a concept which expresses all material being and 
all that is immediately present in the senses. The object of the form impulse, 
expressed generally, may be called shape, both in the figurative and in the literal 
sense; a concept which includes all formal qualities of things and all their 
relations to the intellectual faculties. The object of the play impulse, conceived in 
a general notion, can therefore be called living shape, a concept which serves to 
denote all aesthetic qualities of phenomena and – in a word – what we call Beauty 
in the widest sense of the term (Schiller, 1795/2004, p. 76, Carta Quinze). 

 
 

 Segundo Schiller é através do brincar/jogar que o homem alcança uma 

integridade, e apenas a Ciência não enxerga isso. Contudo, o poeta não tem como 

pretensão que se alcance um equilíbrio absoluto entre matéria e forma, entre 

sensação e abstração racional, “this equilibrium always remains only an Idea, 

which can never be wholly attained by actuality” (Schiller, 1795/2004, p. 81, Carta 

Dezesseis). Assim, ele deixa claro que sempre permanecerá uma oscilação entre o 

princípio sensual e o princípio formal, pois um depende do outro. Quando 

prevalecem as sensações, o Belo deve amansá-las e, por outro lado, quando 

prevalecem os pensamentos abstratos, o Belo deve trazer-lhes vida, matéria. Se a 

força que emana do sensual ficar de fora, o refinamento excessivo do pensamento 

pode resultar num congelamento afetivo: 

 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0610328/CA



 66 

In the so-called ages of refinement, therefore, we shall see tenderness 
degenerating not infrequently into softness, plainness into platitude, correctness 
into emptiness, liberality into license, lightness into frivolity, calmness into 
apathy, and the most despicable caricature side by side with the most splendid 
humanity (Schiller, 1795/2004, p. 83, Carta Dezesseis). 

 
 
 Assim, num ser humano pode estar prevalecendo a sensualidade ou a 

abstração formal. No primeiro caso o Belo pode amansar essa sensualidade e 

possibilitar uma formalização, já na segunda condição o Belo pode resgatar a força 

para aquilo que está excessivamente abstrato. Schiller nomeia o primeiro tipo de 

“homem tenso” (tense man) e o segundo de “homem lânguido” (languid man). 

Desta forma, uma integridade poderia ser re-encontrada e o ser humano alcançaria 

a liberdade, isto é, não ser subjugado por nenhum dos dois impulsos, mas sim 

articulá-los. “Every exclusive domination of either of his two fundamental 

impulses is for him a condition of constraint and of force, and freedom consists 

solely in the co-operation of both his natures” (Schiller, 1795/2004, p.86, Carta 

Dezessete). 

 Na Carta Dezoito, o poeta aborda a relação entre os dois impulsos, o 

sensual e o formal, entre Natureza e Cultura, utilizando a palavra aufgehoben que, 

segundo o tradutor para o inglês de minha edição, Reginald Snell, é utilizada 

então, pela primeira vez, no sentido dialético de preservar pela destruição, numa 

suprassunção. Ou seja, um princípio se subsume ao outro numa síntese. Schiller, 

portanto, estaria abrindo sim caminhos para Hegel estabelecer sua dialética. 

Contudo, parece-me que Schiller, bem mais do que Hegel, respeita o mistério e, 

por isso também, torna o Belo essencial ao ser humano. Como veremos adiante, 

Hegel acredita numa superação da Arte. Schiller aponta uma primordialidade do 

impulso sensual em relação ao impulso formal e diz que, nesse momento em que 

prevalecem as sensações, o Homem ainda não começou. Para alcançar o 

pensamento, a mente teria que passar por um ponto intermediário, esse ponto seria 

o da educação Estética que incluiria as várias forças sensuais e intelectuais 

envolvidas e as articularias através do impulso pelo jogar/brincar. Schiller afirma: 

“it is then no mere poetic licence, but also philosophical truth, to call Beauty our 

second creator” (Schiller, 1795/2004, p. 102, Carta Vinte e Um). Desta forma, a 
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Natureza cria e a Arte re-cria. E segue re-criando. Quanto mais forte o poeta, 

quanto maior sua capacidade de sentir e recusar um pensamento ou estilo vigente, 

maior sua capacidade de recriar o humano. Nesse sentido, retomando minha 

diferenciação entre revelar (desvelar) e re-velar, a poesia segue reinventando o ser 

humano ao velá-lo novamente. Cada síntese é uma nova cifra e jamais um Fim. 

Cada conceito teórico, uma abstração a ser refutada pela força da vida articulada 

conforme a educação estética de cada poeta/cientista. 

 Assim, mesmo que ao final de suas cartas Schiller derive da faculdade 

intelectual e da forma o alcançar da verdade, isso não se daria sem uma educação 

estética considerando os sentidos e emoções do ser humano. Não existe, portanto, 

uma racionalidade livre e soberana sem que se atravesse uma educação estética 

dos sentidos e sensações. O caminho do ser humano para chegar à verdade inclui, 

portanto, duas passagens, uma da predominância da natureza e dos impulsos 

sensuais para a forma através da Estética e do encontro com o Belo, e outra numa 

passagem do Belo ao verdadeiro e ao dever. Nessa terceira condição, chamada por 

Schiller de condição moral, o ser humano alcançaria a liberdade sem que nenhum 

impulso o tiranize. Importante sublinhar que sem o impulso pelo jogar/brincar 

(play impulse) esse percurso não seria possível. É esse impulso que possibilita uma 

assimilação preservadora da força do impulso sensual colocando-a a serviço do 

Belo. Schiller liberta a Natureza humana de um esmagamento por uma forma que 

não a leve em conta; de todo modo, trata-se de alcançar uma forma que inclua e 

defenda essa energia mais primordial associada ao mundo físico e sensual. Mesmo 

que ao final Schiller aponte para um estado onde o ser humano é livre ao encontrar 

a plenitude no mundo formal, isto é, no mundo das idéias, ele, diferentemente dos 

Iluministas, enfatiza o papel da matéria, dos sentidos e sensações no caminho para 

o Belo e o verdadeiro. O platonismo de Schiller não se faz sem um respeito ao 

mundo sensível onde tudo começa. 

 Posso concluir afirmando que Schiller termina suas cartas retornando a um 

pensamento enclausurado que almeja uma idéia plena e uma liberdade absoluta 

pelo pensamento. Desta forma ele não renega os ideais da tradição filosófica, mas 

pelo menos aponta que o conhecimento não existe sem força e sensação em sua 
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origem. Ele não é hipócrita ou ingênuo e mostra que é impossível negar ou 

desprezar as sensações e a importância da existência física num corpo, mesmo que 

ao final a educação estética conduza a uma condição moral ideal onde o governo é 

da Razão. A Razão não pode negar as sensações, precisando não apenas 

reconhecê-las, mas entrar em acordo com elas. Existe, nesse percurso, uma 

passagem de uma atitude passiva frente às sensações e experiências para um 

domínio ativo da vida, e essa passagem implica justamente a aquisição de um 

senso estético. É a libertação oferecida pelo encontro com o Belo, após a educação 

estética, que conduz o ser humano a um lugar ativo de articulação entre seus 

impulsos sensuais e sua racionalidade. A liberdade criativa do poeta na imitação 

artística oferece o caminho da harmonia para o indivíduo e, conseqüentemente, ao 

grupo social: 

 

Taste alone brings harmony into society, because it establishes harmony in the 
individual. All other forms of perception divide a man, because they are 
exclusively based either on the sensuous or on the intellectual part of his being; 
only the perception of the Beautiful makes something whole of him, because both 
his natures must accord with it. All other forms of communication divide society, 
because they relate exclusively either to the private sensibility or to the private 
skillfulness of its individual members, that is, to what distinguishes between one 
man and another; only the communication of the Beautiful unites society, because 
it relates to what is common to them all (Schiller, 1795/2004, p. 138, Carta Vinte 
e Sete). 

  

Nos seus Cursos de Estética, Hegel elogiará Schiller e assim resumirá o 

caminho proposto nas cartas do poeta ao príncipe dinamarquês: 

 

A razão reclama a unidade enquanto tal, o que é conforme ao gênero, enquanto 
que a natureza reclama a multiplicidade e a individualidade, e as duas legislações 
recorrem igualmente ao homem. A educação estética deve, no conflito destes 
lados opostos, justamente efetivar a exigência de sua mediação e reconciliação, 
pois, segundo Schiller, ela tende a formar a inclinação, a sensibilidade, o impulso 
e o ânimo de tal modo que se tornem em si mesmos racionais e que então a razão, 
a liberdade e a espiritualidade saiam de sua abstração, se unam com o lado natural 
em si mesmo racional

54 e nele mantenham carne e sangue. O belo é, portanto, 

                                                 
54 Esse natural em si mesmo racional será a garantia hegeliana de um ser racional e cujo percurso 
segue um automatismo lógico. Que a racionalidade faça parte da natureza do animal humano 
parece-me justo, porém automatizar e universalizar as relações dessa racionalidade parece-me 
exagerado e arrogante. 
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determinado como a expressão da formação unificadora [Ineinsbildung] do 
racional e do sensível, e esta formação unificadora é determinada como o 
efetivamente verdadeiro (Hegel, 1835/2001, p.79 e 80 – grifos meus). 
 

Pensando numa articulação com a metapsicologia freudiana proponho que 

os impulsos sensuais de Schiller poderiam ser associados com o funcionamento 

psíquico em processo primário, numa espécie de reinado das sensações e pulsões. 

Já o impulso formal associado ao pensamento abstrato e um refreamento dos 

afetos e sensações poderia ser vinculado a um funcionamento psíquico típico dos 

processos secundários do psiquismo quando existe uma ligação dessas cargas 

pulsionais, da própria força e um reconhecimento das categorias do pensamento 

formal. O interessante é que sabemos com Freud que esses dois processos do 

psiquismo não se extinguem ou se substituem totalmente um pelo outro, e que as 

exigências vorazes do mundo sensual, do caldeirão pulsional, aperreiam o Eu 

dominado por uma exigência de racionalidade e respeito às normas. Pensar numa 

educação estética como possibilidade de enlaçar esses dois modos de 

funcionamento através do encontro com o Belo, sem que um suprima 

definitivamente o outro, aponta na direção de uma relação com o poético que 

possibilite ao ser humano encontrar espaços para uma satisfação pulsional no seio 

da Cultura, sem ferir as exigências morais associadas ao impulso formal e aos 

processos secundários do psiquismo conforme descritos por Freud (1895/1950) em 

seu Projeto
55. 

Outro poeta importante, produzindo na primeira metade do século XIX, é o 

norte-americano Edgar Allan Poe (1809-1849). Poe possui características 

tipicamente românticas e afirma, num artigo intitulado “The Poetic Principle”, que 

a poesia nada tem a ver com a verdade. A verdade, nos diz Poe, é severa, fria e 

desapaixonada. Sua consecução satisfaz à racionalidade. Já a poesia busca o Belo 

sublime e celestial que leva a uma elevação da alma. Segundo Poe, a poesia 

também tem pouco a ver com a paixão que intoxica o coração humano, sendo ela 

                                                 
55 No próximo capítulo detalharei essa diferenciação entre processos primários e processos 
secundários. No momento é importante ter em mente que os processos primários são aqueles em 
que a energia psíquica circula livremente não estando ainda ligada, isto é, ordenada pelos processos 
do pensamento. Os processos primários desconhecem a realidade e vivem sob o reinado das 
sensações e descargas imediatas de energia. O Id é cego e incapaz de juízo. 
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fruto da luta do ser humano por apreender o Belo e tendo o amor, Eros, como o 

mais inquestionável tema poético: 

 

The struggle to apprehend the supernal Loveliness – this struggle, on the part of 
souls fittingly constituted – has given to the world all that which it (the world) has 
ever been enabled at once to understand and to feel as poetic. 
(...) 
It has been my purpose to suggest that, while this [Poetic] Principle itself is, 
strictly and simply, the Human Aspiration for Supernal Beauty, the manifestation 
of the Principle is always found in an elevating excitement of the Soul (Poe, 1975, 
p. 894 e p. 906 – grifos do autor). 
  

 Poe parece-me muito pouco disposto a restringir o efeito poético à 

utilização e conhecimento de uma técnica, por mais que expresse suas opiniões 

sobre a importância do ritmo, da forma e da extensão das poesias para a 

consecução de seus efeitos sobre a alma humana. Para ele a poesia é fruto do gênio 

e não do esforço, “the fact is that perseverance is one thing and genius quite 

another” (Poe, 1975, p.890). Poe também afirma, como Schiller, que o encontro 

com o Belo conduz a uma harmonia. Não há dúvidas, como aponta Jakobson 

(1990) que Poe soube buscar a verdade teórica de sua poesia, mesmo que 

considerasse que “a verdade exige uma precisão absolutamente antagônica ao 

objetivo predominante da ficção poética” (Jakobson, 1990, p.260), mas isso não 

quer dizer que possamos determinar uma estrutura eterna sob a poesia de Poe56. 

Como tentarei mostrar no último capítulo dessa dissertação, uma carta pode não 

chegar a seu destino, uma vez que a sistematização da poesia não subsume a alma 

do poeta nem tampouco o devir da palavra, a sistematização não os sintetiza nem 

os desvela totalmente para nós. Mesmo uma leitura científica de uma poesia é 

“apenas” re-velação. As vivências determinantes do nosso ser, que posso nomear 

                                                 
56 As explicações racionalizadoras que Poe oferece sobre a poesia são apenas uma possibilidade, 
mesmo quando ele explica sua própria poesia. Segundo Ferreira Gullar (1989) encontramos em Poe 
uma polarização entre a visão romântica e a necessidade de racionalizar a experiência, “é a 
necessidade de controlar os impulsos subjetivos que gera, por vezes, uma tendência à 
racionalização esquemática” (Gullar, 1989, p.13). Poe não pode determinar aprioristicamente o 
destino de suas poesias e contos, por mais que tenha buscado racionalizar e matematizar sua poesia 
através de uma análise estética. Sem entrar em detalhes, por conta do exíguo espaço, a famosa 
poesia “The Raven”, de Poe, é fascinante, entre outros aspectos, por sua previsível repetição que 
porta um infinito, um impossível, um outro imprevisível que segue chegando. As explicações de 
Poe e de seus críticos não retêm ou explicam o efeito disseminador da letra. 
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freudianamente, em referência ao Projeto de 1895, de Bahnung, de marcas 

primevas, não serão jamais circunscritas por um sistema de pensamento, elas estão 

sempre se fazendo presentes e ausentes, íntimas e desconhecidas, vislumbradas na 

re-velação poética que indica, a cada vez, um novo enigma. O não fechamento do 

sistema e a seqüência do movimento não implicam necessariamente no retorno da 

falta como verdade eterna e universal. Não se trata de elevar a falta ao lugar divino 

de uma verdade universal, como origem e fim, nem tampouco de dizer que essa 

verdade simplesmente falta e seguirá faltando, mas sim de afirmar que a vida é um 

movimento que inclui o ser e o não ser, e todo um intermédio enigmático, plural e 

irrefreável. 

 De todo modo, o gênio criativo não pode dispensar a técnica, tampouco a 

mera aplicação de fórmulas poéticas conduz ao Belo. A razão não subsume a tudo 

e a consciência possui limites. A força indomável e libertadora dos românticos é 

um antecessor valioso da força pulsional freudiana e de um inconsciente que não 

se substancializa nem nos instintos biológicos, nem nas estruturas da Língua ou 

mesmo nos arquétipos mitológicos, tampouco nas descobertas de ponta sobre as 

estruturas anatomo-fisiológicas cerebrais; o inconsciente segue se desdobrando em 

Poesia para que o ser humano habite seu ser e vislumbre a sua verdade, nem 

imaginária, nem simbólica, nem real: fronteiriça.  

 

 

2.6  

Os Cursos de Estética de Hegel: o Fim da Poesia? 

 

Mais realista que o rei, mais metafísico do que Platão, 

mais lógico que Aristóteles, mais apaixonado pela universalidade 

que Descartes e Leibniz, mais preocupado em descobrir a ilusão 

do que jamais foi Kant, Hegel decide submeter-se ao 

“empirismo lógico”, a essa experiência do discurso totalmente 

controlado... Não apenas nada deve escapar a esse controle, 

como também nenhum dos empreendimentos humanos 

pode ficar fora do império desse discurso. 

(Châtelet, Hegel). 
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A disciplina filosófica nomeada Estética costuma ter seu surgimento 

atribuído à obra homônima – Aesthetica - de Alexander Baumgartner datada de 

1750-1758. No âmbito do Aufklärung e dos avanços da racionalidade no 

conhecimento das coisas, a Estética surge como uma tentativa de incluir no projeto 

Iluminista um pensamento sobre os sentidos e as sensações. Segundo Eagleton 

(1993) tal tentativa articula-se a uma tiranização do corpo, e a Estética constituiria, 

portanto, uma ideologia associada à ascensão da Burguesia. O corpo não pode 

escapar aos ditames da razão e a Estética viria resgatar para o pensamento 

cartesiano, abstrato-teórico, a sensação, o carne, a sensualidade, o que ficara sem 

lugar e sem sentido na abstração racionalista do Iluminismo. Nesse sentido, a 

Estética estaria a serviço de uma ampliação dos domínios do pensamento racional, 

filosófico-científico, e associada ao Capitalismo desde suas primícias: 

 
É como se a filosofia acordasse subitamente para o fato de que há um território 
denso e crescendo para além de seus limites, e que ameaça fugir inteiramente à 
sua influência. Este território é nada mais do que a totalidade da nossa vida 
sensível – o movimento de nossos afetos e aversões, de como o mundo atinge o 
corpo em suas superfícies sensoriais, tudo aquilo enfim que se enraíza no olhar e 
nas vísceras e tudo o que emerge de nossa mais banal inserção biológica no 
mundo. A Estética concerne a essa mais grosseira e palpável dimensão do humano 
que a filosofia pós-cartesiana, por um curioso lapso de atenção, conseguiu, de 
alguma forma, ignorar. Ela representa assim os primeiros tremores de um 
materialismo primitivo – de uma longa e inarticulada rebelião do corpo57 contra a 
tirania do teórico (Eagleton, 1993, p.17). 

  

Assim, a Estética surge como a especialidade ou ramo da Filosofia 

responsável por refletir filosoficamente, conceitualmente, a poesia, ou melhor, vai 

desdobrar-se nisso ao tornar-se filosofia da bela arte. Se a poesia é a manifestação 

mais originária e primordial dos sentidos em forma bela, entender racionalmente 

seus motivos e processos é uma via de matematizar essa dimensão humana 

inicialmente excluída pelo projeto racionalista-objetivista da ciência moderna. 

Possivelmente, é com Hegel, no seu caminho para o conhecimento absoluto e a 

                                                 
57 Concordo que a Estética esteja articulada aos primórdios do materialismo, mas especialmente no 
caso de Hegel, que constrói uma história onde o real é sempre racional e onde o fim porta um saber 
absoluto que unifica o material e o espiritual, trata-se muito mais de dominação do corpo do que de 
rebelião. Apenas no fim alcançar-se-á a virtude; até lá o que dá a medida do devir é uma exigência 
de eficácia. Nos diz Camus: “Com Napoleão e Hegel, filósofo napoleônico, começa a época da 
eficácia” (Camus, 1996/1951, p. 163). 
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consecução do espírito que a Estética alcança seu ápice. A utilização, por Freud, 

da sabedoria poética na sua construção teórica pode ser associada a essa posição 

do poético como lugar de acesso a uma verdade racional pelo pensamento. 

Contudo, Freud jamais se situou além dos poetas – assim como de seus pacientes - 

e, por isso, continuou aprendendo com eles sem jamais fechar um sistema teórico 

pleno e mantendo-se aberto à diferença e reconhecendo o inconsciente como maior 

parte do Eu. 

Hegel ministrou cinco cursos universitários sobre Estética, o primeiro deles 

em Heidelberg, 1818, e, os quatro restantes em Berlim no período de 1820 a 1829. 

A importância de mergulharmos nas reflexões de Hegel sobre a Estética deve-se 

ao lugar que este pensador ocupa como uma espécie de ápice do pensamento 

filosófico racionalista-metafísico. Hegel representa, no dizer de Châtelet, “o 

triunfo e a consumação da filosofia clássica, ou, caso se prefira, da metafísica” 

(1995, p.07). O filósofo, ao re-unir dentro de uma perspectiva metafísica, 

superando as críticas kantianas, o conhecimento e o absoluto, o sujeito e o objeto, 

o devir e a história, situa-se como sendo o apogeu do projeto filosófico. Mais do 

que qualquer outro filósofo, ele fecha um sistema e transmite um caminho 

metodológico para se alcançar o saber pleno. Ainda segundo Châtelet, “Hegel é o 

nosso Platão” porque determinou o código, a língua e a forma de pensarmos que 

até hoje predomina. E fez isso atualizando os fins platônicos e cartesianos. 

 

O discurso hegeliano engloba sistematicamente o conjunto dos conhecimentos 
testados, analisa sua autenticidade, fundamenta suas relações e justifica, a cada 
etapa do percurso, seu próprio estabelecimento. O ideal cartesiano de mathesis 

universalis atualizou-se numa obra, numa teoria, que é ao mesmo tempo uma 
prática, pois se constitui como teoria da prática e se constrói, assim, como prática 
teórica legitimada (Châtelet, 1995/1968, p. 15). 

 

 A proposta hegeliana é tudo dominar com seu sistema, com sua Dialética! 

Ora, o ápice da filosofia clássica é o pensamento de um gênio que considerava a si 

próprio o sábio capaz de alcançar o sol. Hegel segue a tradição, elege a metafísica 

e a racionalidade como caminhos para o conhecimento absoluto e realiza um 

empirismo da metafísica.  “O hegelianismo – inútil carregá-lo de um sentido 

existencial que não possui! – é a realização da metafísica no seio da modernidade” 
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(Châtelet, 1995/1968, p. 49). Ou seja, Hegel consegue erguer um sistema onde a 

verdade absoluta será encontrada e irá avaliar as Artes, o Belo, a Poesia, a partir 

de seu sistema pleno. A dialética, nas idas e vindas entre sujeito e objeto, num 

percurso histórico racional e sem restos, encontra a síntese, o saber absoluto, o 

Fim. 

  Não temos espaço para aprofundarmos aqui a filosofia hegeliana, mas é 

importante ficar claro que nosso pensamento racional, base do funcionamento 

lógico do discurso das ciências na modernidade e crente num caminho para o 

pleno acordo entre o pensamento e o ser, garante-se na Dialética do grande mestre 

Hegel. Para este as artes podem ser objeto da Ciência e assim tornarem-se 

desnecessárias para o Homem quando elucidadas e superadas pelo conceito. É com 

o intuito de compreender essa visão, a qual definitivamente coloca a verdade 

encontrada pela poesia em segundo plano, que estudaremos a visão hegeliana da 

Estética. Afinal, a reverência que a psicanálise presta aos poetas58 vai situá-la em 

desacordo com o projeto hegeliano de, através da racionalidade dialética, trazendo 

a metafísica para o percurso das figuras e momentos históricos da constituição do 

Espírito, conseguir fundir plenamente o conhecimento e o ser no encontro com o 

absoluto. O inconsciente é uma ferida não suturável na arrogância do pensamento 

iluminista e metafísico. 

Para Hegel o Belo é sim apreensível pelo pensamento, e ele defendeu essa 

idéia com veemência. Para mim, há algo no poético – no Belo - que encontra 

manifestação única nessa modalidade de produção, e que não pode ser definido 

conceitualmente ou que, quando definido, nos escapole ou, nos piores casos, 

morre. Certamente, o poético pode invadir outros campos, até mesmo a ciência, 

assim como a ciência pode iluminar o campo poético, mas sem esgotá-lo, sem 

suprassumí-lo. Uma solução teórica revolucionária parece-me partilhar da ordem 

do poético; não resulta apenas do mero esforço do pensamento filosófico 

rigoroso59.  

                                                 
58 Como tentarei mostrar adiante no próprio texto de seu fundador. 
59 Interessante o comentário de Thomas Khun sobre o momento de uma mudança de paradigma na 
ciência afirmando que “a crise não é suficiente. É igualmente necessário que exista uma base para a 
fé no candidato específico escolhido [para novo paradigma], embora não precise ser nem racional 
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Na busca das origens perdidas que seguem outrando a cada presente, a 

criatividade escapa aos mecanismos da racionalidade porque a força da vida e o 

choque com o absurdo continuam presentes apesar e além de toda ciência. A 

pujança da vida, mesmo que desdobrada no belo em articulação com as 

possibilidades simbólicas, não pode ser totalmente separada do corpo. A poesia é 

anti-cartesiana por princípio. A origem poética não separa corpo e mente, 

conhecimento e natureza, fala e escrita, etc. Tampouco os funde sob a crença de 

um conceito puro e pleno ancorado num devir histórico onde tudo é racional60. A 

poesia é movimento irredutível e sem fim. A morte é o ponto mesmo de parada. 

Ou não, se a palavra seguir escrita e assinada. A palavra é portadora e fomentadora 

desse devir inenclausurável.  

Segundo Hegel, após a consumação da Filosofia através do alcance do 

absoluto pelo Espírito, através do seu sistema filosófico, não haveria mais 

necessidade da arte como expressão de um absoluto, expressão esta que teria sido 

sua função essencial, agora destruída e superada por sua submissão ao Espírito. 

Uma das grandes contribuições de Hegel ao pensamento deve-se ao fato dele ter 

interrogado e refletido sobre a formação do Espírito, isto é, do sujeito do 

conhecimento e assim ter tomado a consciência como fenômeno numa análise 

histórica. Contudo, em seu sistema filosófico, no Fim o sujeito pode interpenetrar-

se plenamente com o objeto numa relação sexual total. Esse amor perfeito entre o 

sujeito e o objeto realiza-se na sucessão de sínteses de um processo histórico que 

conduz a um conhecimento absoluto do objeto em sua efetividade real. Como 

Hegel anuncia no prefácio de sua Fenomenologia do Espírito, ele quer que a 

Filosofia se torne um saber efetivo: 

                                                                                                                                       
nem correta. Deve haver algo que pelo menos faça alguns cientistas sentirem que a nova proposta 
está no caminho certo e em alguns casos somente considerações estéticas pessoais e inarticuladas 
podem realizar isso (…) mesmo hoje a teoria geral de Einstein atrai adeptos principalmente por 
razões estéticas” (Khun, 2005, p.201). Ou seja, não é apenas a exatidão teórica que faz a revolução 
científica, mas sim fatores relacionados à política, ética e também estética. Afinal, quando alguém 
rompe com um paradigma, foi remetido, em algum grau, a uma ignorância que exigiu criar, isto é, 
poetar. E a aceitação de uma nova teorização não acontece num plano formal-abstrato. O gosto, a 
ideologia, afinidades pessoais, tudo isso, conscientemente ou não, interfere de forma fundamental 
nas revoluções científicas! 
60 Diz-nos Camus: “Pode-se afirmar com segurança que Hegel racionalizou até o irracional” 
(Camus, 1996/1951, p.162). Para Camus a vida como valor soberano estava acima da História e da 
Razão. 
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Quando enfim o rigor do conceito tiver penetrado na profundeza da Coisa, então 
tal conhecimento e apreciação terão na conversa o lugar que lhes corresponde. 
(...) 
A verdadeira figura, em que a verdade existe, só pode ser o seu sistema científico. 
Colaborar para que a filosofia se aproxime da forma da ciência – da meta em que 
deixe de chamar-se amor ao saber para ser saber efetivo – é isto o que me 
proponho. (Hegel, 1807/2000, p.23 – grifos do autor). 
 

Ao refletir sobre o sujeito, Hegel retira a aporia kantiana do seu caminho. 

Se, na crítica kantiana, o objeto permanece inacessível ao conhecimento, em Hegel 

o objeto do conhecimento é o sujeito que constrói o conhecimento. O sujeito é a 

substância e é essencialmente e sempre racional. Contra o gênio dos românticos e 

a intuição popular, Hegel convoca o conceito puro. Alcançar o conceito envolve 

um árduo percurso; contudo, o alcance do Fim está garantido no início. Dessa 

convicção hegeliana de uma plenitude do conceito, discordo mais do que tudo. A 

plenitude do conceito é a morte, é o fim do movimento e, conseqüentemente, da 

vida, da poesia. Todo movimento do conceito em Hegel caminha rumo ao Fim, ao 

conhecimento absoluto, ao encontro com o divino por meio da dialética. “É, pois 

no automovimento do conceito que eu situo a razão de existir da ciência” (Hegel, 

1807/2005, p. 61). Hegel retira do indivíduo qualquer possibilidade de 

autenticidade no conhecimento, é o percurso do Espírito que (não) faz a diferença: 

 

Vivemos, aliás, numa época em que a universalidade do espírito está fortemente 
consolidada, e a singularidade, como convém, tornou-se tanto mais insignificante; 
em que a universalidade se aferra a toda a sua extensão e riqueza acumulada e as 
reivindica para si. A parte que cabe à atividade do indivíduo na obra total do 
espírito só pode ser mínima. Assim ele deve esquecer-se, como já o implica a 
natureza da ciência. Na verdade, o indivíduo deve vir-a-ser, e também deve fazer 
o que lhe for possível; mas não se deve exigir muito dele, já que tampouco pode 
esperar de si e reclamar para si mesmo (Hegel, 1807/2000, p. 62). 
 

Assim, vamos nos ater brevemente às lições que Hegel proferiu acerca da 

Estética. Como o filósofo define Estética? Apesar de criticar o nome dado a esse 

ramo da Filosofia, Estética, Hegel aceita adotá-lo, “pois, enquanto mero vocábulo, 

ele é para nós indiferente e uma vez que já penetrou na linguagem comum pode 
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ser mantido como um nome” (Hegel, 2001, p. 27). Sendo assim, Hegel define 

Estética como Filosofia da Arte ou Filosofia da Bela Arte. 

Hegel começa suas lições de Estética discutindo se a arte pode ser objeto 

da filosofia. Considerando equivocada a visão que toma a arte como ilusão, Hegel 

defende que há um conhecimento verdadeiro expresso na arte. Afirma também que 

a arte bela é “o primeiro elo intermediário entre o que é meramente exterior, 

sensível e passageiro e o puro pensar, entre a natureza e a efetividade finita e a 

liberdade infinita do pensamento conceitual” (Hegel, 2001, p. 32 e 33). Existe, 

portanto, na arte uma “existência verdadeira” que não se pode atribuir à 

“efetividade cotidiana”. 

Contudo, apesar de reconhecer nos modos de aparição da arte uma 

verdade, Hegel afirma que “temos que reconhecer que a Forma fenomênica que 

um conteúdo ganha no domínio do pensamento é a realidade mais verdadeira” 

(Hegel, 2001, p.34). Assim, a arte aparece como um estágio inferior do Espírito e 

já não satisfaz mais as buscas reflexivas de um homem tão evoluído e educado 

como o do tempo de Hegel. A arte é sobrepujada pela filosofia: 

 

Ao atribuirmos à arte esta alta posição, devemos, entretanto, lembrar que ela não 
é, seja quanto ao conteúdo seja quanto à Forma, o modo mais alto e absoluto de 
tornar conscientes os verdadeiros interesses do espírito. (...) Somente um certo 
círculo e estágio da verdade pode ser exposto no elemento da obra de arte (...) 
Para ser um autêntico conteúdo da arte, a verdade ainda deve possuir a 
determinação de poder transitar para o sensível (...) o espírito do mundo atual, ou 
melhor, o espírito de nossa religião e de nossa formação racional se mostra como 
tendo ultrapassado o estágio no qual a arte constitui o modo mais alto do absoluto 
se tornar consciente (...) O pensamento e a reflexão sobrepujaram a bela arte 
(Hegel, 2001, p. 34). 

 

 Assim, nesse ponto em que o Espírito alcançou, pelo caminho filosófico, a 

mais elevada expressão da verdade, a arte ficou relegada a um segundo plano, pois 

seu modo de expressão foi superado. Justamente aquilo que considero mais valioso 

na arte, que prefiro chamar poesia, a capacidade originária de criar a partir do mais 

bruto, do mais sensível e sensual, quando somos tomados pela ignorância, pelo 

sem sentido, faz dela para Hegel um estágio superado por um Espírito que 

emprega perfeitamente e de forma totalizante o pensamento racional. Assim, a arte 
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passa a servir ao pensamento, deixando de ser re-veladora em-si e tornando-se um 

instrumento para a filosofia da arte, isto é, a Estética: 

 

Ela [a arte] também perdeu para nós a autêntica verdade e vitalidade, e está 
relegada à nossa representação, o que torna impossível que ela afirme sua antiga 
necessidade na realidade efetiva, e que ocupe seu lugar superior. Hoje, além da 
fruição imediata, as obras de arte suscitam em nós o juízo, na medida em que 
submetemos à nossa consideração pensante o conteúdo e o meio da exposição da 
obra de arte, bem como a adequação e inadequação de ambos. A ciência da arte é, 
pois, em nossa época muito mais necessária do que em épocas na qual a arte por si 
só, enquanto arte, proporcionava plena satisfação. A arte nos convida a 
contemplá-la por meio do pensamento e, na verdade, não para que possa retomar 
seu antigo lugar, mas para que seja conhecido cientificamente o que é arte (Hegel, 
2001, p. 35). 

 

 Isso me faz lembrar uma passagem do romance A Náusea de Sartre na qual 

um personagem61, conhecedor de Estética, não consegue fruir a beleza e verdade 

da poesia ao apreciar alguns quadros. Ao seu lado, no mesmo museu, dois jovens 

que nada conhecem da ciência da arte desfrutam com intensidade a sabedoria e 

beleza poéticas. Tomar a arte como objeto de uma reflexão científica não é 

propriamente o problema. A questão é situar o pensamento filosófico-científico, e 

especialmente o seu próprio, hegeliano, como a forma suprema do Espírito 

encontrar as verdades. Não é a racionalidade que decifra a arte e a supera, é a 

poesia que abre caminhos para o pensamento racional. É isso que Freud e Vico 

vão sustentar. E não me parece existir um ponto no qual a poesia deixará de abrir 

caminho para a ciência, para o conhecimento. A sensibilidade ao outro é originária 

e se faz necessária justamente quando a ciência (e, logo, o conceito e a técnica) 

mostra-se falível, impotente, limitada. A vida e a morte continuam sendo o 

primeiro exemplo desse ponto de abertura, pois toda ciência não eliminou esse 

mistério nem nos ajudou a conviver melhor com ele. Mesmo que a ciência tenha 

possibilitado, inegavelmente, o desenvolvimento de tecnologias capazes de 

                                                 
61 O personagem é o “Autodidata” que buscava uma formação intelectual através da leitura de 
todos os livros de uma biblioteca em ordem alfabética de autores. Obviamente ele é uma caricatura 
de um determinado tipo de educação burocrática que, alienando o saber ao acúmulo de leituras, 
despreza a experiência e a capacidade de sentir e refletir. Após afirmar que o prazer estético é algo 
que lhe escapa, o Autodidata complementa: “Pois bem, é inconcebível: vi jovens que não sabiam a 
metade do que sei e que, postados diante de um quadro, pareciam sentir prazer” (Sartre, 1938/s/d, 
p.162 e 163). 
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aumentar muito nossa qualidade de vida e longevidade, diante do mistério da 

origem e do fim, poesia e/ou religião oferecem um chão imprescindível para que 

habitemos nosso corpo e nosso mundo. Contudo, a primeira parece-me mais 

libertadora. 

 O problema é que para Hegel o Espírito só possui necessidades racionais! 

A verdade se subsume ao racional porque o ser é essencialmente racional. Assim, 

mesmo atribuindo à poesia uma verdade, essa só está presente porque a arte está, 

desde sempre, atrelada ao espírito e sua racionalidade. A filosofia, como 

modalidade superior do pensamento racional, irá esclarecer a arte! Concordo que a 

emergência do poético articule-se a uma busca por sentido num plano imaginário-

simbólico, mas buscar um sentido para a emergência da physis, para o mistério da 

vida, não garante que desde sempre a racionalidade seja o berço do espírito. A 

racionalidade, mesmo que outras lógicas possam ser desdobradas, é apenas uma 

modalidade da natureza humana e não A sua única natureza. Para Hegel, a 

racionalidade é desde a origem até o fim. Para mim, a origem é impossível, sendo 

a racionalidade uma forte característica do homem. Além disso, a “livre 

racionalidade do homem” a que Hegel alude não é o lugar máximo da verdade a 

não ser a partir de uma eleição humana. Hoje, vemos que essa eleição enfrenta 

uma séria crise, pois a Razão não resolveu a angústia humana. Pelo contrário, 

parece-me que quando mais a Razão impera, maior é a angústia porque menos o 

homem aborda os temas originários do seu habitar o corpo próprio e a Terra. A 

Razão mostrou-se um instrumento muito falho quando o animal humano depara-se 

com o fato de que faz parte inextricavelmente da physis e seu mistério. A medida 

para o habitar humano é poética e não técnica! 

 É inegável, todavia, que Hegel mostra-se um profundo conhecedor e 

admirador da bela arte, dedicando-se intensamente ao seu objetivo de estudá-la 

cientificamente. Muitos dos seus comentários sobre a arte são absolutamente 

pertinentes. Uma pena que, no Fim, tudo se reduza a um Espírito racional capaz de 

racionalizar e explicar toda beleza. Doce ilusão hegeliana de que arte seria apenas 

mais um objeto de estudo cuja verdade terminaria por ser apreendida pelo 

conhecimento no movimento dialético. A poesia, na sua originariedade criativa, é 
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o primeiro momento no habitar humano. Quando começamos a defini-la e 

racionalizá-la excessivamente é porque a estamos perdendo. Perder a poesia é 

perder a essência do ser, isto é, o que do mistério não pode ser racionalizado, mas 

que pode ser expresso e re-criado numa re-velação, que evoca as imagens mais 

primitivas do que do outro marcou nossas vísceras62, antes de qualquer uso 

instrumental da linguagem – e mais ainda da racionalidade – pelo bebê. A 

Bahnung freudiana, os Carattere de Vico, a arquiorigem de Derrida são formas de 

tentar tocar nessa primeira escrita humana. 

Duzentos anos após Hegel apresentar seu sistema, ápice da racionalidade e 

da especulação filosófica, “empirismo da razão” no dizer de Chatelet, as obras de 

arte, isto é, o registro poético, continuam se manifestando na vida e portando um 

conhecimento ali onde a ciência não chega, ou não supera o estranhamento e o 

mistério. Assim, a arte hoje não cumpre uma função meramente estética63! Ao 

anunciar o Fim, Hegel nos remete às origens e à nossa ignorância primordial. Isto 

é, nos lança numa crise do pensamento. As respostas que Kierkegard e Nietzsche 

opõem ao sistema hegeliano, apontam para a existência de uma força e de um 

desconhecimento que não se rendem ao sistema filosófico, nem são passíveis de 

uma síntese dialética plena, de um fim, de um absoluto. Existe algo que escapa ao 

Espírito, mesmo na sua máxima e primorosa elaboração. Algo insiste em escapar 

ao sistema dialético e à integração total entre ser e razão (que foi levada às suas 

últimas conseqüências por Hegel) : o desconhecido de si que Freud nomeará 

inconsciente e sobre o qual construirá uma brilhante teoria. A teoria freudiana 

                                                 
62 Ao falar sobre a sua criação artística e a sua obra, no prefácio escrito para a reedição de O Avesso 

e o Direito em 1958, Albert Camus nos brinda com uma passagem esclarecedora sobre a obra de 
um homem e o papel da arte em sua trajetória: “Oui, rien n’empêche de rêver, à l’heure même de 
l’exil, puisque du moins je sais cela, de science certaine, qu’une ouvre d’homme n’est rien d’autre 
que ce long cheminement pour retrouver par les détours de l’art les deux ou trois images simples et 
grandes sur lesquelles le coeur, une premiére fois, s’est ouvert. Voilá pourquoi, peut-être, aprés 
vingt années de travail et de production, je continue de vivre avec l’idée que mon ouvre n’est même 
pas commencée” (Camus, s/d (1958), p. 13). Justamente na reedição de seus primeiros escritos 
Camus remete seu leitor a uma busca que, após vinte anos de muita poesia, ele tem a impressão de 
não ter sequer começado. O que foi gravado pela primeira vez no coração é impossível de ser 
totalmente escrito. Segue, sujeito a perdas e danos, acréscimos e queimaduras, sendo re-velado. 
63 A necessidade estética de encontrar o belo dissipou-se por outras produções humanas, mas a 
função poética não se reduz ao oferecimento da bela forma. Um certo triunfo da estética associado 
ao consumo relaciona-se com a voracidade do mercado – essa noção central das teorias econômicas 
– e, não necessariamente com a re-velação poética, com a criatividade ou com o brincar. 
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insere, na essência do sujeito, no seio da consciência, um impossível de conhecer 

que determina e interfere diretamente no caminho do conhecimento. Reconhece 

que envolve algo que não é plenamente teorizável, e que segue fazendo retornar o 

próprio mistério da vida. A poesia nas mais diferentes épocas, mesmo quando 

policiada por exigências técnicas e gramaticais limitadoras, sempre portou em seu 

corpo, em seu texto, o novo véu, a nova questão instaurada pela re-velação, isto é, 

um conhecimento aberto à diferença, a seguir diferindo. 

Lacan, no Seminário 2, na lição intitulada “Freud, Hegel e a Máquina” diz 

que o que falta a Hegel e não falta a Freud é o conceito de energia. Pensando que a 

pulsão, no artigo metapsicológico “A Pulsão e suas Vicissitudes” de 1915, 

representa a demanda por trabalho psíquico que resulta de que, na segunda tópica, 

o Isso está enraizado no corpo – a pulsão irá apresentar-se, portanto, como 

possibilitadora de uma rebeldia, de uma insurreição do corpo à lógica causal, aos 

formalismos e abstrações do pensamento filosófico. Essa exigência de trabalho 

psíquico cujo ímpeto parte de fontes no corpo, mas que não existe como 

puramente biológica, visto seu intrincamento na linguagem, essa infatigável força 

de vida e de morte e a incapacidade do bicho homem em domá-la, é que eu 

poderia e gostaria de denominar, nos seus movimentos extremos, de poética. O 

poético pensado como dobra entre algo puramente biológico e natural e um outro 

extremo puramente simbólico e cultural. Fique claro, todavia, que esses extremos, 

tomados isoladamente, são ideais impossíveis, o humano constitui-se nesse espaço 

da pulsão, nessa fronteira entre somático e psíquico que formam um continuum no 

qual as bordas estão recobertas e nunca se sabe onde começa um e termina o outro. 

Como colocou em versos o poeta português Mário de Sá Carneiro: “Eu não sou eu 

nem sou outro/sou qualquer coisa de intermédio” (Lisboa, 1914). 

Poético ainda no sentido de Vico, isto é, como algo que emerge frente à 

ignorância e a perplexidade, levando-nos ao ato poético que possibilita 

compreender o mundo e suportar viver. Quando colocamos a mão sobre o peito e 

sentimos o coração bater, não é o fato de sabermos que o coração é um músculo 

composto por quatro cavidades, responsável pelo bombeamento do sangue no 

nosso corpo, que nos possibilita ter um coração. As dores do coração, todo 
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imaginário ao redor do coração, todo um discurso da paixão e do elã vital, isso é 

muito mais importante no instante em que pousamos a mão sobre o peito e 

sentimos o coração bater. Os avanços da ciência realmente possibilitam tratar uma 

série de acontecimentos ligados ao funcionamento do coração. Controla-se a 

hipertensão arterial e revasculariza-se o músculo cardíaco numa cirurgia incrível. 

Tais possibilidades são fantásticas, mas sem uma poesia que nos ajude a ter um 

coração, ter um corpo e habitar esse corpo, nenhum avanço científico pode nos 

ajudar a existir. 

As fórmulas e conhecimentos científicos, na sua objetividade e secura, não 

asseguram ao ser humano sua existência, seu poder caminhar no mundo. O que 

nos dá isso é a poesia, é a brincadeira, é um esteio bem mais íntimo e visceral. 

Quando Freud demonstra que o desejo está presente e é indestrutível, mesmo nas 

mais aparentemente objetivas e neutras ações, essa dimensão humana não pode ser 

reduzida ao objetivo ou a um biológico estrito. Um coração não é apenas um 

músculo assim ou assado, assim como uma obra de arte não é um artefato do qual 

a razão possa explicar tecnicamente o porquê de seu impacto estético. Dessa 

forma, o projeto hegeliano, como o próprio projeto da modernidade, esbarra, em 

sua arrogância, na exclusão da poesia e do indecidível. Assim, as sínteses 

hegelianas não respondem às questões da vida, mas apenas às questões idealmente 

postas a partir de uma vinculação, assumida como direta, automática e universal, 

entre o ser e a razão. Quando, na profundidade de sua reflexão, Camus 

(1942/1989) enuncia com simplicidade que “o absurdo é a razão lúcida que 

constata seus limites”, ele está apontando exatamente para isso; a ciência não dá 

conta do humano a não ser por uma violenta exclusão do que mais caracteriza o 

humano: sua própria humanidade64. Quando diante do pôr do sol nada nos ampara 

frente ao enigma da vida, nesse instante de perplexidade, a palavra é sempre 

poética, mesmo que seja hegeliana. Mesmo quando extraímos uma síntese 

dialética, trata-se de uma criação que permanece aberta a uma re-velação. Os 

conceitos não se forjam automaticamente com base numa racionalidade intrínseca 

ao Ser porque nós, seres humanos, não podemos ser reduzidos a uma consciência 

                                                 
64 Entendendo-se humanidade da forma menos idealizada possível. 
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racional e automática. Tampouco o inconsciente pode ser reduzido a uma 

máquina! 

 Pensar o sujeito historicamente é fundamental no caminho do pensamento, 

mas essa historicidade continua chegando porque seu Fim permanece em aberto65. 

O Ser segue impossível e por isso, seguimos fazendo poesia, inclusive quando 

fazemos ciência. A poesia, no seu rumo ao silêncio cósmico, continua, portanto, 

expressando um absoluto não conceituável que cada sujeito coloca em movimento 

na sua própria existência. A instrumentalização do mundo, a reprodutibilidade 

técnica, a compreensão estética da arte, nada disso retira da poesia a sua função 

inaugural no existir, como primeiro solo erguido – e a seguir sendo erguido - numa 

fronteira insuperável, seja para chegar-se a uma plena fusão com a mãe terra, seja 

para uma total separação e liberdade absoluta. Somos imbricados num 

caleidoscópio que segue surpreendente para nós com novas e imprevisíveis 

imagens. Imagens poéticas que nos possibilitam seguir em frente. 

 

 

2.7  

Heidegger e o Habitar Poético 

Por lo tanto, la poesia no toma el lenguage 

como un  material ya existente, sino que la poesia 

misma hace possible el lenguage. La poesia es 

el lenguage primitivo de un  pueblo histórico.  

(Heidegger, Hölderlin y la Esencia de la Poesía). 

 

Ao analisar a obra de Heráclito, Heiddeger (1943) considera que os 

filósofos originários abordavam a questão do ser de uma forma diferente daquela 

que se estabeleceu na filosofia de Platão a Hegel e Nietzsche. Segundo Heidegger, 

os chamados filósofos pré-socráticos trataram da questão do ser sem estabelecer 

uma metafísica. Ainda segundo este autor, no âmbito da modernidade, a ciência 

que nasce no século XVII, marcada pela influência de Descartes e Newton, 

                                                 
65 Friso novamente que esse percurso histórico não pode ser articulado exclusivamente ao racional. 
Tampouco a história deve ser pensada sob uma lógica linear-causal. Muito menos devemos esperar 
o fim para estabelecermos valores éticos. A idéia de fim envolve a vitória de um senhor da história, 
de algum princípio soberano. A vida po-ética reconhece a complexidade, a impossibilidade, a 
indecidibilidade, o extraordinário, o imprevisível e uma tensão constante no viver. 
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abandonou a questão do ser interessando-se apenas pelo conhecimento dos entes. 

Tentando traduzir o pensamento de Heidegger, posso dizer que ao se interessarem 

pela objetividade de cada coisa, os cientistas deixaram de refletir sobre o ser de 

cada coisa, o ser de cada ente. Isto é, tratou-se na Ciência de investigar o ente sem 

interrogar o fato de que tal ente é. Nessa busca por objetividade foi excluída a 

própria questão do existir e do pensar humano sobre cada ente. Restando então, o 

ente em sua objetividade e utilidade a serem investigadas empiricamente e 

metrificadas rigorosamente com base numa teoria da realidade. Contudo, essa 

teoria, independentemente do seu grau de abstração, não interroga o ser do ente e, 

principalmente, o ser do animal humano como aquele que questiona sobre sua 

condição, isto é, sua existência. É isso que faz Heidegger retornar ao pensamento 

de Heráclito, isto é, a busca por uma abordagem originária da questão do ser, 

anterior ao pensamento platônico e tudo que o seguiu, culminando na Revolução 

Científica do século XVII, no Iluminismo e na Revolução Industrial. 

Heidegger considera uma tragédia esse desinteresse pela questão do ser. 

Reconhece na metafísica de Nietzsche um último suspiro da questão do ser, mas 

afirma que, ao considerar tudo como devir em nome da vontade de poder, 

Nietzsche encerra a questão metafísica. Ao retomar a questão do ser, revisitando 

os primeiros filósofos, Heiddeger tentar abordar essa questão e a da verdade 

segundo um outro modelo, diferente daquele que se estabeleceu a partir de Platão e 

seguiu até o modelo hegeliano, o sistema da dialética e o fim da história como 

consecução do absoluto, e o modelo nietzschiano como vontade de poder e devir 

na vida: 

 

De Platão a Nietzsche, a metafísica que se pergunta pelo ente à luz do ser vive o 
dia-a-dia. Devemos, no entanto, saber que na chamada ‘questão do ser’, esta em 
que o ser permanece nele mesmo, inquestionado e, sobretudo, inquestionável, não 
só não se pergunta pelo ser, como também a metafísica nunca pode se colocar a 
questão do ser.  
(...) 
A confusão reinante de todos os conceitos e questionamentos não decorre 
absolutamente de uma superficialidade do pensamento. O motivo da confusão 
reside na alienação frente ao ser. Ao dizer que o ser é o último sopro de uma 
realidade evaporante e, na sua linguagem e coragem do pensador metafísico, 
levada até as últimas conseqüências, Nietzsche exprime a verdade que vale como 
auto-evidência para toda a metafísica: o ser é o conceito mais vazio e mais 
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universal. É ‘o mais geral’. No meio da mais completa alienação frente ao ser, é 
bem mais digno tomar o ser, a abstração de todas as abstrações, por simples vapor 
do que pretender colocar a ‘questão do ser’ (Heidegger, 1998(1994[1943])). 
 

Ao retomar o pensamento do filósofo de Éfeso, conhecido como “o 

obscuro” pelo seu estilo oracular, Heidegger vai redimensionar a questão da 

verdade e do ser. O ser não é um imediato inapreensível, porém racional, como 

sustentava Hegel, tampouco um sopro que segue um eterno devir na vontade de 

poder como afirmou Nietzsche, mas algo que estando sempre presente nunca se 

mostra, nunca se desvela totalmente, apresentando-se como enigma, como 

questão, como discórdia. Heidegger vai justamente aprofundar o sentido da 

alethéia dos primeiros filósofos como algo que se encobre mesmo estando sempre 

presente; isto “é” o ser, e isto é o que se coloca como um a-se-pensar originário. 

Heidegger vai trabalhar essa questão a partir de um fragmento de Heráclito66, o de 

número 16: “Como alguém poderia manter-se encoberto face ao que nunca 

declina” (citado em Heidegger, 1998(1943): p. 61). 

Após uma extensa exegese desse fragmento no âmbito do pensamento pré-

socrático, Heidegger apresenta-nos uma visão sobre a questão do ser, para 

Heráclito, como o que nunca declina. O que nunca declina é o que está sempre 

presente, mas sem revelar-se totalmente, espécie de presença obscura. Essa seria a 

condição da própria physis para Heráclito. Nos esclarece Garcia-Roza: 

 

Heidegger propõe que se traduza physis por ‘emergência’ (no sentido de 
surgimento), ainda que essa tradução pareça estranha. Ela ao menos tem a 
vantagem de acentuar que a physis heraclitiana designa o emergir enquanto tal e 
não algo que emerge. Essa emergência – ‘jamais tem ocaso’, jamais fica ou ficou 
inteiramente velada, mas também jamais se deu como desvelamento absoluto. O 
desvelar gosta de esconder-se. Assim como a alethéia (Garcia-Roza, 1998: p. 43). 
 

A verdade sobre o ser, portanto, emerge como enigma do próprio emergir. 

O ser de todos entes existentes na physis, inclusive o ser do ente homem, sujeito 

marcado pela consciência da morte e pela questão do ser, o seu próprio e os 

demais. Existe no pensamento originário uma ruptura com um saber revelado e 

pleno, mas ainda não existe a instalação de uma metafísica, de uma nova 
                                                 
66 Segundo Heidegger, existem 131 fragmentos do pensamento de Heráclito que chegaram até nós. 
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transcendência, de uma teoria especulativa sobre o ser e o caminho para alcançá-

lo/esquecê-lo. O que existe é um momento originário de uma reflexão – ou uma 

poética? - não transcendental sobre o ser, reflexão atravessada pelo enigma e pelo 

que, sem manter-se totalmente encoberto, nunca se revela totalmente. O que 

Heráclito afirma é a impossibilidade de decifração plena do ser. Assim, se o ente 

pode ser objetivado, e uma correspondência entre uma teoria abstrata e lógico-

formal e o fenômeno empírico poderá ser encontrada, a partir do século XVII, 

sendo testada e formulada como conhecimento, aquilo que é condição para a 

própria reflexão e compreensão objetiva do ente permanece como enigma, 

apresentando-se constantemente, mas sem jamais se abrir totalmente à 

compreensão racional e à formalização teórico-abstrata. Existe uma abertura na 

própria fenda onde o ser emerge como vislumbre da verdade. 

Perseguindo a objetividade e explorando os caminhos da teoria abstrata que 

se aplica a um determinado fato da natureza, os cientistas modernos foram 

abafando e esquecendo a questão do que nunca se revela estando sempre 

“presente”. As coisas adquiriram cada vez mais consistência objetiva com o 

respaldo teórico lógico-formal e o rigor matemático em sua medida. Isso foi 

velando a questão sobre o ser e a própria existência. Não se trata de negar os 

ganhos da objetividade num mundo técnico, eles estão aí e são fantásticos. Trata-

se apenas de relembrar que nada disso é possível sem o enigma da palavra é, do 

verbo ser, o próprio enigma humano, de nossa vida como ser falante e consciente 

do enigma de sua morte67. 

Freud, ao explorar um campo do desconhecido, isto é, daquilo que escapa à 

objetivação através do cogito, retoma a questão do enigma, do que não pode ser 

totalmente entificado, do que não se oferece a uma objetivação total, mesmo que 

se reconheça, nos seus efeitos, uma causa que não se desvela totalmente. Por não 

estar interessado em constituir um sistema filosófico fechado, mas sim em 

compreender e tratar o sofrimento cotidiano das pessoas, o pai da psicanálise 

aproxima sua teoria de uma reflexão sobre o ser no sentido originário, reflexão 

que se constrói entre o mito e a especulação metafísica e, por isso, a poesia se 

                                                 
67 Talvez, cada outro animal possua uma relação tal e qual com a morte. Como saber? 
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apresenta como caminho para a verdade em sua construção teórica. Afinal, tanto 

como em Heiddegger (1952/2001), é a poesia que coloca em operação uma 

verdade, não uma verdade objetiva sobre o ente, não uma verdade metrificável no 

espaço ou cronometrável no tempo, mas sim uma verdade subjetiva sobre o ser 

dos entes, sobre a coisidade da coisa, sobre a obscuridade do existir. 

Heidegger no seu trabalho intitulado A Origem da Obra de Arte interroga 

inicialmente acerca da fonte essencial das obras de arte, “el origen de algo es la 

fuente de su esencia” (Heidegger, 1952/2001, p. 37). O pensador mostra que 

poderíamos pensar primeiramente numa relação dialética entre o artista e sua arte, 

isto é, o artista é a fonte da arte e vice-versa. Contudo, Heidegger afirma que essa 

relação dialética entre o artista e a obra de arte existe em função de um terceiro 

termo: a arte. Desta forma, a pergunta inicial de Heidegger sobre a origem da obra 

de arte desemboca na questão sobre a essência da arte e deixa de lado a questão 

sobre a relação entre o artista e a arte: 

 
Cualquiera que sea la solución, la pregunta sobre el origen de la obra de arte se 
convierte em la pregunta sobre la esencia del arte. Pero como debe quedar abierta 
la cuestión de si el arte es y cómo es em general, tratemos de encontrar la esencia 
del arte donde el arte indudablemente impera em su realidad. El arte está en la 
obra de arte (Heidegger, 1952/2001, p.38).  
 
O filósofo então afirma que as obras de arte existem como as demais 

coisas, estão ao nosso redor nas praças, museus, bibliotecas, etc. Mas, são as obras 

de arte coisas como as demais? Qual a especificidade da coisa obra de arte? E aqui 

a tradução para o espanhol introduz um neologismo quando Heidegger interroga 

pela Dinghaft, isto é, o “coisico” que há em toda obra de arte: 

 

Queremos tocar la realidad inmediata y plena de la obra de arte. Entonces, 
debemos desde luego hacer visible lo cósico [Dinghaft] de la obra. Para esto es 
necesario que sepamos, clara e suficientemente, lo que es una cosa. Solo entonces 
se puede decir si la obra de arte es una cosa, pero a la que se adhiere algo otro o si 
la obra es, en general, algo diverso y nunca uma cosa (Heidegger, 1952/2001, p. 
41). 
 

Heidegger vai então interrogar a coisa e supõe um ser coisa de cada coisa, 

que em alemão é nomeado por ele Dingheit. Todas as coisas possuem uma 
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Dingheit, uma “coisidade”. Todo ente que recebe o nome de coisa possui uma 

Dingheit. Essa coisidade tem sido o objeto da reflexão ocidental desde o 

surgimento da Filosofia no século VI a.C. na Grécia. E o filósofo alemão afirma 

que as investigações sobre o “coisico” (Dinghaft) de cada coisa são tão recorrentes 

que já não se sente devidamente a relevância dessa pergunta. É justamente o 

esquecimento da questão do ser que Heidegger toma como questão fundamental 

de seu pensamento68. 

 O autor então considera que existem três formas predominantes de se 

buscar e interpretar a coisidade no decurso do pensamento ocidental. O primeiro 

modo implica na determinação da coisa como a substância e seus acidentes. O 

segundo modo toma a coisidade como uma unificação de uma gama de sensações. 

E o terceiro modo baseia-se numa mistura dos modos anteriores, a coisidade 

estaria numa mistura da substância (ideal) e da matéria (sensível). 

 Na primeira dessas três modalidades é notório o idealismo; a essência de 

cada coisa existe como substância externa à coisa, como forma abstrata e 

alcançável pelo pensamento. Na perspectiva oposta, há a posição empirista na qual 

a matéria prevalece como a ser descortinada pelos sentidos, pois é a partir da 

percepção que se pode conhecer a coisa. Uma terceira posição que implicaria 

numa fusão de uma essência formal a uma descoberta sensória, isto é, de forma e 

matéria. 

 O mais importante é que para Heidegger essas três formas de conhecer a 

coisa impedem que se conheça a Dinghaft (coisico) das coisas. Toda crítica 

heideggeriana ao objetivismo e a uma relação com as coisas que as transforma em 

meros entes, deixando de lado o ser, fica evidente no fracasso de nosso 

pensamento filosófico para extrair a causa de nossos movimentos e produções no 

que eles possuem de mais originário. O retorno de Heidegger aos primórdios da 

                                                 
68 A reflexão heideggeriana sobre “o que é uma coisa” apresenta diferentes momentos e crescente 
complexidade, diante disto me sinto absolutamente incompetente para uma maior exposição que, 
de todo modo, não é necessária para o prosseguimento deste trabalho. De qualquer forma é a 
Dinghaft (coisico) que deve ser novamente questionada para que se encontre a Dingheit 

(coisidade). Digo novamente porque Heidegger considera que os três modos usuais de abordar a 
Dingheit expõe a coisa como ente e esquecem o ser de cada coisa, seu mistério e assombro 
originais que nos lançaram ao questionamento sobre as coisas. Em suma, Dinghaft é o que tem de 
coisa a coisa, e Dingheit é o ser coisa de cada coisa. 
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Filosofia faz parte de uma tentativa de resgatar o momento originário do nosso 

pensamento ocidental e mostrar a sua construção histórica que esvaziou a questão 

fundamental sobre o ser: 

 

Em el curso de la historia de la verdad sobre el ente, las citadas interpretaciones 
[as três formas de conhecer a coisa] se han acoplado, lo que ahora se puede pasar 
por alto. (...) Esta manera de pensar, desde hace tiempo corriente, se anticipa a 
toda inmediata experiencia del ente. Así sucede que los conceptos de cosa 
dominantes nos obstruyen el camino para conocer lo cósico de la cosa (...) Este 
hecho es la razón de por qué se necessita conocer estos conceptos acerca de la 
cosa para meditar en el origen de este saber y su arrogância ilimitada, 
...(Heidegger, 1952/2001, p. 56). 

  

Quando Lacan (1966/1998) afirma que o sujeito da ciência é o sujeito da 

psicanálise, indicando que o sujeito do inconsciente foi foracluido pela ciência, o 

que me parece estar em jogo é justamente o ser mais íntimo de cada coisa e, 

especialmente, o ser desconhecido e essencial que nos habita e impulsiona. Essa 

coisa originária que nomeamos como desconhecida, como irrepresentável se lhe 

atribuímos o caráter de coisa, como impossível de dizer ou ainda como 

inconsciente numa determinada acepção do conceito, parece-me ter uma íntima 

vinculação com o que para Heidegger ficou excluído ou esquecido pelo 

pensamento ocidental; isto é, o próprio ser, a própria causa, a própria 

originariedade. No mesmo trabalho, Heidegger (1952) vai afirmar que é a obra de 

arte, a Poesia (Dichtung), que coloca em operação a verdade da coisa. 

O que a psicanálise introduz com a descoberta do inconsciente é um 

retorno da questão do ser, mas não como filosofia, isto é, não como metafísica ou 

especulação, mas na vida cotidiana, com efeitos diretos na vida das pessoas69. 

Toda metafísica ergueu-se atrelada à questão do ser e, ao final, esse ser permanece 

impossível ou garantido por um Outro que é suposto absolutamente exterior ao 

discurso, um Deus absoluto ou uma Razão soberana. Ora, o inconsciente, como o 

ser, é a grande causa e como o ser ele também é intrínseco ao instrumento humano 

para conhecer, a linguagem, sem, contudo, reduzir-se a ela70. O inconsciente é 

                                                 
69 O que não impede que encontremos na teorização freudiana esse solo metafísico. 
70 Substancializar excessivamente o inconsciente ou mesmo a linguagem ou ainda o primeiro como 
estruturado conforme a segunda, são formas de recair no equívoco metafísico do esquecimento do 
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justamente aquilo de mais íntimo que vai permanecer como estranho para o 

sujeito. Contudo, afirma Lacan71, que a descoberta freudiana do inconsciente só se 

faz possível após o nascimento da ciência e que o sujeito da psicanálise é o sujeito 

da ciência. Eu diria que o sujeito da psicanálise é o sujeito da ciência naquilo que 

este recusa, a saber, sua fenda e seu enigma. Ao se interessar pelo ente, o sujeito 

da ciência recusa a questão do ser que se apresenta como mistério incomensurável 

da coisa, e Heidegger afirma que nada poderia ser mais catastrófico do que excluir 

a questão do ser. Excluir a questão do ser é o que a Ciência faz: 

 
Imaginemos, ao menos uma vez, o instante em que o homem se visse privado de 
toda possibilidade de dizer e compreender a palavra “é”. Imaginemos durante 
alguns minutos o que seria do homem. Nenhuma catástrofe no planeta seria 
comparável a esse acontecimento, o mais invisível de todos, ou seja, a súbita 
privação do relacionamento que o homem trava com o “é”. Só que essa catástrofe 
já está aí há muito tempo, sem que ninguém se tenha dado conta ainda de sua 
essência. O homem histórico é aquele que esqueceu o “é” e o “ser”, à medida que 
deixa de pensar o que se diz nessa palavra. A indiferença frente ao “ser” espraia-
se pelo planeta. O homem se deixa arrastar pela maré do esquecimento do ser. Na 
verdade, nem mais se trata de submersão nessa maré. Pois aí ainda se faria a 
experiência do esquecimento do ser. O que está esquecido é justamente o 
esquecimento do ser, o que, sem dúvida, corresponde à própria essência do 
esquecimento que arrasta tudo o que na ressaca vem ao seu encontro (Heidegger, 
1943/1998: p. 96). 
 

O que nos causa e destina, diz Freud, não é consciente. Ora, esse outro que 

nos habita e que habita todo ente na sua dimensão de mistério, não é o 

absolutamente estranho do ser? Todavia, se Freud recusa veementemente que a 

psicanálise se constitua como um discurso filosófico, não seria justamente porque 

ele reconhece essa causa como inconsciente, como desconhecida? Isto é, como 

enigma, como impossível de ser plenamente abarcada pelo discurso sobre os entes, 

que é o discurso científico!? O objeto da psicanálise é, para usar um aforismo 

                                                                                                                                       
ser e da entificação das coisas. Nem o inconsciente nem a linguagem devem ser entificados a esse 
ponto sob o risco de perderem seu maior valor, sua abertura, sua poesia. 
71 A Ciência e a Verdade, p. 871 e ss dos Escritos (1966/1998) de Lacan. “O sujeito está, se nos 
permitem dizê-lo, em uma exclusão interna a seu objeto” (Lacan, 1966/1998, p. 875). E mais 
adiante: “Eis por que era importante promover, antes de mais nada, e como um fato a ser 
distinguido da questão de saber se a psicanálise é uma ciência (se seu campo é científico), 
exatamente o fato de que sua práxis não implica outro sujeito senão o da ciência” (Ibid, p. 878). 
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lacaniano, não-todo72. Por isso, fazer da psicanálise uma filosofia seria retirar dela 

sua virtude, o paradoxo de, pelas vias da palavra, abordar o que a palavra 

incluindo exclui. Isso que é excluído, resto marginalizado ou não re-apropriado, 

resultado dos amores, ódios e construções humanas, nos remete ao que escapa a 

toda possibilidade de definição racional, matemática ou teorética. Contudo, se esse 

resto essencial é esquecido, o animal humano afasta-se da physis, afasta-se do ser. 

A presença do ser73 é como a presença do inconsciente, causa de tudo, 

certeza de nada. Quando tentamos localizar o inconsciente no cérebro estamos 

tentando dar materialidade ao que não pode ser desvelado, mas apenas re-velado. 

Ao tomar o significante lingüístico como matéria do inconsciente também estamos 

traduzindo aquilo que é da ordem do impossível. Essas operações possuem um 

efeito de sutura como almejado pela ciência cartesiana. Não são os deuses que 

determinam minhas ações, mas sim o meu lugar na cadeia significante ou os 

neurotransmissores no meu cérebro. Voltamos a substancializar o que, como 

causa, deve permanecer encoberto, mas que, como dizia Heráclito, nunca declina, 

nunca deixa de oferecer-se como enigma ao ato poético. Volta-se com esse 

movimento positivista a reduzir o ser ao ente ou o inconsciente a sua condição de 

existência que é a linguagem. Contudo, a linguagem como objeto do pensamento é 

já um ente e não o próprio ser. Toda teoria sobre o ser, como toda teoria sobre o 

inconsciente,  teria que eliminar a poesia, mas essa, em que pese sua superação 

prevista por Hegel nas suas Lições de Estética, continua necessária como último 

recurso do ser contra o seu esmagamento pela teoria, pela entificação, pela ciência 

moderna e sua medição positivista. A psicanálise, como práxis voltada para a vida, 

                                                 
72 O que não quer dizer que se possa transformar a “falta” na sua essência, universal e eterna. A 
falta é um desdobramento possível na tentativa de indicar o que não pode ser cientificamente 
medido nem plenamente expresso. Se algo permanece como furo, ruptura, impossibilidade, isso 
não permite sua elevação ao dogmático ou transcendental absoluto. Sob uma forma dogmática, a 
falta passa a preencher o próprio enigma da falta e, portanto, passaria a ter um estatuto ontológico e 
seu esclarecimento constituiria um sistema fechado. A psicanálise não é um sistema fechado, ela 
permanece em aberto. Essa abertura que a lança a uma re-velação poética e um questionamento do 
ser deve permanecer no âmbito da poesia. A falta substancializada deixa de ser falta. Nesse sentido, 
todo projeto epistemológico em relação ao ser destina-se a um limite e é impossível. Esse limite e 
essa impossibilidade são o lugar próprio do poetar, lugar onde não existe significação absoluta. 
73 Construção absolutamente contraditória, pois o ser parece escapar a toda presentificação. 
Presença aqui não é equivalente a Dasein que me parece remeter ao questionamento existencial do 
ser. Presença aqui articula-se com a problemática da apreensão do fenômeno. 
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envolve um lidar diário com o que não é subsumido pelo conhecimento científico. 

Por isso, a psicanálise brota portando em seu seio uma contradição.  

A contradição epistemológica da psicanálise está na sua busca por definir 

algo que é compreendido por ela mesma como impossível de ser plenamente 

definido ou conhecido. Estabelecer os mecanismos do inconsciente é entificar o 

que permanece obscuro, enigmático e exigindo um esforço de significação. Por 

isso, a poesia, como originária oferece caminhos ao psicanalista. Nesse viés, a 

visão de Heidegger sobre a obra de arte é importante. Por que a obra de arte coloca 

o cóisico (Dinghaft) em operação? Por que os poetas abrem caminho para os 

psicanalistas em sua matéria? Como se pode compreender isso? Heidegger (1952) 

afirma ser necessário investigar e fazer visível o cóisico da obra de arte e 

questionar a visão tradicional da obra de arte, da poesia, como mímesis, como 

alegoria. Para Heidegger a poesia coloca uma verdade em operação. 

Na continuação de sua reflexão Heidegger através de um famoso quadro de 

Van Gogh74 mostra-nos como a obra de arte coloca em operação a verdade do 

ente, da coisa. Diferenciando o próprio uso ou visão do sapato de camponês e as 

pinturas do grande pintor onde esse sapato aparece, Heidegger conclui que a obra 

de arte nos fala e dá a saber o que é realmente um sapato, mas se interroga: “?Que 

pasa aqui? Que opera en la obra?” (Heidegger, 1952/2001, p.63). Assim, a 

essência da obra de arte é assentar estavelmente a verdade do ente. Mas, pergunta 

Heidegger, a arte não se restringe ao Belo? Como agora se trata de operar uma 

verdade? E deixa claro que essa verdade que é posta em operação na arte nada tem 

a ver com a idéia de mimetizar o real. Mas, por que e como a obra de arte coloca 

essa verdade em operação, em evidência? 

A essência da verdade para os gregos repousa na alethéia, isto é, no des-

velar do ente. A designação da arte como técnica (tékhnè) não quer dizer que a 

ação do artista se encerra no artesanato, na confecção da obra. Ao contrário, o que, 

na produção da obra, parece uma mera confecção manual é de outra ordem e não 

                                                 
74 Heidegger utiliza-se, na sua discussão, de um dos quadros em que Van Gogh pintou sapatos de 
camponês. É importante atentar que justamente o sapato como utensílio para calçar os pés é muito 
diferente do sapato na obra de arte que sendo poesia coloca em operação uma verdade, re-vela algo 
do ser do ente. 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0610328/CA



 93 

se confunde com a confecção de um utensílio. A instauração da verdade na obra de 

arte é a produção de um ente tal que antes não era e que posteriormente não voltará 

a ser. Quando a produção traz consigo a abertura do ente, o desvelamento da 

verdade, o produto é uma obra de arte. Tal produção é a criação. Tal produção é 

poesia. Esse desvelamento só acontece no seio de uma luta, de um combate, de 

uma discórdia fundamental entre a terra e o mundo que o ser humano instaura. Nos 

diz Heidegger: 

 

La verdad se arregla dentro de la obra. La verdad existe solo como la lucha entre 
alumbramiento y ocultación, en la interacción de mundo y tierra. La verdad se 
arreglará en la obra como esa lucha de mundo y tierra. La lucha no se debe zanjar 
en un ente peculiar que haya de producirse expresamente para él, ni meramente 
alojarse en él, sino precisamente hacerse patente desde él. Este ente debe ter por 
eso tener en si los rasgos esenciales de la lucha. En la lucha se conquista la unidad 
del mundo y la tierra (Heidegger, 1952/2001, p. 99). 
 

A terra e o mundo. A verdade que a obra de arte coloca em operação 

insere-se na luta, na confrontação entre o mundo e a terra. Nessa luta existe uma 

abertura, um rasgo, um desvelamento e um vislumbre da verdade, mas também um 

auto-ocultamento que fecha novamente a terra à penetração mundana. Heidegger 

deixa claro que a obra de arte e o utensílio (o objeto da utilidade) são muito 

diferentes porque no segundo caso o ente se encerra no uso, se limita pelo uso a 

que se presta. Assim, se a obra de arte e o utensílio são ambos produções, todavia, 

são muito diferentes. A obra de arte remete-nos a algo além do serviço ou utilidade 

habitual que o objeto em questão guarda. Assim, os sapatos de camponês pintados 

por Van Gogh não são sapatos de camponês no sentido de seu uso, mas no 

desenho de sua essência, no vislumbrar de sua verdade. Essa verdade está 

encerrada na terra, e a obra de arte, quando contemplada, faz saltar isso da terra. 

Heidegger atribui muita importância ao estado de contemplação da obra de arte, 

pois a contemplação é diferente do conhecimento formal de um objeto. A obra de 

arte instala a terra no criado e assim coloca em operação uma verdade. A 

contemplação pode acontecer em vários graus, e “la peculiar realidad de la obra 

solo llega a ser fecunda donde la obra se contempla en la verdad que acontece por 

ella” (Heidegger, 1952/2001, p.106). 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0610328/CA



 94 

Assim, a verdade que está na terra só se desoculta através da obra de arte 

na luta entre mundo e terra e no retorno a uma ocultação na terra. O que a poesia 

faz, no sentido amplo discutido por Heidegger, é colocar em operação a própria 

abertura. Ao projetar essa abertura, a obra de arte coloca em operação a verdade do 

ser, numa espécie de claro-escuro, desocultamento-ocultamento, numa dança 

menos soberba que a hegeliana, porém também restrita aos iniciados que sabem 

como contemplar. O caminho para o ser envolve um saber contemplar. Se em 

Hegel esse caminho envolve o saber filosofar, em Heidegger está acessível pela 

vereda da contemplação: 

 

Al ser-creatura de la obra pertenece tan esencialmente la creácion como la 
contemplación. Pero la obra es lo que hace posible a los creadores en su esencia, y 
que por esencia necesita contemplación. Si el arte es el origen de la obra, entonces 
quiere decirse que hacer brotar en su esencia la mutua correspondencia esencial 
en la obra, de la creación y la contemplación (Heidegger, 1952/2001, p.110). 

 
Desta forma, Heidegger atribui à poesia uma originariedade especial, uma 

primeira palavra ante a abertura da terra para o mundo humano. Semelhantemente 

a Vico ele atribui ao poético um lugar fundamental no encontro com a verdade 

originária. Mas, é preciso que a obra de arte seja contemplada para que se coloque 

em operação uma verdade. Esse saber contemplar não é conceitual ou rigoroso75 e 

parece mais algo de cunho místico. Uma verdadeira mística do ser que só pode 

alcançar a superação da metafísica através da instauração de uma mística poética. 

Assim, novamente vemos a poesia como essência da arte e portadora de uma 

verdade esquecida pela filosofia e pela ciência: 

 

La esencia del arte es la Poesia. Pero la esencia de la Poesia es la instauración de 
la verdad. La palavra instaurar la entendemos aqui en triple sentido: instaurar 
como ofrendar, instaurar como fundar e instaurar como comenzar. Pelo la 
instauración es real solo en la contemplación. Así, a cada modo de instaurar 
corresponde uno de contemplar (Heidegger, 1952/2001, p. 114). 

                                                 
75 Portanto, para muitos, não é filosófico. Nos diz Rorty: “Al igual que Carnap, Habermas piensa 
que la filosofia debe ser questión de argumentación. Cree que Heidegger y Derrida son 
simplesmente oraculares.” (Rorty, 1993 [1991], p.175). Rorty responde a essa questão dizendo que 
há filósofos do tipo “resolve-problemas” e do tipo “revela-mundos”. Os do primeiro tipo estariam 
vinculados  a um debate argumentativo rigoroso e os do segundo tipo – Heidegger e Derrida são 
situados por ele nesse segundo tipo - a magníficos atos poéticos que liquefazem os vovabulários 
tradicionais. 
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O sentido que a poesia coloca em operação é fundador, é originário nos diz 

Heidegger. A projeção poética é sempre um começo, mas isso não quer dizer que 

brote do nada. Brota dentro de uma destinação histórica e Heidegger aponta Deus 

e a Ciência como portadores da verdade, cada um num período histórico, mas 

nascendo na arte, a partir da Poesia. É a arte que possibilita operar essas verdades 

essenciais porque a arte é o modo extraordinário de fazer brotar a verdade e (re)-

lançar a história. A verdade no modo filosófico-científico ou no modo religioso é 

derivada da verdade que nasce na poesia. Esse brotar poético inaugura as 

possibilidades humanas na sua luta com a terra e, Deus e a Ciência têm sua origem 

na poesia. Para Hegel, o modo de expressão da arte não se faria mais necessário 

porque ele atribuía à ciência uma capacidade absoluta de penetração racional no 

conhecimento de si e do objeto, através do interjogo dialético. Heidegger aponta 

algo do ser que ficou de fora do modo de conhecimento científico e que não se 

esgota ou subsume por cálculos e conceitos. Para ele é a poesia quem permite 

vislumbrar esse essencial do ser ao colocar em operação uma verdade que nada 

tem a ver com a verdade científica, uma verdade mais originária que, inclusive, 

origina os discursos científicos e religiosos como ocultamento da própria essência: 

 

Siempre que el ente en totalidad, como el ente mismo, reclama la fundación de lo 
manifiesto, logra el arte como instauración en sua esencia histórica. Esto sucedió 
en Occidente por primera vez em Grécia. Lo que em el futuro llamaria ser se puso 
ejemplarmente por obra. El ente em totalidad así aberto se transformo entonces 
em el ente em sentido de lo creado por Dios. Esto sucedió en la Edad Media. Este 
ente se transformo otra vez al principio y en el transcurso de la Edad Moderna. El 
ente se transformo em objeto que se podia penetrar y dominar por el cálculo. Cada 
vez se abrió un mundo nuevo y esencial. Cada vez hubo de instalarse la patencia 
del ente mediante la fijación de la verdad en la forma em el ente mismo. Cada vez 
aconteció la desocultación del ente. Se puso en operación y quien lo puso fue el 
arte (Heidegger, 1952/2001, p.117). 
 

Ou seja, é a arte, a poesia no sentido amplo estabelecido por Heidegger, 

que marca o início e o reinício da história. Os cortes e aprofundamentos do 

conhecimento ao longo da história são empreendidos a partir da poesia. É o 

poético, como recusa do estabelecido na relação com o mistério, que se apresenta 

como revolucionário. Retomando Vico, a poesia inaugura o conhecimento a partir 
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de um pasmo, de uma perplexidade, de uma ignorância. A poesia deixa brotar a 

verdade inaugural de um povo: 

 
Siempre que el arte acontece, es decir, quando hay un cominezo, se produce en la 
historia un empuje y ésta comienza o recomienza. La historia no se entiende aqui 
como uma sucesión cualquiera de aconteciminetos, por muy importantes que sean 
en la época. La historia es el emerger de un pueblo a la misión que le es dada 
como un submergirse en el médio que le es dado (Heidegger, 1952/2001, p. 117). 
 

 

 

    *** 

Algumas vezes tomada como fundadora das verdades mais profundas da 

vida, outras vezes entendida como expressão do mais singular e único de cada ser 

humano, a poesia parece portar tanto o singular como o universal. Re-veladora do 

inconsciente e renovadora dos modelos metafóricos coletivos, a criação poética, 

presença essencial e necessária na vida humana desde o brincar infantil, aponta, a 

cada momento, para o mistério de existir e funda no âmago desse mistério um 

modo de compreender. Mais racional e metrificada ou mais espontânea e 

emocional, a poesia não perde sua essência, a saber, criar um solo primordial para 

que o ser humano habite seu corpo, sua terra e construa a história de seu mundo. A 

poesia segue re-criando e re-velando esse solo primordial, esse campo das 

verdades originárias, a cada vez que o coração a convoca, a cada vez que uma 

crise o exige. Assim, numa escritura palimpséstica e palinódica, a poesia segue 

reinaugurando uma istoria, um conhecimento que só pode ser caleidoscópico. 

Nem verdade nem mentira, a poesia inventa e re-inventa o mundo com base 

naquilo de mais íntimo e estranho, o corpo próprio, a própria terra da qual estamos 

constantemente sendo exilados. A re-velação poética constitui os caminhos mais 

arcaicos da nossa formação, como indivíduo e como povo; aquilo que para o 

Espírito mais “desenvolvido” permanece obscuro e deve ser remetido às futuras 

descobertas da ciência ou à sabedoria divina, é o que a poesia re-vela extraindo, 

nos esforços máximos de um imaginário simbólico, um sentido do mais estranho e 

misterioso. Essa obscuridade porta uma intensidade, um elã vital, força motriz, 

libido poética que nos lança e re-lança no caminho do viver. A poesia no seu re-
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criar originário presta homenagem à vida combatendo as misteriosas forças da 

repetição funesta e da morte. O princípio é poesia e qualquer instante, inclusive o 

final e derradeiro estertor, é poesia como criação a partir do impossível e 

recusando o que se apresenta como portador – ou carteiro - definitivo da verdade. 

Mesmo que Heidegger termine numa postura mística sua análise da poesia, sua 

verdade parece mais interessante e aberta do que a hegeliana, que se apresenta 

como potência de um sujeito que tudo pode descobrir pela exploração máxima de 

sua consciência na interpenetração com o objeto. A potência da poesia, 

diferentemente da de Hegel, está em inventar justamente porque desconhece, 

ignora, não sabe, mas segue criando no ato interminável de (des)-conhecer a si e 

ao outro nessa fronteira sem começo ou fim e que, a tantos de nós, conduz à 

loucura. Os enquadres mais rigorosos da verdade, as formas dogmáticas de 

conhecimento que matam ou marginalizam a poesia, são defesas na busca por 

ordenar o que não é ordenável, a não ser no esforço criativo de cada dia, através da 

poesia que nos dá uma medida do nosso co-pertencimento ao mundo e à terra, ao 

eu e ao outro, sem nunca poder delimitar um princípio e um fim. A poesia como 

princípio manco, de pés de barro, re-vela o ser e sua impossibilidade. Originária, 

renova as metáforas sem forjar ou almejar “a” metáfora. Mundana, não exige fé, 

iniciação ou contemplação: emerge. 
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3  

A Poesia na Obra de Freud: uma (Re)-visão. 

 

A linguagem é de suprema importância na obra de Freud, 

ela constitui-se no instrumento imprescindível de seu ofício. 

O seu uso da língua alemã foi não só magistral, mas 

freqüentemente poético; Freud expressou-se quase 

sempre com verdadeira eloqüência. 

(Bruno Bettelheim, Freud e a Alma Humana). 

 

 Harold Bloom (2001), no seu extenso trabalho sobre as peças de 

Shakespeare (1564 – 1616), considera o bardo inglês o inventor do humano. Diz o 

estudioso americano que a obra de Shakespeare constitui “uma arte tão infinita que 

nos contém, e que há de continuar abraçando os que vierem depois de nós” 

(Bloom, 2001, p. 21). Portanto, a poesia de Shakespeare re-vela e assim, re-

constrói ou re-inventa, através de uma capacidade criativa magistral, aquilo de 

mais próprio do ser humano que não descobriríamos sem o poeta. Fazendo 

referência àquele que considera o grande crítico literário ocidental, Samuel 

Jonhson, Bloom nos diz: 

 
Para Johnson, a essência da poesia era a invenção, e somente Homero é rival de 
Shakespeare em originalidade. Invenção, tanto para Jonhson quanto para nós, é 
um processo de descoberta. A Shakespeare devemos tudo, afirma Jonhson, 
querendo dizer que Shakespeare nos ensinou a compreender a natureza humana 
(Bloom, 2001, p.26 – grifos do autor). 

 

 Bloom assume estar considerando, em seu belo trabalho, Shakespeare 

como o maior poeta de todos os tempos. Não pretendo entrar nesse mérito, mas 

valorizar dois aspectos de sua análise, o primeiro deles diz respeito a minha 

posição sobre o poético, pois concordo que é a poesia que nos inventa e re-inventa 

antes de qualquer ciência76. O segundo sobre Freud ser “discípulo involuntário” de 

Shakespeare: 

  

                                                 
76 Fique claro que ciência aqui é sinônimo de um determinado modo de produção de conhecimento 
que possui suas raízes no pensamento filosófico que se inicia na Grécia e que se estabelece com a 
Revolução Científica dos séculos XVI e XVII. Essa ciência é característica da modernidade e 
possui exigências metodológicas específicas. 
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A língua que falamos, em grande parte, é informada por Shakespeare, os 
principais personagens por ele criados tornaram-se nossa mitologia, e 
Shakespeare, não seu discípulo involuntário, Freud, é nosso psicólogo (Bloom, 
2001, p.43). 

 

 Ora, segundo fonte que considero segura, Shakespeare é o autor mais 

citado77 por Freud (1856 – 1939) ao longo de sua vida! Freud, investigador da 

alma humana, teve nos poetas grandes aliados para sua construção teórica. Assim, 

diferentemente de Bloom, acho que Freud é um discípulo voluntário, mesmo que 

no seio de uma contradição, dos poetas e, entre eles, com lugar muito especial, de 

Shakespeare. Freud admite abertamente que os poetas conhecem o inconsciente78 e 

indica que através deles se pode ir além, “saber mais a respeito”, avançando com o 

conhecimento sobre a feminilidade79. Deixa isso bem claro ao final de sua 

Conferência XXXIII em que trata da feminilidade: 

 

Se desejarem saber mais a respeito da feminilidade, indaguem da própria 
experiência de vida dos senhores, ou consultem os poetas, ou aguardem até que a 
ciência possa dar-lhes informações mais profundas e coerentes (Freud, 
1933[1932], p.165). 

 

 Ou seja, ali no ponto limite onde a ciência não mais avançou, para que se 

busque saber mais, para avançar com o conhecimento, é preciso indagar da própria 

experiência ou aos poetas. Da mesma forma, quando valorizou os sonhos na sua 

Traumdeutung, Freud, mesmo buscando construir um conhecimento científico, 

apoiou-se no saber dos poetas, inclusive é claro, em Shakespeare. Assim, o campo 

psicanalítico é construído sobre uma complexa contradição, pois, por um lado, 

como as demais ciências humanas que nasciam no final do século XIX, buscava 

sua forma no modelo das ciências da natureza, ambição da ciência moderna, e, por 

outro lado, a psicanálise encontra importantes aliados para compreender o que 

                                                 
77 A fonte dessa informação foi a psicanalista Maria Alzira Perestrello em comunicação oral. Ela 
relata ter pesquisado toda correspondência disponível de Freud, inclusive aquela realizada com 
seus colegas de Gymnasium, além das obras completas da Standard Edition e demais publicações. 
78 Conhecer o inconsciente, nesse caso, não quer dizer ter plena consciência dele nem tampouco 
teorizá-lo. 
79 A minha extrapolação é que a poesia possa gerar mais saber sobre o outro, não apenas sobre o 
feminino. Se entendermos a feminilidade como uma manifestação do mistério, do irredutível, do 
desconhecido – assim como poderíamos entender a masculinidade num momento menos machista e 
fálico -, então a extrapolação parece-me possível a partir de Freud. 
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emerge a partir da experiência clínica de Freud, na poesia e também na sabedoria 

popular que não deixa de guardar um conhecimento poético. 

 Para Jacques Ranciére (2005) é a passagem da Poética para a Estética que 

possibilitará a Freud erguer a Psicanálise, pois a existência de um inconsciente 

estético teria possibilitado a postulação do inconsciente psicanalítico. Como 

esboçado, brevemente, a partir dos Cursos de Estética de Hegel, este ramo da 

filosofia, batizado Estética por Baumgartner em 1750, busca ser a ciência da bela 

arte. Enquanto os tratados sobre Poética, desde Aristóteles, versavam sobre os 

recursos estilísticos e técnicos necessários à confecção da poesia e à obtenção de 

seus efeitos junto ao público, a Estética, diferentemente, vai buscar a própria 

relação do belo com o verdadeiro, sob a égide do discurso filosófico; no caso de 

Hegel, acreditando sempre na plena e automática racionalidade do ser expressa 

pelo conceito científico. Assim, Freud encontra uma racionalidade na análise da 

arte que pode ser transferida para uma análise dos sintomas histéricos e sonhos e, 

concomitante a isso, do próprio funcionamento do inconsciente. Nos diz Ranciére: 

 
Si el autor de La Interpretación de los sueños hace muchas veces referencia a 
poetas y escritores no es para problar la capacidad del psicoanálisis para decifrar 
las fantasias de los artistas. Lo hace, ante todo, para mostrarles a los médicos que 
la obra de esos artistas da testimonio de uma racionalidad de la “fantasia” que 
ellos no quieren ver. Me pareció que se podia llevar más lejos el razoniamento: si 
Freud necesita el testimonio de los poetas no es solo porque las obras de éstos 
llevan la huela de alguna eficácia del pensamiento inconsciente. Es, en forma más 
profunda, porque las obras y los modos de pensamiento del arte del siglo XIX 
constituyeron em si mismos cierta equivalência entre racionalidad del arte y 
racionalidad del inconsciente. La estética, em tiempos de Schelling y Hegel, se 
había declarado tal analizando los productos del arte como frutos de la unión entre 
um processo consciente y um processo inconsciente (Ranciére, 2005, p.08). 

 

 Desta forma, o que Ranciére defende é que as formas de racionalidade 

erguidas pela filosofia da arte, a Estética, possibilitam a construção de uma 

racionalidade inconsciente. Ou seja, a Estética abre caminho para se pensar pelo 

modo filosófico o que antes não se pensava por essa via, e Freud teria seguido essa 

abertura, utilizando-se da arte para construir a racionalidade do sintoma histérico 

postulando o inconsciente. Assim, sintetizando o pensamento de Ranciére, o que 

Freud faz é importar, para compreender certos acontecimentos psíquicos e 
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sintomas psicopatológicos, uma racionalidade que começou a ser aplicada à poesia 

com a fundação da Estética e a superação da Poética. É o novo regime de reflexão 

sobre a arte e o inconsciente estético que possibilitariam, desta forma, a Freud 

formular um inconsciente articulado a sua clínica. O que ficava no campo da 

sensação, do corpo, da expressão artística e, principalmente, como sintomatologia 

enigmática ou do ato sem importância deve possuir um sentido inconsciente 

passível de um entendimento e teorização racional: 

 

Si la teoria psicoanalitica del inconsciente es formulable es porque, fuera del 
terreno propriamente clínico, ya existe cierta identificácion de un modo 
inconsciente del pensamiento, y el campo de las obras de arte y de la literatura se 
define como el âmbito de efectividad privilegiada de este “inconsciente” 
(Ranciére, 2005, p. 21). 
 

Quando Freud utiliza-se do saber dos poetas ele não deixa de acreditar que 

existe um método e uma lógica nessa modalidade de construção de conhecimento. 

Todavia, diferentemente de Hegel, Freud parece bem mais humilde em relação ao 

lugar do animal humano; afinal, o inconsciente, mais ou menos racionalizado e 

substancializado, apresenta-se nos seus efeitos, e é reconhecido por ele como 

desconhecido, atemporal, sem espaço e fim. Não existe uma síntese ou 

desvelamento completo do inconsciente. Essa marca de um desconhecido que 

segue tendo seu sentido reconstruído – re-velado - no a posteriori 

(Nächtraglichkeit) e cujo desfecho nunca é completo deixam uma brecha para a 

poesia seguir brotando e re-velando junto ao próprio brotar da vida. O poeta abre 

caminhos para o psicanalista porque re-vela o desconhecido, renova o enigma e 

relança a verdade. Ao homenagear Marguerite Duras, Lacan reconhece isso: 

 

Penso que, apesar de Marguerite Duras me fazer saber por sua própria boca que 
não sabe, em toda a sua obra, de onde lhe veio Lol [personagem de um de seus 
romances], e mesmo que eu pudesse vislumbrar, pelo que ela me diz, a frase 
posterior, a única vantagem que um psicanalista tem o direito de tirar de sua 
posição, sendo-lhe esta reconhecida como tal, é a de se lembrar, com Freud, que 
em sua matéria o artista sempre o precede e, portanto, ele não tem que bancar o 
psicólogo quando o artista lhe desbrava o caminho (Lacan, 2003/1965, p. 200). 
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 Assim, o poeta constrói uma sabedoria sobre o desconhecido sem 

necessariamente ter consciência disso. Mesmo nos períodos de maior 

racionalidade na produção artística, uma poesia excessivamente racional deixava 

de ser poesia, pois se tornava teoria. A correspondência entre Freud e Jensen, 

autor de Gradiva, é um interessante exemplo de como o poeta não precisa ter um 

saber teórico sobre sua arte. O psicanalista teoriza sobre ou a partir da verdade que 

o poeta re-vela, mas o poeta não sabe dizer se o que o psicanalista construiu é de 

fato explicativo da sua criação. A Estética como ramo filosófico que busca 

explicar a arte abriu a possibilidade de uma compreensão formal do saber dos 

poetas. Contudo, acredito que se o nascimento da Estética abre um caminho para a 

teorização do inconsciente, isso não se contrapõe à percepção de que a poesia é 

uma invenção diante do desconhecido da vida e que é, nesse momento, criadora da 

própria vida num re-lançamento e numa re-fundação. Esse papel, o poético sempre 

cumpriu; o que passa a acontecer através da Estética é uma inclusão da poesia no 

campo do que pode ser pensado teoricamente, e isso abre o caminho para Freud 

formular o inconsciente como lugar dos impulsos mais fortes e recalcados ou 

desconhecidos no ser humano e buscar explicar, por meio de uma teoria, seu 

funcionamento. 

A poesia cumpre, no meu entender, um papel estruturante no edifício 

teórico freudiano, como tentarei mostrar, a seguir, identificando no texto do pai da 

psicanálise o reconhecimento explícito disso pelo próprio Freud. Mas, além disso, 

proponho pensar a própria teoria freudiana como derivada de uma prática clínica 

que favorece a criação poética e levada a cabo por um grande poeta. Afinal, onde 

os modelos científicos de sua época o deveriam ter freado, Freud foi adiante, 

inventando novas metáforas com grande sensibilidade e criatividade, sustentando a 

validade de sua prática clínica como campo de construção de conhecimento. 

Assim, apesar de concordar que havia um modelo oriundo do campo da Estética 

que possibilitou então uma investigação racional do inconsciente, acredito que 

Freud, para ultrapassar as aporias e contradições que sua caminhada lhe impunha, 
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não apenas lançava mão dos poetas, mas era, ele mesmo, um grande poeta. Freud 

não é um filósofo, mas sim um psicanalista80. Tânia Rivera nos diz o seguinte: 

 

A própria teoria psicanalítica, por outro lado, talvez se inscreva mais no campo da 
criação literária que no da pesquisa científica. Não é à toa que Freud recebe em 
1930 o prêmio Goethe da cidade de Frankfurt pelo valor científico e literário de 
sua obra. (...) Por mais cientificista que Freud tente ser, a própria matéria de que 
se trata no campo da psicanálise talvez o obrigue a se fazer poeta. (...) Uma teoria 
do homem deve, portanto, retomar esse movimento de criação ficcional, 
fazendo-se um pouco literatura. (Rivera, 2005: p. 08 – grifos meus). 

 

 Portanto, não apenas existe um contexto que possibilita extrair uma 

racionalidade do campo da poesia, como também o próprio fato de Freud 

investigar um objeto irredutível aos cânones da objetividade e neutralidade do 

modelo científico de sua época, exigem de seu pensamento invenções a cada vez 

que precisa avançar com sua teoria. A originalidade de seus modelos para o 

psiquismo só puderam emergir após uma ruptura poética. Deixando de lado, após 

sua tentativa no Projeto Para uma Psicologia Científica, de 1895, o desejo de 

propor um aparelho psíquico com equivalência aos processos neurofisiológicos, 

dentro do pressuposto do paralelismo psicofísico, Freud vai poetizando ao erguer 

um grande edifício sobre o funcionamento da mente humana. No seu discurso de 

agradecimento pelo prêmio Goethe, o psicanalista faz um comentário sobre a 

presença do artista e do cientista em Leonardo da Vinci e em Goethe: 

 

Na natureza de Leonardo, o cientista não se harmonizou com o artista, interferiu 
neste e, ao final, talvez o tenha abafado. Na vida de Goethe, ambas as 
personalidades encontram lugar lado a lado: em diferentes épocas, cada uma 
permitia a outra dominar (Freud, 1930, p.241).  

 
 Sem querer reduzir a complexidade das contradições e produções 

freudianas a uma dicotomia entre o poeta e o cientista, posso apenas vislumbrar 

um conflito, ou um diálogo, mais ou menos harmônico, entre o Freud mais 

iluminista, mais científico e fisicalista, e o Freud mais poético, mais especulativo e 

                                                 
80 De uma certa forma, ser psicanalista é possibilitar que o analisando escreva sua poesia, re-lance 
sua narrativa, re-construa seu passado, teça um novo mito sobre seu existir. Contudo, ao romper 
com uma série de limites do pensamento de sua época, Freud foi poeta a cada vez que o cientista 
ficava sem chão. 
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criativo. De qualquer forma, se Freud reconheceu no homem Goethe um bom 

encaminhamento nas relações entre a racionalidade e a poesia, entre o cientista e o 

artista, proponho pensar da mesma forma em relação a Freud, um cientista que 

pôde avançar no conhecimento da alma humana porque era também um poeta.  

Assim, vou a seguir trilhar um caminho através de algumas obras de Freud com 

esse duplo olhar, por um lado procurando mostrar como a poesia é estruturante da 

obra freudiana, e por outro apontando alguns momentos que considero poéticos na 

criação de Freud. Interessante pontuar que, no mesmo discurso em Frankfurt, o 

psicanalista diz que “procurou inferir – ou, se preferirem, adivinhar – como o 

aparelho que serve a essas funções [mentais] é construído” (Freud, 1930, p.241 – 

grifos meus). “Inferir” e “adivinhar”, dois verbos que remetem fortemente ao 

imaginário e à sensibilidade. Por isso, diria que Freud criou, a partir de sua 

sensibilidade aos poetas e aos seus pacientes,  e, simultaneamente,  em acordo e 

em conflito com seu ideal cientificista, uma das maiores teorias sobre a alma 

humana. Isso não poderia ter sido feito sem poesia e desejo.  

 

 

3.1  

Um Projeto Poético? A Poética dos Neurônios em Freud 

 

O Projeto de 1895 começou a ser escrito, num trem, quando Freud 

retornava de uma visita a Fliess em Berlim, e faz parte da pré-história da 

psicanálise. Contudo, nele estão contidas as sementes de muitos desenvolvimentos 

posteriores da teoria psicanalítica. Mesmo que nesse trabalho, muitas vezes, o que 

mais à frente seria pensado sobre o psíquico esteja permeado pelos reducionismos 

à biologia, à neurofisiologia e até à física, o Projeto apresenta-se como 

fundamental para a compreensão do desenho do aparelho psíquico por Freud nos 

anos seguintes. A própria relação de amor e ódio que Freud viveu com o Projeto, 

tentando destruí-lo e depois o reencontrando, demonstra sua importância e 

ambigüidade para ele. 
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Freud começa dizendo que o objetivo do trabalho “é prover uma psicologia 

que seja ciência natural” (Freud, 1950[1895], p. 403). Uma ciência natural precisa 

de uma causa material bem localizada e, Freud afirma então que “os neurônios 

devem ser encarados como as partículas materiais” (Ibid., p. 403) do sistema. 

Dentro de um modelo evolucionista, Freud tenta conceber uma genealogia do 

aparelho psíquico. Ora, nos diz ele, o sistema nervoso surge para livrar o 

organismo daquilo que o irrita, que o excita. Freud denomina Q à energia que 

circula pelos neurônios, cujo princípio de funcionamento seria uma inércia no 

sentido de se livrar ou se esvaziar dessa Q irritante: 

 

Essa descarga representa a função primária do sistema nervoso. Aqui existe 
espaço para o desenvolvimento de uma função secundária. Pois, entre as vias de 
descarga, são preferidas e conservadas aquelas que envolvem a cessação do 
estímulo: fuga do estímulo (Freud, 1950 [1895], p. 405). 
 

Em seguida, arremata que: “todas as funções do sistema nervoso podem ser 

compreendidas sob o aspecto das funções primária ou secundária impostas pelas 

exigências da vida” (Freud, 1950 [1895], p. 406). Contudo, se Freud começa 

articulando um aparelho cuja função é descarregar as excitações provenientes do 

seu exterior, a seguir ele introduz a idéia de que com a complexificação dos 

organismos vivos, as excitações também passaram a ocorrer a partir das próprias 

células do ser vivo. Assim, quando um objeto exterior excita o organismo, este 

pode usar a Q no seu processo de defesa, para fugir ou afastar-se do estímulo 

inconveniente. Todavia, quando se trata de um estímulo interno, de uma excitação 

que brota do próprio organismo, a possibilidade de fuga torna-se impossível. 

Nesses casos é preciso empreender uma ação específica. Para efetivar essa ação o 

sistema nervoso precisa armazenar uma dose de Q como combustível para 

empreender a ação.  

É quando Freud começa a teorizar sobre os neurônios que ele desenvolverá 

uma primeira concepção de memória. As barreiras de contato81 são extremamente 

                                                 
81 Vale ressaltar que a postulação de grades ou barreiras de contato entre os neurônios é uma 
antecipação por Freud do que veio a ser descrito, posteriormente, em termos histológicos, como 
sinapse. 
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importantes, pois na circulação de Q pelo sistema nervoso, elas podem oferecer ou 

não resistência a sua passagem, ao seu percurso pelo sistema nervoso. Essas 

resistências estarão na origem da memória e, logo, são preparadoras do psiquismo. 

A reflexão sobre a efetivação da memória trouxe uma nova questão para 

Freud: como podem os neurônios, após arquivarem um traço mnêmico, 

conservarem a superfície lisa e permeável, estando aptos para receberem novas 

percepções? Se a memória se faz pela oposição do neurônio a uma passagem de Q 

e isso causa um traço, deixa impressa uma facilitação (Bahnung), deixa marcada 

uma diferença através do atrito de Q no neurônio, como poderia o neurônio 

permanecer inalterado e capaz de perceber? 

A solução de Freud, contrariando os achados histológicos que não 

evidenciavam diferenças morfológicas entre os neurônios82, foi criar 

(poeticamente?) uma distinção entre os neurônios:  

 
Assim, existem neurônios permeáveis (que não oferecem resistência e nada 
retêm), destinados à percepção, e impermeáveis (dotados de resistência e 
retentivos de Qn) que são portadores da memória e, com isso, provavelmente 
também dos processos psíquicos em geral (p. 409). 
 
 

 Freud irá nomear neurônios FI àqueles que são permeáveis e PSI àqueles 

que são impermeáveis. É nos neurônios impermeáveis que o psiquismo irá se 

constituir a partir das resistências existentes nas barreiras de contato onde ocorre 

um registro da excitação, da passagem de Q, que escava uma trilha, deixa uma 

marca, começa a escrever uma poesia sem início determinável ou fim antecipável. 

Esses primeiros trilhamentos, formados nos primeiros dias de vida dos bichos 

humanos, serão uma espécie de origem rasurada, impossível, porém sempre 

emergindo na vida do sujeito, na sua forma de estar no mundo e constituindo para 

                                                 
82 É preciso notar que Freud foi um dos pioneiros na pesquisa das “estruturas dos elementos do 
sistema nervoso” e conforme nota 2 de Strachey (Freud, 1950[1895], p. 403) ele chegou à mesma 
descoberta que W. Waldeyer (1891), descrevendo o neurônio como componente último do sistema 
nervoso. Freud afirma então que os neurônios seriam estruturas distintas, mas construídas de forma 
similar. Ele afirma que pode ser que simplesmente num sistema as quantidades sejam tão grandes 
que as barreiras entre os neurônios não fazem diferença, o que supõe neurônios iguais 
morfologicamente em organizações diversas.  
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cada um de nós aquilo de mais estranho do nosso comportamento - o Unheimlich, 

absolutamente íntimo e, simultaneamente, absolutamente exterior e absurdo, que 

se reenvia, que se repete, que chega como traumático porque desarticula, ameaça e 

angustia. Em 1920, Freud se perguntará:-  por que repetimos o que nos traumatiza? 

Sem dúvida, o traumático, como experiência que rompe nossas defesas de forma 

abrupta e inesperada, percorre com intensidade extrema as barreiras de contato 

deixando uma escritura difícil de decifrar, porém mais difícil ainda de não ser 

percorrida quando Q é dragado pelas facilitações, por seus trilhamentos. Nesse 

caso, o esforço poético é um longo trabalho de retessitura da rede de defesa que foi 

tão violentamente rasgada para poder re-velar essas trilhas originárias. Ou seja, o 

esforço poético seria um trabalho do psiquismo para inserir uma diferença naquilo 

mesmo que é seu arcabouço, sua estrutura primeira, na busca por dar sentido ao 

que emerge, a cada retorno, como mistério indissolúvel. 

Continuando, o pai da psicanálise afirma que é a diferença entre as 

facilitações nos neurônios Psi que funda a memória e conseqüentemente o 

psiquismo. É como diferença que se instaura a litografia psíquica de cada um, de 

forma singular. Essa litografia cujo efeito continuará se evidenciando nos retornos 

de um comportamento ou destino inexplicável para o sujeito, é o lugar mesmo da 

análise: o maior enigma e nossa mais íntima ignorância. Lembro-lhes que segundo 

Vico (1744/2001), a ignorância é a causa da poesia. A ignorância diante da physis 

e inclusive diante do mais intimamente enigmático, o estranho visceral, o mesmo-

outro-destino. 

 Cada indivíduo portará uma rede de facilitações distinta e única, resíduo 

de suas experiências primevas. Para ir além, poder-se-ia especular sobre as 

possibilidades de transmissão de uma escritura neurológica ancestral através do 

DNA numa retomada revista do lamarckismo.83 De qualquer forma, unindo-me a 

Derrida (1967/2001) na impossibilidade de uma origem definitivamente originária, 

interessa-me que esse passado que não foi presente, essa primeira estruturação de 

uma diferença, no sistema neuronal, é uma diferença que será carregada para toda 

vida, e seguirá chegando como enigma. Não como uma memória evocável, mas 

                                                 
83 E, talvez, do Freud de O Homem Moisés e o Monoteísmo. 
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como um impossível de identificar que, como a physis de Heráclito, emerge sem 

mostrar-se, como a própria condição de funcionamento do subjetivo, portadora de 

traços que seguem (re)-instalando, no seio do próprio, um outro. Esse outro guarda 

o questionamento mais essencial de cada ser humano e não pode ser medido, a não 

ser poeticamente, a cada vez. 

Os neurônios Fi seriam os mais externos da rede e receberiam estimulações 

e excitações mais fortes. Esses neurônios responsáveis pela percepção filtrariam as 

excitações de forma que, ao chegarem aos neurônios Psi, essas estariam menos 

intensas. Desta forma, uma resistência se oporia a elas e suas marcas ficariam 

traçadas. Essas marcas primevas constituem o aparelho psíquico, e já fazem parte 

do que se manifestará como outro a chegar, como o arkhê freudiano do mais 

desconhecido, como ponto co-pertinente ao biológico e ao simbólico conduzindo a 

uma superação da oposição radical entre o somático e o psíquico herdada de Platão 

via Descartes. 

As experiências da infância, singulares a cada um, deixam como resíduo a  

própria constituição da estrutura neurônica que forja as bases do psíquico. No 

psiquismo, a partir da primeira diferença entre escavações que marca uma primeira 

letra, surge um primeiro hieróglifo, uma primeira convocação ao poético como 

possibilidade de re-velação do que na origem é puro choque, puro encontro de 

forças em planos modais e temporais e que arcabouça uma estrutura que sempre se 

revela no a posteriori, Nachträglichkeit. Isto é, uma estrutura em movimento, 

que se re-vela, que se re-nova, que se re-pete diferente. Essa estrutura aberta, 

caleidoscópica e singular propõe uma tessitura infinita, e não uma estrutura 

fechada que seja passível de uma abstração formal absoluta ou de uma 

matematização. Em suma, os neurônios freudianos não podem ser reduzidos a uma 

estrutura orgânica ou a uma essência formal, pois sua origem já é vida e, portanto, 

poesia. 

Contudo, é quando se depara com o problema da consciência e da 

qualidade das sensações que Freud se vê precisando recorrer a uma nova 

diferenciação e cria um terceiro grupo de neurônios. São os neurônios Ômega que 

são excitados com a percepção e capazes de produzir as diversas qualidades na 
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consciência. Assim, enquanto os neurônios Fi e Psi cuidam da percepção e do 

armazenamento, os neurônios Ômega seriam responsáveis pela formação da 

qualidade da percepção na consciência. Freud decide que, como a consciência é 

efêmera, os neurônios ômega não poderiam reter facilitações. Desta forma, Freud 

repensa a circulação de Q pelo sistema nervoso e postula, genialmente, uma 

periodicidade na circulação da energia. Os neurônios Ômega não recebem Q, mas 

sim se apropriam desses intervalos entre as excitações, chamados por Freud de 

períodos. Em 1925, no Wunderblock, Freud chegará a propor que toda nossa 

concepção de tempo decorreria dessa periodicidade, desses intervalos perceptivos 

na consciência, dessa “não-excitabilidade periódica do sistema perceptual”84. 

É interessante notar que na definição de consciência que Freud nos dá no 

Projeto ele indica que o fato da consciência estar ausente não impede o 

funcionamento do aparelho psíquico. A falta de participação de Ômega altera os 

processos, mas não os impede. Assim, podemos encontrar as raízes da noção de 

inconsciente nessa passagem do Entwurf: 

 

A consciência é aqui o lado subjetivo de uma parte dos processos físicos do 
sistema nervoso, isto é, dos processos ômega; e a omissão da consciência não 
deixa os eventos psíquicos inalterados, mas acarreta a falta de contribuição de 
ômega (Freud, 1950 [1895], p. 423). 

  

 Como Freud estabeleceu que as excitações poderiam ser provenientes do 

exterior ou do interior do próprio organismo e, se os neurônios PSI são aqueles 

onde acontecem as facilitações, onde se escava o traço, Freud faz mais uma 

diferenciação conforme a origem interior ou exterior da excitação. Dessa vez, a 

diferenciação é inerente aos neurônios Psi conforme a Q que os atravesse seja 

proveniente do interior do organismo ou do exterior. Na passagem abaixo ele 

resume bem essa distinção: 

                                                 
84 Como indica Strachey, Freud já havia sugerido isso em Além do Princípio do Prazer (p. 43 e 44) 
e mais cedo em O Inconsciente (p. 214-5). Voltará ao tema em A Negativa (p. 299). A diferença é 
que até o Wunderblock é o inconsciente o responsável por esses intervalos perceptivos, “É como se 
o inconsciente estendesse sensores, mediante o veículo do sistema Pcpt.-Cs, orientados ao mundo 
externo, e rapidamente os retirasse assim que tivessem classificado as excitações dele 
provenientes” (p.290). Já em A Negativa nos diz: “O ego envia periodicamente pequenas 
quantidades de catexia para o sistema perceptual mediante as quais classifica os estímulos externos 
e então, (...) se recolhe novamente” (p.299 – grifos meus). 
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Desse modo, PSI é investido a partir de FI em Qs que são normalmente pequenas. 
A quantidade de excitação de FI se expressa em PSI por enredamento; sua 
qualidade se expressa topograficamente, uma vez que, segundo suas relações 
anatômicas, os diferentes órgãos sensoriais só se comunicam através de FI com 
determinados neurônios PSI. Mas PSI também recebe catexia do interior do 
corpo; e é provável que os neurônios PSI devam ser divididos em dois grupos: os 
neurônios do pallium, que são investidos a partir de FI, e os neurônios nucleares, 
investidos a partir das vias endógenas de condução (Ibid., p. 428). 

 

Portanto, são justamente as excitações que atingem os Psi nucleares, sem 

um enredamento anterior pelos neurônios Fi, que chegarão aos neurônios PSI com 

mais intensidade.  Esse impulso proveniente do interior do organismo sustenta a 

atividade psíquica.  “Conhecemos essa força como vontade – o derivado das 

pulsões" (p.430). 

Existe, portanto, um brotar da vida que arcabouça o desdobramento 

simbólico. As experiências de satisfação e de dor acompanham o despertar de 

urgências do âmago do próprio organismo. A experiência de satisfação envolve 

um outro ser – na maior parte dos casos a mãe – porque o organismo recém-

nascido é incapaz de realizar a ação específica necessária para aplacar ou 

responder às urgências do organismo. No caso do bebê humano, essa dependência 

é ainda maior do que nos demais animais e, portanto, desde o Projeto, aparece no 

texto freudiano a noção de Desamparo (Hilflosigkeit), valorizada como a causa de 

todos os motivos morais na vida humana.  

Já a experiência de dor estaria relacionada aos casos em que “Qs 

excessivamente grandes rompem os dispositivos de tela em Fi” (Freud, 1950 

[1895], p.433). O retorno da dor pela via mnêmica se faria por um investimento 

das lembranças do objeto hostil. É aqui que Freud propõe a existência de 

neurônios secretores que ele batizará “neurônios chave” (Ibid., p.434). Esses 

neurônios aproveitariam as facilitações especialmente abundantes deixadas pela 

experiência de dor para renovar a catexia da imagem do objeto hostil causando um 

estado que Freud diz ser semelhante ao da dor: uma espécie de angústia perante a 

lembrança do objeto causador da dor.  
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Após a primeira experiência de satisfação, uma imagem mnêmica fica 

registrada; ao surgir um novo estado de urgência é provável que essa memória seja 

acionada. Contudo, nesse momento acontece uma desilusão, um desapontamento, 

a memória não satisfaz a urgência e isso vai exigir do psiquismo um 

desenvolvimento no sentido de diferenciar memória e percepção para poder 

efetivar juízos corretos e determinar a realidade para poder agir. 

Ambas as experiências, de dor e de satisfação, deixam atrás de si a 

tendência a caminhos compulsivos. Os investimentos resultantes dessas 

experiências são muito mais intensos do que os demais: vão seguidamente reativar 

a memória do objeto ligado às experiências de satisfação. Por outro lado, o 

psiquismo recua de investir a memória do objeto ligado a experiências de dor, 

porque a memória da dor provoca dor. 

É justamente nesse ponto do Projeto que Freud introduz o “eu85”. A partir 

das experiências de satisfação e de dor Freud (p.436) fala de um “estado de 

desejo”86 causado pela imagem mnêmica do objeto desejado, isto é, envolvido na 

experiência de satisfação. Já o repúdio à imagem mnêmica hostil envolvida na 

experiência de dor é a “defesa primária”.  

... em PSI se formou uma organização cuja presença interfere nas passagens (de 
quantidade) que, na primeira vez, ocorreram de determinada maneira (isto é, 
acompanhadas de satisfação ou dor). Essa organização chama-se “eu87”. (Freud, 
1950 [1895], p.437) 
 

 A principal função do eu é a de inibir os processos primários possibilitando 

investimentos colaterais através de facilitações temporárias que interfiram na 

passagem compulsiva de Q pelos canais facilitados, redistribuindo-a. Essas 

inibições são fundamentais para esvaziar a intensidade do desprazer. Freud então 

diferenciará processos primários e processos secundários pela interferência ou não 

                                                 
85 Preferi seguir a corrente que traduz o “Ich” freudiano pelo “eu” do português, ao invés do termo 
latino ego. 
86 Para Rudge, o “estado de desejo” é mais propriamente sobre o que Freud chamará mais tarde de 
pulsão, e essa narrativa de uma origem mítica é a da constituição das pulsões. 
87 Na tradução original da ESB o “Ich” freudiano é traduzido por ego seguindo a tradução de 
Strachey para o inglês. Adotarei, todavia, a tradução pelo pronome pessoal do caso reto “eu” ao 
longo desse trabalho. Se a tradução de “Ich” por ego pode ser entendida como derivada de motivos 
ideológicos cientificistas, a tradução de “Ich” por eu parece-me ter motivos ideológicos mais 
próximos dos meus. É possível fugir de motivos ideológicos numa tradução? 
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da inibição efetuada pelo eu. Os processos secundários seriam “versões atenuadas 

dos processos primários” (p.442) e implicam num reconhecimento da realidade e 

numa inibição, por meio de uma redistribuição da Q através de investimentos 

colaterais, dos processos primários. 

 Sem esse reconhecimento da realidade o eu estaria tendendo a funcionar 

em processo primário, com livre circulação de Q pelas facilitações mais marcantes 

(e mais marcadas, mais facilitadas, mais escavadas em Psi), e assim sujeito a um 

enorme desprazer e estados afetivos extremos e até alucinatórios. As irrupções 

incontroláveis pelo ego são aquelas que vão fazer prevalecer uma circulação 

energética de tipo primário, com grande tendência à descarga, de cunho 

compulsivo, impossível de inibir, além do princípio do prazer. Ou seja, o processo 

primário é o que mais se aproxima das experiências originárias, estruturantes do 

psiquismo, que estão presentes apenas como um rastro, o arquitraço de que nos 

fala Derrida (1967/2001). Essa primeira escrita ocorre, na “fábula neurológica de 

Freud”, como uma primeira poesia, a origem perdida de toda criação, que na sua 

presença em retornos diferidos, em repetições surpreendentes, nos encontros 

inesperados com o que traumatiza, com o que angustia, com o que é Unheimlich, 

exige um desdobramento, uma re-velação, uma invenção e um esforço poético 

para superar a nossa ignorância sobre o rastro originário, sobre o sem sentido que 

nos causa e acompanha. A coragem do poeta é mergulhar nessa rede, nessa carta, 

nesse envio e re-velar, isto é, clarear e obscurecer a própria origem, numa 

temporalidade sempre atrasada, Nachträglichkeit. Portanto, a poesia segue 

chegando, sem uma destinação única. Muito pelo contrário, é o ato poético que re-

vela e re-inaugura a história, seja em termos individuais, seja em termos coletivos. 

A poesia decorre de um não contentamento com a re-velação anterior, e assim, 

subverte a ordem e reinicia o processo de construção simbólica. Impede, por isso, 

toda e qualquer estabilidade, questiona a universalidade e eternidade das idéias e 

relança o mistério da vida, de cada povo e das pessoas tomadas em sua 

singularidade.  
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3.2  

Sonhos, Poesia e Re-velação 

 

 A Interpretação de Sonhos, em alemão Die Traumdeutung, é a obra que 

marca historicamente, pelo ano de sua publicação, 1900, a fundação da 

psicanálise88. Freud considerou esse livro como seu grande trabalho, aquele no 

qual re-velou sua maior descoberta. A ESB das obras completas do psicanalista 

traz vários prefácios escritos pelo próprio Freud para as diversas re-edições dessa 

obra. Através da leitura desses prefácios e também da introdução escrita por James 

Strachey confirma-se a importância de A Interpretação de Sonhos para seu autor e, 

logo, para a psicanálise. Percebe-se também que, apesar do fracasso inicial de seu 

livro, Freud jamais se deixou render ou dobrar, persistindo na importância de sua 

descoberta. No prefácio à terceira edição inglesa, datado de 1931, ele nos diz:  

  

Este livro, com a nova contribuição à psicologia que surpreendeu o mundo 
quando de sua publicação (1900), permanece essencialmente inalterado. Contém, 
mesmo de acordo com meu julgamento atual, a mais valiosa de todas as 
descobertas que tive a felicidade de fazer. Um discernimento claro como esse só 
acontece uma vez na vida (Freud, 1900, Vol IV, p. 38). 

 

Freud utilizou como epígrafe de A Interpretação de Sonhos uma passagem 

da Eneida de Virgílio. Conta-nos ter tomado a citação de empréstimo a Lassale. 

Esta nos diz: Flectere si nequeo superos, Acheronta Movebo, e pode ser traduzida 

por: “se não puder dobrar o deus de cima, agitai o Aqueronte”. Agitar o Aqueronte 

significa agitar os submundos, o inferno, pois Aqueronte é o nome de um dos rios 

do Hades, atravessado pelos mortos na embarcação conduzida pelo barqueiro 

Caronte. Parece-me uma vinculação direta entre o submundo e os desejos 

inconscientes expressos pelos sonhos. A psicanálise vem mergulhar, atravessar 

esse Aqueronte do psiquismo e deparar-se com o infernal, com o profundo da 

mente humana. 

                                                 
88 “Pode-se dizer que a psicanálise nasceu com o século XX, pois a publicação em que ela emergiu 
perante o mundo como algo novo – A Interpretação de Sonhos – traz a data ‘1900’. Porém, como 
bem se pode supor, ela não caiu pronta dos céus. Teve seu ponto de partida em idéias mais antigas, 
que ulteriormente desenvolveu; originou-se de sugestões anteriores, as quais elaborou” (Freud, 
1924 [1923]), p.239). 
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A Traumdeutung inicia empreendendo uma revisão da literatura existente 

sobre o tema dos sonhos e sua interpretação. Freud retoma a matéria desde a 

Antiguidade clássica a partir das obras de Aristóteles que teria sido o primeiro a 

reconhecer os sonhos como objeto para um estudo psicológico. Fica claro com 

essa revisão bibliográfica inicial que, desde cedo na história dos sonhos na cultura, 

a sua interpretação foi fundamental, pois era através dela que se revelava um 

sonho com caráter premonitório ou profético. Artemidoro de Daldis89 foi 

considerado, nos informa Freud, a maior autoridade da interpretação de sonhos na 

Antiguidade. 

O psicanalista adverte seu leitor que organizou essa primeira parte de seu 

livro por tópicos e não por uma seqüência dos autores revisados por ele. Sendo 

assim, os autores e suas reflexões e estudos retornam a cada tema. O primeiro 

tópico selecionado por Freud trata da relação dos sonhos com a vida de vigília. O 

psicanalista cita autores com duas posturas distintas: ou tomar o sonho como uma 

ruptura com a realidade e a vida em vigília, ou tomar o sonho como relacionado e 

dando continuidade a esta. Menciona Hildebrandt como um autor que mostra com 

acuidade as contradições e contrastes ligados ao sonho. Este o faz apontando seu 

aparente isolamento em relação à realidade, mas indicando também que podemos 

encontrar conexões entre os sonhos e a vida de vigília (Freud, 1900, p. 46 e 47). 

O segundo tópico da revisão bibliográfica empreendida por Freud trata do 

material dos sonhos e da memória nos sonhos. Ele afirma que “todo material que 

compõe o conteúdo de um sonho é derivado, de algum modo, da experiência” 

(Freud, 1900, p. 48). Para o psicanalista isso é fato indiscutível; contudo ele 

admite que essa ligação entre sonho e realidade não é fácil de encontrar ou 

demonstrar.  “A ligação exige, pelo contrário, ser diligentemente procurada, e em 

inúmeros casos pode permanecer oculta por muito tempo” (Freud, 1900, p.48). 

                                                 
89 Adélia Bezerra de Meneses nos diz o seguinte sobre Artemidorus e seu tratado: “Talvez o mais 
completo tratado sobre interpretação dos sonhos que tenha chegado às nossas mãos, da antiguidade 
clássica, seja a Onirocrítica de Artemidoro de Daldis, que viveu em Efeso, no século II d.C. Trata-
se do único texto do gênero que nos resta na íntegra e que, segundo o testemunho do próprio autor, 
resume e sintetiza várias outras obras congeneres em uso na antigüidade” (Meneses, 2000, versão 
digital, página 07). 
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Em seguida, Freud vai ressaltar uma diferença entre a memória durante a 

vida de vigília e a memória nos sonhos. “Somos assim levados a admitir que, no 

sonho, sabíamos e nos recordávamos de algo que estava além do alcance de nossa 

memória de vigília” (Freud, 1900, p. 48). Valorizando esse aspecto dos sonhos ele 

nos diz: 

 

O fato de os sonhos terem sob seu comando lembranças que são inacessíveis na 
vida de vigília é tão notável, e de tal importância teórica, que eu gostaria de 
chamar ainda mais atenção para ele, relatando mais alguns sonhos hipermnésicos 
(Ibid., p. 49). 

 

Freud narra exemplos, extraídos da literatura e de sua clínica, de sonhos 

hipermnésicos. A idéia central é a de que, durante o sonho, teríamos acesso às 

memórias não evocáveis durante a vigília, não necessariamente recalcadas. Uma 

das principais fontes de material não utilizado ou utilizável na vida em vigília seria 

a infância (Freud, 1900, p.51). O autor procede a seguir uma revisão dos 

estudiosos que já haviam apontado isso e segue utilizando exemplos, inclusive um 

sonho próprio – como várias vezes fará ao longo do livro. Por outro lado, Freud 

indica que diversos autores “asseveram que na maioria dos sonhos se encontram 

elementos derivados dos últimos dias antes de sua ocorrência” (Ibid., p.53). 

O psicanalista defende veementemente que a compreensão do modo de 

funcionamento dos sonhos é fundamental para o estabelecimento de uma teoria da 

memória em geral. Sendo assim, critica àqueles que desprezam a investigação dos 

sonhos e segue adiante apontando como característica da memória nos sonhos uma 

escolha surpreendente do material reproduzido, “pois o que se considera digno de 

ser lembrado não é, como na vida de vigília, apenas o que é mais importante, mas, 

pelo contrário, também o que é mais irrelevante e insignificante” (Freud, 1900, 

p.54). Para Freud, como já vimos no estudo do seu Projeto, qualquer impressão 

deixa um traço de memória passível de emergir à consciência. Sendo que, como 

apontou Derrida (1967), a diferença entre esses traços é a possibilidade primordial 

para a memória e o psiquismo. O aspecto hipermenésico do sonho correlaciona-se 

ao inconsciente e toda uma reformulação das concepções sobre a memória que 

Freud irá empreender culminando na metáfora do Wünderblock em 1925. 
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O tópico seguinte revisitado por Freud é relativo aos estímulos e as fontes 

dos sonhos. O psicanalista abre esse item citando um interessante ditado popular90: 

“os sonhos decorrem da indigestão” (p.57). Descartando a origem dos sonhos 

numa inspiração divina, Freud resume assim as 4 fontes possíveis: 

 

1- excitações sensoriais externas (objetivas); 

2- excitações sensoriais internas (subjetivas); 

3- estímulos somáticos internos (orgânicos); 

4- fontes de estimulação puramente psíquicas. (Freud, 1900, p.57). 

 

Começa então refletindo sobre as excitações sensoriais externas. Diz-nos 

que apesar de fecharmos nossos canais sensoriais com o intuito de adormecer – 

fechando os olhos, buscando um lugar silencioso, etc – “não podemos manter os 

estímulos completamente afastados de nossos órgãos sensoriais, nem podemos 

suspender inteiramente a excitabilidade de nossos órgãos dos sentidos” Dessa 

forma “os estímulos sensoriais que chegam até nós durante o sono podem muito 

bem tornar-se fontes de sonhos” (Freud, 1900, p.58). 

Freud então enumera uma série de estímulos comuns que podem perturbar 

o sono. (Ibid., p.58); e, depois, passa a citar sonhos que apresentam correlação 

com um estímulo externo ocorrido durante o sono. Considera que esse argumento 

o qual articula estímulo externo e sonho se fortalece “quando é possível transmitir 

deliberadamente um estímulo sensorial à pessoa adormecida e nela produzir um 

sonho correspondente àquele estímulo”91 (Ibid., p.59). Afirma ainda que, de todas 

as fontes dos sonhos, os estímulos sensoriais objetivos são a mais bem confirmada. 

Contudo, “a relação que liga o estímulo do sonho ao sonho que dele resulta é 

algum tipo de afinidade, mas que não é única e exclusiva” (Freud citando Maury, 

                                                 
90 Importante notar que durante toda a obra, Freud, mesmo que com pretensões científicas claras, 
encontrará mais apoio para suas teorias na poesia e na sabedoria popular sendo, por outro lado, 
extremamente crítico com as teses defendidas pelos cientistas e médicos de sua época. 
91 Seria um tosco experimento para estabelecer um nexo causal. Afinal, além de não existir um 
controle, tal experimento, como todos em qualquer campo, estaria sujeito à presença, desejos e 
interferência do experimentador. 
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p. 61). O que emerge no sonho não é o estímulo em sua forma real, mas alguma 

imagem a ele correlacionável. 

Adiante, Freud questiona-se sobre como um mesmo tipo de estímulo 

externo objetivo pode ser a causa de sonhos tão diferentes. A partir dessa questão 

ele diz que “podemos suspeitar que o estímulo sensorial que atinge o sujeito 

adormecido desempenha apenas um modesto papel na geração de seu sonho, e que 

outros fatores determinam a escolha das imagens mnêmicas que nele serão 

despertadas” (Freud, 1900, p. 63). Ou seja, Freud está dizendo que apesar do 

estímulo externo ter um papel, esse não é o único fator determinante dos conteúdos 

de um sonho, muito pelo contrário: “não será provável, portanto, que a escolha de 

um grupo tão inusitado de lembranças como esse tenha sido facilitada por motivos 

outros que não apenas o estímulo objetivo?” (Ibid., p.63). É nítido que a 

valorização dos estímulos externos nega ou diminui a importância de outros 

estímulos funcionando como uma redução do conhecimento ao mais objetivo e 

palpável, mas também absolutamente simplório. As tentativas de objetivar o 

estudo dos sonhos e estabelecer um conhecimento estritamente dentro do modelo 

das ciências da natureza e do paradigma epistemológico da modernidade mostram-

se, portanto, toscas e pobres. 

Sobre as excitações sensoriais internas (subjetivas), Freud diz não saber 

quando se começou a levar em conta esse tipo de excitação na estruturação dos 

sonhos, contudo, afirma que apesar delas possuírem a vantagem óbvia de não 

dependerem de circunstâncias fortuitas externas, estando mais à mão, por outro 

lado possuem a desvantagem de não estarem acessíveis à confirmação mediante 

observação e experimentação. (Freud, 1900, p.65). A principal prova sobre a 

eficácia das excitações internas na causação dos sonhos seriam as “alucinações 

hipnagógicas” também conhecidas como “fenômenos visuais imaginativos”. Aqui, 

surge um problema epistemológico, a saber, a impossibilidade de testar e aferir 

diretamente a relação entre uma estimulação sensorial oriunda do interior do 

organismo e a produção de um sonho. Contudo, o objeto em questão, o sonho, 

exige uma metodologia diferente e não pode ser compreendido sem uma 

consideração teórica do interno e do psíquico. Uma teoria dos sonhos não poderá 
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ser testada em laboratórios! Ela é fruto de uma experiência clínica e inclui na sua 

construção a subjetividade do analista, isto é, o que veio a chamar-se de contra-

transferência, campo transferencial, etc. O analista não é um sujeito do 

conhecimento hegeliano nem um cientista positivista. Ou seja, a relação entre 

sujeito e objeto é extremamente complexa na clínica92. O conhecimento não se dá 

simplesmente por uma dialética entre um sujeito que investiga e um objeto que se 

oferece a essa investigação, ambos são sujeito e objeto inseridos num campo que 

inclui o inconsciente e toda sua revolução em relação às categorias lógicas do 

pensamento. Tampouco essa dialética conduz num automatismo racional – como 

quer Hegel – a uma síntese final-total. 

De outra forma, os estímulos somáticos orgânicos internos seriam oriundos 

dos órgãos interiores que podem ser uma fonte “de sensações predominantemente 

penosas quando se acham no que descrevemos como estados de excitação ou 

durante as doenças” (Freud, 1900, p. 66). Freud relembra que Aristóteles “já 

considerava perfeitamente possível que os primórdios de uma doença se pudessem 

fazer sentir nos sonhos, antes que se pudesse observar qualquer aspecto dela na 

vida de vigília, graças ao efeito amplificador produzido nas impressões pelos 

sonhos” (Ibid., p.67). Há, desde a antiguidade, a indicação de uma relação entre o 

sonho e uma doença em curso na pessoa. 

Sendo assim, conforme o tipo de doença haveria sonhos característicos. 

Apesar dessa relação ser considerada inegável, Freud ressalta que a doença não 

pode ser supervalorizada como fonte do sonho, pois afinal, pessoas sadias também 

sonham. (Ibid., p.68). Ele está buscando compreender e estabelecer as fontes dos 

sonhos de forma universal, por isso, restringir os sonhos a uma fonte relacionada a 

estados específicos estaria contrariando essa busca teórica. Contudo, em última 

instância, a fonte de cada sonho reside no mistério singular de cada pessoa, mesmo 

que possamos desenhar uma teoria geral, essa nunca poderá circunscrever 

definitivamente e universalmente a interpretação dos sonhos. Se isso acontecesse 

voltaríamos a alguma modalidade de glossário dos sonhos que, em última 

instância, só poderia ter sua garantia numa entidade superior soberana e 

                                                 
92 O consultório não é um laboratório e, sendo assim, não se deveria falar em sujeito e objeto.  
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ordenadora de todo universo, seja Deus, seja a Razão, etc. Sabemos, todavia, que, 

apesar de considerar o elemento simbólico na interpretação de um sonho, Freud 

evitará os glossários, cabendo acima de tudo ao sonhador associar e criar93 a partir 

de seu sonho. É esse movimento de criação que, no meu entender, é poético e 

favorecido pelo método clínico freudiano. 

De qualquer forma, em seguida, Freud coloca que se um órgão afetado por 

uma alteração pode ser fonte de sonhos, por que os órgãos “saudáveis” não o 

poderiam? “Se assim for, resta apenas investigar as leis segundo as quais os 

estímulos orgânicos se transmudam em imagens oníricas” (Freud, 1900, p.68). 

Todavia, Freud questiona essas explicações baseadas em estímulos orgânicos 

porque “elas podem produzir hipóteses bem sucedidas de que este ou aquele grupo 

de sensações orgânicas entra ou desaparece da percepção mental, até se obter uma 

configuração que proporcione uma explicação do sonho” (Ibid., p70). O ponto em 

questão aqui é que essas causas e determinações para o sonho acabam sendo muito 

vagas, e “nem mesmo a teoria da estimulação somática conseguiu eliminar 

inteiramente a visível ausência de determinação na escolha das imagens oníricas a 

serem produzidas” (Ibid., p.71). 

Ao iniciar a revisão sobre as fontes psíquicas de estimulação, o psicanalista 

faz uma ressalva afirmando a dificuldade de se fazer generalizações na teorização 

sobre os sonhos: 

 

Se fosse verdade que os interesses da vigília, juntamente com os estímulos 
internos e externos durante o sono, bastam para esgotar a etiologia dos sonhos, 
deveríamos estar em condições de dar uma explicação satisfatória da origem de 
todos os elementos de um sonho (...) Na realidade tal explicação completa de um 
sonho jamais foi obtida, e quem quer que tenha tentado conseguí-la deparou com 
partes do sonho sobre cuja origem nada pôde dizer. (Freud, 1900, p.72 – grifos 
meus) 

 

Freud indica que adiante verificaremos “que o enigma da formação dos 

sonhos pode ser solucionado pela revelação de uma insuspeitada fonte psíquica de 

estimulação” (Ibid., p.73). Tece uma critica àqueles que não levam em conta o 
                                                 
93 Lembro novamente que as palavras poesia e poeta em grego, derivam do verbo poiein que 
significa no seu sentido geral criar e, apenas num sentido específico é aplicada à confecção de 
versos. 
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fator psíquico, por ser menos palpável, e preferem uma explicação que utilize um 

elemento mais material, visível e físico. Freud, no entanto, acreditava na 

possibilidade de se buscar bases orgânicas, isto é, físicas, para o que no momento 

só podia ser enxergado em termos psíquicos: 

 

Mesmo quando uma pesquisa mostra que a causa excitante primária de um 
fenômeno é psíquica, a investigação mais aprofundada tem que levar mais adiante 
a trilha e descobrir uma base orgânica para o fato mental. Mas se, no momento, 
não podemos enxergar além do psíquico, isso não é motivo para negar-lhe a 
existência (Freud, 1900, p.73). 

 

Apesar de ser um cientista inserido num pensamento que preconizava a 

objetividade, a materialidade e a racionalidade, Freud não recuou frente às 

dificuldades oferecidas pelo seu objeto de estudo e como não podia fazer 

experimentos laboratoriais, seguiu com suas investigações clínicas, sua 

sensibilidade e seu gênio criativo. Nesse percurso, tratando dos sofrimentos da 

alma, buscou auxílio nos poetas, na sabedoria popular e na vida cotidiana. Hoje, 

mais avisados dos limites e complexidade do método empírico quando se trata das 

questões humanas, podemos afirmar que a tenacidade freudiana em investigar um 

objeto que não se adequava ao cânone, ao paradigma da ciência moderna, fez com 

que ele fosse um cientista onde era possível e um poeta onde se fazia necessário 

criar. Seus novos usos lingüísticos, suas soluções teóricas, seus modelos, seus 

desenhos do aparelho psíquico, desde o Projeto de 1895 até os últimos esquemas 

de 1923 e a comparação com o Bloco Mágico em 1925 atestam uma investigação 

colossal da alma humana e uma enorme capacidade criativa.  

Seguindo a revisão freudiana, o próximo tópico abordado na 

Traumdeutung é o esquecimento dos sonhos após o despertar. Freud coloca que 

um dos fatores seria a intensidade. Assim, do mesmo modo que, durante o dia, 

impressões fracas são rapidamente esquecidas ou nem sequer chegam à 

consciência, com os sonhos aconteceria o mesmo (Freud, 1900, p. 74). Mas, nos 

diz Freud: “o fator da intensidade, contudo, decerto não é suficiente, por si só, para 

determinar se uma imagem onírica será lembrada” (Ibid., p.74). A desordem lógica 

do sonho também seria, para alguns outros autores revisados por Freud, fator de 
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esquecimento. Além do fato de que uma imagem vista apenas uma vez – como na 

maioria dos sonhos – é mais facilmente esquecida do que uma que se vê repetidas 

vezes. “Os sonhos cedem às mpressões de um novo dia, da mesma forma que o 

brilho das estrelas cede à luz do sol” (Ibid.,p.75). Assim, a atenção voltada para a 

vida em vigília, exigida após o despertar, também contribuiria para o 

esquecimento. Freud afirma com precisão que uma pessoa que passe a se 

interessar por seus sonhos irá lembrar-se mais deles94. (Ibid., p.76). 

O tópico seguinte trata das características psicológicas distintivas dos 

sonhos e, Freud começa chamando atenção para a estranheza que o sonho deixa 

em cada sonhador. Cita Fechner95 de forma elogiosa, pois este suspeitava que “a 

cena de ação dos sonhos é diferente da cena da vida de representações da vigília” 

(Freud, 1900, p.78). De qualquer forma, a estranheza é um fator para a 

criatividade. O estranho que surge no mais íntimo é fonte de poesia, especialmente 

no registro do sonho onde parece existir uma libertação das exigências lógicas. 

Mesmo que exista um sentido a ser encontrado, a escritura do sonho acontece 

segundo outra lógica. Assim, buscar o sentido de um sonho é abrir-se ao 

desconhecido, ao inconsciente, e, essa abertura é essencial para a (re)-criação e re-

velação de si. 

Freud indica que Fechner não esclareceu essa outra cena, esse outro lugar 

onde se daria o sonho. Afirma que esse outro lugar poderia ser buscado em termos 

anatômicos, mas que também pode ser “aplicado a um aparelho mental composto 

por várias instâncias dispostas seqüencialmente, uma após outra” (Ibid., p.78), 

num modelo sem preocupações anatômicas. Novamente, Freud abre mão de um 

lugar concreto em prol de uma teoria aplicável, sem uma necessidade de que essa 

teoria represente um real factual. São os primórdios da metapsicologia, a 

feiticeira, e do que esta significa como ruptura com o paradigma positivista96.   

                                                 
94 Recordo-me de uma paciente que durante sua análise produzia muitos sonhos. Numa 
determinada época deixou de trazer sonhos para as sessões. Quando lhe perguntei o porquê do 
sumiço de seus sonhos ela me respondeu imediatamente: “você não estava mais dando bola para os 
meus sonhos!” Não apenas uma pessoa interessada em seus sonhos irá lembrar mais deles, como 
um analista interessado nos sonhos de seus pacientes será causa e endereço para eles. 
95 Fechner era, sem dúvida, um cientista. 
96 Segundo Koyré (1990[1966]), Galileu e seus contemporâneos possuíam plena noção de que as 
qualidades e formas da natureza não poderiam ser geometrizadas e, logo, matematizadas. Ou seja, 
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A seguir, Freud anota o caráter alucinatório dos sonhos onde os 

pensamentos são substituídos por alucinações. Os sonhos são experenciados como 

realidade e apenas após o despertar é que os reconhecemos como sonhos. Essa 

característica distingue o sonho do devaneio, pois este nunca se confunde com a 

realidade (Freud, 1900, p.80). A crença na efetividade dos sonhos, pelo sonhador 

durante o sono, seria decorrente do afastamento da vida de vigília, da realidade. 

Esse é o ponto de vista comumente defendido, mas Freud diz que ele não é 

suficientemente esclarecedor. De qualquer forma, parece ao explorador do 

Aqueronte que durante o sonho as faculdades superiores de julgamento estariam 

suspensas ou gravemente prejudicadas. Essa suspensão de um juízo crítico 

possibilitaria a abertura do sonho ao absurdo, ao estranho, à criação, mas não sem 

um processo específico a ser teorizado. 

Assim, para Freud (1900) a loucura dos sonhos não será desprovida de 

método e talvez possa até ser simulada como a de Hamlet. É na aparente loucura 

de Hamlet que Freud encontra um paralelo para o que pensa sobre o sonho: não se 

trata de um absurdo, existe um sentido e um método, porém conspícuo. O 

psicanalista está construindo, dentro de um discurso lógico e buscando uma 

inserção científica, uma teoria sobre os sonhos, mas é em Hamlet que encontra 

uma abertura para essa teorização. A poesia de Shakespeare abre caminho para o 

cientista Freud teorizar no âmbito do discurso racional. Contudo, nessa apreensão 

do poético para o campo do discurso racional, Freud também empreendeu uma 

                                                                                                                                       
quando Galileu platonicamente matematizou a física, lançando as bases da Ciência Moderna, ele 
sabia que se tratava de uma aproximação. Contudo, Koyré indica que o leitor moderno, 
diferentemente, não sabe que essa matematização não caracteriza uma universalização exata e 
concreta da realidade. O cientificismo e a quantificação positivistas parecem acreditar, algumas 
vezes, que a matemática e o laboratório podem chegar ao real de fato. Quando Freud abandona seus 
primeiros estudos de laboratório ele começa a se afastar desse “cientificismo mágico”.  Ao tratar da 
angústia na Conferência Introdutória XXV, Freud afirma: “Certamente, os senhores esperarão que a 
psicanálise empreenda, em relação a esse tema [a angústia], uma abordagem muito diferente da 
realizada pela medicina acadêmica. (...) A medula oblonga [que estava sendo associada à anatomia 
da angústia] é algo muito sério e atraente. Recordo-me, muito vivamente, de quanto tempo e 
preocupação dediquei ao seu estudo, há muitos anos passados. Hoje em dia, entretanto, devo 
observar que não conheço nada que possa ter menos interesse para mim, ao tratar-se da 
compreensão psicológica da ansiedade, do que o conhecimento dos nervos, por cuja extensão 
passam suas excitações” (Freud, 1916-1917 [1915-1917]: p. 459). Afastando-se desse modelo, 
Freud, todavia, continuou almejando um lugar de ciência para a psicanálise. Entendo que, 
veladamente, ele estava questionando o modelo positivista de ciência. Obviamente, eu posso estar 
fazendo a leitura que “quero” fazer. Existe outro tipo de leitura? 
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abertura poética, pois estava deparando-se com um sem sentido, com algo que não 

se rendia ao logos, ao conhecimento e forma de conhecer estabelecidos. 

Nesse item de sua revisão, Freud está citando desde autores que 

consideram o sonho absolutamente sem sentido até aqueles que vão encontrar nele 

um sentido o qual estaria oculto pela sua apresentação disforme. “A literatura 

sobre o assunto mostra, assim, uma gama muito ampla de variação quanto ao valor 

que ela atribui aos sonhos como produtos psíquicos” (Freud, 1900, p.89). Essa 

variação vai desde uma grande desvalorização até seu oposto. Cita Schubert e 

Fichte dizendo que esses filósofos valorizavam muito mais o sonho do que os 

cientistas seus contemporâneos. Esses pensadores, influenciados pelo Romantismo 

Alemão, consideravam o sonho uma elevação da vida mental, um momento de 

libertação dos grilhões da razão, e estavam num contexto bem diferente do 

momento freudiano no qual as exigências científicas, marcadas pelo positivismo e 

fisicalismo, faziam do sonho algo sem valor: 

 

A introdução do modo de pensamento científico trouxe consigo uma reação na 
apreciação dos sonhos. Os autores médicos, em especial, tendem a considerar a 
atividade psíquica nos sonhos como trivial e desprovida de valor, enquanto os 
filósofos e os observadores não profissionais – os psicólogos amadores – cujas 
contribuições para esse assunto específico não devem ser desprezadas – têm 
conservado (numa afinidade mais estreita com o sentimento popular) a crença no 
valor psíquico dos sonhos. (Freud, 1900, p.91). 

 

... parecem tornar indiscutível o fato de que os sonhos são capazes de dar 
prosseguimento ao trabalho intelectual diurno e levá-lo a conclusões que não 
foram alcançadas durante o dia, e que podem resolver dúvidas e problemas e 
constituir a fonte de uma nova inspiração para os poetas e compositores 
musicais(Freud, 1900, p. 91 e 92). 

 

Freud, portanto, vai buscar sentido ali onde ele escapava aos parâmetros 

científicos, seja no sonho, seja no sintoma histérico97, seja nos acontecimentos 

cotidianos. Se, por um lado, Freud busca levar a racionalidade a um campo que lhe 

                                                 
97 Posso, à guisa de exemplo, traçar um rápido paralelo. Da mesma forma que Platão excluiu a 
Poesia da sua República, isto é, da sua cidade ideal, a medicina à época de Freud não levava em 
conta o sintoma histérico. Afinal, tanto a poesia como a histeria denunciavam – e seguem 
denunciando – o indecidível, o irredutível, os limites da racionalidade e da representabilidade. Essa 
denúncia, por outro lado, pode ser a fonte de novos caminhos para o conhecer. 
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era vedado, por outro lado, justamente por isso, encontra apoio nas manifestações 

humanas onde a exigência de racionalidade e lógica era ausente ou diferente 

daquelas do pensamento científico. Assim, se é preciso que a vida de Hamlet faça 

sentido para a platéia e leitores da peça de Shakespeare, tal sentido não precisa 

alicerçar-se num discurso racional, mas sim na identificação, no personagem, de 

um homem, seus sofrimentos e reflexões. A poética freudiana é um grande esforço 

por racionalizar, mas também compreender através de novas imagens, o que estava 

fora do discurso dominante; o magistral (e poético!?) esforço de Freud leva-o a 

perceber a importância de um pensamento livre dos grilhões de uma certa 

racionalidade, e reconhecer um umbigo do sonho que se apresenta como 

impossível de ser plenamente amparado e circunscrito pelo discurso lógico. É por 

isso que a especulação freudiana e sua metapsicologia jamais se confundem com 

um sistema filosófico. O fato de que há algo no sonho que se furta à circunscrição 

pelo discurso racional é um indicador de que a idéia hegeliana de que a Arte seria 

superada pela ciência/filosofia é um grande equívoco. Continuarão existindo 

mistérios entre o céu e a terra que nossa filosofia não pode sonhar.98 Em outro 

lugar nos diz Freud: 

 
A psicanálise não é, como as filosofias, um sistema que parta de alguns conceitos 
básicos nitidamente definidos, procurando apreender todo o universo com o 
auxílio deles, e, uma vez completo, não possui mais lugar para novas descobertas 
ou uma melhor compreensão. Pelo contrário, ela se atém aos fatos de seu campo 

                                                 
98 A famosa passagem de Hamlet no ato 1, cena 5: 
(...) 
Horatio: O day and night, but this is wondrous strange. 
Hamlet: And therefore as a stranger give it welcome. 
              There are more things in heaven and earth, Horatio, 
 There are dreamt of in your philosophy. (…). 
Horácio: Oh dia e noite, como tudo isso é assombrosamente estranho. 
Hamlet : Portanto, daí-lhe o acolhimento que se dá a estranhos. 
 Há bem mais coisas no céu e na terra, Horácio, 
 Do que jamais sonhou sua filosofia. (...). 

O principal é que essa passagem da peça acontece após o encontro de Hamlet com o 
fantasma de seu pai morto. Seja lá como interpretemos o encontro de Hamlet com o espectro de seu 
pai, o que fica claro é que está se passando algo que o discurso filosófico não compreende. A 
pretensão de uma compreensão plena do mistério de cada vida e da vida-em-si esbarra em um 
estranho. Freud se esforça por fazer da estranheza do sonho algo de compreensível e avança muito, 
mas também esbarra num limite. Enquanto houver esse limite e, parece-me que sempre haverá, a 
poesia terá sua causa no impacto desse outro sobre nós que, ignorantes, só temos como recurso 
nossa sensibilidade e imaginação, ao menos num primeiro momento, no instante em que o chegante 
chega, propício ao re-velar poético. 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0610328/CA



 125 

de estudo, procura resolver os problemas imediatos da observação, sonda o 
caminho à frente com o auxílio da experiência, acha-se sempre incompleta e 
sempre pronta a corrigir ou modificar suas teorias (Freud, 1923[1922]: p. 307 – 
grifos meus). 
 

Na parte seguinte de sua revisão bibliográfica sobre os sonhos, Freud 

interroga-se sobre o sentido moral destes. A questão central aqui é saber se a 

moralidade permanece durante os sonhos. A discussão empreendida por Freud 

segue mostrando duas correntes opostas99. A de que os sonhos não são 

responsabilidade do sonhador e a de que sim, o sonhador tem alguma 

responsabilidade sobre o que de imoral aparece nos sonhos. 

 

Também aqui nos vemos diante dos mesmos pontos de vista contraditórios que, 
curiosamente, vimos adotados por diferentes autores no tocante a todas as outras 
funções da mente durante os sonhos. Alguns asseveram que os ditames da 
moralidade não têm lugar nos sonhos, enquanto outros sustentam não menos 
categoricamente que o caráter moral do homem persiste em sua vida onírica” 
(Freud, 1900, p.93). 

  

A seguir Freud recorre novamente a Hildebrandt, que parece ser o autor 

com quem o psicanalista mais se harmoniza, quando esse considera que nos 

sonhos ocorre “um vislumbre ocasional de profundezas e recessos de nossa 

natureza, a que em geral não temos acesso em nosso estado de vigília” (Freud, 

1900, p.97). Assim, Freud menciona as representações intoleráveis que estão na 

origem dos sonhos e que compõem esse material espantoso presente em seus 

conteúdos. Os sonhos, portanto, são associados a impulsos divergentes em relação 

à vontade consciente. De qualquer forma, Freud, insatisfeito, interroga sobre a 

diferença entre as representações que são claramente contrárias à moralidade 

consciente do sonhador e as representações que nos espantam pelo seu teor 

absurdo e não propriamente imoral. 

                                                 
99 As opiniões sobre os sonhos são marcadas por essa constante oposição binária, ou é moral ou é 
imoral, etc. Sabemos que as oposições binárias também fazem parte do discurso clássico e que 
Freud, tanto pela revolução da temporalidade como, por exemplo, pela noção de condensação, sai 
fora ou pelo menos abre a possibilidade de uma reflexão situada fora desse jogo de oposições 
binárias e categorias lógicas. 
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O próximo tópico da revisão freudiana aborda as teorias do sonho e a 

questão sobre a função do sonhar. Freud define teoria dos sonhos da seguinte 

forma: 

 

Qualquer investigação sobre os sonhos que procure explicar o maior número 
possível de sua características observadas de um ponto de vista particular, e que, 
ao mesmo tempo, defina a posição ocupada pelos sonhos numa esfera mais ampla 
de fenômenos, merece ser chamada de teoria dos sonhos (Freud, 1900, p.101). 

 
Sendo assim, a crença sustentada na Antiguidade de que os sonhos eram 

enviados pelos deuses para orientar os homens constituía uma teoria completa dos 

sonhos. Contudo, no âmbito da pesquisa científica, as teorias que surgiram podem 

ser agrupadas, segundo Freud, em três tipos: 

Existem as teorias “segundo as quais a totalidade da atividade psíquica 

continua nos sonhos. A mente não dorme” (Freud, 1900, p. 101). Essas teorias não 

fornecem nenhuma razão específica para o sonhar nem extraem distinções maiores 

entre a vigília e o sonho. 

“Existem, pelo contrário, as teorias que pressupõem que os sonhos 

implicam um rebaixamento da atividade psíquica, um afrouxamento das conexões 

e um empobrecimento do material acessível” (Freud, 1900, p.102). Essas teorias 

que afirmavam uma descontinuidade entre o sonho e a vida de vigília, evitando 

uma psicologia dos sonhos, eram as mais admitidas pelo meio científico da época. 

Nos diz Freud: 

 
A teoria segundo a qual apenas um fragmento da atividade psíquica encontra 
expressão nos sonhos, por ter sido paralisada pelo sono, é de longe a mais popular 
entre os autores médicos e no mundo científico em geral (Freud, 1900, p.102). 
 

Aqui o que existe é um estado de vigília incompleto e parcial e, portanto, 

essa visão também não atribui uma função ao sonhar. Os sonhos seriam para essa 

teoria uma reação supérflua a estímulos exteriores ou anatômico-fisiológicos. Os 

sonhos aqui são meros processos somáticos, não tendo valor ou função psíquica. 

Essa é a corrente de pensamento dos homens de ciência segundo Freud. 

    Haveria ainda um terceiro grupo que atribui ao sonho uma função utilitária; 

este seria capaz de revigorar a mente possuindo também capacidades curativas. 
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“Podemos situar num terceiro grupo as teorias que atribuem à mente no sonho uma 

capacidade e inclinação para desenvolver atividades psíquicas especiais de que, na 

vida de vigília, ela é total ou basicamente incapaz” (p.107). Freud termina esse 

tópico com uma passagem importante: 

 

Além disso, ela [esse terceiro grupo de teorias, no caso a de Scherner] versa sobre 
um assunto [os sonhos] que, por milhares de anos, tem sido considerado pela 
humanidade como enigmático, sem dúvida, mas também como importante em si 
mesmo e em suas implicações – um assunto para cuja elucidação a ciência exata, 
segundo ela própria admite, pouco tem contribuído, salvo por uma tentativa de 
negar-lhe qualquer sentido ou importância. E por fim, pode-se afirmar 
honestamente que, na tentativa de explicar os sonhos, não é fácil evitar ser 
fantasioso. (Freud, 1900, p.111). 

  

 No último tópico de sua revisão Freud aborda a visão existente acerca das 

relações entre os sonhos e as doenças mentais. Haveria três tipos de conexão 

consideradas: 

- as conexões etiológicas e clínicas, como quando um sonho representa um estado 

psicótico, ou o introduz, ou é remanescente dele; 

- as modificações a que está sujeita a vida onírica nos casos de doença mental; 

- as ligações intrínsecas entre os sonhos e as psicoses, apontando as analogias para 

o fato de eles serem essencialmente afins.(Freud, 1900, p. 112). 

 Ou seja, o sonho poderia ser tanto desencadeador de um estado psicótico 

como produto deste. De qualquer forma, a falta de sentido evidente numa crise 

psicótica, onde muitas vezes as palavras são violentamente escandidas no 

desespero oriundo da ausência de respostas e de recalque, guarda uma relação com 

o poético100. Quando o outro emerge de forma impactante e o sentido falta, o 

impossível apresenta-se sem pedir licença e nada pode ser mais real do que o 

absurdo que se instala, seja no sonho, seja numa crise psicótica, seja num instante 

poético ou num pasmo infantil. Identificar algo aí, ser capaz de fazer metáforas, 

isto é, de brincar, é a condição para habitar o corpo e o mundo. Esse habitar, como 

insisto na referência a Hölderlin, se faz, em seu inaugurar, poeticamente.  

                                                 
100 A falta de sentido aqui referida não é do delírio, mas do momento que antecede e acompanha o 
período da elaboração e sistematização do delírio. O delírio feito possui um sentido, mesmo que 
distante da vida comunitária em que se insira a pessoa. 
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O capítulo 2 da Traumdeutung intitula-se “O Método de Interpretação dos 

Sonhos: Análise de um sonho modelo” e, Freud abre então o percurso de sua 

exposição dizendo que os sonhos podem fazer sentido e interpretá-los é buscar seu 

sentido para cada sonhador. “...pois “interpretar” um sonho implica atribuir a ele 

um “sentido” – isto é, substituí-lo por algo que se ajuste à cadeia de nossos atos 

mentais como um elo dotado de validade e importância iguais ao restante” (Freud, 

1900, p. 119). 

Freud em seguida reafirma que a ciência não valoriza os sonhos como 

tendo alguma relevância psíquica, mas que a sabedoria popular sim e que esta 

sempre buscou interpretá-los. Nos diz que o mundo leigo utiliza dois métodos 

distintos para interpretar os sonhos. O primeiro desses métodos de interpretação é 

o da interpretação simbólica, esta “considera o conteúdo do sonho como um todo e 

procura substituí-lo por outro conteúdo que seja inteligível e, em certos aspectos, 

análogo ao original” (Freud, 1900, p.120). Cita como exemplo o sonho do Faraó 

com as vacas gordas e magras interpretado por José. O êxito desse tipo de 

interpretação parece ser uma questão de intuição, recaindo numa habilidade 

artística. 

O segundo método, bem diferente do primeiro, seria o método da 

decifração, “pois trata os sonhos como uma espécie de criptografia em que cada 

signo pode ser traduzido por outro signo de significado conhecido, de acordo com 

um código fixo”. Aqui há uma hermenêutica fixa do significado dos símbolos 

oníricos: 

 

A essência do método de decifração reside, contudo, no fato de o trabalho de 
interpretação não ser aplicado ao sonho como um todo, mas a cada parcela 
independente do conteúdo do sonho, como se o sonho fosse um conglomerado 
geológico em que cada fragmento de rocha exigisse uma análise isolada. Não há 
dúvida de que a invenção do método interpretativo de decifração foi sugerida por 
sonhos desconexos e confusos (p.121). 

  

Freud dizendo que seu método difere do de Artemidoro de Daldis porque 

este decifra cada elemento do sonho a partir de sua mente e Freud faz justamente o 

contrário, é o sonhador que interpreta e, logo, decifra. Contudo, o cientista Freud 

segue preocupado com a cientificidade de seu método: 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0610328/CA



 129 

 

Não se pode imaginar nem por um momento que qualquer dos dois métodos 
populares de interpretação dos sonhos possa ser empregado numa abordagem 
científica do assunto. O método simbólico é restrito em sua aplicação e impossível 
de formular em linhas gerais. No caso do método de decifração, tudo depende da 
confiabilidade do código – o livro dos sonhos -, e quanto a isso não temos 
nenhuma garantia. Assim, poderíamos sentir-nos tentados a concordar com os 
filósofos e psiquiatras e, à semelhança deles, descartar o problema da 
interpretação dos sonhos como uma tarefa puramente fantasiosa” (Freud, 1900, p. 
122). 
 

Mas, Freud afirma em seguida que não, que a “antiga crença popular, 

ciosamente guardada, parece estar mais próxima da verdade que o julgamento da 

ciência vigente em seus dias” (Ibid., p.122). Novamente Freud quer ir além da 

ciência ou quer levar a ciência a um campo do qual ela ficara de fora. Ele afirma 

então ser possível chegar a um método científico de interpretação dos sonhos. 

Contudo, para mim, esse método, ganhe ou não o adjetivo “científico”, renova a 

tradição epistemológica pela forma como se dá a clínica freudiana e sua respectiva 

teorização, na qual a sabedoria poética – lembro-os de Vico e sua Nova Ciência – 

é fundamental. 

 Freud começa então a relatar que seu conhecimento sobre os sonhos foi 

obtido ao longo do seu empenho no tratamento de certas estruturas 

psicopatológicas – fobias histéricas, idéias obsessivas e etc. Diz que o vem 

fazendo desde que, através do trabalho de Breuer, soube que sua decomposição 

coincide com sua solução. A seguir, Freud fala um pouco do seu trabalho, do 

modo como seus pacientes associam deixando de lado a crítica e portando-se 

apenas como observadores de si mesmos, relatando tudo que lhes vêm à cabeça ao 

médico. 

Adiante, Freud cita uma passagem de Schiller para comparar o processo da 

criação poética com o da análise. O que o poeta defende é que as pessoas muito 

críticas rejeitam cedo demais e descriminam com excessivo rigor as idéias 

estranhas, novas, sem aparente importância, etc. Contudo, Freud afirma que seus 

pacientes não têm dificuldade para adotar “uma atitude de auto-observação 

acrítica”. Segue o trecho de Schiller citado por Freud, trata-se de uma 

correspondência do poeta com Körner datada de 1788: 
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O fundamento de sua queixa [pouca produtividade] parece-me residir na restrição 
imposta por sua razão a sua imaginação. Tornarei minha idéia mais concreta por 
meio de um símile. Parece ruim e prejudicial para o trabalho criativo da mente 
que a Razão proceda a um exame muito rigoroso das idéias à medida que elas vão 
brotando – na própria entrada por assim dizer. Encarado isoladamente, um 
pensamento pode parecer muito trivial ou muito absurdo, mas pode tornar-se 
importante em função de outro pensamento que suceda a ele, e, em conjunto com 
outros pensamentos que também pareçam igualmente absurdos, poderá vir a 
formar um elo muito eficaz. A Razão não pode formar qualquer opinião sobre 
tudo isso, a menos que retenha o pensamento por tempo suficiente para examiná-
lo em conjunto com os outros. Por outro lado, onde existe uma mente criativa, a 
Razão – ao que me parece – relaxa sua vigilância sobre os portais, e as idéias 
entram precipitadamente, e só então ela as inspeciona e examina como um grupo. 
(...) Vocês se queixam de sua improdutividade porque rejeitam cedo demais e 
discriminam com excessivo rigor. (in: Freud, 1900, p. 125). 

 

O psicanalista passa então a descrever seu método de interpretação dos 

sonhos. Relata-nos que quando pede a um paciente novato que diga o que lhe 

ocorre em relação a um sonho, nesse momento, o horizonte mental do paciente 

costuma transformar-se num vazio. Contudo, Freud aponta que quando se coloca, 

para o paciente, o sonho fracionado, uma série de associações acontecerá: 

 

Assim, o método de interpretação dos sonhos que pratico já difere, nesse primeiro 
aspecto importante, do popular, histórico e legendário método de interpretação 
por meio do simbolismo, aproximando-se do segundo método, ou método de 
“decifração”. Como este, ele emprega a interpretação em détail e não en masse; 
(Freud, 1900, p. 125) 

 

É interessante que ao mesmo tempo em que Freud reconhece que a 

sabedoria popular sabe mais sobre os sonhos do que a ciência exata, por outro 

lado, ele quer ser científico na sua abordagem do sonho! Está aí a problemática 

epistemológica do método freudiano que trata de um conhecimento e de uma 

verdade que não se rende ao método das ciências naturais, no âmbito do paradigma 

moderno. 

O psicanalista afirma que seu método não possui um código de decifração 

fixo. É preciso entrar na vida do sonhador, com o sonhador e ir descobrindo o 

sentido, ir decifrando as imagens oníricas. Desta forma, a interpretação do sonho 

deve levar em conta a história, o contexto, a experiência do sonhador. “Estou 
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pronto a constatar que o mesmo fragmento de um conteúdo pode ocultar um 

sentido diferente quando ocorre em várias pessoas ou em vários contextos” (Freud, 

1900, p.126). Freud esclarece que utilizará, como exemplos de seu método de 

interpretação, seus sonhos e não de seus pacientes101 e explica o por quê: primeiro 

porque isso poupa trabalho de entrar no detalhe de cada análise e de discutir o tipo 

de psicopatologia; e segundo porque usando seus sonhos estará lidando com uma 

pessoa “mais ou menos normal”. 

Sendo assim, Freud inicia sua demonstração com o seu célebre sonho da 

injeção de Irma. Após decifrar o sonho imagem por imagem afirma: 

 

Acabo de concluir a interpretação do sonho. Enquanto a efetuava, tive certa 
dificuldade em manter à distância todas as idéias que estavam fadadas a ser 
provocadas pela comparação entre o conteúdo do sonho e os pensamentos ocultos 
por trás dele. Entrementes, compreendi o “sentido” do sonho. Tomei consciência 
de uma intenção posta em prática pelo sonho e que deveria ter sido meu motivo 
para sonhá-lo (Freud, 1900, p.138) 

 

Contudo, Freud indica não ter desvendado por completo o sentido do sonho 

– parece-me que essa tarefa, a rigor e na prática, alcança seu fim quando o 

sonhador coloca o ponto final. O pai da psicanálise conclui este capítulo com sua 

famosa afirmação: “Quando o trabalho de interpretação se conclui, percebemos 

que o sonho é a realização de um desejo” (Freud, 1900, p.140). 

Na carta 137 a Fliess, Freud imagina uma plaqueta de mármore, fixada na 

casa onde teve o sonho da injeção de Irmã, reconhecendo sua descoberta: “nesta 

casa, em 24 de julho de 1895, o Segredo dos Sonhos foi Revelado ao Dr. Sigmund 

Freud”. A re-velação de um segredo é uma forma de conhecimento que aponta 

para a intuição e para a sensibilidade, mais do que para a pesquisa empírica. É 

claro que uma coisa não seria possível sem a outra. Assim, re-velação poética e 

conhecimento teórico podem complementar-se, a poesia acontece quando há uma 

recusa do conhecimento estabelecido e a criatividade abre um novo espaço para o 

pesquisador.  

                                                 
101 Freud não cumpre essa determinação e utiliza sonhos de seus pacientes também. 
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No capítulo seguinte, Freud afirma categoricamente que os sonhos “são 

fenômenos psíquicos de inteira validade – realizações de desejos; podem ser 

inseridos na cadeia dos atos mentais inteligíveis de vigília; são produzidos por uma 

atividade mental altamente complexa”. (Freud, 1900, p. 141). Contudo, antes de 

tentar responder às perguntas sobre como são formados os sonhos, Freud decide 

colocar a prova sua “lei” de que os sonhos são uma realização de desejo. É 

universal esse enunciado? – se indaga o Dr. Sigmund no esteio de sua busca por 

uma teoria geral. 

O psicanalista conclui esse capítulo citando ditados populares sobre o que 

sonham os animais102. Tais ditados colocam o sonho como atrelado ao desejo.  “Eu 

mesmo não sei com que sonham os animais” (Freud, 1900, p. 149).  Interessante 

questão pode-se levantar aqui, como é o sonho do absolutamente outro, de cada 

animal? Mas, não de cada animal apenas, mas de outro ser humano-animal 

também? Não há como interpretar um sonho do outro no lugar do outro, a não ser 

para fazer um uso pessoal desse sonho ou para oferecer um palpite. Assim como a 

poesia é também assinada por quem lê ou usa, e na sua abertura re-veladora nos 

lança a um novo lugar, a uma nova visada da própria vida e do nosso 

desconhecimento sobre ela, o sonho, oriundo de nosso Outro mais íntimo e 

obscuro, também ganha uma assinatura poética na própria interpretação do 

sonhador. 

Colocar em operação uma verdade através da poesia não é enclausurar o 

conhecimento no discurso lógico ou num novo discurso capaz de completar ou 

alcançar a forma, mas sim apontar para o próximo enigma, re-velar, colocar um 

novo véu através de uma nova e bela imagem. Essa precisão da verdade poética 

nada tem a ver com a verdade filosófica que responde à questão “o que é isso?”. A 

poesia não afirma que algo é, ela recusa, na contradição do uso que faz da 

linguagem, os simbolismos dominantes, o é no sentido metafísico. No instante 

poético ser ou não ser é uma questão que é superada. Talvez porque no momento 

poético, a resposta se apresenta, não porque a voz é o lugar da verdade ou porque o 

                                                 
102 Os provérbios citados pro Freud consistem todos mais ou menos no seguinte: “Com que sonham 
as galinhas? – Com milhete” (Freud, 1900, p.149). 
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discurso alcançou um rigor lógico-formal, ou ainda porque o instante congelou-se, 

mas sim pelo encontro afetivo, de coração, na memória do coração, na escrita mais 

íntima, na poética dos neurônios, com uma re-velação primordial, originária e 

impossível. Isso não quer dizer que a poesia tudo re-vela, seu esforço é sem fim e 

seu início é poético porque pode ser criado, mas não historicizado factualmente. 

 Se a poesia assume esse trono do saber – lugar no qual Heidegger a coloca 

- é preciso marcar com grifos fortes que ela o assume pontualmente, a cada vez 

que o encontro poético re-vela, e, ao re-velar, fecha e abre novamente o caminho 

da verdade. A precisão poética não caracteriza um fechamento, mas sim uma 

ruptura. Se um enclausuramento acontecer é sinal de que não houve um corte com 

o modelo estabelecido de conhecer, e que a poesia tornou-se apenas mais uma 

entre tantas metafísicas e representações da verdade maior ou originária, da idéia 

em sua essência, enfim, do real entendido como eterno e estático num determinado 

tempo presente. Nesse caso, a poesia transformar-se-ia em teorema, em axioma, 

em dogma. 

Freud abre o capítulo quarto de sua Traumdeutung rebatendo as possíveis 

críticas a sua generalização da afirmativa de que o sonho é a realização de um 

desejo. A primeira objeção à sua lei estaria no fato de que muitos sonhos são 

angustiantes. 

 

De fato parece que os sonhos de angústia tornam impossível asseverar como 
proposição geral (baseada nos exemplos citados em meu último capítulo) que os 
sonhos são realizações de desejo; na verdade, eles parecem caracterizar tal 
proposição como absurdo. (Freud, 1900, p. 152). 

 

Freud afirma então ser necessário “estabelecer um contraste entre os 

conteúdos manifesto e latente dos sonhos” (Freud, 1900, p.152 – grifos do autor). 

Tal distinção possibilitará atribuir ao conteúdo manifesto o caráter aflitivo ou 

angustiante de um sonho. Contudo, uma vez interpretado, um sonho de angústia 

revelar-se-ia uma realização de desejo. Freud então desdobra essa questão numa 

outra: por que os sonhos, de angústia ou não, usam disfarces na sua forma de 

expressão? Por que não expressam diretamente a realização do desejo? Freud vai 

chamar “distorção onírica” a esse fenômeno e passa a interrogar seu motivo. 
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É fascinante ver o esforço empreendido por Freud na interpretação dos 

seus próprios sonhos e usando a sua teoria. Fazendo-a valer. Freud usa novamente 

um sonho seu para abordar a distorção nos sonhos. Um sonho em relação ao qual 

revela ter tido grande resistência em realizar a interpretação. Por fim conclui: “nos 

casos em que a realização de desejo é irreconhecível, em que é disfarçada, deve ter 

havido alguma inclinação para se erguer uma defesa contra o desejo” (Freud, 

1900, p.157). Assim, o desejo só encontra meio para se expressar com auxílio da 

distorção onírica. Nesse ponto, Freud recorre a um de seus poetas prediletos e cita 

Goethe: “Afinal, o melhor do que você sabe não pode ser dito aos meninos” (Ibid., 

p. 157). 

Com isto refere-se à necessidade de uma dissimulação, inclusive na vida 

social, que impede uma expressão franca de afetos e desejos. Conclui Freud: 

“quanto mais rigorosa for a censura, mais amplo será o disfarce e mais engenhoso 

também será o meio empregado para pôr o leitor no rastro do verdadeiro sentido” 

(Freud, 1900, p. 158). Afirma então que existem duas forças psíquicas em ação na 

construção do sonho. Uma dessas forças “constrói o desejo que é expresso pelo 

sonho, enquanto a outra exerce uma censura sobre esse desejo onírico” (Ibid., 

p.159). A distorção onírica, que dissimula o desejo no sonho, é assim causada pela 

força que exerce a censura. 

Freud indaga sobre o poder da instância responsável pela censura e afirma 

que é “plausível supor que o privilégio fruído pela segunda instância seja o de 

permitir que os pensamentos penetrem na consciência” (Freud, 1900, p.159). Desta 

forma o psicanalista consegue justificar que sonhos de angústia sejam na verdade 

sonhos realizadores de desejo. Trata-se de uma distorção no conteúdo onírico 

empreendida pela censura – aqui denominada por Freud “segunda instância” – que 

não aceita um desejo oriundo da primeira instância. O psicanalista arremata: “a 

relação da segunda instância com os sonhos é de natureza defensiva, e não 

criativa” (Ibid., p.161). Posso indicar que a segunda instância funciona atrelada ao 

discurso consciente marcado não apenas pela repressão dos impulsos sexuais e 

agressivos, mas também pelo reinado da racionalidade que vigora, desde os 

primórdios da Filosofia, na ordem discursiva: 
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Todos têm desejos que prefeririam não revelar a outras pessoas, e desejos que não 
admitem nem sequer perante si mesmos. Por outro lado, é justificável ligarmos o 
caráter desprazeroso de todos esses sonhos com o fato da distorção onírica. E é 
justificável concluirmos que esses sonhos são distorcidos, e que a realização de 
desejo neles é disfarçada a ponto de se tornar irreconhecível, precisamente em 
vista da repugnância que se sente pelo tema do sonho ou pelo desejo dele 
derivado, bem como da intenção de recalcá-los. Demonstra-se assim que a 
distorção onírica é de fato um ato da censura. Estaremos levando em conta tudo o 
que foi trazido à luz por nossa análise dos sonhos desprazerosos se fizermos a 
seguinte modificação na fórmula com que procuramos expressar a natureza dos 
sonhos: o sonho é uma realização (disfarçada) de um desejo (suprimido ou 

recalcado) (Freud, 1900, p. 172). 
 

Freud em seguida considera que a fórmula dos sonhos como sendo sempre 

uma realização de desejo deve ser testada novamente a cada situação específica. 

Ou seja, se a lei precisa ser revalidada a cada situação específica, Freud está fora 

da teorização filosófica que uma vez aplicada ao real deve permanecer eterna e 

universal, existe uma ausência de garantias e, portanto, uma abertura. Esse caráter 

de “a cada vez” do método freudiano desvincula a psicanálise da filosofia e da 

epistemologia tradicional. Nos escritos técnicos de Freud isso fica evidente nas 

suas recomendações aos jovens psicanalistas, trata-se de uma técnica que não pode 

ser aplicada sem considerar que, além de cada analisando ser uma pessoa 

absolutamente única, o analista também o é: 

 

As regras técnicas que estou apresentando aqui, alcancei-as por minha própria 
experiência, no decurso de muitos anos, após resultados afortunados me haverem 
levado a abandonar outros métodos. (...) Devo, contudo, tornar claro que o que 
estou asseverando é que esta técnica é a única apropriada à minha individualidade 
(Freud, 1912a, p. 149). 

  
Ou ainda: 
 
Penso estar sendo prudente, contudo, em chamar estas regras de ‘recomendações’ 
e não reivindicar qualquer aceitação incondicional para elas. A extraordinária 
diversidade das constelações psíquicas envolvidas, a plasticidade de todos os 
processos mentais e a riqueza dos fatores determinantes opõem-se a qualquer 
mecanização da técnica (Freud, 1913, p. 164). 
 

 O sexto capítulo, que versa sobre o trabalho do sonho, contém algumas 

afirmações de extrema importância para esse trabalho, pois não apenas Freud 
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compara a linguagem dos sonhos a uma escrita pictográfica, mas também afirma 

que a interpretação de um sonho pode formar uma frase poética! 

 
O conteúdo dos sonhos, por outro lado, é expresso, por assim dizer, numa escrita 
pictográfica cujos caracteres têm que ser individualmente transpostos para a 
linguagem dos pensamentos do sonho. Se tentássemos ler esses caracteres 
segundo seu valor pictórico, e não de acordo com sua relação simbólica, seríamos 
claramente induzidos ao erro. Suponhamos que eu tenha diante de mim um 
quebra-cabeças feito de figuras, um rébus (Freud, 1900, p.270). 

 

Se tentarmos substituir cada elemento isolado por uma sílaba ou palavra que 
possa ser representada por aquele elemento de um modo ou de outro. As palavras 
assim compostas já não deixarão de fazer sentido, podendo formar uma frase 
poética de extrema beleza e significado (Ibid., p. 271 – grifos meus). 

 

Freud afirma aqui que a interpretação de um sonho pode compor uma 

poesia de extrema beleza e significado. A decifração do quebra-cabeça, do rébus, 

do absurdo aparente do sonho conduz a uma re-velação, uma construção de 

sentido diante do pasmo inaugural causado pelo sonho. O sonho apresenta-se 

assim como lugar privilegiado para um encontro menos defendido com o 

inconsciente, isto é, com o desconhecido da vida que emerge a cada instante. Se 

durante a vigília as defesas calcadas nos sistemas ideológicos, nas ordens de 

discurso, nos balizadores culturais, tornam mais difícil a irrupção do absurdo, 

durante o sonho, seu caráter pictórico e aparentemente absurdo ou desorganizado 

coloca em cena a própria desordem, mistério e absurdo do existir. Contudo, Freud 

supõe aí um sentido e constrói toda uma teoria sobre os sonhos. O encontro desse 

sentido, através da interpretação, compõe uma poesia. 

Assim, a poesia cumpre, na interpretação da coisa, um papel de resgate do 

sentido, de reinclusão no mundo do que se apresenta sem sentido. Se vivemos 

numa época na qual os grandes discursos estão fragmentados pela própria 

derrocada do Projeto da Modernidade, então mais do que nunca a poesia se torna 

necessária como instrumento individual, mas podendo ser desdobrado no coletivo, 

através da identificação, para uma vida com mais sentido e menos angústia. O 

caráter disruptivo do sonho, seu sem sentido, possibilita uma revelação que não 

deve se restringir por nenhum modelo estrutural, afinal, o pasmo essencial seguirá 
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causando e a questão da origem continuará nos intrigando103. A poesia é ruptura e 

sutura. Ela questiona a ordem, mas inevitavelmente lança as bases para uma nova 

ordem. Adiante essa nova ordem instaurada será questionada pela poesia. O 

elemento poético, a origem, segue reapresentando-se e causando um pasmo 

inaugural que o poeta, de coração aberto ao mistério, re-vela. 

Quando Derrida (1967) desatrela a escrita de uma função meramente 

fixadora da linguagem oral, afirmando que o liame entre voz e verdade, numa 

representação ideal de um objeto presente, caracteriza a clausura empreendida pelo 

lógos no Fonocentrismo, ele abre então o lugar de uma outra noção de 

temporalidade e espacialidade através do questionamento da palavra. Desta forma, 

ele está extremamente próximo a Freud – e Derrida valoriza esse aspecto do 

pensamento freudiano – num questionamento do modelo epistemológico da 

ciência moderna, que segundo o filósofo franco-argelino remonta ao início da 

filosofia com Platão e à instauração do logos e da questão do Ser e que segue 

presente nos sucessivos sistemas filosóficos. 

O sonho é escrito de forma a romper com qualquer vinculação precisa e 

fixa entre uma palavra e uma idéia. Não apenas a cada sonhador uma imagem ou 

palavra terá um significado singular – mesmo que não se descarte os simbolismos 

culturais impressos e transmitidos em cada Tradição familiar e cultural– como 

para um mesmo sonhador o sentido de um sonho pode continuar chegando ao 

longo de sua análise, de sua vida, já que segundo Freud cada símbolo onírico é 

sobredeterminado. Essa possibilidade de uma chegada outra do mesmo é que 

denuncia a arbitrariedade do discurso filosófico clássico. Não existe uma garantia 

maior na vinculação de uma palavra a uma coisa e as teorias e verdades funcionam 

conforme sua historicidade na “grande temporalidade”104. A renovação de um 

                                                 
103 Sejamos filósofos (ou pessoas embebidas pelo discurso filosófico) ou não!  
104 Expressão de M. Bakhtin que muito contribuiu para uma renovação epistemológica no campo 
das Humanidades. “Não pode haver enunciado isolado. Ele sempre pressupõe enunciados que o 
antecedem e o sucedem. Nenhum enunciado pode ser o primeiro ou o ultimo. Ele é apenas o elo na 
cadeia e fora dessa cadeia não pode ser estudado. Entre os enunciados existem relações que não 
podem ser definidas em categorias mecânicas nem lingüísticas. Eles não têm analogia consigo” 
(Bakhtin, 2003, p.371); ou ainda: 
“A metodologia da explicação e da interpretação reduz com muita frequência a essa descoberta do 
repetível, ao reconhecimento do já conhecido, e se percebe o novo o faz apenas em forma 
extremamente empobrecida e abstrata. Nesse caso, desaparece por completa a personalidade 
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paradigma é também uma forma de recusa poética ou, dito de outra maneira, de 

uma chegada diferente de um mesmo impossível. 

Freud segue buscando compreender o processo de formação dos sonhos e 

afirma que a primeira coisa que se torna clara para quem comparar o conteúdo de 

um sonho com os pensamentos oníricos é que se efetuou um “trabalho de 

condensação” (Freud, 1900, p.272). “Se um sonho for escrito, talvez ocupe meia 

página”. Contudo, a interpretação de um sonho poderá ocupar 12 vezes mais 

espaço nos diz ele. E mesmo assim, segundo o psicanalista, jamais teremos certeza 

se um sonho foi completamente interpretado e, sendo assim, não se pode aferir o 

tamanho da condensação. 

A seguir, Freud defronta-se com a pergunta acerca das associações 

formuladas a partir do sonho serem todas efetivamente articuladas com o sonho, 

“não será mais provável que tenham surgido no decorrer da análise novas cadeias 

de idéias que não tiveram nenhuma participação na formação do sonho?” (Freud, 

1900, p.273). Respondendo, Freud afirma que possíveis novas articulações 

surgidas durante a análise “já estavam ligadas de alguma outra forma nos 

pensamentos do sonho”. (Ibid., p.273). Contudo, resta a questão sobre por que 

ocorre a condensação na formação dos sonhos? “Se apenas alguns elementos dos 

pensamentos do sonho conseguem penetrar no conteúdo do sonho, quais são as 

condições que determinam sua seleção?”  

Freud traz sonhos como material de pesquisa e exemplo e utiliza uma 

citação do Fausto de Goethe para referir-se a um ponto nodal de um sonho105 para 

onde convergiam numerosas cadeias associativas, uma verdadeira “fábrica de 

                                                                                                                                       
individual do criador (falante). Todo o repetível e reconhecido se dissolve completamente e é 
assimilado pela consciência de um sujeito da compreensão: na consciência do outro ele é capaz de 
ver e compreender apenas a sua própria consciência” (Bakhtin, 2003, p.379). 
Ou seja, quando Freud entrega ao sonhador a interpretação de seu sonho ele está justamente 
reconhecendo que não há glossário nem arte hermenêutica a priori. Os elos da cadeia interpretativa 
se fazem mais ricos quanto mais o analisando entrega-se a associação livre e retira-se da ordem 
racional que se apresenta como um Outro que fornece uma compreensão a partir de um 
estabelecido. Por outro lado, Freud atribui ao aparentemente sem sentido, um sentido outro que se 
articula com o que o sujeito desconhece de si, seu inconsciente e suas cadeias associativas e traços 
mais profundos ou originários. De qualquer forma, ao reconhecer que esse sentido vai renovando-
se ou construindo-se no tempo a posteriori e ao afirmar o umbigo do sonho, Freud assume uma 
postura de respeitosa perante o mistério e a questão do conhecimento. 
105 O sonho da monografia de botânica no qual “botânica era um ponto nodal sistemático do sonho” 
(Freud, 1900, p.275). 
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pensamentos onde, como na obra-prima do tecelão, a trama infinda vai indo além” 

(Freud, 1900, p.275).106 

                                                 
106 A obra-prima do tecelão remete ao trecho de Goethe citado por Freud: 
 “... um só pedal mil fios move, 
 Nas lançadeiras que vão e vem, 
 Urdem-se os fios despercebidos 
 E a trama infinda vai indo além” (Goehte, Fausto, parte I, cena 4, citado por Freud, 1900, 
p. 275) 
Peço desculpas por transcrever uma poesia de punho próprio, mas ela me pareceu esclarecedora 
do que nos diz Freud, via Goethe, nesse trecho: 
Pra que simplificar se podemos complicar? 

A vida é muito curta 
E a morte, desesperadora certeza 
Não sabemos nossa origem 
Não sabemos nosso fim 
Saberemos nosso propósito 
Nesse existir sendo assim? 
Costuro um buraco lá no meu confim 
O da minha alma desamparada 
O do meu corpo angustiado 
Esse mal estar dentro de mim 
A insuportável clareza da loucura enfim 
E a dificuldade de um adivinho cego 
Para achar o buraco da agulha-oráculo, 
Minha linha são as palavras que se precipitam 
Nesse profundo rasgo em mim, 
ligando significantes ruídos segue a tecedura  
Que remenda, remenda, remenda...  
Mas, o furo permanece visível enigma sim 
Não haverá estofa no estofo do meu coração? 
Não haverá limite para esse vazio de significação? 
Não haverá fé que me alivie dessa inquietante constatação? 
Como poderei tesourar a parca 
E libertar meu destino de sua inevitável conclusão? 
Tudo isso termina por ser uma tola complicação 
Afinal, deve ser melhor viver do que pensar nisso, não? 
Às vezes, toda filosofia torna-se uma frenética masturbação 
Toda análise uma inútil elaboração 
Toda costura uma terapêutica ocupação 
Complexas fugas da verdade óbvia da vida, então: 
Nascer, crescer, reproduzir, envelhecer e morrer 
E se possível algo de original também fazer 
Existir é um absurdo com (des)-conhecido fim 
O ponto final de toda simbólica cerzidura 
O insuportável e real silêncio da morte 
 
Portanto, já que não temos resposta 
Esqueçamos a pergunta e 
Que venham as mentirinhas da vida! 
Nossas deliciosas mariquinhas, 
Nossas únicas verdades, 
                              esses belos vestidos,  
                                                  esses doces biscoitos, 
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  Tal citação aponta para uma infinitude de sentidos no devir analítico. 

Mesmo que num determinado momento seja importante “bastar” uma análise – de 

sonho ou não – é importante reconhecer que o momento de parada não marca o 

fim das possibilidades de desdobramento, mas sim um ponto estabelecido por 

conveniência, satisfação ou necessidade. O sonho como uma poesia possui um 

desdobramento incessante em novos sonhos e poesias. O tecelão-poeta cumpre seu 

trabalho num ponto e, logo adiante, será novamente convocado. O gênio ou o dom 

poético está na possibilidade de inovar, de improvisar novos usos, de aventurar-se 

por mares simbólicos não navegados. Se numa análise enfrenta-se a inconsistência 

da palavra é justamente esse esvaziamento de sua phoné, de sua verdade pronta, de 

sua integridade como representação, que abre o campo da invenção. Na poesia só 

alcança-se alguma re-velação se a verdade tecida no novo véu é uma invenção. 

Uma invenção que apesar de seu caráter singular toque o outro e acaricie, com 

delicadeza ou agressividade, seu coração. Nesse ponto, a poesia é assinada pelo 

eco no coração de quem a recebe. É na sua chegada que uma poesia torna-se 

efetivamente poética. É quando ela abre espaço para uma outra poesia e, só aí, 

existe uma assinatura. O poeta que nos toca, só nos toca quando nos tornamos 

poetas através de sua poesia. E precisamos ser poetas constantemente em nossas 

vidas, pois sem isso perdemos o chão sob nossos pés. Freud conclui: 

 
O sonho é, antes, construído por toda a massa de pensamentos do sonho, 
submetida a uma espécie de processo manipulativo em que os elementos que têm 
suportes mais numerosos e mais fortes adquirem o direito de acesso ao conteúdo 
do sonho – de maneira análoga à eleição por scrutin de liste. No caso de todos os 
sonhos que submeti a uma análise dessa natureza, encontrei invariavelmente 
confirmados estes mesmos princípios fundamentais: os elementos do sonho são 
construídos a partir de toda a massa de pensamentos do sonho e cada um desses 
elementos mostra ter sido multiplamente determinado em relação aos 
pensamentos do sonho (Freud, 1900, p.276). 

                                                                                                                                       
                                                                     esses nobres trabalhos, 
                                                                                          esses imprevisíveis amores, 
                                                                                                                                                                                            
E que sejam simples e saborosas! 
Repletas de amor, em poesia e prosa! 
Eternas até o próximo clarão 
Causar um novo ímpeto lacerante 
No ser humano-tecelão. 
   (Peyon, 2006, p. 83) 
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O psicanalista segue falando sobre uma multiplicidade de ligações 

descobertas a partir de um elemento do sonho. Ou seja, o trabalho de condensação 

está em cada nó. Cada uso de palavra possui um devir insaciável desde que se 

lance ao movimento. Contudo, esse movimento será tanto mais poético quanto 

mais improvisado, quanto mais solto. A ordem e o uso viciado e demoníaco 

fecham as possibilidades de desdobrar. Contudo, sem um mínimo de ordem, ao 

invés de criatividade poderemos ter desespero. Brincar é uma forma de organizar o 

mundo, estabelecer formas de convívio e metas, construir sentido. A poesia, como 

busca de sentido específica, aparece como um momento diferente do brincar, 

possivelmente, quando as formas de brincar existentes para uma pessoa estão 

esgotadas, aprisionadas, ressecadas. Por isso, a irrupção poética, seu caráter de 

potência em pleno uso, aponta para uma predominância dos processos primários. 

Diante do avanço pulsional, com as defesas e brincadeiras em falta, a poesia surge 

como possibilidade de reordenar o mundo e, assim compreendo o poema de Mário 

Quintana107: 

 

 
Emergência 

 Quem faz um poema abre uma janela. 
 Respira, tu que estás numa cela 
 abafada, 
 esse ar que entra por ela.  
 Por isso é que os poemas têm ritmo 
 - para que possas profundamente respirar. 
 Quem faz um poema salva um afogado. 
     (Quintana, 1976). 
 

Adiante, Freud retoma o sonho da injeção de Irma para mostrar como Irma 

representou várias pessoas numa “figura coletiva”. Irma era também várias outras 

figuras que não apareciam no sonho. “A construção de figuras coletivas e 

compostas é um dos principais métodos por que a condensação atua nos sonhos” 

                                                 
107 Acredito que, antes de mais nada, o poeta salva a si mesmo, rompendo a cela que o aprisionava 
e asfixiava, podendo então encontrar um novo sentido, reformulando a ordem, re-velando o mundo. 
Contudo, ao tocar o coração de um outro a poesia, sem dúvida, também resgata a este e oferece-lhe 
alento através de um outro sentido. 
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(Freud, 1900, p.284). Freud aponta que é através das palavras e nomes que se 

percebe com maior clareza o trabalho de condensação nos sonhos, isto se deve ao 

fato de que nestes as palavras e nomes são tratados como se fossem coisas e ao se 

combinarem, conseqüentemente, à moda de representações de coisas introduzem 

“os mais divertidos e curiosos neologismos” (Ibid., p.286). Esses neologismos 

apresentam-se como enigmas e também como poéticos, pois a decifração de seus 

sentidos é re-velador. 

Sobre o trabalho de deslocamento Freud começa afirmando que os 

elementos os quais se destacam como os principais componentes do conteúdo 

manifesto dos sonhos estão longe de desempenhar o mesmo papel nos 

pensamentos dos sonhos. E, como corolário, pode-se afirmar o inverso dessa 

asserção: o que é claramente a essência dos pensamentos do sonho não precisa, de 

modo algum, ser representado no sonho. O sonho manifesto tem, por assim dizer, 

as ênfases deslocadas em relação aos pensamentos oníricos – seu conteúdo tem 

elementos diferentes como pontos centrais (p. 294). 

Essa flexibilidade do sonho que causa uma aparente desordem a qual leva a 

uma sensação de perplexidade e absurdo diante do sonhado é um elemento de 

criatividade, pois rompe com a ordem estabelecida e que prevalece na vigília. O 

sonho abre caminho para o poético através de sua ruptura com o funcionamento do 

psiquismo durante a vida desperta. O método da associação livre também favorece 

essa ruptura com a ordem estabelecida, na medida em que valoriza o sem sentido, 

o que abre uma fenda no terreno aplainado ou, como na poesia da Quintana, abre 

uma janela na cela que enclausura e sufoca. Nesse sentido, essa abertura possibilita 

que o inconsciente aflore como estranho, mas a partir daí como adubo da criação, 

re-velando a verdade e re-iniciando a história com a re-construção da memória. 

O deslocamento e a condensação possibilitam driblar a censura. Assim, o 

desejo recalcado, censurado, inconsciente e, por fim, desconhecido, pode ser 

realizado dissimuladamente. A distorção do sonho beneficia a realização do desejo 

e, ao mesmo tempo, é fruto da força que censura esse desejo. Não há uma relação 

de oposição entre desejo e censura, mas de compromisso e desdobramento. Existe 
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um ponto onde a censura e o desejo se encontram e daí nasce o sonho108. A 

formação de compromisso do sonho é um desdobramento possível do (des)-

encontro entre o desejo impossível de ser plenamente determinado e realizado e os 

caminhos lógicos do pensamento.  

A origem do sonho segue re-velando-se a cada nova interpretação. O 

desejo se renova conforme a iterabilidade da escrita onírica. O sonho como rébus 

admite uma busca sem fim do desejo originário, presente a cada retorno, porém 

perdido desde sempre. Seguindo a idéia derridiana de uma arquiorigem, de um 

arquitraço (Derrida, 1967), poderíamos falar de um arquidesejo configurado 

quando das primeiras facilitações (Bahnungs) na rede dos neurônios. O sonho 

afina-se com a poesia porque em ambos o que prevalece é uma forte presença do 

originário, uma presença impossível, uma presença perdida, que não se entrega 

totalmente à phoné, nem se deixa enclausurar pelo lógos. Tanto mais longe irá a 

análise de um sonho quanto maior for a capacidade do sonhador de romper com as 

simbologias estabelecidas, de libertar-se do pai. Podemos dizer que, na ciência, 

poderá causar uma revolução, uma quebra de paradigma, o cientista cujo 

pensamento fuja do cânone. Assim, existe uma tensão na proposta freudiana, por 

um lado valorizar o sonho de uma forma diferente dos cientistas ao seu redor, mas, 

por outro lado, conseguir elaborar um conhecimento científico sobre o sonhar e 

suas relações com o inconsciente. Freud, ao avançar com suas pesquisas, trilha 

uma perigosa vereda, pois é um cientista cuja ciência questiona as possibilidades 

de conhecer. 

A questão é que se o poeta abre caminhos para o psicanalista é porque ele 

rompe com o estabelecido. E rompe inclusive com a ciência, com a ordem do 

discurso que prevalece109. Ao mesmo tempo, não podendo estar fora do mundo, o 

poeta ou o sonhador, reedita uma perplexidade originária, reencontra e re-vela algo 

                                                 
108 Apesar do conflito ser peça chave na arquitetura freudiana, a possibilidade de pensar censura e 
desejo em brisura rompe com uma noção de conflito que pode enclasurar-se numa oposição 
binária. A relação torna-se mais complexa e plural. O texto de Freud não me parece, nesse ponto, 
excluir a possibilidade dessa leitura.  
109 Lembro que para Vico não há conhecimento racional sem que antes exista um conhecimento 
poético. 
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do impossível para no instante seguinte ver a verdade dissipar-se como a passante 

de Baudelaire que fenece110.  

Essa efemeridade da verdade é denunciada pelo sonho que segue abrindo 

as portas do desconhecido, do que emerge sem aparecer totalmente, do 

inconsciente. A atemporalidade do desejo inconsciente possibilita uma emergência 

que, singular e universal, única e plural, desafia todas as tentativas de fixação do 

conhecimento, da história e da verdade. Ao mesmo tempo, esse impresso do 

                                                 
110“ À Une Passante 

La rue assourdissante autour de moi hurlait. 
Longue, mince, en grand deuil, douleur majesteuse, 
Une femme passa, d’une main fastueuse 
Soulevant, balançant le festoon et l’ourlet; 
 
Agile et noble, avec sa jambe de statue. 
Moi, je buvais, crispé comme un extravagant, 
Dans son oeil, ciel livide où germe l’ouragan, 
La douleur qui fascine et le plaisir qui tue. 
 
Un éclair… puis la nuit! – Fugitive beauté 
Don’t le regard m’a fait soudainement renaître, 
Ne te verrai-je plus que dans l’éternité? 
 
Ailleurs, bien loin d’ici! Trop tard! Jamais peut-être! 
Car j’ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais, 
Ô toi que j’eusse aimée, ô toi qui le savais!” 
                                                          (Charles Baudelaire – Les Fleurs du Mal). 

Também Cecília Meireles, através da imagem do nadador, apresenta esse traço efêmero, porém 
marcante: 

“Nadador 
O que me encanta é a linha alada 
Das tuas espáduas, e a curva 
Que descreves, pássaro da água! 
 
É a tua fina, ágil cintura, 
E esse adeus da tua garganta 
Para cemitérios de espuma! 
 
É a despedida, que me encanta,  
Quando te desprendes ao vento, 
Fiel à queda, rápida e branda. 
 
E apenas por estar prevendo, 
Longe, na eternidade da água, 
Sobreviver teu movimento…” 
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sonho, da poesia, das demais expressões artísticas segue aberto ao futuro, 

chegando e portando, a cada vez, a possibilidade de surpreender, de renovar, de 

romper com o estabelecido, no paradoxal de sua repetição. 

 

 

*** 

 

Quando, na seqüência, discute os meios de representação nos sonhos é 

como se Freud buscasse encontrar no formalismo do sonho relações lógicas 

semelhantes às do nosso pensamento e discurso da vida de vigília. Como 

acontecem nos sonhos as conexões lógicas que as conjunções estabelecem para 

nós nas frases ou enunciados? Freud quer saber “que representação fornecem os 

sonhos para “se”, “porque”, “como”, “embora”, “ou ... ou” e todas as outras 

conjunções” (Freud, 1900, p. 300), e efetivamente encontra recursos figurativos 

para expressar essas relações. Contudo, algo dos sonhos escapa **** 

 Ao tratar da representabilidade, ou considerações pela figurabilidade, 

Freud aborda como o trabalho do sonho transforma pensamentos que são 

pensamentos verbais, como nossos pensamentos de vigília, em uma dramatização 

de predominância visual. Efetivamente o sonho é como uma encenação, em que as 

imagens são predominantes. Compara o sonho à escrita chinesa, que possui essa 

característica imagética. Mas não só por esse motivo, fica claro que a interpretação 

de sonhos só é possível dentro de um contexto histórico e transferencial: 

 

As incertezas que ainda se prendem a nossas atividades como intérpretes de 
sonhos decorrem, em parte, de nossos conhecimentos incompletos, que podem ser 
progressivamente ampliados à medida que avançarmos, mas decorrem em parte, 
de certas características dos próprios símbolos oníricos. Freqüentemente, eles 
possuem mais de um ou mesmo vários significados e, como ocorre com a escrita 
chinesa, a interpretação correta só pode ser alcançada, em cada ocasião, partindo-
se do contexto. Essa ambigüidade dos símbolos vincula-se à característica dos 
sonhos de admitirem uma “superinterpretação” – de representarem num único 
conteúdo pensamentos e desejos que são, muitas vezes, de natureza amplamente 
divergente” (Freud, 1900, p. 335) 
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Além de acentuar a importância da história do sonhador para uma 

compreensão de seus sonhos, Freud se depara com a complexidade do contexto e o 

devir imanente, a iterabilidade da escrita. Ele não recusa um simbolismo típico, 

mas mesmo esse deve articular-se com a vida do sonhador na hora da construção 

do sonho: 

 

Quando um sonhador dispõe de uma escolha entre diversos símbolos, ele se 
decide em favor do que está ligado, em seu tema, ao restante do material de seus 
pensamentos – em outras palavras, daquele que tem motivos individuais para sua 
aceitação, além dos motivos típicos (Freud, 1900, p. 334). 

 

A seguir Freud trata da elaboração secundária que atua como uma 

maquiagem visando estabelecer uma ordem lógica no sonho. Uma ordem que seja 

estabelecida segundo as regras do pensamento de vigília. A comparação freudiana 

entre filosofia e elaboração secundária mostra como a racionalidade, no seu 

esforço por preencher as lacunas, é de ordem defensiva. A elaboração secundária 

faz um trabalho de revisão no texto do sonho buscando ajustá-lo aos moldes do 

pensamento de vigília. Seria como um poeta que ao retocar sua poesia cedesse 

completamente a um modelo artístico dominante, a uma determinada escola e 

técnica de produção de poesia, por fim, à racionalidade111 e, assim maquiasse os 

motivos afetivos de seu poetar com um apelo à “serena forma” como norma ideal. 

 Desta forma, se primeiramente a censura bagunça o sonho, tornando-o 

absurdo com a finalidade de ocultar o desejo proibido e recalcado que tenta 

emergir, depois, a elaboração secundária maquia o sonho tentando torná-lo 

inteligível conforme o pensamento de vigília. Contudo, o trabalho da elaboração 

                                                 
111 Ao analisar os princípios fundamentais do formalismo clássico, Segismundo Spina faz alguns 
comentários interessantes: 
“É evidente que essa hegemonia da razão ou do bom senso fosse obra mais dos teóricos do que dos 
próprios escritores clássicos. O papel soberano da razão [na literatura clássica] não pode ser 
discricionarizado, sob pena de exaurir a imaginação criadora e esterilizar a sensibilidade, 
consequentemente arruinar os direitos da poesia” (Spina, 1995, p.66). 
“o poeta, como um cirurgião, disseca a realidade que está dentro de si – mas que é uma realidade 
objetiva. Reflete sobre seu drama passional, mas com certa impassibilidade. Dizemos com certa 
impassibilidade porque a attitude de um clássico perante a realidade não pode ser absolutamente 
racionalista, fria, seca, como a de um filósofo: do contrário a obra deixa de ser arte” (Spina, 1995, 
p.67).  
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secundária é aproximado por Freud do esforço filosófico através de uma passagem 

irônica de Heine: 

 

Essa função [elaboração secundária] se comporta da maneira que o poeta [Heine] 
maliciosamente atribui aos filósofos: preenche as lacunas da estrutura do sonho 
com trapos e remendos. Como resultado de seus esforços, o sonho perde sua 
aparência de absurdo e incoerência e se aproxima de uma experiência inteligível 
(Freud, 1900, p. 453). 
 

Acredito que o indomável do sonho, cujo sentido desconhecido é, de 

acordo com Freud, duplamente transformado no sonhar, é desorganizador dos 

sentidos razoavelmente estabelecidos e, assim, a censura atua como uma guardiã 

da ordem, como uma força ideológica reacionária que não aceita a libertação dos 

desejos recalcados e/ou desconhecidos. Estar aberto ao mais visceral da pulsão, ao 

mais primordial dos desejos, à escritura neuronal das primeiras facilitações é 

aproximar-se da loucura e dos rastros incognoscíveis do que nos causa e motiva. 

Essa abertura originária ao outro, seja através do sonhar ou da poesia, favorece, 

pelos (des)-caminhos do desejo, uma renovação da ordem. A elaboração 

secundária, o endeusamento da forma, a teorização do desejo inconsciente como 

de estrutura universal, são todos modos de conter a emergência originária da 

physis
112.  

A seguir, Freud abre o importante capítulo sete de sua Traumdeutung, 

intitulado “A Psicologia dos Processos Oníricos”, relatando o célebre sonho do pai 

que desperta quando o cadáver do filho está queimando no quarto ao lado. A 

interpretação que o psicanalista nos fornece é que a realização de desejo nesse 

sonho residiria no fato de que nele o filho morto teria estado ainda vivo. “Em 

nome da realização desse desejo, o pai prolongou seu sono por um momento. O 

                                                 
112 É claro que essa contenção não é absoluta. Trata-se muito mais de uma educação e 
amansamento do que de um aprisionamento total. Contudo, a criatividade envolve um poder 
brincar com a ordem estabelecida. Quando revoluções acontecem pagamos um alto preço, 
especialmente no plano político pelo acontecimento de guerras. As defesas, as formas de negação, 
as ordenações do mundo são fundamentais para se ter alguma estabilidade. Contudo, a partir de seu 
estabelecimento tornam-se reacionárias no sentido de uma manutenção do status quo ou do 
equilíbrio, sempre delicado, que instituiram. No caso do pensamento, tanto o sonho como a poesia 
parecem-me interrogar as certezas do sujeito, especialmente do sujeito moderno cujas certezas e 
ordenações relacionam-se a um eu pensante capaz de racionalizar tudo – e também no plano 
institucional com a criação de burocracias racionais, mercados racionais, etc. 
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sonho foi preferido a uma reflexão desperta, porque podia mostrar o menino vivo 

outra vez” (Freud, 1900, p. 469). 

Freud aponta esse sonho como um “que não levanta problemas de 

interpretação e cujo sentido é óbvio113” (Ibid., p.469). Diz que até aqui cuidou do 

problema da interpretação dos sonhos e que só depois de avançar nessa área é que 

se pode “aperceber quão incompleta é nossa psicologia dos sonhos” (Ibid., p.469). 

Afirma, portanto, que ao se penetrar nos processos oníricos tudo que encontramos 

é uma grande escuridão. Freud adverte ainda que suas hipóteses deverão 

permanecer em suspenso até que outras investigações correlatas aconteçam. O que 

parece estar em jogo aqui nessas advertências do autor de A Interpretação de 

Sonhos é justamente a abertura de um novo campo de conhecimento, a tentativa de 

fundar uma nova ciência profundamente relacionada com uma investigação 

científica dos sonhos. Freud esforça-se por levar adiante sua pesquisa sem seguir 

os marcos das ciências estabelecidas, ele utiliza-se de sua experiência pessoal, de 

sua experiência clínica e da sabedoria poética. É com auxílio dos poetas e baseado 

numa práxis singular que Freud vai teorizar sobre os sonhos. Por outro lado, como 

homem formado no século XIX, Freud está circunscrito por um modelo 

epistemológico fisicalista e racionalista. Contudo, a formulação do inconsciente e 

a realização de uma práxis clínica que destitui da consciência o saber, representam 

um corte com o que havia até então: 

 

A psicanálise, ao introduzir o imaginário no discurso da ciência, descobre, não só 
o valor da interpretação do sentido, mas a possibilidade de uma ciência que não se 
reduz à lógica formal e à dimensão racional de uma consciência, uma ciência que 
fala de um “desconhecido incognoscível” e de um saber que não se sabe a si 
mesmo, e que usa este construto hipotético de um inconsciente determinativo para 
valorizar a interpretação do sentido e ampliar o campo das significações na 
cultura (Vital Brazil, 1992, p.26). 
 

Ao tratar do tema do esquecimento dos sonhos, Freud começa apontando 

que uma das objeções comuns ao estudo dos sonhos é relativa à memória que se 

tem deles, pois não teríamos garantia de conhecê-los efetivamente como se 

                                                 
113 Poderia aqui interrogar se o sentido do sonho era realmente tão óbvio. Talvez, óbvio naquele 
contexto interpretativo. 
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sucederam. “O que lembramos de um sonho, aquilo em que exercemos nossa arte 

interpretativa, já foi mutilado pela infidelidade de nossa memória, que parece 

singularmente incapaz de reter um sonho” (Freud, 1900, p.471). Freud afirma que 

não apenas a lembrança dos sonhos é fragmentada, mas que pode também ser 

falseada;  desta forma “não há possibilidade de determinar qual pode ter sido seu 

conteúdo original” (Ibid., p.471). 

Contudo, apesar de reconhecer esses argumentos, Freud diz não levar nada 

disso em conta na sua arte de interpretação dos sonhos. Não importa quão absurdo, 

mutilado, alterado um sonho possa ter sido, pois para Freud todo detalhe do sonho 

é indispensável e não existe nada no sonho que não possua uma “origem 

específica”.  Nos diz ele: 

 

Ao interpretar sonhos, atribuímos idêntica importância a cada um dos matizes de 
expressão lingüística em que eles nos foram apresentados. E mesmo quando o 
texto do sonho, tal como o tínhamos, era sem sentido ou insuficiente – como se o 
esforço de fornecer dele um relato correto tivesse fracassado – levamos também 
essa falha em consideração. Em suma, tratamos como Sagrada Escritura aquilo 
que os autores precedentes haviam encarado como uma improvisação arbitrária, 
remendada às pressas no embaraço do momento. Essa contradição requer uma 
explicação” (Freud, 1900, p.472). 

 

Freud vai argumentar que os autores que invalidam a importância do sonho 

por conta da sua fragmentação ou de uma falsificação ao ser recordado, 

“subestimaram a extensão do determinismo nos eventos psíquicos” (Ibid., p.473). 

Segundo o pai da psicanálise, anteriormente ao processo de elaboração secundária 

– que distorce os sonhos para dar-lhes um aspecto mais lógico, mais próximo ao 

pensamento de vigília – já existe uma elaboração do sonho em função da censura 

do sonho: 

 

Os outros autores notaram ou suspeitaram aqui do papel de distorção do sonho 
que atua de maneira ostensiva; quanto a nós, estamos menos interessados nisso, 
pois sabemos que um processo de distorção muito mais extenso, embora menos 
óbvio, já fez o sonho brotar dos pensamentos oníricos ocultos (Freud, 1900, 
p.473).  
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Assim, o que sucede num sonho, incluindo os disfarces e ocultamentos, 

não é ao acaso. Mesmo que em última instância a origem do desejo, suposta numa 

experiência primordial de satisfação, esteja perdida, existe uma determinação que 

segue a escritura neuronal das facilitações mais originárias do psiquismo. Freud 

constrói uma teoria que inclui algumas leis, mas sua valorização do histórico, do 

contextual, do contingente, da especulação e da sabedoria poética, apontam para 

uma outra forma de conhecer a physis. Possivelmente, poucas vezes um homem 

tenha sido tão hábil em articular a sabedoria poética, calcada na sensibilidade ante 

ao mistério e na intuição especulativa, com a pesquisa metódica que busca erguer 

teorias racionais sobre a physis.  

Freud associa o esquecimento dos sonhos a dois fatores principais: a 

censura e a resistência. Afirma categoricamente que mesmo quando uma pessoa 

recorda-se apenas de um fragmento do sonho, ainda assim é possível chegar aos 

pensamentos oníricos latentes. De qualquer forma, o sonho aparece como uma 

sagrada escritura para Freud. O que isso quer dizer? O que significa conceder esse 

status ao sonho? O sonho deve ser tratado como uma sagrada escritura e sua 

interpretação assemelha-se a uma poesia! Não podemos nos esquecer que a poesia 

surge intimamente associada ao mito, isto é, às narrativas sobre as origens do 

mundo e da vida. O sonho emerge como enigma para o sujeito e porta uma re-

velação sobre seu desejo, assim sendo, uma re-velação sobre seu existir e sua 

verdade. Se o aedo, inspirado pelas musas, cantava as origens do mundo e da vida 

para os homens do século IX a.C., podemos pensar que uma pessoa que interpreta 

seu sonho endereçando-o ao analista está também trilhando os caminhos do mito, 

isto é, das suas origens. A escritura porta essa abertura. Diferentemente da fala 

vinculada à presença e à representação do objeto como verdade absoluta, a 

escritura porta, como o sonho, um umbigo que nos remete ao próximo instante de 

poesia. Talvez, a poesia, nesse giro das re-velações, figure melhor sob uma 

temporalidade circular, pois não se trata de uma origem fixa num passado perdido, 

mas sim de uma origem enigmática que retorna a cada interpretação de sonho. E 

não é sem razão que Freud fala de uma “superinterpretação” do sonho, isto é, uma 

segunda interpretação. E poderíamos acrescentar, uma terceira, uma quarta, etc. 
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Assim como o texto sagrado é interpretado conforme o leitor, o sonho também o é. 

Mesmo o próprio sonhador pode seguir acrescentando diferenças à sua leitura do 

sonho.  

 
Mesmo no sonho mais minuciosamente interpretado, é freqüente haver um trecho 
que tem de ser deixado na obscuridade; é que, durante o trabalho de interpretação, 
apercebemo-nos de que há nesse ponto um emaranhado de pensamentos oníricos 
que não se deixa desenredar e que, além disso, nada acrescenta a nosso 
conhecimento do conteúdo do sonho. Esse é o umbigo do sonho, o ponto onde ele 
mergulha no desconhecido. Os pensamentos oníricos a que somos levados pela 
interpretação não podem, pela natureza das coisas, ter um fim definido; estão 
fadados a ramificar-se em todas as direções dentro da intrincada rede de nosso 
mundo do pensamento. É de algum ponto em que essa trama é particularmente 
fechada que brota o desejo do sonho, tal como um cogumelo de seu micélio 
(Freud, 1900, p. 482). 

 
 Ao tratar da “regressão”, Freud (1900) proporá um desenho do aparelho 

psíquico. Retomando a idéia de Fechner sobre uma outra cena de ação para os 

sonhos, distinta da cena da vida representacional de vigília, Freud propõe-se 

especular, sem preocupações anatômicas, “a meu ver, é lícito darmos livre curso a 

nossas especulações, desde que preservemos a frieza de nosso juízo e não 

tomemos os andaimes pelo edifício” (Freud, 1900, p. 492). Diz ainda que dará 

preferência “às hipóteses de caráter mais tosco e mais concreto” (Ibid, p.492). Fica 

evidente a semelhança com o que Vico (1744) caracteriza como poético, ou seja a 

capacidade criativa diante de um evento desconhecido, estranho e que aparece 

como enigmático. E que se dá baseada na sensibilidade mais tosca e concreta! O 

que diferencia Freud dos primeiros poetas da história como vista por Vico é a 

preocupação de que essa especulação possa adquirir um estatuto de teoria. O 

poético não é o teórico, mas pode estar na origem desse. 

 Freud compara o desenho de aparelho psíquico que está propondo aos 

“vários sistemas de lentes de um telescópio [que] se dispõem uns atrás dos outros” 

(Freud, 1900, p. 492). Para o psicanalista não há necessidade de uma ordem 

espacial desses sistemas, mas sim de uma ordem temporal. Assim, durante um 

determinado processo psíquico a excitação atravessará os sistemas numa dada 

seqüência, entretanto, num outro processo psíquico essa seqüência poderá ser 

distinta. Existe, todavia, uma direção no percurso subjetivo que conduziria, 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0610328/CA



 152 

segundo Freud, da extremidade sensorial a uma extremidade motora. Assim, “os 

processos reflexos continuam a ser o modelo de todas as funções psíquicas” 

(Freud, 1900, p. 493). 

 Contudo, Freud introduz uma diferença nesse aparelho psíquico que é a 

memória. As percepções deixam traços mnêmicos que modificam 

permanentemente os elementos dos sistemas. Sempre intrigado114 com um 

aparelho que pode, simultaneamente, registrar e permanecer apto a receber novas 

impressões, Freud supõe um sistema que percebe, mas não memoriza – e localiza 

esse sistema na parte frontal – e um outro sistema, “por trás dele” onde acontece o 

registro de traços permanentes. 

 A seguir Freud indica que as percepções acham-se pluralmente ligadas em 

nossa memória e nomeia esse fenômeno “associação”. Esta acontece nos sistemas 

mnêmicos já que os sistemas perceptivos não retêm traços permanentes. A partir 

disso, Freud postula “uma variedade de registros diferentes” (1900, p. 494). Ou 

seja, a memória não se forma de uma vez e para sempre, ela é plural e desdobrável 

no fluxo, no devir. Esse percurso da memória, como Freud salientou na Carta 52 a 

Fliess (06/12/1896), implica em “rearranjos” e “retranscrições” que fazem da 

memória um grande mito onde diferentes ordens ou leis – fueros nos diz Freud – 

podem conviver: 

 

... estou trabalhando com a hipótese de que nosso mecanismo psíquico tenha-se 
formado por um processo de estratificação: o material presente em forma de 
traços da memória estaria sujeito, de tempos em tempos, a um rearranjo segundo 
novas circunstâncias – a uma retranscrição. Assim, o que há de essencialmente 
novo a respeito de minha teoria é a tese de que a memória não se faz presente de 
uma só vez, mas se desdobra em vários tempos; que ela é registrada em diferentes 
espécies de indicações (1950[1892-1899], p. 326). 

    
   
 Freud segue a Traumdeutung dizendo que os registros podem associar-se 

por diferentes tipos de coincidência, temporais, por similaridade, etc. Ou seja, a 

memória é uma grande rede de traços que se articulam pelas mais diferentes 

                                                 
114 Do Projeto ao Wünderblock Freud busca metáforas para essa capacidade do aparelho psíquico 
de armazenar os traços e permanecer aberto a novas marcas, sempre mantendo a necessidade de 
que essas funções digam respeito a sistemas diferentes. 
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modalidades associativas não necessariamente lógicas e cronológicas. E Freud 

ainda acrescenta que todas as lembranças estão gravadas e podem tornar-se 

conscientes, mas que são “inconscientes em si mesmas” (Freud, 1900, p. 494). É 

essa rede que vai se rearticulando, que determina nosso “caráter” afirma Freud. A 

memória segue sendo reescrita a cada presente, não existe uma história passada 

como memória absoluta de um fato total acontecido num exato presente, pois a 

memória é constituída no a posteriori, insistindo em chegar, especialmente quando 

há pasmo, estranheza, perplexidade, questão115. 

 Em relação aos sonhos, Freud diz que seu impulso vem do sistema 

inconsciente, mesmo que acrescente que no processo de formação dos sonhos este 

impulso deva se ligar a “pensamentos oníricos pertencentes ao sistema pré-

consciente” (p. 496). O pré-consciente é “o último dos sistemas situados na 

extremidade motora” (p. 495), ou seja, ele é o sistema mais próximo da 

consciência e da censura. Freud começa a refletir então sobre as relações de 

fronteira entre os sistemas inconsciente e pré-consciente. Considera que durante o 

dia os pensamentos oníricos têm sua passagem à consciência impedida pela 

resistência, mas que durante o sono isso se modifica. A questão é como isso 

acontece?  

 Para Freud, a diminuição da censura entre os sistemas inconsciente e pré-

consciente não esclarece todo tipo de sonho, mas apenas aqueles que não possuem 

características alucinatórias. Afinal, o pensamento onírico conseguiria acesso ao 

pré-consciente durante o sono e isso possibilitaria que essas idéias viessem à tona, 

contudo, isso não garantiria o caráter alucinatório dos sonhos: 

 

A única maneira pela qual podemos descrever o que acontece nos sonhos 
alucinatórios é dizendo que a excitação se move em direção retrocedente. Em vez 

                                                 
115 Vale citar um pequeno trecho de Memórias Postumas de Brás Cubas do genial Machado de 
Assis:  
“ – Mas, dirás tu, se você não guardou na retina da memória a imagem do que fui, como é que 
podes assim discernir a verdade daquele tempo, e exprimi-la depois de tantos anos? 
Ah! Indiscreta! ah! Ignorantona! Mas é isso mesmo que nos faz senhores da terra, é esse poder de 
restaurar o passado, para tocar a instabilidade de nossas impressões e a vaidade dos nossos afetos. 
Deixa lá dizer o Pascal que o homem é um caniço pensante. Não; é uma errata pensante, isso sim. 
Cada estação da vida é uma edição, que corrige a anterior, e que será corrigida também até a edição 
definitiva, que o editor dá de graça aos vermes” (Assis, Machado, 2005 [1881], p.66). 
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de se propagar para a extremidade motora do aparelho, ela se movimenta no 
sentido da extremidade sensorial e, por fim, atinge o sistema perceptivo (Freud, 
1900, p. 496 e 497). 

   

 Ou seja, ao invés da excitação conduzir a uma ação, ela gera uma 

percepção. Freud indica que a rememoração durante a vigília também implica 

nessa regressão, mas não produz uma “revivescência alucinatória das imagens 

perceptivas” (Freud, 1900, p.497). Com isso, Freud indica que as relações lógicas 

dos pensamentos oníricos seriam perdidas uma vez que não estariam presentes nos 

primeiros sistemas mnêmicos, mas em sistemas posteriores. Os sonhos seriam 

caracterizados por uma regressão e nessa “a trama dos pensamentos oníricos 

decompõe-se em matéria-prima” (1900, p. 498). 

 Por fim, num parágrafo acrescentado a sua Traumdeutung em 1919, 

Freud, citando Nietzsche, articula a noção de regressão não apenas com a 

possibilidade de se reencontrar o passado do sonhador, mas também do 

desenvolvimento da raça humana. Nos sonhos estaria em ação “alguma relíquia 

primitiva da humanidade que agora já mal podemos alcançar por via direta” 

(Nietzsche citado por Freud, 1900, p. 502). Mesmo não concordando com essa 

idéia de um desenvolvimento filogenético que se repita na ontogênese individual 

numa “recapitulação abreviada” (Freud, 1900, p. 502) do percurso humano, 

acredito que exista nos sonhos um encontro mais íntimo com o originário, com os 

primeiros trilhamentos e diferenças de um psiquismo. Os períodos obscuros que 

Freud acreditava, ao menos nesse trecho, poderem ser reconstruídos a partir dos 

sonhos, guardam uma proximidade com a obscuridade que marca o pasmo poético. 

A diferença entre o meu pensamento e o que posso, nesse momento de sua obra, 

compreender do dele é que essa semelhança na perplexidade original está, para 

mim, sujeita a tantos desdobramentos que tudo que se pode fazer é criar – ou 

construir – um novo solo, um novo mito, uma outra história. Sem pretensões 

metafísicas. Sem pretensões evolucionistas ou estruturalistas. Porém, com toda 

licença poética. A história segue chegando. Sua chegada é sempre originária. E a 

origem é reinaugurada a cada poesia. 
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A re-velação que a interpretação de um sonho traz desdobra e rearticula a 

memória, mas não revela a verdade do passado, muito menos a origem ou o objeto 

perdido. Nomear esse ponto limite de falta ou castração é apenas preenchê-lo com 

um outro sentido, isto é, uma outra poesia que lança à construção de uma teoria. Se 

a falta torna-se um mesmo que se repete sem uma re-velação, isto é, sem uma 

diferença, a riqueza da carta116, do envio, da emergência, está perdida de antemão. 

Se a carta cujo sentido está desde sempre roubado puder sofrer um desdobramento 

poético a cada reenvio isso será mais valioso para a vida do que a afirmação da 

falta como seu único destino. Mesmo se o impossível da origem que retorna puder 

ser assimilado a uma noção de falta ou castração, isso não impede a re-velação 

poética pelo uso inovador das possibilidades de uma língua. Não acho que o poeta 

inventa uma língua inteiramente nova, ele brinca com a língua, ele re-nova a 

língua e re-vela a verdade. Quando a carta insiste em chegar ao mesmo destino é 

porque as possibilidades poéticas estão fechadas, a memória não aceita 

retranscrição, o sentido está absolutamente fechado, encontrado sempre a priori, é 

a própria morte em ação diabólica numa repetição fechada que conduz sempre ao 

mesmo destino. 

 A seguir Freud retoma a questão do sonho como realização de desejos e 

distingue três origens possíveis para os desejos que originam os sonhos. O desejo 

pode ter sido consciente, porém não realizado durante o dia e, por isso, ter 

insurgido de noite. O desejo pode ter emergido durante o dia, mas ter sido 

recalcado e desta forma “é um desejo de que a pessoa não se ocupou, mas que foi 

suprimido” (p. 504). Ou ainda, o desejo pode não ter relação alguma com os 

acontecimentos diurnos e ser oriundo “da parte suprimida da psique” (p. 504). 

Freud localiza os desejos do primeiro tipo no pré-consciente, os do segundo tipo 

teriam sido forçado a recuar do pré-consciente para o inconsciente e os do terceiro 

tipo seriam permanentemente inconscientes, “inteiramente incapazes de transpor o 

sistema Ics.” (p. 504): “surge então a questão de saber se os desejos oriundos 

dessas diferentes fontes são de igual importância para os sonhos e se possuem 

                                                 
116 A carta que chega sempre ao mesmo destino, isto é, à castração estruturada, será tema do 
capítulo 5 desse trabalho. 
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igual poder para instigá-los” (Freud, 1900, p. 504). Freud acrescenta uma quarta 

fonte dos desejos oníricos: os desejos atuais causados, durante a noite, pela sede, 

pelas necessidades sexuais, etc. 

 Apesar de reconhecer essas fontes oníricas, Freud supõe uma determinação 

mais estrita dos sonhos. Ele não acredita que, em adultos cuja vida pulsional esteja 

mais refreada pela força do pensamento, desejos diurnos não realizados possam ser 

a principal fonte de um sonho:- “penso que um desejo não realizado que tenha 

ficado pendente no dia anterior não basta, no caso de um adulto, para produzir um 

sonho” (Freud, 1900, p. 505). Freud acredita que esse desejo consciente não 

realizado possa “contribuir para a instigação de um sonho” (P. 505). Ou seja, a 

fonte do sonho é o desejo inconsciente que se utiliza das moções conscientes para 

encontrar um meio de expressão. O desejo que habita o sonho é um desejo infantil 

conclui Freud. 

 Contudo, o desejo pré-consciente é fundamental para a emergência desse 

desejo inconsciente. Uma vez que as representações inconscientes são incapazes 

de penetrar diretamente no pré-consciente, elas só podem emergir por meio de um 

vínculo com representações do pré-consciente. Freud nomeia esse processo 

transferência: “aí temos o fato da transferência que fornece uma explicação para 

inúmeros fenômenos notáveis da vida anímica dos neuróticos” (Freud, 1900, p. 

513). Assim, a presença de elementos “triviais” e/ou “recentes” nos sonhos é 

explicada. No primeiro caso estes elementos são úteis porque em nada temem a 

censura, além de pela sua pouca importância serem pouco propícios a vinculações 

com outras representações. No segundo caso, dos elementos recentes, além de 

apontarem para uma necessidade de transferência, eles ainda estão livres de 

vínculos devido ao pouco tempo que tiveram para efetuá-los. 

 

Assim, vemos que os restos diurnos, entre os quais podemos agora incluir as 
impressões indiferentes, não apenas tomam emprestado algo do Ics., quando 
conseguem participar da formação do sonho – ou seja, a força pulsional que está à 
disposição do recalcado -, mas também oferecem ao inconsciente algo 
indispensável – ou seja, o ponto de ligação necessário para uma transferência 
(Freud, 1900, p. 514). 
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 Freud considera a censura entre os sistemas Ics. e Pcs. “a guardiã de nossa 

saúde mental” (Freud, 1900, p.517). Contudo, o relaxamento da censura durante o 

sono não é um descuido, afinal, as portas da motilidade estão fechadas nos diz o 

psicanalista. Ou seja, não existe risco do sonhador iniciar uma ação com base no 

desejo inconsciente que origina o sonho. Contudo, se esse deslocamento das forças 

inconscientes ocorre durante a vigília, seja por uma “redução patológica” da 

censura, seja por uma “intensificação patológica das excitações inconscientes” 

(Freud, 1900, p. 518), trata-se de uma psicose. A psicose seria, portanto, 

conseqüência de uma dominação do Pcs. pelo Ics desconsiderando ou 

sobrepujando os processos de censura oriundos do reconhecimento da realidade. 

Essa abertura psicótica ao que emana do inconsciente pode proporcionar 

uma escrita mais próxima do impossível. Para expor melhor essa idéia precisarei 

primeiro retomar a diferença entre processo primário e processo secundário que 

Freud aborda logo adiante em sua Traumdeutung. O psicanalista distingue duas 

modalidades de processos psíquicos no funcionamento do aparelho mental e que 

recebem seu nome em função de uma “prioridade cronológica” (Freud, 1900, 

p.546). Ou seja, os processos primários estão presentes na origem do aparelho 

psíquico e os processos secundários, que vêm conter os primeiros, são um 

desdobramento conforme a um ganho de complexidade do psiquismo. Assim, os 

processos primários são a origem do nosso ser enquanto os processos secundários 

surgem articulados ao pensamento e o mapeamento da realidade: 

 
Os processos primários acham-se presentes no aparelho anímico desde o 
princípio, ao passo que somente no decorrer da vida é que os processos 
secundários se desdobram e vêm inibir e sobrepor-se aos primários; é possível até 
que sua completa supremacia só seja atingida no apogeu da vida. Em 
conseqüência do aparecimento tardio dos processos secundários, o âmago de 
nosso ser, que consiste em moções de desejo inconscientes, permanece inacessível 
à compreensão e à inibição pelo pré-consciente (Freud, 1900, p. 546 e 547). 

 

 Os processos primários buscam uma descarga imediata da excitação e por 

isso buscam estabelecer o que Freud nomeia de “identidades perceptivas” (1900, 

p. 545). Já os processos secundários, que abandonam a busca de uma satisfação 

direta devido a um reconhecimento da realidade e do desprazer, buscam 
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estabelecer uma “identidade de pensamento” (Freud, 1900, p. 545). Essa distinção 

entre um sistema mais originário, movido por uma força que busca uma satisfação 

direta, isto é, uma descarga da energia psíquica e que precisa apenas perceber o 

mundo e um outro sistema, que surge num segundo momento, que também é 

regido pelo princípio do prazer, isto é, que também visa à descarga, mas que 

suporta um adiamento em decorrência de um reconhecimento da realidade e do 

desprazer, introduzindo operações mais complexas de pensamento. 

 O poético, que se revela muito mais como “identidade perceptiva” do que 

como identidade de pensamento, seguindo a distinção freudiana. A poesia, assim 

como um sonho, não esclarece totalmente os caminhos dos processos primários, 

isto é, originários, mas propicia um re-lançamento e re-velação dessa origem 

perdida e uma renovação da memória do impossível. Isto é, ali onde o inconsciente 

emerge existe espaço para a poesia que se apresenta como criadora do mundo. 

Quando a poesia clássica racionaliza demais o fazer poético ou quando a Estética 

tenta explicar a poesia por meio de uma sistematização filosófica perde-se essa 

dimensão fundadora e impossível, esse umbigo poético, essa visceralidade do ser, 

essa arqui-origem que funda a vida, enfim, perde-se essa libertação que o poeta 

almeja. O movimento romântico ao revalorizar o ímpeto e a espontaneidade 

recupera a importância do que, usando a terminologia freudiana, chamamos 

processo primário.  

 Se na psicose existe um predomínio do processo primário, poder-se-ia 

pensar que haveria ali maior possibilidade de emergência poética. Contudo, se a 

poesia precisa da força disruptiva dos processos primários, oriunda das marcas e 

circuitos mais primitivos e recalcados do psiquismo, por outro lado, não se faz 

uma poesia elaborada sem um mínimo de conhecimento das formalidades da 

língua, sem um trabalho que se poderia considerar conforme o processo 

secundário. Nesse sentido, sonho e poesia aproximam-se novamente, pois se 

ambos recebem sua força de processos primários, de desejos recalcados, de 

arquivos originários, numa espécie de transbordamento, pela emergência de 

marcas inconscientes e impossíveis de se transcrever plenamente para uma 

linguagem simbólica, mas que já constituem uma escritura desdobrável; por outro 
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lado, ambos, poesia e sonho, se fazem com um trabalho de elaboração secundária, 

numa formação de compromisso.  

O mais importante, todavia, é que a memória segue sendo reescrita a cada 

presente cuja efemeridade é instantânea e, portanto, também segue sendo re-velado 

o sentido (impossível na acepção mais metafísica da palavra) da vida. Fazer poesia 

e sonhar são formas de alterar o passado. Passado-em-si é coisa que não existe, 

mas sim esse passado que segue chegando, que segue permanente na sua re-

velação através da re-escritura. Da mesma forma, a origem segue apresentando-se 

como força indomável e desejante, cujas representações vão modificando-se 

conforme a novidade da história. Sonho e poesia nos mostram que nossa memória 

está sempre se refazendo numa espécie de caleidoscópio palimpséstico palinódico, 

isto é, numa reescritura complexa que envolve diferentes camadas psíquicas e que 

sempre recusa ou rasura algo do estabelecido, algo do pensamento em vigor como 

organizador da Cultura em que o sujeito se constituiu. A poesia decifra e faz outra 

questão, no mesmo alento, no mesmo ar-roubo. Como fundadora da linguagem ou 

como linguagem fundadora ela porta todas as contradições da palavra com uma 

marca de instauração da verdade e do questionamento da verdade. 

 

 

3.3  

 O Livro dos Chistes: Quando o Inconsciente Lança Raios! 

 

Nunca perceberam a idéia de que o inconsciente 

é algo que realmente não conhecemos, 

mas que somos obrigados a admitir 

através de compulsivas inferências (Freud, 1905). 

  

Publicado no mesmo ano, 1905, que os Três Ensaios sobre a Teoria da 

Sexualidade e também o relato clínico do caso Dora, a obra intitulada Der Witz 

und seine Beziehung zum Unbewussten foi traduzida para o inglês como Wit and 

its Relation to the Unconscious chegando ao português como Os Chistes e sua 

Relação com o Inconsciente. Sendo um trabalho que envolve a análise de 

inúmeros usos chistosos da língua, seja por condensação, deslocamento ou toda 
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uma série de possibilidades estilísticas que Freud descreve, o livro apresenta 

dificuldades maiores de tradução, fato esse que Strachey indica em seu prefácio na 

edição Standard. Sobre o título inclusive, o tradutor alerta que o inglês wit recobre 

um espaço menor que o alemão Witz tendo um uso mais restrito a piadas refinadas. 

Veremos que, apesar de Freud distinguir graus de refinamento nos chistes 

conforme um maior apuro técnico, ele não deixa de incluir em sua análise piadas 

mais toscas ou picantes. Apesar de chiste, no nosso vernáculo, possuir uma relação 

com piadas de humor mais refinado, os termos pilhéria, chiste e piada são 

intercambiáveis na língua portuguesa e, portanto, os utilizarei como sinônimos, 

descrevendo, se necessário, as distinções contextuais. 

 A primeira parte do tratado de Freud consiste de uma “Parte Analítica” 

onde ele faz um breve percurso pelos poucos autores “que de fato se aprofundaram 

nos problemas dos chistes” (Freud, 1905, p.21). São estes: Jean Paul Richter, um 

novelista; e os filósofos: Theodor Vischer, Kuno Fischer e Theodor Lipps. Freud 

nos alerta que esses pensadores trataram os chistes relacionados ao cômico. Ele, 

contudo, não parece satisfeito em definir os chistes em função do cômico: 

 

Por mais penetrante que essa análise [dos autores citados acima] possa parecer, 
pode-se levantar aqui a questão de saber se o contraste entre o significativo e o 
falto de sentido, contraste sobre o qual se diz que o sentimento do cômico 
repousa, também contribui para a definição do conceito de chiste na medida em 
que este difira do conceito de cômico (Freud, 1905, p.25). 

 

 Durante a análise técnica dos chistes, seja através dos autores pesquisados, 

seja nas suas investigações, Freud busca algo que unifique um “todo orgânico” 

(Ibid., p.27) sobre os chistes. Ou seja, apesar de isolar e descrever uma série de 

técnicas e usos da língua que podem realizar a piada, Freud quer a essência da 

piada que ele percebe não residir na técnica da piada. Muito semelhante ao que 

apresentei quando diante dos tratados de Poética, fica evidente que não é a técnica 

que faz a poesia – ou a piada -, por mais que ela seja fundamental ao acabamento 

desta. A técnica é um instrumento necessário, mas não é exclusivamente nela que 

residem a piada ou a poesia, por mais que Freud buscasse através do inventário das 

técnicas vislumbrar algo da essência das piadas. 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0610328/CA



 161 

 Em dado momento, são tantas as técnicas já detectadas por Freud através 

da análise de uma série de exemplos que ele decide sumariá-las. Existem três 

categorias principais e dentro destas algumas variações. A primeira categoria é a 

condensação que pode ser efetivada com a formação de uma palavra composta ou 

através de modificação da palavra. A segunda categoria é o múltiplo uso do 

mesmo material, que pode acontecer como um todo e suas partes, em ordem 

diferente, com leve modificação ou com sentido pleno e sentido esvaziado. A 

terceira categoria envolve o uso do duplo sentido que pode ocorrer através do 

significado como um nome e como uma coisa; com um significado metafórico e 

outro literal; com um jogo de palavras; através de doublé entendre; ou ainda 

através de duplo sentido com uma alusão.  

Freud exemplifica todos esses modos de se fazer piadas e segue interessado 

em “reunir todas estas técnicas sob um único cabeçalho” (Freud, 1905, p.58). 

Acaba observando que o que há em comum entre os distintos grupos de chistes é 

“uma tendência à compressão, ou antes, à economia” (Ibid., p. 58). Neste ponto, 

cita Hamlet! “Thrift, thrift, Horatio!” (Economia, economia, Horácio!). Assim, 

Freud interroga essa tendência à economia dos chistes. “O que economiza o chiste 

através de sua técnica?” (Freud, 1905, p.60). “Quem lucra com isso?” (p.61). 

Freud deixa em suspenso essa questão e retoma sua investigação dos 

exemplos encontrando outras modalidades técnicas dos chistes. Assim, isola novas 

formas de expressão para as piadas. Dessa vez trata-se de “desvios em relação ao 

pensamento normal – o deslocamento e o absurdo – como métodos técnicos de 

produzir uma forma chistosa de expressão” (Freud, 1905, p.77). E, logo adiante 

arremata: “a verdade é que ainda não sabemos em que reside a característica 

essencial do chiste” (p.79). 

O psicanalista afirma não estar seguro de ter rastreado todas as técnicas de 

chistes. Contudo, “o continuado exame do material novo pode convencer-nos de 

que conseguimos conhecer os métodos técnicos mais comuns e importantes da 

elaboração do chiste” (Freud, 1905, p.107). De posse desse material, Freud diz 

possuir “uma importante indicação” (p.107) para esclarecer a natureza dos chistes. 

E é através de uma comparação com os mecanismos presentes na formação dos 
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sonhos, condensação e deslocamento, uso do absurdo e representação pelo oposto, 

que Freud encontra um caminho para a elucidação do mecanismo das piadas.  

Antes de formular sua especulação teórica, Freud indaga ainda sobre o 

propósito dos chistes. Diferencia então chistes inocentes de chistes tendenciosos. 

O chiste inocente teria um fim em si mesmo, já o chiste tendencioso serviria a um 

outro propósito. Assim, o chiste inocente apresentaria de forma mais pura a 

essência do chiste, pois seu propósito residiria apenas no chiste. Por outro lado, o 

chiste tendencioso envolveria basicamente dois tipos de propósito: agressivos e 

sexuais. 

No caso dos chistes tendenciosos fica evidente para Freud uma relação 

com a educação, “a atividade repressiva da civilização faz com que as 

possibilidades primárias de fruição, agora repudiadas pela censura, se percam” 

(Freud, 1905, p.121). Assim, trate-se de com o chiste burlar de forma engenhosa 

essa repressão e liberar algo dos impulsos sexuais ou agressivos recalcados. 

Portanto, no caso dos chistes inocentes existe um prazer que deriva 

exclusivamente do jogo liberto das amarras lógicas do pensamento, enquanto nos 

chistes tendenciosos existem outras fontes de prazer advindas da liberação de 

impulsos recalcados. 

Assim, Freud conclui que “o próprio prazer [decorrente dos chistes] tem no 

fundo duas fontes – a técnica e o propósito dos chistes” (Freud, 1905, p.139). 

Agora, ele quer entender esse mecanismo que leva ao prazer e decide iniciar sua 

análise pelos chistes tendenciosos. Diferencia então duas modalidades de 

impedimento ao impulso que, depois, origina o chiste: o obstáculo pode ser 

externo ou interno. Nos dois casos, o chiste consegue driblar esse impedimento a 

uma satisfação. Por isso, o chiste gera um superávit na economia psíquica uma vez 

que “para manter uma inibição psíquica se requer alguma ‘despesa psíquica’” 

(Freud, 1905, p. 140). 

Considero valiosos os comentários posteriores de Freud de “que os chistes 

estão utilizando um método de conexão das coisas, rejeitado e cuidadosamente 

evitado pelo pensamento sério” (Freud, 1905, p.142) e de que através do chiste 

“algo de familiar é redescoberto” (Ibid, p. 143). Assim, o chiste funciona sob uma 
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outra lógica que não a do pensamento sério, educado, racional e muito menos 

filosófico-científico. Como a poesia ele é libertador e renovador da ordem, 

possibilitando um reencontro com algo familiar. Muito importante também é que 

Freud vai relacionar o mecanismo do chiste com o brincar infantil – assim como 

correlacionará o brincar infantil com o devaneio e a poesia na vida adulta em 

1907. O chiste pode então ser pensado como uma libertação da lógica racional e de 

um pensamento que se pauta pelas categorias aristotélicas do pensamento formal. 

O pensamento pode seguir outras vias e engendrar muito prazer! E mais, de uma 

forma curta, sem tantos rodeios, mais direta. 

Existem, portanto, outros caminhos para o sentido. As doze categorias 

clássicas do pensamento lógico não estão presentes em toda forma de 

compreensão e expressão do animal humano. O chiste, o sonho e a poesia 

inventam novos caminhos, desamarram o sujeito de seu curto-circuito mortal-

repetitivo, engendram novas possibilidades imaginárias e fazem do absurdo algo 

mais presente e suportável. A suposição de que o pensamento lógico conduz à 

verdade e que todo pensamento está nele contido é subvertida pela demonstração 

freudiana – alicerçada novamente nos poetas, afinal, quantas são as piadas de 

Heine e Shakespeare que ele relata, mas também na sabedoria poética popular – de 

que existe um inconsciente em ação e que ele funciona segundo outras regras, 

numa outra cena, muito mais ampla em seus efeitos que a cena da consciência e 

que golpeia o domínio do cogito. 

Freud aproxima o chiste do jogar com as palavras das crianças, isto é, do 

brincar. O prazer derivado dos jogos estimula as crianças a seguirem jogando com 

as palavras. Os efeitos gratificantes podem ser explicados, segundo Freud, por 

“insuspeitadas economias na despesa psíquica” (Freud, 1905, p.151). Ou seja, as 

crianças repetem a brincadeira sem dar atenção “para o sentido das palavras ou 

para a coerência das sentenças” (Ibid, p. 151). Esse jogo bastante livre e prazeroso 

“chega ao fim pelo fortalecimento de um fator que merece ser descrito como 

faculdade crítica ou racionalidade” (Ibid, p. 151). Assim, é a educação do 

pensamento que faz desse jogo um absurdo. O chiste burla essa educação e refaz 

as vias desse prazer mais direto e não cerceado pelas exigências formais do 
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pensamento e o julgamento crítico. Aventuro-me aqui a dizer que todos os 

processos libertadores ou rebeldes no indivíduo adulto possuem suas raízes na 

brincadeira infantil.  

Ao analisar os chistes do ponto de vista social, Freud chama atenção para 

um fato extremamente importante: ninguém ri sozinho dos próprios chistes, é 

preciso a presença de outra pessoa, a terceira pessoa do chiste. Cita uma passagem 

da Love’s Labour Lost em que Shakespeare afirma o mesmo, isto é, que a fortuna 

de um gracejo reside em quem o escuta. Desta forma, “uma pessoa dominada por 

uma disposição, voltada para pensamentos sérios, não serve para confirmar o 

sucesso de um gracejo na liberação do prazer verbal” (Freud, 1905, p.168). Para 

rir-se de um chiste é necessário uma abertura a uma ruptura com o encadeamento 

lógico do pensamento. Além disso, adiante Freud ressalta que para que haja riso na 

terceira pessoa do chiste “é essencial que esta esteja em suficiente acordo psíquico 

com a primeira pessoa quanto a possuir as mesmas inibições internas, superadas 

nesta última pela elaboração do chiste” (Freud, 1905, p. 174). 

Freud vai afirmar que, na piada que funciona, em ambas as pessoas, isto é, 

o piadista e aquele que ri do chiste, existe uma suspensão de uma inibição. 

Contudo, na primeira pessoa do chiste existe uma despesa psíquica da própria 

elaboração do chiste, assim a descarga e o prazer são o próprio motor do chiste, já 

a terceira pessoa, o ouvinte – a segunda pessoa é aquela presente na alusão do 

texto do chiste – simplesmente descarrega e não possui nenhuma despesa psíquica. 

E a remarca interessante de Freud é que “um chiste perde seu efeito de riso, 

mesmo em uma terceira pessoa, tão logo requeira uma despesa ou um trabalho 

intelectual conexo” (Freud, 1905, p. 173 e 174). Assim, as produções psíquicas 

que geram descarga afetiva não podem ser dominadas pela racionalidade, caso 

contrário, elas perdem seu efeito. Por isso, como afirmei anteriormente, uma 

poesia excessivamente racionalizada ou analisada perde sua possibilidade afetiva, 

o tocar nossa alma das palavras do poeta é subsumido pela frieza do pensamento 

estético. Da mesma forma, uma piada explicada perde todo seu efeito. 

Uma poesia que nos toca num determinado momento pode não causar o 

mesmo arroubo da alma em outras circunstâncias; da mesma forma, um chiste que 
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numa época não encontra eco, pode numa outra, tornar-se veículo de uma 

descarga. Ambos os processos envolvem, fiando-me na poética dos neurônios de 

Freud, um retrilhar de antigas escavações neuronais e um corte com os 

trilhamentos mais elaborados dos processos secundários. Justamente no capítulo 

VI de seu livro, “A Relação dos Chistes com os Sonhos e o Inconsciente”, Freud 

vai retomar a metapsicologia e buscar, em articulação com o mecanismo dos 

sonhos, fornecer uma explicação teórica do chiste no âmbito da psicanálise. Após 

uma breve revisão de sua teoria dos sonhos, Freud nos diz: 

 

Recordemos agora o que é que, em nossa investigação dos chistes, nos dá ocasião 
de pensar nos sonhos. Constatamos que as características e efeitos dos chistes 
conectam-se com certas formas de expressão ou métodos técnicos, entre os quais 
os mais surpreendentes são a condensação, o deslocamento e a representação 
indireta. Processos, entretanto, que levam aos mesmos resultados – condensação, 
deslocamento e representação indireta foram por nós reconhecidos como 
peculiaridades da elaboração onírica (Freud, 1905, p.189). 

 

Freud afirma que algumas características dos sonhos como a regressão do 

curso do pensamento a uma percepção, que fornece o caráter alucinatório dos 

sonhos, estão ausentes nos chistes, mas que dois aspectos fundamentais da 

formação onírica, a saber, “o mergulho de um pensamento pré-consciente no 

inconsciente e sua revisão pelo inconsciente” (Freud, 1905, p. 190) estariam 

presentes nos chistes. Assim, a hipótese para o mecanismo dos chistes é: “um 

pensamento pré-consciente é abandonado por um momento à revisão inconsciente 

e o resultado disso é imediatamente capturado pela percepção consciente” (Freud, 

1905, p.190). Daí decorre a velocidade do chiste como uma irrupção momentânea 

do inconsciente. 

 Outro aspecto em comum entre sonhos e chistes, ressaltado por Freud, é 

seu caráter involuntário, sem preparação e, portanto, surpreendente. Sua economia 

e brevidade que é conseqüência do processo da condensação e que também 

contribui para o elemento surpresa da piada. A piada é uma fagulha, realmente um 

pensamento que escapole aos grilhões do pensamento organizado e, mergulhando 

no inconsciente, retorna automaticamente como uma descarga oriunda de uma 

suspensão de recalque ou, no caso dos chistes inocentes, simplesmente como uma 
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ruptura com os processos secundários. Esse encontro com um modo de 

pensamento mais livre, o processo primário, seria justamente a retomada do jogo 

infantil com as palavras: 

 

O pensamento que, com a intenção de construir um chiste, mergulha no 
inconsciente está meramente procurando lá a antiga pátria de seu primitivo jogo 
com as palavras. O pensamento retroage por um momento ao estágio da infância 
de modo a entrar na posse, uma vez mais, da fonte infantil de prazer (Freud, 1905, 
p. 194). 

  

 Um outro importante aspecto do chiste para o qual Freud chamou atenção e 

que o diferencia dos sonhos é que os chistes não criam compromissos, “eles não 

evitam a inibição, mas insistem em manter inalterado o jogo com as palavras ou 

com o nonsense” (Freud, 1905, p.197). O chiste acontece numa situação que 

favorece a sua irrupção e aproveita-se da multiplicidade de possibilidades de 

relações conceptuais das palavras para alcançar sua finalidade. Fagulha breve e 

inesperada, o chiste libera um impulso recalcado e causa prazer, especialmente em 

quem escuta a piada, o terceiro que testemunha e compartilha a subversão, a 

rebeldia, a libertação empreendida pelo piada. Seus mecanismos e processos, 

como os do sonho, são distintos das categorias lógicas clássicas e apontam para 

uma outra cena psíquica, o inconsciente, que Freud, escutando seus pacientes e 

lendo os poetas, soube tão bem demonstrar e buscou teorizar. 

 Em 1927, Freud retoma o tema dos chistes num pequeno artigo intitulado 

O Humor. Neste texto ele diz que o humor possibilita ao ego triunfar sobre a 

realidade,  ao brincar diante de situações adversas. O humor, a poesia, a 

brincadeira, seriam formas de recosturar a realidade e torná-la palatável ao eu. 

Mesmo que o brincar originário possa desdobrar-se em diferentes formas de 

poesia, como re-velação da realidade e costura do mundo, existe aí uma força de 

vida que não se rende e sustenta a existência do sentido num mundo que se torna 

absurdo ou cruel: “o humor não é resignado, mas rebelde. Significa não apenas o 

triunfo do eu, mas também o do princípio do prazer, que pode aqui se afirmar 

contra a crueldade das circunstâncias reais” (Freud, 1927, p.191). A poesia, assim 

como o humor, possibilita ao ser humano habitar seu corpo e seu planeta. Quando 
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o cânone filosófico e a ciência moderna, na esperança de desvelar a physis, 

avançam em demasia sobre o espaço da arte, devemos nos interrogar se é possível 

viver sem poesia, sem brincadeira, sem sonhos e piadas, sem tudo aquilo que torna 

a vida mais agradável ou suportável, permitindo a economia do esforço inibitório 

empreendido para pensar em processo secundário e, mais importante, permitindo 

um enfrentamento do estranho, do misterioso, do desconhecido, do assustador, do 

traumático e mesmo da morte, nos momentos em que a razão e o pensamento 

argumentativo depõem as suas armas. 

 Todas as formações do inconsciente, como sonho, chiste, ato falho e 

sintoma, são produções em que o processo primário participa. Mesmo que o 

trabalho do artista, na confecção de sua Poesia, deva envolver, em algum tempo do 

processo, um polimento ou formalização da obra onde predominam os processos 

secundários. O ar-roubo poético acontece quando um acontecimento surpreendente 

e traumático interfere e impossibilita os caminhos habituais do psiquismo de uma 

pessoa. Com suas fronteiras abaladas e com seus conflitos aflorados, parece-me 

haver uma circulação mais intensa de energia psíquica forçando novos caminhos e 

ligações. A criatividade poética é justamente esse re-lançamento ou re-início após 

a tempestade que rompe com o estabelecido e dinamiza a emergência pulsional do 

sujeito. Essa criatividade é importante naquilo que insere de novidade e diferença 

na vida de uma pessoa. Essa po-ética não é meramente um processo defensivo, 

mas sim uma emergência do clandestino mais visceral e originário sob novas 

formas através de outros caminhos caleidoscópicos. Por outro lado, esse 

clandestino mais visceral não é um dado pronto e presente desde sempre, ele está 

em constante interjogo no viver, como fonte originária e enigmática. Portanto, 

alguns momentos de abertura, desordem, surpresa, sonho, excitação, medo, júbilo 

extremo ou paixão, podem causar uma emergência mais intensa que exigirá mais 

trabalho psíquico. Não tenho dúvidas que esses momentos envolvem uma abertura 

ao mistério do outro que aponta, inevitavelmente, como uma de suas infinitas 

possibilidades, para o plural impossível da physis. 
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3.4   

Der Dichter117: o Poeta, o Escritor Criativo: mas, “Onde Encontrou 

Tantas Histórias, Lodovico?” 

                                                                    No descomeço era o verbo. 

                                                                                         Só depois é que veio o 

delírio do verbo 

                                                                                         O delírio do verbo estava 

no começo, lá 

                                                                                         Onde a criança diz: eu 

escuto a voz dos 

                                                                                         passarinhos. 

        A criança não sabe que o verbo 

escutar não 

        funciona para cor, mas para 

som. 

        Então se a criança muda a 

função de um 

        verbo, ele delira. 

        E pois. 

        Em poesia que é voz de poeta, 

que é a voz 

        de fazer nascimentos – 

        O verbo tem que pegar delírio. 

   (Manoel de Barros – trecho de  

        Uma Didática da 
Invenção). 

 

Something in the way she moves 

 atracts me like no other lover 

(Beatles) 
 

Freud abre sua conferência sobre Der Dichter Und Das Phantasiaren 

(1908[1907]) citando a interrogação feita pelo Cardeal Ippolito d’Este a seu 

protegido Ariosto118: ‘Onde encontrou tantas histórias, Lodovico?’ O fundador da 

                                                 
117 Na edição brasileira das obras completas de Freud a palavra alemã Dichter foi traduzida por 
‘escritor criativo’. Contudo, preferimos traduzi-lá pelos termos poeta ou autor, que encontramos no 
dicionário e, seguimos assim, por exemplo, a opção de Chasseguet-Smirgel: “Por uma razón ligada, 
indudablemente, al contenido mismo del ensayo de Freud y a las preguntas que plantea en lo que se 
refiere a su pensamiento y al tema que trata, Der Dichter und das Phantasiaren (1908) se tradujo al 
francês como La Création Literaire et lê revê éveillé y al inglés como Creative Writers and Day-
dreaming. (...) En efecto, la palavra alemana Dichter designa al Poeta, con todas lãs diversas 
connotaciones que este término implica: imaginación, capacidad creativa, tendendia a alejarse de la 
realidad externa. Los traductores franceses (M. Bonaparte y E. Marty), en el texto mismo, utilizan a 
veces el término créateur en lugar de créateur littéraire.” (1999:p. 119). Daqui para frente quando 
utilizarmos a palavra poeta estaremos nos referindo, portanto, não apenas ao escritor de versos, mas 
ao escritor de um modo geral e, em última instância, ao artista criativo. 
118 Autor de Orlando, o Furioso. 
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psicanálise está curioso acerca do processo criativo e quer “saber de que fontes 

esse estranho ser, o poeta [Der Dichter], retira seu material, e como consegue 

impressionar-nos com o mesmo e despertar-nos emoções das quais talvez nem nos 

julgássemos capazes”. (1908[1907], p. 149). 

Tentando aproximar a atividade criativa empreendida por esse “estranho 

ser”, o poeta, e alguma atividade empreendida pelo “homem comum”, Freud vai 

procurar na infância, e mais especificamente no brincar/jogar infantil, a atividade 

ordinária semelhante a do ato criativo/poético. Marcos Aguinis resume com 

concisão a aproximação empreendida por Freud: 

 

La novedad que aporta Freud es que tanto el niño como el creador literario 
[Der Dichter] coinciden en cinco características que son proprias del juego 
infantil, a saber: 
1. crean um mundo imaginário, 
2. lo toman em serio, 
3. lê inyectan mucho afecto, 
4. lo vigorizan com materiales de la realidad concreta, 
5. lo mantienen separado de esa realidad. (1999: p. 36). 

 

Freud segue seu trabalho desenvolvendo e demonstrando a transformação 

do jogo infantil no devanear/ fantasiar do adulto. Ele conclui que o adulto oculta 

suas fantasias, pois “envergonha-se delas por serem infantis e proibidas” (Freud, 

1908[1907], p.151). Quem revela suas fantasias aos médicos, por uma questão de 

“Necessidade” nos diz Freud, “são as vítimas das doenças nervosas”. A seguir o 

psicanalista arremata: “As forças motivadoras das fantasias são os desejos 

insatisfeitos, e toda fantasia é a realização de um desejo, uma correção da 

realidade insatisfatória”. (Ibid, p. 152). Considera ainda que o fantasiar integra 

passado, presente e futuro. Portanto, existe algo que retorna do passado em função 

de acontecimentos no tempo presente e a fantasia surge como uma projeção para o 

futuro. “Dessa forma o passado, o presente e o futuro são entrelaçados pelo fio do 

desejo que os une” (p. 153). 

Freud retorna ao tema do Dichter e afirma: 

 

À luz da compreensão interna (insight) de tais fantasias, poderemos encarar a 
situação como se segue. Uma poderosa experiência no presente desperta no 
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escritor criativo uma lembrança de uma experiência anterior (geralmente de sua 
infância), da qual se origina então um desejo que encontra realização na obra 
criativa. A própria obra revela elementos da ocasião motivadora do presente e da 
lembrança antiga. (1908[1907]): p. 156).  

 
  

Esse entrelaçamento dos tempos passado, presente e futuro aponta para 

uma experiência re-veladora, pois esse passado não é absolutamente factual e 

pontual, não sendo histórico no sentido mais rígido do termo. O momento 

originário, provavelmente, envolve angústia e estranheza diante de algum 

acontecimento, mais ou menos claro para o Eu, e a solução poética abre as portas 

para a chegada de um futuro. De fato, existe toda uma reviravolta na nossa 

percepção linear-cronológica do tempo. Passado, presente e futuro deixam de 

existir como momentos estanques de uma seqüência e passam a compor uma 

narrativa que os entrelaça em movimentos de vai-e-vem, sem início, fim ou certeza 

de futuro. Esse devir do traço originário, nessa outra temporalidade, implica numa 

incessante retranscrição, aquilo que denominei palimpsesto palinódico 

caleidoscópico, uma escritura que envolve um grau de apagamento e perda, um 

grau de contraposição e rebeldia e que é absolutamente complexo nos seus 

desdobramentos e combinações possíveis. O poético é justamente essa costura que 

reescreve a história e renova as questões possibilitando novas articulações. 

Freud conclui seu artigo afirmando que a verdadeira “ars poética” está em 

conseguir transformar essas fantasias, que deveriam causar-nos repulsa ao serem 

reveladas, em obras de arte com um impacto estético prazeroso. “O Escritor 

suaviza o caráter de seus devaneios egoístas por meio de alterações e disfarces, e 

nos suborna com o prazer puramente formal, isto é, estético, que nos oferece na 

apresentação de suas fantasias”. (Freud, 1908[1907], p. 158). Freud adiante, 

finalizando seu trabalho, associa o prazer causado pela obra do poeta à liberação 

de tensões de origem mais profunda em nossa mente e lança como hipótese de 

pesquisa associar o prazer estético ao conceito de “prêmio de estímulo” ou “prazer 

preliminar”. 
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No seu trabalho sobre o interessante romance Gradiva de W. Jensen119, 

Freud também nos fala do escritor criativo/poeta como um importante aliado do 

psicanalista na compreensão da psychè humana: 

 

E os escritores criativos são aliados muito valiosos, cujo testemunho deve ser 
levado em alta conta, pois costumam conhecer toda uma vasta gama de coisas 
entre o céu e a terra com as quais a nossa filosofia ainda não nos deixou sonhar. 
Estão bem adiante de nós, gente comum, no conhecimento da mente, já que se 
nutrem em fontes que ainda não tornamos acessíveis à ciência (Freud, 
1907[1906], p. 18). 
 

Neste mesmo trabalho, Freud aproxima, ao analisar a história do jovem 

arqueólogo Norbert Hanold, personagem central do romance de Jensen, o poeta do 

psiquiatra: 

 

Conseqüentemente, o escritor criativo não pode esquivar-se do psiquiatra, nem o 
psiquiatra esquivar-se do escritor criativo, e o tratamento poético de um tema 
psiquiátrico pode revelar-se correto, sem qualquer sacrifício de sua beleza ( Freud, 
1907[1906], p. 51). 

  

Por fim, o psicanalista fala que tanto o médico quanto o poeta bebem de 

uma mesma fonte: o inconsciente. E, diante do desconhecimento consciente do 

poeta das leis do inconsciente, afirma que este não precisa conhecer essas regras 

conscientemente para que o inconsciente se expresse na sua obra de arte (Ibid, 

p.93). Freud, contudo, faz a ressalva de que nada o impediria de encontrar em 

Gradiva apenas aquilo que ocupava sua mente e ele gostaria de lá achar: 

 

Talvez ele [Jensen/o poeta] também negue ter qualquer conhecimento das regras a 
que obedeceu, segundo nossa exposição, e repudie os propósitos que 
reconhecemos em sua obra. Se for este o caso, que não julgo improvável, só 
existem duas explicações possíveis. Talvez tenhamos produzido apenas uma 
caricatura de uma interpretação, atribuindo a uma inocente obra de arte propósitos 
desconhecidos pelo autor, e demonstrando assim, mais uma vez, como é fácil 
vermos em toda parte aquilo que se procura e que ocupa a nossa mente. (...) 
Naturalmente, preferimos optar pela outra alternativa. Acreditamos que o autor 
não necessitava conhecer essas regras e propósitos [inconscientes] , podendo 
então tê-las refutado de boa fé, mas acreditamos também que nada descobrimos 
em sua obra que ali não exista. Provavelmente bebemos na mesma fonte e 

                                                 
119 Freud, S.   Delírios e Sonhos na Gradiva de Jensen (1907[1906]). Volume IX da ESB. 
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trabalhamos com o mesmo objeto, embora cada um com seu próprio método. 
(Freud, 1906 [1907], p.93 – grifos meus). 

 

 Que a psicanálise encontre não é a questão que aqui se coloca, mas sim a 

universalidade dessas leis de funcionamento do inconsciente por um lado e por 

outro a sua manifestação e funcionamento singular em cada sujeito. Sabendo-se de 

antemão, aprioristicamente, o que está por trás de uma obra de arte, sua 

causalidade universal, onde fica o sujeito/poeta e sua criatividade, a força de seu 

traço singular, o a chegar só depois de sua origem impossível? Algo do universal e 

do singular que a poesia porta permanece sendo relançado para o futuro, a cada 

momento presente, e assim permanece desconhecido, inconsciente. Quando Freud 

fala de leis isso engendra toda problemática epistemológica em relação à 

psicanálise que venho abordando aqui. Há um limite para essa legislação que é o 

próprio limite que permite a existência de um futuro e a criatividade na repetição. 

Como erguer sua teoria e permanecer aberto a isso que chega a posteriori? Como 

escutar alguém sem fazer da teoria um leito de Procusto que nubla a poesia a 

emergir ali?  

 

 

3.5  

O Elemento Estranho, O Elemento Criativo...  

 

Freud no seu artigo Das Unheimlich (1919) nos diz que o tema do estranho 

é um ramo da Estética que veio a interessar o psicanalista que, normalmente, não 

transitaria por essa área na medida em que opera em outras camadas da vida 

mental120. 

 

O analista opera em outras camadas da vida mental e pouco tem a ver com os 
impulsos emocionais dominados, os quais, inibidos em seus objetivos e 

                                                 
120 Freud, parece-me, recusa ao psicanalista transitar pela Estética por essa ser um ramo da 
Filosofia que busca uma compreensão racional da arte, da poesia. O material da Estética seriam 
“impulsos emocionais dominados”, isto é, amansados e sem a força disruptiva dos processos 
inconscientes, desconhecidos. Contudo, a palavra Unheimlich vai mostrar-se portadora de uma re-
velação. 
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dependentes de uma hoste de fatores simultâneos, fornecem habitualmente o 
material para o estudo da estética (Freud, 1919, p. 275). 
 

Na primeira parte do texto, Freud busca compreender e circunscrever os 

usos da palavra Unheimlich. “Fica-se curioso para saber que núcleo comum é esse 

que nos permite distinguir como ‘estranhas’ determinadas coisas que estão dentro 

do campo do que é ameaçador” (Freud, 1919, p. 276). 

Freud comenta que os tratados de estética interessam-se majoritariamente 

pelo Belo e pelo Sublime e ele então diz ter encontrado um trabalho sobre o 

‘estranho’ escrito por Jentsch. Confessa, contudo, não ter feito uma exaustiva 

pesquisa, e apresenta seu artigo sem nenhuma pretensão de prioridade no assunto. 

Propõe então dois rumos para uma reflexão sobre o ‘estranho’. Um é 

historiar o  significado da palavra, e o outro é colecionar exemplos e vivências que 

se ligaram a esse sentimento de estranheza. Porém, conclui: 

 

o estranho é aquela categoria do assustador que remete ao que é conhecido, de 
velho, e há muito familiar. Como isso é possível, em que circunstâncias o familiar 
pode tornar-se estranho e assustador, é o que mostrarei no que se segue (Ibid, p. 
277). 
 

O autor começa então examinando o uso lingüístico da palavra 

Unheimlich. Sendo o significado usual de Heimlich doméstico/familiar, o oposto, 

isto é, Unheimlich seria o não familiar, assim a estranheza e o caráter assustador 

estariam ligados a esse não conhecido, a esse não familiar. De qualquer forma, 

Freud afirma que “algo tem de ser acrescentado ao que é novo e não familiar para 

torná-lo estranho” (p. 277). Freud diz que Jentsch não foi além dessa idéia de que 

o estranho é um novo que não se sabe como abordar, como compreender. Freud 

considera, portanto, essa abordagem incompleta e, a seguir, recorre aos 

dicionários. 

Nessa abordagem ele mostra que Heimlich pode ter exatamente o sentido 

oposto de algo oculto e se mantém fora de vista. Normalmente Unheimlich é usado 

como oposto do primeiro significado de Heimlich. Schelling acaba por dar um 

esclarecimento ao dizer que Unheimlich é tudo o que deveria ter permanecido 
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secreto e oculto, mas veio à luz (p. 282). Após o longo exame da palavra através 

dos dicionários e usos, Freud conclui: 

  

Dessa forma, heimlich é uma palavra cujo significado se desenvolve na 
direção da ambivalência, até que finalmente coincide com o seu oposto, 
unheimlich. Unheimlich é, de um modo ou de outro, uma subespécie de 
heimlich. Tenhamos em mente essa descoberta, embora não possamos 
ainda compreendê-la corretamente, lado a lado com a definição de 
Schelling do Unheimlich. Se continuarmos a examinar exemplos 
individuais de estranheza, essas sugestões tornar-se-ão inteligíveis a nós 
(Freud, 1919, p. 284). 

 

Freud segue o caminho de Jentsch ao analisar um escrito de E. T. A. 

Hoffmann que, segundo Rank (1976[1914], p. 37), “es el creador clássico de la 

proyección del doble”. Todavia, para Freud o elemento causador de estranheza do 

conto O Homem de Areia de Hoffman é outro, distinto do que fora sinalizado na 

cena da leitura de Jentsch. Novamente encontramos a necessidade de fechar a 

significação de um conto para sustentar uma construção teórica. Não vamos, 

todavia, nos estender aqui nesse ponto já devidamente abordado no tópico anterior. 

O pai da psicanálise passeia por muitas situações onde o estranho se 

apresenta, e termina por diferenciar dois tipos de estranho. Uma forma de 

estranheza que recai numa questão de teste de realidade e a outra forma, mais 

resistente, que ocorre quando o estranho provém de complexos infantis recalcados. 

Algo retorna, algo impactante que foi enterrado, que não está consciente, que é 

revelado por esse encontro unheimlich/heimlich. Birman(2002) nos oferece uma 

boa definição do horror e descentramento causados pelo encontro com a 

inquietante estranheza: 

 

Assim, o Unheimlich se refere a algo que desconcerta a subjetividade no registro 
do eu, na medida em que aquilo que parecia ser familiar para esse se transforma 
imediatamente em algo não familiar. O familiar que não deveria nos surpreender e 
inquietar se transforma, subitamente, naquilo que não é familiar. O horror que a 
experiência provoca seria produzido justamente por isso, uma vez que a 
subjetividade perde momentaneamente as suas referências e seus signos de 
orientação, de maneira que parece que o mundo foge aos seus pés. Tudo se 
desarticula com o terror que se instala. Com isso, a angústia do real faz a sua 
emergência na cena psíquica, anunciando algo da ordem do traumático para a 
subjetividade (Birman in Bartucci, 2002, p. 125). 
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 Esse estranho mais enterrado, recalcado, inconsciente é que marca a 

produção poética que nos toca? O poeta confronta-se com algo do seu próprio 

Unheimlich? Como o elemento dessa inquietante estranheza interfere na poesia? 

Como o estranho, a poesia e a pulsão associam-se? Ao fazer vacilar os contornos 

subjetivos do eu a inquietante estranheza não nos lança a um espaço que exige 

criatividade diante desse impossível de entender? Essa criatividade que é poesia 

reinicia a história e relança o tempo e o sentido, a chegar só depois, e ajuda a 

reconfigurar os contornos subjetivos do eu. O estranho-familiar freudiano é um 

lugar privilegiado para a criação poética porque exige que se reconte a história 

para reorganizar o mundo, ou seja, para que se relance o sentido e se re-vele o Eu. 

É um momento de recosturar o passado para que ele volte a existir como 

possibilidade, já que, de fato, o passado não existe como tal. Vale marcar que o 

estranho é uma noção estratégica que pode ajudar a refletir sobre o poético, mas, 

de forma alguma, é a causa única ou estrutura da poesia.  

 

 

3.6  

Dostoievski e o Parricídio: Depor ou Não Depor Armas? 

 Esse trabalho de Freud, datado de 1928[1927], parece-me extremamente 

problemático. Duas coisas nele incomodam-me profundamente, o estabelecimento 

por Freud, a partir da leitura das obras e algumas informações sobre Dostoievski, 

de uma fórmula para explicar o grande escritor russo, “assim, a fórmula para 

Dostoievski é a seguinte:” (Freud, 1928[1927], p. 214). O segundo ponto é a 

tentativa de reduzir a importância das obras cruciais de Sófocles, Shakespeare e 

Dostoievski à estrutura do Complexo de Édipo. Ambas atitudes do pai da 

psicanálise forçam um enclausuramento da vida, tudo aquilo que venho 

arduamente refutando ao valorizar a poesia e sua incessante possibilidade de re-

velar. Apesar desses incômodos que esse trabalho me causa, Freud reconhece, de 

saída em seu texto, que “diante do problema do artista criador, a análise, ai de nós, 

tem de depor suas armas” (Ibid, p. 205). 
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 Não sem uma lamentação, uma dor, “ai de nós”, Freud depõe suas armas 

diante do mistério da criação, o mistério da poesia. Interessante que, após 

reconhecer esse limite, Freud tente circunscrever a subjetividade de Dostoievski e 

assimilar sua obra à teoria psicanalítica. Proponho entender esse momento 

freudiano como uma tentativa de síntese, assim como, muitas vezes precisamos 

fazer valer nossa sabedoria poética na prática antes de precisarmos de uma nova 

criação. De qualquer forma, numa leitura crítica não posso deixar de situar esse 

texto freudiano como um momento em que o psicanalista, tomando o escritor e sua 

obra como um caso clínico, reduz a complexidade não apenas do ser humano 

Dostoievski, mas também da sua produção literária. Acredito que Os Irmãos 

Karamazov continuará chegando, re-velando aspectos da nossa humanidade para 

além do complexo de Édipo e das questões envolvendo o pai e o desejo parricida. 

A leitura freudiana, se tomada como uma leitura específica à luz de uma 

determinada teoria, é válida, mas se, por outro lado, nos remeter a uma 

“mesmidade”, enclausurando o grande livro de Dostoievski, ou, dito de outro 

modo, fazendo com que a carta chegue sempre ao mesmo destino, torna-se um 

empobrecimento da poesia e um a priori contraditório com toda noção de 

Nächtraglichkeit. Todavia, devo lembrar que a obra de Freud é marcada por idas e 

vindas, por uma incessante disposição a buscar conhecimento e não existe, de fato, 

um único herdeiro e senhor de sua interpretação, assim como do grande livro de 

Dostoievski. O próprio Freud estava sempre se re-escrevendo e, portanto, re-

velando-se através de um esforço que não se deixava frear pelos limites que a 

ciência moderna impunha ao seu projeto e pelas exigências de permanência do 

conhecimento. 

 No parágrafo de abertura de seu artigo Triebe und Triebschicksale, Freud 

(1915) expõe com clareza sua visão acerca do avanço do conhecimento e da 

construção e estabelecimento de conceitos científicos. Indicando, claramente, 

nessa passagem, a impossibilidade de rigidez e fechamento definitivo desses 

conceitos. Esse parágrafo abre um trabalho no qual abordará o complexo e 

fundamental conceito, para sua teorização, de Trieb, a pulsão. Entende-se sua 

preocupação, pois está lidando com uma noção extremamente complexa que traz 
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vários problemas em termos de sua produção científica, de sua teorização da 

psicanálise. O parágrafo de Freud parece-me brilhante e vejo nele abertura para 

incluir uma discussão consoante ao que venho expondo como do âmbito do 

poético, portanto, cito o longo trecho na íntegra: 

 

Ouvimos com freqüência a afirmação de que as ciências devem ser estruturadas 
em conceitos básicos claros e bem definidos. De fato, nenhuma ciência, nem 
mesmo a mais exata, começa com tais definições. O verdadeiro início da atividade 
científica consiste antes na descrição dos fenômenos, passando então a seu 
agrupamento, sua classificação e sua correlação. Mesmo na fase de descrição não 
é possível evitar que se apliquem certas idéias abstratas ao material manipulado, 
idéias provenientes daqui e dali, mas por certo não apenas das novas observações. 
Tais idéias – que depois se tornarão os conceitos básicos da ciência – são ainda 
mais indispensáveis à medida que o material se torna mais elaborado. Devem, de 
início, possuir necessariamente certo grau de indefinição; não pode haver dúvida 
quanto a qualquer delimitação nítida de seu conteúdo. Enquanto permanecem 
nessa condição, chegamos a uma compreensão acerca de seu significado por meio 
de repetidas referências ao material de observação do qual parecem ter provindo, 
mas ao qual, de fato, foram impostas. Assim, rigorosamente falando, elas são da 
natureza das convenções – embora tudo dependa de não serem arbitrariamente 
escolhidas, mas determinadas por terem relações significativas com o material 
empírico, relações que parecemos sentir antes de podermos reconhecê-las e 
determiná-las claramente. Só depois de uma investigação mais completa do 
campo de observação, somos capazes de formular seus conceitos científicos 
básicos com exatidão progressivamente maior, modificando-os de forma a se 
tornarem úteis e coerentes numa vasta área. Então, na realidade, talvez tenha 
chegado o momento de confiná-los em definições. O avanço do conhecimento, 
contudo, não tolera qualquer rigidez, inclusive em se tratando de definições 
(Freud, 1915, p.137). 

 

 Essa descrição freudiana do percurso de um conceito científico porta uma 

visão epistemológica que contraria os cânones do paradigma científico moderno. 

O conceito começa, segundo Freud, na experiência, mas com idéias que possuem 

certo grau de indefinição e, notável apontamento, que são de início sentidas. É a 

partir de sensações pouco claras que começa o conhecimento nos diz Freud. Ora, a 

poesia não é justamente um renovar as formas de expressão do que sentimos de 

forma desconhecida, estranha, misteriosa mesmo que também como repetitivas? 

Contudo, Freud não é tolo, ele sabe que o encontro com o outro não se dá com 

uma suspensão do juízo, “idéias provenientes daqui e dali”, ou seja, nada muito 

claro, interferem nesse sentir inaugural. A origem da ciência está na sensação e na 

capacidade de re-velar esse sentido, isto é, de novamente dizê-lo de forma original 
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e originária, uma vez que o momento originário localizado numa lógica temporal 

linear é impossível. Adiante em seu texto, Freud diz que mesmo na Física, a matriz 

modelar das ciências, os conceitos seguem abertos e sujeitos a alterações. Toda 

conceituação é uma convenção que organiza um grupo de sensações, é uma prosa 

que ordena uma poesia. E essa prosa, por mais que pesem sobre ela exigências 

lógicas, não pode tornar-se um claustro ou a ciência ficará estanque ao fechar-se à 

poesia que é a própria renovação e lugar dos re-lançamentos da linguagem através 

de re-velações. 

 Nada de rigidez, no meu entender, nos diz Freud. Afinal, o conhecimento 

não pode ser dogmático. E ele nos diz isso no caminho da elaboração da noção – 

conceito? - de pulsão. Esse lugar teórico, absolutamente difícil e importante para a 

teoria psicanalítica, e que trata dessa dobra entre corpo e símbolo, entre natureza e 

cultura, entre somático e psíquico, zona de fronteira na qual, talvez – e Freud 

utiliza o “talvez” na citação acima – estejamos encravados, sem poder 

efetivamente ocupar um desses pólos nessas oposições binárias tão presentes e 

simplificadoras. Afinal, podemos isolar o que é exclusivamente somático do que é 

totalmente psíquico, separar plenamente o natural do cultural, o físico do 

simbólico, o som da escrita? Como é possível separar totalmente?121 A poesia, 

sendo originária, porta, de uma certa forma, a semente dessa pseudo-separação, 

mas seu dizer que abre um campo, simbólico, não é também natural e espontâneo 

na sua emergência? Das musas inspiradores ao play impulse de Schiller, do brincar 

poético das crianças em Vico ao brincar das crianças em Freud trata-se de uma 

separação radical entre o sujeito e o objeto, entre o somático e o psíquico, entre o 

que é linguagem e o que não é? Parece-me que não. Essa compreensão altera 

radicalmente a questão do que seja conhecimento. Não existe, para o conhecer, 

objeto sem sujeito e esse sujeito porta nas suas vísceras um desconhecido que 

segue encetando seu mais originário enigma. Esse enigma inaugural, esse 

estranhamento íntimo, quem melhor dele fala é a poesia, por isso, a rigidez 

                                                 
121 Por outro lado, e isso coloca-se como uma aporia interessante, como unificar plenamente esses 
opostos? O caminho até aqui aponta para a ruptura com um pensamento alicerçado em oposições 
binárias e disso decorre uma argumentação caleidoscópica e, portanto, bem mais difícil de ordenar 
rigorosamente. 
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absoluta na formulação de um conceito, de um conhecimento, de uma estrutura, é 

uma utopia. Por isso também, a poesia está na origem de toda descontinuidade, de 

toda recusa, que re-lança a verdade, sempre a chegar. A poesia é a emergência 

primeira do brotar incessante da pulsão. A incessante exigência pulsional é o 

motor da poesia que re-vela, acossada pela intensidade das rupturas dos processos 

primários do psiquismo, tais como descritos por Freud (1895 [1950]; 1900), a 

origem da vida. A força afetiva não domesticada pelos processos secundários é 

fundamental para a criação, pois não encontrando dique simbólico nem descarga 

específica aceitável, faz do ato poético uma ação que reúne o ato e o verbo, Goethe 

e São João, num principiar que continua acontecendo a seguir, chegando só 

depois, a posteriori, e portando sempre um desconhecido, um enigma, um 

inconsciente. Freud, como leitor dos grandes poetas e como poeta, re-velou e re-

lançou, na sua práxis, imbricada com sua teorização, a nossa forma de conhecer e 

historicizar. Assim, o inconsciente freudiano interroga toda nossa epistemologia e 

historiografia, além de re-velar as bases subversivas da poesia que emerge dos 

traços mais arcaicos, verdadeiras arqui-origens do desejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0610328/CA



 180 

4  

Quando o Ouriço Chorou, Eu Fiz Poesia: Derrida e a 

Vocação Desenclausuradora da Psicanálise. 

  
A época da formação se aproxima do fim. 

Há sinais de uma idade do mundo onde o que é digno 

de ser questionado abre, de novo, as portas para se acolher 

a essência de todas as causas e de todos os envios do destino 

(Martin Heidegger, Ciência e Pensamento do Sentido). 

 

I wanna start from before the beginning 

(Morrisey, Maladjusted). 

 

Jacques Derrida nasceu na Argélia, em El-Biar, a 15 de julho de 1930 e 

morreu em Paris, a 9 de outubro de 2004, em decorrência de um câncer no 

pâncreas. Ele ocupa um papel fundamental na cena filosófica mundial da segunda 

metade do século XX tendo seu nome associado ao Pós-Estruturalismo e à 

Desconstrução. Seus primeiros livros foram lançados em 1967122 e, desde então, 

uma produção incessante seguiu denunciando e desconstruindo a clausura 

decorrente do pensamento metafísico e discutindo a questão do conhecimento de 

forma instigante. Trata-se, em seu pensamento de, por diferentes caminhos, 

apontar as contradições de uma especulação que toma como secundário o que é 

primário, isto é, a linguagem, o signo. Como se pode usar o signo para dizer que 

algo é sem antes interrogarmos o signo que o diz? O que é isso que é no dizer-se 

que algo é? Nesse sentido, Derrida vai propor uma Gramatologia como estudo da 

escritura que se funda na différance, o próprio jogar da linguagem. 

 Em 1968, Derrida pronunciou, na Sociedade Francesa de Filosofia, uma 

conferência intitulada La Différance na qual esclarece que esse ‘a’ inserido na 

palavra différance permanece silencioso como uma tumba. O que ele quer dizer 

com isso? Bem, para compreender-se com precisão o que o filósofo chama 

différance, talvez, o melhor caminho seja não pretender entender plenamente “o 

                                                 
122 L’Ecriture et la Différence (Seuil, Tel Quel); La Voix et le Phenoméne (PUF); De la 

grammatologie (Minuit). 
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que é”. Différance não é nem uma palavra nem um conceito diz-nos de saída, é um 

feixe, um tecido, uma imbricação “que dejará que los diferentes hilos y las 

diferentes líneas de sentido – o de fuerza – partan de nuevo, así como estará 

preparado para anudar otros nuevos” (Derrida, 1968/2007, p.02). 

 Todo trabalho de Derrida nesse período é calcado na discussão e 

questionamento da escritura como mera fixação da fala. A fala seria, na tradição 

metafísica, o lugar de expressão da verdade do fenômeno num dado presente e a 

escritura uma representação fixadora dessa voz desveladora. Ora, o que o filósofo 

quer interrogar é a própria separação, sobre a qual ergue-se toda metafísica, entre o 

sensível e o inteligível, entre a coisa e sua representação. O que está em questão é 

nosso modo de conhecer o mundo e o fosso ou hiato que a epistemologia busca 

atravessar. Esse hiato é alicerçado em oposições binárias que restringem uma 

compreensão mais complexa da vida ao organizá-la de forma muito abstrata e sem 

espaço para a différance.  

Como tentarei mostrar a seguir, a inexistência de uma escritura meramente 

fonética é visível pela différance que é inaudível. A substituição do e de différence 

pelo a em différance insere um espaçamento que não pertence nem à fala nem à 

escritura, e que nesse entre porta uma estranheza e impossibilita a presença, no 

presente, do passado e do futuro como lugares e espaços estáveis e bem 

delimitados. Assim, a différance, exemplificada pela questão da escrita, 

impossibilita responder à pergunta “o que é?” sem mergulhar numa clausura ou 

contradição. Toda formulação derridiana não é uma teorização, não compõe um 

sistema filosófico, mas perfaz um feixe estratégico que evita uma entificação ou 

substancialização dessa “diferência”. A différance não é um ente, não se mede, 

não se substancializa, não se contorna: 

 

La diferencia marcada [marquée] en la “différ( )nce” entre la e y la a se desnuda a 
la vista y al oído, sugiere quizá felizmente que es preciso dejarse ir aqui a un 
orden que ya no pertenece a la sensibilidad. Pero no pertenece más a la 
inteligibilidad, a una idealidad que no está fortuitamente afiliada a la objetividad 
del theorein o del entendimiento. Es preciso dejarse llevar aqui a un orden, pues, 
que resista a la oposición, fundadora de la filosofia, entre lo sensible e lo 
inteligible. El orden que resiste a esta oposición, y la resiste porque la lleva (en 
si), se anuncia en un movimiento de différance (con un a) entre dos diferencias o 
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entre dos letras, différance que no pertenece ni a la voz ni a la escritura en el 
sentido ordinario y que se tiende entre palabra y escritura, más allá también de la 
familiaridad tranqüila que nos liga a la una y a la otra, a veces en la ilusión de que 
son dos (Derrida, 1968/2007, p. 3 e 4). 
 

Derrida, apesar de enfatizar que a différance não é nem palavra nem 

conceito, nem física, nem metafísica, faz uma análise semântica para expor esse 

jogo estratégico que a caracteriza. O filósofo aponta que o verbo “diferir” derivado 

do verbo latino differe possui dois sentidos que parecem a princípio muito 

distintos. Um desses sentidos é o de adiamento, atraso, demora, desvio, isto é, uma 

certa postergação, um deixar para depois. “Diferir en este sentido es 

contemporizar, es recurrir, consciente o inconscientemente a la mediación 

temporal y contemporizadora de un desvio que suspenda el cumplimiento o la 

satisfacción deo “deseo” o de la “voluntad”, efectuándolo también en un modo que 

anula o templa el efecto” (Derrida, 1968/2007, p.6). A outra acepção de diferir 

enfatizada por Derrida é a mais comum, a de ser outro, ser conspícuo, ser 

alteridade123. Assim, a partir desses dois sentidos tem-se a différance como 

temporização e como espaçamento. 

O que Derrida aponta em seguida é que a différance não caracteriza nem 

atividade nem passividade, nem domínio nem paixão na relação com o objeto, mas 

algo da ordem de uma voz média. E é essa voz média que a filosofia enclausura 

com sua oposição entre uma voz ativa e uma voz passiva: “Ahora bien, la voz 

media, uma certa intransitividad, es quizá lo que la filosofia, constituyéndose en 

esta represión, há comenzado por distribuir en voz activa y voz pasiva” (Derrida, 

1968/2007, p. 6 e 7). Derrida quer indicar que a différance é o próprio jogo através 

do qual a linguagem e sua possibilidade de representar o objeto constituem-se. Só 

que esse jogo inviabiliza de saída que a verdade possa ser expressa pelo signo em 

presença da coisa no tempo dito presente, pois não existe um tempo presente no 

qual uma palavra precisa expresse a coisa na sua suposta pureza124. Por isso, a 

différance não pode ser uma palavra, e muito menos um conceito, pois se ela 

                                                 
123 Fique claro, todavia, que a alteridade, aqui, não deve ser entendida como oposto direto, binário, 
mas sim como um impossível, irredutível, indecidível, não passível de uma síntese. 
124 Esse era o lugar atribuido à fala, à voz, isto é, o lugar da expressão da verdade. A escrita seria 
apenas uma fixação desse presente absoluto. 
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adquirisse essa consistência perderia justamente o seu lugar no incessante 

engendrar do jogo a cada presente que, simultaneamente, desconstrói e reconstrói 

o passado. Passado que, conseqüentemente, em-si nunca foi presente e continua 

chegando, pois o que a différance impede é a permanência e a repetição do mesmo 

como mesmo. Repetir é diferir. Assim, a différance não é a origem como origem 

determinada e pontual, pois esse lugar determinado e pontual é justamente o que 

ela desconstrói. Como pode ser origem o que afirma a impossibilidade de todo 

lugar e tempo absolutamente determinado? A différance não é um princípio ou 

origem, mas sim aquilo que incessantemente faz principiar. 

 

Lo que se escribe como “différance” será así el movimiento de juego que 
“produce”, por lo que no es simplesmente una actividad, estas diferencias, estos 
efectos de diferencia. Esto no quiere decir que la différance que produce las 
diferencias este antes que ellas en un presente simple y en sí mismo 
immodificado, indiferente. La différance es el “origen” no pleno, no-simple, el 
origen estructurado y diferente (de diferir) de las diferencias. El nome de 
“origen”, pues, ya no lê conviene (Derrida, 1968/2007, p.9). 
 

A différance não é, portanto, uma origem pontual e determinada que 

engendra uma ordem como um Deus que, externo ao sistema ou estrutura, cria e 

ordena, por toda eternidade, o universo, a vida. Ela permanece em movimento 

estabelecendo seu jogo de diferenças, relançando a própria possibilidade de 

reflexão sobre uma origem, permitindo uma instabilidade e indecidibilidade que 

seguem através de um jogo que torna impossível a definição de uma estrutura ou 

mecanismo definitivo. A própria différance vai diferindo e não possui identidade 

eterna ou um oposto constante. É justamente esse passado que segue chegando que 

faz Derrida valorizar a noção freudiana de Nächtraglichkeit, pois o a posteriori 

freudiano inviabiliza a idéia como representação ideal de um dado presente, de 

uma coisa ou acontecimento de fato acontecido de modo permanente. Não há 

estabilidade e, portanto, não há essência ou fato histórico plenos: 

 

La différance es lo que hace, que el movimiento de la significación no sea 
possible más que si cada elemento llamado “presente”, que aparece en la scena de 
la presencia, se relaciona con outra cosa, guardando en sí la marca [marque] del 
elemento pasado y dejándose ya hundir por la marca [marque] de su relación con 
el elemento futuro 
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Em A Voz e o Fenômeno (1967/1994), um dos três livros publicados em 

1967 e que iniciam a trajetória da Desconstrução, Derrida aponta que o projeto da 

Fenomenologia husserliana já está posto, em seus pilares fundamentais, nas 

Recherches Logiques, especialmente a partir da distinção proposta por Husserl 

entre expressão (Ausdruck) e índice (Anzeichen) como dois sentidos para signo 

(Zeichen), “o signo ‘signo’ pode significar ‘expressão’ ou ‘índice’” (Derrida, 

1967/1994, p. 10). A partir daí, Derrida vai intentar mostrar como a 

Fenomenologia não rompe com a clausura metafísica e que, justamente no seu 

esforço por libertar-se desse fechamento, ela se imbrica mais profundamente com 

o discurso filosófico tradicional. Pontuo que o discurso tradicional é justamente 

esse que exclui o poeta de seu campo e evita a différance porque almeja afirmar 

que algo “é”. 

Husserl, informa Derrida, busca uma expressão, um querer dizer que possa 

se libertar do aspecto índice do signo lingüístico. Por que? Ora, porque ele almeja 

uma expressão purificada do objeto, livre e limpa de toda confusão que o índice – 

a escrita seria uma forma de índice, por exemplo – pode trazer. Essa expressão 

pura aconteceria num presente absolutamente vivo e pleno que, para libertar-se dos 

perigos do signo como índice, só poderia acontecer no interior do sujeito, sem 

possuir função comunicativa. Assim, a pureza intocada da expressão estaria na 

vida solitária da alma. Derrida mostra como Husserl, na busca por essa expressão 

pura da coisa, liberta do emaranhamento entre expressão e índice, aponta a 

expressão no interior da alma, íntima e silenciosa, como lugar da verdade sobre o 

objeto, numa contradição clara, pois como pode o objeto ser encontrado através da 

suspensão da relação com o exterior onde deveria estar? Ou o objeto pode ser – 

ainda platonicamente – encontrado pela alma porque paira num mundo superior 

ideal? 

 

... é em uma linguagem sem comunicação, em um discurso monologado, na voz 
absolutamente baixa da “vida solitária da alma” (im einsamen Seelenleben) que se 
deve perseguir a pureza intocada da expressão. Por um estranho paradoxo, o 
querer-dizer só isolaria a pureza concentrada da sua ex-pressividade no momento 
em que ficasse suspensa a relação com um certo exterior. Apenas com um certo 
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exterior, pois essa redução não apagará, pelo contrário, revelará na pura 
expressividade, uma relação com o objeto, o propósito de uma idealidade 
objetiva, fazendo frente à intenção do querer-dizer, à Bedeutungsintention. O que 
acabamos de chamar de paradoxo, na verdade é apenas o projeto fenomenológico 
em sua essência (Derrida, 1967/1994, p. 30). 
 

Se por um lado a Fenomenologia “é o retorno a uma constituição ativa do 

sentido e do valor, à atividade de uma vida que produz a verdade e o valor em 

geral através dos seus signos” (Derrida, 1967/1994, p. 34), por outro lado ela 

apresenta uma filiação inegável à ontologia clássica, pois existe a íntima 

possibilidade de uma relação entre um dentro e um fora absolutos para uma 

presença no presente. Isso se dá pela exclusão da parte índice do signo; contudo, 

todo projeto derridiano é justamente mostrar que esse índice não se apaga, não 

pode ser reduzido, que a escrita é seu modelo ao portar uma iterabilidade125, um 

movimento sempre a chegar, só depois, repetindo e diferindo incessantemente, 

disseminando e partindo a letra, o índice. O querer-dizer que decepa o índice 

exclui tudo aquilo que, intrínseco à linguagem, causa estranhamento, questão, 

enigma, e a essência da linguagem passa a ser em Husserl “a consciência 

voluntária como querer-dizer” (Derrida, 1967/1994, p.44). 

Se a palavra é a coisa, numa expressão direta e pura, o espaçamento e a 

temporalização que introduzem a diferença são fechados. Essa fala viva que 

expressa o que “é” a coisa é absolutamente problemática, pois congela no interior 

da alma um momento ideal de expressão plena da coisa. Mesmo que em Husserl 

uma certa ingenuidade filosófica tenha sido vencida, a verdade ergue-se sob a 
                                                 
125 Nos diz Derrida sobre a iterabilidade: “É preciso, como se vê, que minha “comunicação escrita” 
permaneça legível, apesar do absoluto desaparecimento de todo destinatário determinado em geral, 
para que tenha sua função de escrita, isto é, sua legibilidade. É preciso que seja repetível – iterável 
– na ausência absoluta do destinatário ou do conjunto empiricamente determinável dos 
destinatários. Essa iterabilidade (iter, derechef, viria de itara, outro em sânscrito, e tudo o que 
segue pode ser lido como a exploração da lógica que liga a repetição à alteridade) estrutura a marca 
própria da escrita, qualquer que seja, aliás, o tipo de escrita (pictográfica, hieroglífica, ideográfica, 
fonética, alfabética, para nos servirmos dessas velhas categorias). Uma escrita que não seja 
estruturalmente legível – iterável – para além da morte do destinatário não seria uma escrita. (…) 
Toda escrita deve, pois, para ser o que ela é, poder funcionar na ausência radical de todo 
destinatário empiricamente determinado em geral. E essa ausência não é uma modificação contínua 
da presença, é uma ruptura da presença, a “morte” ou a possibilidade da “morte” do destinatário 
inscrita na estrutura da marca” (Derrida, 1990/1991, p.19). Esse mecanismo que estrutura a escrita 
impede qualquer determinação do contexto ou fechamento de sistema, toda autoridade ou soberania 
em relação ao saber é desmantelada e o que resta é a “deriva essencial” do signo, a chegar, depois. 
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força de uma intuição plena num presente vivo, numa abertura total à coisa. 

Assim, quem detém o poder da redução fecha todas as formas de abertura, de 

ruptura. A escrita, o índice, portam essa diferença que não se conceitua e 

tampouco se rende à estratégia fenomenológica. Quando Husserl indica uma 

expressão pura porque desentremeada do aspecto de índice do signo, ele está 

sendo metafísico. Mesmo que exista em seu movimento de lançar a experiência 

singular da alma no centro da verdade, nesse querer-dizer mais íntimo e pleno, no 

aqui e agora da vida viva, um desejo de desenclausurar o pensamento, Husserl ao 

não questionar o signo lingüístico opera um fechamento metafísico, pois acredita 

numa expressão pura e total do objeto. Continua-se aprisionado à pergunta “o que 

é?”. Pode-se viver sem ser perturbado por ela em algum momento?126 

Não há, portanto, essa expressão nítida da coisa e buscá-la é permanecer 

preso a sua idealidade e a toda uma tradição epistemológica. Quando a poesia - 

conforme pensada aqui - num dizer da alma, em vida, re-lança as origens, ela re-

vela a coisa, engendrando novas metáforas e reinventando a vida e a história, mas 

a poesia não expressa a coisa, não a desvela nem representa sua idealidade 

platônica. Não há aqui idealidade alguma porque a verdade não é plena ou lógica e 

porque o enigma segue, portando um novo véu, erguido pela força poética que 

recusa algo da ordem estabelecida e a recria, mas não rompe com a condição de 

funcionamento da linguagem. Talvez a poesia, assim como a différance, indique 

que toda representação porta uma origem impossível, fronteiriça, nem exterior 

nem interior, expressão, mas também índice que re-vela e porta uma impressão, 

um lacre, uma assinatura a disseminar-se, rasgar-se, desdobrar-se, dentro e fora ou 

nem dentro nem fora, contradição a seguir chegando e causando poesia. 

O devir é a própria pulsão na medida em que não existe pulsão desatrelada 

de linguagem e, conseqüentemente, de representação. Contudo, a essência da 

                                                 
126 Contudo, o afastamento das exigências do logocentrismo, pode ativar um enfrentamento 
conspícuo do impossível, sem recorrer às oposições binárias ou a um vocabulário clássico. O 
perigo – talvez inevitável – é terminar erguendo uma nova ordem tão enclausuradora como a 
anterior. Somos capazes de viver tão po-eticamente? De qualquer modo, em termos individuais, o 
questionamento dos caminhos habituais pode ser libertador. Em termos coletivos, sigo a leitura 
camusiana em O Homem Revoltado e, portanto, parece-me que o preço, em vidas humanas, das 
revoluções tem sido muito caro quando avaliamos as conquistas sociais. De qualquer forma, morrer 
por um ideal deve-se tornar algo cada vez mais raro no mundo ocidental. 
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representação – e uso essência aqui, propositalmente, numa provocação, 

interrogando esse meu uso contraditório – é portar um enigma, uma 

inconclusibilidade, uma im/perfeição que segue chegando, Nächtraglichkeit. O 

fluxo da vida acontece enlaçado à linguagem, mesmo que a vida possa originar-se 

– quem o pode saber? - primordialmente num âmbito puramente natural – 

entendido como sem nenhuma relação com o simbólico, num corpo que não pode 

ser reduzido ao anatômico, ao biológico, mas que também não pode se esgotar no 

pulsional. No ser humano essa força – potência, vontade, libido - segue seu fluxo 

na e pela linguagem e através dela vivemos. O signo, na sua iterabilidade, segue 

reiniciando a vida e seu mistério. A poesia emerge no momento em que esse fluxo 

encontra uma barreira atroz, uma perplexidade, um estranhamento tal que causa, 

exige, um esforço poético, esforço que renova a questão e, simultaneamente, 

apazigua, por algum tempo, o sujeito, pois como dizia o sábio Heráclito, “é pelo 

movimento que as coisas se acalmam”. 

Contudo, como a pulsão e seu mais além são incessantes na sua demanda 

de trabalho psíquico, a cada vez que a organização simbólica, como dique ao 

processo primário, falhar, haverá uma reinvenção originária, isto é, poesia. Essa 

convocação ao poético acontece desde o início da vida de um animal humano, e 

pode repetir-se inúmeras vezes ao longo da vida. O processo analítico que deixa 

falar o inconsciente, sem o apelo a uma ordem, a uma contenção lógica da fala, a 

uma racionalização, é fértil terreno para o poético, para a emergência da 

différance, para deixar chegar o dantesco e criar, no seio da repetição, novas 

formas de representar, de existir, de amar. 

 

 

4.1  

Gramatologia. Ciência da Escritura. Condição da Ciência. 

 
Para expor um pouco mais do pensamento de Derrida vou deter-me sobre 

sua Gramatologia (1967) que se escreve como um livro que não poderia ser 

escrito acerca da própria possibilidade da ciência. O filósofo abre seu tratado com 

uma “Advertência”. Esta nos informa que o “ensaio” foi dividido pelo autor em 
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duas partes. A primeira delas intitulada “A escritura pré-literal” “desenha em 

traços largos uma matriz teórica”, e propõe também alguns conceitos críticos a 

essa matriz. Na segunda parte, “Natureza, cultura, escritura” estes conceitos 

críticos são postos à prova através do exemplo. “Trata-se de uma leitura do que 

poderíamos talvez denominar a época de Rousseau”. 

Após essa “Advertência”, Derrida inclui uma “tripla epígrafe” à primeira 

parte do ensaio e um esclarecimento sobre essa epígrafe. O autor explica que a 

epígrafe não se destina apenas a apontar “o etnocentrismo que, em todos os tempos 

e lugares, comandou o conceito de escritura” (Derrida, 1967/2004, p.03). 

Tampouco se esgota na indicação do logocentrismo que Derrida define como 

“metafísica da escritura fonética” ou ainda como “o etnocentrismo mais original e 

mais poderoso”. 

Derrida indica que o logocentrismo comanda numa única e mesma ordem: 

-O conceito de escritura é marcado pela fonetização desta, o que tem como 

consequência uma dissimulação da história da escritura. 

-A história da metafísica e dos caminhos para a verdade que sempre 

atribuíram ao logos a origem da verdade, em geral rebaixando o valor da 

escritura e recalcando-a para fora da fala plena. 

-O conceito da ciência ou da cientificidade da ciência que sempre 

contestou o domínio do logos, mas se vê cada vez mais enclausurado a esse 

domínio pela prevalência da fonetização da escritura. 

Em seguida, Derrida apresenta o esforço a que se propõe na busca da 

construção de uma ciência da escritura, mas nos alerta que talvez isso não seja 

possível devido ao lugar que a escritura ocupa “no interior de um mundo a que já 

foram atribuídos um certo conceito do signo e um certo conceito das relações entre 

fala e escritura” (Derrida, 1967/2004, p. 06 – grifo do autor). 

Por fim, Derrida encerra seu comentário sobre a epígrafe afirmando que 

esse futuro o qual se apresenta em ruptura com a clausura do saber cuja história se 

constrói há milênios só pode anunciar-se “na espécie da monstruosidade”, e para 

esse futuro que fará tremer “os valores de signo, de fala e de escritura, para aquilo 
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que conduz aqui o nosso futuro anterior, ainda não existe epígrafe” (Ibid., p.06 – 

grifos meus). 

 

4.1.2  

O Fim do Livro e o Começo da Escritura: 

Derrida começa a primeira parte de sua Gramatologia afirmando que a 

linguagem nunca foi apenas um problema dentre outros, mas que nunca tanto 

como agora ela foi investigada, “nunca, tanto como hoje, [a linguagem] invadira 

como tal o horizonte mundial das mais diversas pesquisas e dos discursos mais 

heterogêneos em intenção, método e ideologia.” (Derrida, 1967/2004, p.07). O 

autor mostra que essa época histórico-metafísica, a dele (a nossa) “deve 

determinar, enfim, como linguagem a totalidade de seu horizonte problemático” 

(Ibid., p.07). E isto seria, para Derrida, decorrência da perda, pela linguagem, de 

um significado infinito que a excedia e tranqüilizava e que, portanto, deixa de 

“cercá-la”. Acredito poder dizer, seguindo o autor, que a linguagem ficou órfã de 

suas garantias metafísicas, mas com esse acontecimento ela se tornou também 

aberta a um novo questionamento do qual emerge a perspectiva de uma ciência da 

escritura aqui proposta por Derrida. 

O que o filósofo aponta é que essa visão anterior da linguagem a qual se 

garantia sobre um privilégio da presença relegava à escritura um lugar secundário 

de “técnica a serviço da linguagem” (p.09). Seu intuito é mostrar que toda essa 

conceituação ocidental de linguagem que privilegia a “phoné” como “arconte”, 

como origem e depósito da verdade, está desmoronando. E parece-lhe que a 

“monstruosidade” por vir não se tornará compreensível sem todo um profundo 

estudo desse recalcamento da escritura. 

Derrida (p.12), em seguida, aponta como a linguagem matemática no 

interior das ciências, linguagem que nunca se submeteu completamente ao ideal da 

escritura fonética, sempre foi um enclave no seio do discurso metafísico: 

 
Este enclave é também o lugar onde a prática da linguagem científica contesta do 
dentro, e cada vez mais profundamente, o ideal da escritura fonética e toda a sua 
metafísica implícita (a metafísica), isto é, particularmente a idéia filosófica da 
episteme; e também a da istoria (Derrida, 1967/2004, p.12 – grifos do autor). 
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Ressalta assim como a linguagem matemática, o desenvolvimento da 

etnologia e da história da escritura, as novas formas de comunicação e 

armazenamento da voz, a cibernética e a tentativa de estender os domínios da 

escritura fonética às “ciências humanas” indicam que:  

 

A escritura fonética, meio da grande aventura metafísica, científica, técnica, 
econômica do Ocidente, está limitada no tempo e no espaço, e limita-se a si 
mesma no momento exato em que está impondo sua lei às únicas áreas culturais 
que ainda lhe escapavam (p.12) 
  

Derrida, em seguida, mostra-nos o liame entre logos, verdade e phoné. Ele 

nos indica que “todas as determinações metafísicas da verdade” indicam essa 

ligação, nunca rompida ao longo da aventura do pensamento ocidental, entre logos 

e phoné. Nos mostra então como em Aristóteles os sons, isto é, a palavra falada, já 

eram uma tradução direta, numa relação de “significação natural”(p.13), dos 

estados da alma. A linguagem escrita viria apenas como uma técnica de fixação – 

suplementar - do que a fala traduziria diretamente da alma. Assim, todo 

significante seria uma derivação técnica dessa relação íntima entre o som e a alma, 

entre a fala e o ser, entre a presença e a verdade. Mesmo o Dasein (pre-sença; ser-

aí) heideggeriano não romperia com essa clausura marcada pela idealização de 

uma relação especial entre o som e a verdade. Ainda sobre a tentativa 

heideggeriana de superar a metafísica, nos diz Derrida: “Isto significaria, talvez, 

que não é sair de uma época o poder desenhar sua clausura” (p.15). 

Essa clausura impõe a noção de signo e logo de significado e significante 

como bipartição da unidade lingüística em uma face inteligível e outra sensível. 

Derrida mostra como essa diferença entre significado e significante “pertence de 

maneira profunda e implícita à totalidade da grande época abrangida pela história 

da metafísica” (p.15) e possui fortes raízes religiosas. “O signo e a divindade têm o 

mesmo local e a mesma data de nascimento” (p.16). A face inteligível do signo 

nos remete assim, em primeira e última instância, a uma “subjetividade infinita 

criadora” (p.16), isto é, à face de Deus. 
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Derrida afirma, contudo, que o conceito de signo é essencial, em sua 

pertença ao âmbito da metafísica, ao seu projeto de desconstrução, pois é através 

de sua crítica que se pode vislumbrar “o brilho além da clausura” (p17).  Nos diz o 

autor: 

 

Lançando a suspeição, como fizemos agora, sobre a diferença entre significado e 
significante ou sobre a idéia de um signo em geral, devemos imediatamente 
esclarecer que não se trata de fazê-lo a partir de uma instância da verdade 
presente, anterior, exterior ou superior ao signo, a partir do lugar da diferença 
apagada. Muito pelo contrário (p.17). 
 

 Adiante, Derrida afirma que pretende demonstrar que não há signo 

lingüístico antes da escritura. A exterioridade do significante teria, portanto, 

relação com essa escritura primordial. Contudo, paradoxalmente, se a escritura 

sensível, entendida como mera técnica, é tomada como suplemento à fala, existe 

uma metáfora presente em diferentes e importantes autores – e Derrida os cita: 

Galileu, Descartes, Schubert, Jaspers etc – a qual apresenta a natureza como uma 

escritura primeira e divina, enigmática, como um grande livro a ser lido, a ser 

traduzido. É através, portanto, de uma metáfora que a escritura ganha prevalência: 

 

É claro que esta metáfora permanece enigmática e remete a um sentido “próprio” 
da escritura como primeira metáfora. Este sentido “próprio” é ainda impensado 
pelos detentores  deste discurso. Não se trataria, portanto, de inverter o sentido 
próprio e o sentido figurado, mas de determinar o sentido “próprio” da escritura 
como a metaforicidade mesma (p.18). 
 

De qualquer forma, o que resulta no âmbito do logocentrismo, é a 

diferenciação de uma escritura da alma (a natureza como um livro escrito por 

Deus) e uma escritura do corpo (uma escritura fonética), numa “modificação 

totalmente interior do esquema platônico” (p.21). Essa escritura da alma nos 

remete ao livro da natureza ou à metáfora da natureza como um livro que a 

subjetividade, em presença, tendo essas marcas divinas escritas no seu coração – 

Derrida nesse ponto cita Rousseau como mais um representante de mais uma 

variação do platonismo – as expressará por uma voz “que se ouve ao se entrar em 

si: presença plena e veraz da fala divina a nosso sentimento interior” (p. 21). 
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Assim, Derrida aponta a enciclopédia como uma defesa do logocentrismo. Sendo 

esse livro das verdades escrito como representação gráfica do que se apresenta 

como verdade no âmbito da phoné ele protege-nos da força disruptiva da escritura. 

Esta permanece enclausurada no âmbito da representação de uma verdade natural 

(divina) que se apresenta pela voz, em presença. 

A seguir Derrida inicia um diálogo com Heidegger, com a leitura que esse 

fez de Nietzsche e também com Hegel. Por fim, Derrida situa a Hegel como 

“último filósofo do livro e primeiro pensador da escritura” (p.32). Segundo o autor 

da Gramatologia, Hegel teria reintroduzido a “Necessidade [necessité] essencial 

do rastro escrito num discurso filosófico – isto é, socrático – que sempre acreditara 

poder dispensá-lo” (p.32). A escritura na sua capacidade de partir o nome e 

esfacelar a substância na sua idealidade abala todo o edifício filosófico e, por isso, 

a sua exclusão e rebaixamento a mero artifício representativo do que se apresenta 

através da palavra como sopro do ser. O que seria uma escritura do ser após a 

superação do livro da verdade? Essa pergunta parece-me orientar o caminho a ser 

percorrido por Derrida. 

No tópico seguinte, intitulado “Lingüística e Gramatologia”, Derrida 

pretende abordar a Lingüística saussuriana como exemplo particular, mas sem 

perder de vista a generalidade do seu argumento, da dominância do paradigma 

fonocêntrico que não apenas impede que a Lingüística como pretendendo ser a 

“ciência da linguagem”, auxilie a Gramatologia como pretendendo ser a “ciência 

da escritura”, mas impede também que uma série de perguntas possa ser postas 

pela Gramatologia e à Gramatologia. Nos diz então: 

 
Pode, pois, a gramatologia, de direito esperar da lingüística um socorro essencial 
que quase nunca de fato procurou? Não se revela, ao contrário, eficazmente 
agindo no próprio movimento pelo qual a lingüística se instituiu como ciência, um 
pressuposto metafísico quanto às relações entre fala e escritura? Não obstaria a 
constituição de uma ciência geral da escritura um tal pressuposto? Ao levantar 
esse pressuposto não se alteraria a paisagem em que, pacificamente, estabeleceu-
se a ciência da linguagem? (Derrida, 1967/2004, p. 35). 
 

Desta forma, a Lingüística, sendo constituída dentro de uma visão de 

linguagem “como a unidade de phoné, glossa e logos” (p. 36), remete a escritura 
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ao lugar de derivação representativa do que se articula na e pela fala como 

escritura fonética subordinada a “uma linguagem plena e originariamente falada”. 

Contudo, Derrida encontrará no seio da Lingüística um gesto contraditório que 

liberta a Gramatologia de sua subordinação histórico-metafísica. 

Seguem-se citações do Curso de Lingüística Geral, organizado por dois 

alunos de Saussure, que mostram como este “retoma a definição tradicional de 

escritura que já em Platão e Aristóteles se estreitava ao redor do modelo da 

escritura fonética e da linguagem de palavras” (Derrida, 1967/2004, p.37). Derrida 

mostra então que Saussure define como objeto da Lingüística a palavra falada: 

“Ora, a palavra (vox) já é uma unidade do sentido e do som, do conceito e da voz, 

ou, para falar mais rigorosamente a linguagem sausuriana, do significado e do 

significante” (Ibid., p. 38).  

A escritura será assim fonética e meramente representativa. Derrida segue 

sua leitura de Saussure mostrando como o lingüista afirma que só existem dois 

sistemas de escritura: o ideográfico e o fonético. O filósofo mostra como toda a 

lógica saussuriana se alicerça em “toda uma família de conceitos herdados da 

metafísica – freqüentemente por intermédio de uma psicologia – e que se agrupam 

ao redor do conceito de arbitrário” (Ibid., p.38). Desta forma, não apenas Saussure 

segue afirmando uma oposição rigorosa entre physis e nomos, mas também coloca 

a escritura para fora do sistema interno da Língua, afinal, ela é apenas 

representação gráfica desta. Toda essa lógica que apresenta um externo e um 

interno, uma imagem e uma realidade, uma representação e uma presença, 

retomam a velha grade que desde Platão desenha o campo da ciência. 

Segundo Derrida, se Saussure dedica um capítulo “tão trabalhoso quase na 

abertura do Curso” (p.41) ao tema da escritura é para proteger o sistema interno da 

Língua “na pureza de seu conceito” (p. 42) da ameaça que a escritura significa 

para a cientificidade da Lingüística. A escritura torna-se, em Saussure, o corpo que 

ameaça a pureza da alma: a escritura aparece como portadora do pecado e como 

ameaçadora do idealismo dos conceitos. A voz segue como liame natural com a 

verdade e a escritura é o demônio capaz de desarrumar a casa, isto é, desorganizar 
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a própria metafísica e sua relação com a produção do conhecimento e com o 

poder. 

Desta forma, a escritura e seus artefatos não fonéticos são uma ameaça a 

toda naturalidade do logos instaurador da razão e da verdade. Se a palavra falada 

traduz a verdade, verdade das idéias ou do ser, desde Platão garantidos por um 

lugar externo (o mundo das idéias, as idéias inatas, etc), a escritura quando não 

circunscrita ou enclausurada como representação gráfica insere uma diferença, um 

espaçamento pecaminoso que ameaça toda ordem instaurada. O modelo de 

construção de verdades é questionado, assim como a articulação entre logos, ser e 

fala. 

Desta forma, podemos dizer, seguindo Derrida, que a metafísica tradicional 

situa a verdade ao lado da fala como natural e a escritura situar-se-ia 

conseqüentemente no âmbito do artifício, da técnica, da produção. A palavra 

falada teria uma relação direta com a idéia e com a plenitude enquanto a escritura 

estaria relegada ao âmbito da cópia, da re-produção e da representação. Tal 

separação implica numa cisão entre natureza e cultura, entre um fora e um dentro, 

entre um real e um imaginário de forma rigorosa e transcendental e sem espaço 

para um questionamento do saber instaurado. Podemos ler nas entrelinhas da 

crítica derridiana à Lingüística saussuriana uma investida contra a dominação 

metafísica – logocêntrica, falocêntrica e fonocêntrica – e seu aspecto de 

transcendência na forma de seu idealismo. 

Podemos ainda indicar que o inconsciente, postulado por Freud (1900; 

1913) como escritura pictográfica, à moda de um hieróglifo, vem a ocupar um 

lugar que também coloca em questão toda ordem metafísica instaurada. Por mais 

que Freud utilize um vocabulário tradicional, seu pensamento, assim como a 

escritura na visão de Derrida, é perturbador da ordem epistemológica dominante. 

O hieróglifo cuja verdade não se traduz, mas sim se decifra em incessante decifrar 

– criando, poetando -, aponta para a impossibilidade de um liame natural e direto 

entre a fala e a verdade entendida como ideal. 

Seguindo sua análise da Lingüística saussuriana, Derrida aponta como, 

para Saussure, a literatura aumenta imerecidamente a importância da escritura. 
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Podemos aqui indicar que a escritura a qual insiste em escapulir à normatização 

fonética aponta para o que não se esgota numa “fala natural”. Justamente, o 

inconsciente vem apontar esse furo no discurso da tradição. Furo que a histeria e a 

poesia, no meu entender, sempre denunciaram.127  

O que está em jogo e se repete na teoria de Saussure do signo lingüístico é 

o recalcamento da escritura desde Sócrates. Recalcamento que possibilitou a 

construção de toda uma forma de pensar: 

 
É no sistema de língua associado à escritura fonético-alfabética que se produziu a 
metafísica logocêntrica determinando o sentido do ser como presença. Este 
logocentrismo, esta época da plena fala sempre colocou entre parênteses, 
suspendeu, reprimiu, por razões essenciais, toda reflexão livre sobre a origem e o 
estatuto da escritura, toda ciência da escritura que não fosse tecnologia e história 

de uma técnica apoiadas numa mitologia e numa metafórica da escritura natural. 
(Derrida, 1967/2004, p.53 –grifos do autor) 
 

Contudo, Derrida afirma que há uma espécie de retorno dessa escritura não 

fonética, proscrita ou reduzida à escritura fonética, não apenas para buscar uma 

inclusão na Lingüística, mas para dominá-la. O que Saussure conteve com sua 

teoria do signo, valorizando a palavra falada como detentora do próprio sistema da 

Língua, isto é, a escritura para além de mera representação fonética, para além de 

técnica representativa dos sons oriundos da alma, a escritura “como sua [da 

linguagem] primeira e mais íntima possibilidade” (Derrida, 1967: p.53) retorna e 

rompe, ou pelo menos abala, com toda ordem instaurada.  

No seio da sua crítica à Lingüística saussuriana, o filósofo argelino deixa 

clara sua proposta: 

 
É preciso agora pensar a escritura como ao mesmo tempo mais exterior à fala, não 
sendo sua ‘imagem’ ou seu ‘símbolo’ e, mais interior à fala que já é em si mesma 
uma escritura. Antes mesmo de ser ligado à incisão, à gravura, ao desenho ou à 
letra, a um significante remetendo, em geral, a um significante por ele significado, 
o conceito de grafia implica, como a possibilidade comum a todos os sistemas de 
significação, a instância do rastro instituído. Daqui para frente nosso esforço 

                                                 
127 Importante ressaltar que desde a Grécia antiga a Histeria esteve presente nos compêndios de 
medicina. A fonte para essa informação é o ótimo livro de Etienne Trilat, História da Histeria. 
Também, sobre a poesia, podemos dizer que a partir do momento que o poeta – Aedo – deixou de 
ser um representante do poder ela tornou-se fonte de questionamento à ordem e, talvez, a mais 
gritante denunciadora de uma escritura que não se reduz à representação dos fonemas. Mesmo 
numa tradição oral, a poesia faz essa denuncia. 
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visará arrancar lentamente estes dois conceitos ao discurso clássico de que 
necessariamente são emprestados. Este esforço será trabalhoso e sabemos a priori 
que sua eficácia nunca será pura e absoluta (Derrida, 1967/2004, p. 56). 
 
 

As próprias contradições internas do sistema saussuriano da Língua, que 

Derrida vai apontando com o recurso a citações do próprio Curso de Lingüística 

Geral, denunciam a clausura desse sistema que se faz sob uma lógica logocêntrica. 

Uma das noções que fere o próprio sistema é a de arbitrariedade do signo: 

“portanto, deve-se recusar, em nome do arbitrário do signo, a definição 

saussuriana da escritura como “imagem” – logo, como símbolo natural – da 

língua.” (p.55). Como pôde Saussure definir língua e escritura como dois sistemas 

distintos e, contraditoriamente, fazer da escritura imagem da fala que seria 

efetivamente o lugar do sistema da Língua? A partir dessa contradição Derrida 

estará liberado para pensar um outro lugar para a escritura: o lugar de origem 

rasurada e imanente. 

Derrida estabelece um debate com diferentes lingüistas que tomaram o 

texto saussuriano como base continuando assim seu projeto de desconstrução do 

logocentrismo. Uma Gramatologia que leve em conta uma outra definição de 

escritura, diferente daquela decorrente da lógica fonocêntrica, deve considerar esse 

rastro que é origem não sendo origem, que é início sem ter nunca sido presente, 

que é a diferencia inaugural e que torna a completude de uma Gramatologia tarefa 

impossível: 

 

Assim, não seria preciso dizê-lo, o rastro de que falamos não é mais natural que 
cultural, não mais físico que psíquico, biológico que espiritual. É aquilo a partir 
do qual um vir-a-ser-imotivado do signo é possível e com ele todas as oposições 
entre a physis e seu outro (Derrida, 1967/2004, p.58). 
 

A outra noção saussuriana que contradiz a exclusão da escritura do sistema 

da língua e sua redução a mera representação fonética é a tese da diferença fônica 

como fonte de valor lingüístico. A tonalidade da voz também insere uma diferença 

que o formalismo saussuriano termina por excluir. Ou seja, tudo aquilo que pode 

complexificar a relação entre significado e significante vai sendo excluído do 
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sistema em nome de uma permanência da relação direta entre a fala e a verdade. 

Assim, a fonologia, seguindo o destino da escritura, torna-se uma disciplina 

auxiliar da Lingüística. 

Se em Saussure prevalece, portanto, uma formalização abstrata e ideal do 

sistema da Língua garantida por uma origem externa, infinita e divina, por sua vez, 

Derrida rompe com a exterioridade dessa origem. O arqui-traço ou arqui-rastro não 

é um fora de onde emerge a vida, é um princípio originário imanente e constante, 

por isso, nunca foi passado na medida em que sempre continua chegando, mesmo 

que não possa ser em presença, mas apenas em efeito ou sintoma. Adiante, 

pretendo indicar como o próprio Derrida aponta esse paradoxo em articulação com 

a psicanálise. O inconsciente também rompe com a temporalidade linear. 

Derrida segue definindo o conceito de rastro e defendendo o uso da 

palavra escritura para nomear essa diferença instauradora de um devir, não mais 

como coisa, porém como “estrutura de remessa” (p.60) necessária para encetar o 

jogo de significação. O problema de Derrida passa a ser como localizar esse rastro 

que é condição da linguagem sem cair no transcendentalismo do discurso 

tradicional que ele está desconstruindo. O rastro não pode ser uma origem fora, 

mas ao mesmo tempo não pode fazer parte do sistema que origina. Como sustentar 

uma origem que não é origem, que pelo contrário apaga qualquer idéia de origem? 

É por isso que Derrida dirá ser necessário falar em arqui-rastro: 

 

O rastro não é somente a desaparição da origem, ele quer dizer aqui – no discurso 
que proferimos e segundo o percurso que seguimos – que a origem não 
desapareceu sequer, que ela jamais foi retroconstituída a não ser pela não-origem, 
o rastro, que se torna, assim, a origem da origem. Desde então, para arrancar o 
conceito de rastro do esquema clássico que o faria derivar de uma presença ou de 
um não-rastro originário e que dele faria uma marca empírica, é mais do que 
necessário falar de rastro originário ou de arqui-rastro. E, no entanto, sabemos que 
este conceito destrói seu nome e que, se tudo começa pelo rastro acima de tudo 
não há rastro originário (Derrida, 1967/ 2004, p.75) 
 
 
O arqui-rastro é uma tentativa de ruptura com o pensamento metafísico 

logocentrico porque evita a localização da origem em algo que não seria rastro e 

que estaria fora do jogo iniciado pelo próprio arqui-rastro. Ou seja, a pergunta 

sobre o lugar do arqui-rastro não pode ser respondida de acordo com a lógica 
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clássica uma vez que o arqui-rastro é a própria condição de que num movimento 

uma lógica venha a se instaurar. Ou seja, o arqui-rastro como origem é uma 

origem rasurada, apagada, origem da origem que não se localiza nem no sensível 

nem no inteligível, nem no ideal nem no real, nem num fora nem num dentro. 

Como rastro originário deixa sulcos que são uma origem absoluta que mostra não 

ser possível falar de uma origem absoluta. Articulando rastro e différance o autor 

nos diz: 

 

O rastro (puro) é a diferencia. Ele não depende de nenhuma plenitude sensível, 
audível ou visível, fônica ou gráfica. É, ao contrário, a condição destas. Embora 
não exista, embora não seja nunca um ente presente fora de toda plenitude, sua 
possibilidade é anterior, de direito, a tudo que se denomina signo, conceito ou 
operação, motriz ou sensível. Esta diferencia, portanto, não é mais sensível que 
inteligível (...) As ciências positivas da significação, bem entendido, podem 
descrever somente a obra e o fato da diferencia, as diferenças determinadas e as 
presenças determinadas às quais elas dão lugar. Não pode haver ciência da 
diferência ela mesma em sua operação, nem tampouco da origem da presença ela 
mesma, isto é, de uma certa não origem (Derrisa, 1967/2004, p.77) 
 
 

O rastro como diferencia inaugural é a própria condição de formação da 

forma. Esse rastro que é origem absoluta denuncia que nenhuma origem absoluta é 

postulável. Nenhum conceito metafísico conseguirá descrever esse rastro 

imotivado. O rastro é simultaneamente diferença e articulação, ele é brisura 

(brisure).  

Derrida precisará subverter a temporalidade lógica para conceber o rastro 

e, para isso o conceito freudiano de Nachträglich será importante, pois introduz 

uma outra temporalidade na causalidade e na tessitura das narrativas. Derrida 

considera que o tempo do rastro ou o momento do rastro não pode ser 

compreendido linearmente. Essa recusa da linearidade instaura uma ordem causal 

que pode ser aproximada do atemporal do inconsciente. A différance originária 

nunca foi passado porque continua podendo se fazer presente a posteriori, fora de 

uma temporalidade lógica e causal. Derrida fala então de um passado amplamente 

“anterior” (p.82) que não precedeu no sentido linear o instante atual. Por isso ele 

afirma que “passado” é outro nome a rasurar.  
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Essa localização do rastro torna impossível uma fenomenologia da 

escritura porque nenhuma intuição pode chegar a esse “tempo morto” que age. Um 

tempo morto que retorna como, por exemplo, o fantasma encriptado de Abraham e 

Torok. É algo que é “sempre o não-percebido, o não-presente e o não-consciente” 

(p.83). Assim, o rastro não está jamais presente para a consciência. O espaçamento 

instaurado pelo rastro é condição de possibilidade de todo jogo metafísico que se 

instalou, mas ele mesmo, na sua incessante não presença, no seu efeito a 

posteriori, na sua irredutibilidade e não linearidade, insiste em emergir como 

différance que recusa a indiferença instaurada por deus como princípio infinito 

capaz de reduzir toda diferença na presença.  

É por conta dessa impossibilidade de situar esse rastro originário numa 

temporalidade lógica que Habermas (1985) vai considerar que Derrida não rompe 

com uma filosofia preocupada com a questão da origem e da universalidade ideal 

da verdade e que, portanto, mantém-se referida a um modo de pensar, segundo ele, 

ultrapassado: 

 
Como participante do discurso do discurso filosófico da modernidade, Derrida 
herda as debilidades de uma crítica da metafísica que não se livra da intenção da 
filosofia primeira. Apesar da mudança de postura, ele empreende afinal apenas 
uma mistificação das patologias sociais palpáveis; também desacopla da análise 
científica o pensamento essencial, isto é, o pensamento desconstrutivo e, por meio 
de fórmulas vazias, aterra-se na invocação de uma autoridade indeterminada. 
Todavia esta não é a autoridade de um Ser deslocado pelo ente [como seria o caso 
de Heidegger], mas a autoridade de uma escritura não mais sagrada, de uma 
escritura exilada, errante, alienada de seu sentido próprio e testemunha 
testamentária da ausência do sagrado (Habermas, 2001/1985: p.254). 
 

Todavia, Derrida rompe com a exterioridade dessa origem. O arqui-traço 

ou arqui-rastro não é um fora de onde emerge a vida, é um princípio originário 

imanente e constante, por isso, nunca foi passado na medida em que sempre 

continua chegando e a chegar, mesmo que não possa ser em presença, mas apenas 

em efeito ou parcela, cada vez mais próximo e cada vez mais apagado. Suas 

sucessivas re-velações não são, como insinua Habermas (1985, p. 255 e ss), uma 

revelação divina protelada, mas uma re-velação de uma causa que sempre se re-

envia. Talvez, seja Habermas quem não consegue ler Derrida como empreendendo 

uma outra e nova relação com a questão da origem, do arkhê, e não pode sustentar 
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o paradoxo inerente a toda filosofia que faz jus a sua origem grega.  Derrida 

aproxima-se de Freud porque o inconsciente também rompe com a temporalidade 

linear, com a possibilidade de uma presença absoluta e de uma causa 

historicamente localizável. 

 

4.1.3  

Da Gramatologia como Ciência Positiva 

Derrida principia esta parte do ensaio interrogando em que condições uma 

Gramatologia seria possível? A pergunta sobre o que é a escritura levaria a 

questionar sua origem, isto é, onde e quando ela começa?  

 

Onde começa a escritura? Quando começa a escritura? Onde e quando o 
rastro, escritura em geral, raiz comum da fala e da escritura, se comprime 
como ‘escritura’ no sentido corrente? Onde e quando se passa de uma 
escritura a outra, da escritura em geral à escritura em sentido estrito, do 
rastro à grafia, depois, de um sistema gráfico a outro, e, no campo de um 
código gráfico, de um discurso gráfico a outro, etc? (Derrida, 1967/2004, 
p.91). 
 

 
A questão da origem nos conduz a uma metafísica da presença e insinua 

buscas empíricas sobre lugares e datas. Contudo, a questão da origem é também a 

questão sobre a essência, “ela pressupõe uma questão ontofenomenológica, no 

sentido rigoroso do termo” (p.92). Contudo, o que o pensamento sobre o rastro já 

deixou claro segundo Derrida é que ele “não é nada, não é um ente, excede a 

questão o que é, e eventualmente a possibilita” (p.92). Contudo, esperava-se que 

uma ciência da escritura orientasse uma “pura descrição dos fatos”. Porém, é 

preciso abolir toda linearidade que capitaneou nossa historicidade. A Gramatologia 

precisa estar fora de toda metafísica que ainda comanda o projeto das ciências 

humanas.  

 

A “linha” representa apenas um modelo particular, qualquer que seja seu 
privilégio. Este modelo veio a ser modelo e conserva-se, enquanto 
modelo, inacessível. Se se dá por aceito que a linearidade da linguagem 
não prescinde  deste conceito vulgar e mundano da temporalidade 
(homogênea, dominada pela forma do agora e pelo ideal do movimento 
contínuo, reto ou circular), que Heidegger mostrou determinar do interior 
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de toda ontologia, de Aristóteles a Hegel, a meditação da escritura e a 
desconstrução da história da filosofia tornam-se inseparáveis (Derrida, 
1967/2004, p. 107). 
 
 
 

A crítica ao modelo linear de temporalidade e escrita conduz ao fim do 

livro que Derrida antecipa indicando uma vindoura revolução das formas de 

arquivo. Ele faz referência a uma “magnoteca” de seleção eletrônica” (1967/2004, 

p.108) que no futuro fornecerá as informações de forma completamente diferente e 

que me faz pensar, é claro, na Internet. Todavia, Derrida diz que os próprios livros 

já continham em suas entrelinhas a crítica à linearidade e trata-se de reler 

diferentemente o que daqui para frente exigirá novas formas de escritura. É na 

modernidade que essa inadequação da linearidade em articulação com o 

antropocentrismo e a ciência fica mais evidente e assim anuncia-se, na meditação 

da escritura, uma metaracionalidade e uma metacientificidade que rompem com 

os modelos tradicionais de ciência. No meu modo de entender o que rompe com os 

modelos tradicionais de conhecimento já estava denunciado, desde sempre, na 

poesia como manifestação incessante desse rastro que escapa a questão “o que é” 

no instante originário dessa resposta, no momento das primeiras criações para 

responder às questões que permanecem chegando. Retrospectivamente, a 

posteriori, posso afirmar que a poesia já porta tudo que o hipertexto, hoje, 

apresenta como revolucionário, uma incessante abertura de janelas onde cada 

janela oferece uma nova cortina. A poesia indica a impossibilidade de uma 

determinação absoluta no tempo e espaço, pois sua força re-veladora é renovadora 

da ordem, do que gostaria de sustentar-se como resposta ao “o que é?”. Abre-se 

uma janela, resgata-se um afogado, re-vela-se um outro sentido, re-tomasse a mais 

arcaica ou arcôntica questão, “o que é?”. A resposta, nem externa nem interna, 

nem natural nem cultural, caleidoscópica, segue chegando. 
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4.2 

 Mal de Arquivo: Pulsão de Morte e Memória 

 

Derrida (1995/2001) abre seu livro128 interrogando o porque de se 

reelaborar, hoje, um conceito de arquivo. E aponta os dois fios condutores de sua 

reflexão. O primeiro é a psicanálise que “deveria provocar uma revolução ao 

menos potencial à problemática do arquivo” (Derrida, 1995/2001, p.08) uma vez 

que “privilegia as figuras da marca e da tipografia”. O outro fio condutor envolve 

uma “discussão com o grande historiador americano do judaísmo, Yerushalmi” 

(Ibid., p. 09). Esse segundo fio condutor envolve a questão da psicanálise como 

“ciência judaica” e consequentemente a interrogação sobre o que seja “ciência” e o 

que seja “judaico”. Por fim, Derrida arremata seu principiar apontando que se 

levanta aqui, como conseqüência do mal radical que destrói todo arquivo, “a 

impaciência absoluta de um desejo de memória” (Ibid., p.09). 

Derrida busca os arquivos da palavra arquivo e nos lembra que arkhê 

designa simultaneamente começo e comando. Portanto, arkhê coordena dois 

princípios em um, por um lado o princípio da natureza ou da história, a origem das 

coisas, seja por meio de um princípio físico, histórico ou ontológico; por outro 

lado designa também o princípio da lei, o comando, a autoridade dos homens e dos 

deuses, o próprio ordenador social. 

Derrida em seguida discute a localização desse princípio e toda sua 

complexidade. Menciona a dificuldade de se arquivar o próprio conceito de 

arquivo. É um conceito que nos chega carregado de esquecimento: 

 

De certa maneira, o vocábulo remete bastante bem, como temos razões de 
acreditar, ao arkhê no sentido físico, histórico ou ontológico; isto é, ao originário, 
ao primeiro, ao principal, ao primitivo, em suma, ao começo. Porém, ainda mais, 
ou antes ainda, “arquivo” remete ao arkhê no sentido nomológico, ao arkhê do 
comando (Derrida, 1995/2001, p.12). 
 

                                                 
128 Na verdade, Mal de Arquivo foi uma conferência proferida no dia cinco de junho de 1994 em 
Londres, num colóquio internacional intitulado “Memória: a questão dos arquivos” organizado por 
René Major e Elizabeth Roudinesco. O título inicial da conferência foi O Conceito de Arquivo. 

Uma impressão freudiana modificado posteriormente para Mal de Arquivo: uma impressão 

freudiana. 
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A palavra arquivo provém do grego arkheîon que designa a casa onde 

residiam os arcontes, isto é, os magistrados superiores que comandavam a ordem 

política. Por conta de sua autoridade reconhecida os arcontes depositavam em seus 

próprios domicílios os documentos oficiais. Assim, os arcontes foram os primeiros 

guardiões desses arquivos. “Não eram responsáveis apenas pela segurança física 

do depósito e do suporte. Cabiam-lhes também o direito e a competência 

hermenêuticos” (Derrida, 1995/2001, p. 12 e 13). Esses documentos que 

continham as leis, para serem guardados e preservados, necessitavam assim de 

“um guardião e uma localização” (Ibid., p.13). Desta forma, nasciam os arquivos, 

nessa domiciliação das leis e seus documentos. Diz-nos Derrida: 

 

Esta função arcôntica não é somente topo-nomológica. Não requer somente que o 
arquivo seja depositado em algum lugar sobre um suporte estável e à disposição 
de uma autoridade hermenêutica legítima. É preciso que o poder arcôntico, que 
concentra também as funções de unificação, identificação, classificação, caminhe 
junto com o que chamaremos o poder de consignação (Derrida, 1995/2001, p.13). 

 

O princípio de consignação é o princípio de uma unidade, de uma reunião. 

Consignar aqui, portanto, não é apenas confiar algo, depositando-o em algum 

lugar, mas também formar uma unidade de configuração. “Num arquivo, não deve 

haver dissociação absoluta, heterogeneidade ou segredo que viesse a separar 

(secernere), compartimentar de modo absoluto” (p.14). 

 Derrida chama a atenção para os lugares que questionam esse princípio de 

consignação e o ameaçam com o secreto e o heterogêneo, com o que arquivado 

escapa e altera o arquivo. A psicanálise é, com certeza, um desses lugares. Toda 

ordem do arquivo é colocada em questão pela psicanálise. Derrida apresenta então 

seu desejo de discutir três teses as quais possuem um traço em comum. Elas dizem 

respeito “à impressão que, a meu ver, a assinatura freudiana deixou sobre seu 

próprio arquivo, sobre o conceito de arquivo e arquivamento, o que é o mesmo que 

dizer, inversamente e por contragolpe, sobre a historiografia” (Derrida, 1995/2001, 

p.15). 

 O filósofo pede licença para um exergo e começa apontando a 

característica arquiviolítica da pulsão de morte: 
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Ela trabalha, mas, uma vez que trabalha em silêncio, não deixa nunca nenhum 
arquivo que lhe seja próprio. Ela destrói seu próprio arquivo antecipadamente (...) 
Ela trabalha para destruir o arquivo: com a condição de apagar, mas também com 

vistas a apagar seus “próprios” traços – que já não podem desde então serem 
chamados “próprios”. (...) A pulsão de morte sempre foi, por vocação, silenciosa, 
destruidora do arquivo (Derrida, 1995/2001, p.21). 

  

Contudo, existe uma exceção que é o intrincamento da pulsão de morte 

com o colorido do erotismo. A pulsão de morte não deixa arquivo exceto quando 

mascarada pelo erotismo. “Não deixa como herança senão seu simulacro erótico, 

seu pseudônimo em pintura, seus ídolos sexuais, suas máscaras de sedução: belas 

impressões” (Ibid., p.22). 

 A pulsão de morte, na sua radicalidade, apaga também aquilo que não se 

poderia arquivar ou reduzir à memória. Ou seja, a pulsão de morte impede o 

próprio arquivo de existir, pois este “não será jamais a memória nem a anamnese 

em sua experiência espontânea, viva e interior” (Ibid., p.22). O traço da pulsão de 

morte apenas sobrevive através da máscara ou disfarce erótico.  

 Não há arquivo sem um exterior. O arquivo é hipomnêmico nos indica 

Derrida, e, portanto, exige uma localização exterior que garanta a possibilidade de 

memorização, da reprodução, da repetição, etc. Contudo, a repetição é 

intimamente vinculada à pulsão de morte que é destruidora do arquivo. Então, 

existe um elo entre arquivo e destruição do arquivo: “diretamente naquilo que 

permite e condiciona o arquivamento só encontraremos aquilo que expõe à 

destruição e, na verdade, ameaça de destruição, introduzindo a priori o 

esquecimento e a arquiviolítica no coração do monumento. O arquivo trabalha 

sempre a priori contra ele mesmo” (Derrida, 1995/2001, p.23). O arquivo mais 

além do erótico, fora desse, só nos dá notícia através de suas máscaras eróticas ou 

silêncios demoníacos. 

 Assim, o mal de arquivo é essa ameaça que a pulsão de morte representa 

contra todo princípio, contra todo arquivo. Daí, segundo Derrida, a impressão de 

Freud de que não está escrevendo nada que valha seu esforço de arquivamento em 

1930, ao falar sobre a confecção de seu livro sobre o mal estar na Cultura: 
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Freud não pode justificar a despesa aparentemente inútil de papel, tinta e 
impressão tipográfica, em outras palavras, o investimento de trabalho no arquivo, 
senão alegando a novidade de sua descoberta, a mesma que suscita tanta 
resistência, antes de tudo nele mesmo, e precisamente porque esta pulsão tem a 
vocação silenciosa de queimar o arquivo e levar à amnésia, contradizendo assim o 
princípio econômico do arquivo, tendendo a arruinar o arquivo como acumulação 
e capitalização da memória sobre algum suporte e em lugar exterior (Derrida, 
1995/2001, p.23). 

 
  

 Derrida cita seu trabalho de 1966 (1967) no qual abordou o conceito 

freudiano do traço e onde tentou desenvolver questões a partir do trabalho de 

Freud sobre o Wunderblock (1925). O filósofo não quer retomar as questões de 

então, mas apontar que Freud não dispunha à época dos recursos hoje existentes 

para arquivar ou para servir de modelo ao processo de arquivamento. “Será que 

estas novas máquinas mudam alguma coisa?” (p.25) pergunta Derrida. 

 

Trata-se do futuro, se existe um futuro, nada menos que isto: do futuro da 
psicanálise em sua relação com o futuro da ciência. Tecno-ciência, a ciência só 
pode consistir, em seu próprio movimento, em uma transformação de técnicas de 
arquivamento, de impressão, de inscrição, de reprodução, de formalização, de 
codificação e de tradução de marcas (Derrida, 1995/2001, p.26). 

 
 

 A partir desse ponto Derrida nos indica duas ordens de questões. A 

primeira delas envolvendo a relação do aparelho psíquico tal como concebido por 

Freud e as novas técnicas de arquivo, o “sistema ao mesmo tempo mnêmico e 

hipomnésico que Freud queria descrever com o “bloco mágico”, resiste ou não à 

evolução da tecno-ciência do arquivo” (Ibid., p.27). Toda tecnologia hoje 

disponível representaria melhor o aparelho psíquico ou o afetaria diferentemente? 

Quais as novas formas de arquivo e até que ponto o arquivar é modificado por 

elas? 

 A segunda questão derridiana aponta para a relação entre as técnicas de 

arquivo e o próprio arquivo. Utilizando o recurso do e-mail como exemplo, 

Derrida nos incita a pensar, numa ficção, como teria sido construída a psicanálise 

se Freud e seus interlocutores dispusessem de um recurso como o e-mail! Ou 

como novas formas de arquivo poderiam ter modificado a própria história e 
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conteúdo produzido pela psicanálise através dos mecanismos de seus registros! O 

que está em questão é o fato de que o arquivado não existe separado da técnica de 

arquivamento: 

 

o arquivo, como impressão, escritura, prótese ou técnica hipomnésica em geral, 
não é somente o local de estocagem e de conservação de um conteúdo arquivável 
passado, que existiria de qualquer jeito e de tal maneira que, sem o arquivo, 
acreditaríamos ainda que aquilo aconteceu ou teria acontecido. Não, a estrutura 
técnica do arquivo arquivante determina também a estrutura do conteúdo 
arquivável em seu próprio surgimento e em sua relação com o futuro. O 
arquivamento tanto produz quanto registra o evento (Derrida, 1995/2001, p. 29) 

 
  
 Derrida afirma que a psicanálise tornou-se uma teoria do arquivo e não 

somente uma teoria da memória. Retornando ao Bloco Mágico, o filósofo mostra 

que esse incorpora sob a forma de uma pulsão de destruição uma pulsão de 

arquivo (p.32). O mal de arquivo articula-se com a finitude para além de todo 

recalque, indicando um arquivar ligado a outras formas de esquecimento, e 

indicando que não haveria mal de arquivo sem a ameaça da pulsão de morte. A 

finitude radical comanda, desta forma, o desejo de arquivo. 

 

Não haveria certamente desejo de arquivo sem a finitude radical, sem a 
possibilidade de um esquecimento que não se limita ao recalcamento. Sobretudo, 
e eis aí o mais grave, além ou aquém deste simples limite que chamam finitude, 
não haveria mal de arquivo sem a ameaça desta pulsão de morte, de agressão ou 
de destruição. Ora, esta ameaça é in-finita: ela varre a lógica da finitude e os 
simples limites factuais, a estética transcendental, ou seja, as condições espaço-
temporais da conservação (Derrida, 2001/1995, p.32). 

 

 Derrida, em seguida, afirma ter condensado três sentidos para a palavra 

impressão. O primeiro deles estaria ligado à impressão escritural ou tipográfica e 

coloca uma série de questões teóricas da obra de Freud: a distinção entre 

Verdrängung e Unterdrückung
129

 e toda a relação entre os diferentes lugares do 

                                                 
129 Segundo o Vocabulário de Psicanálise de Laplanche e Pontalis Unterdrückung algumas vezes 
foi traduzido erradamente como sinônimo de recalque (Verdrängung). Em sentido amplo esses 
autores definem o termo como “operação psíquica que tende a fazer desaparecer da consciência um 
conteúdo desagradável ou inoportuno: idéia, afeto, etc”; já em sentido mais restrito haveria duas 
acepções distintas do recalque “ou pelo caráter consciente da operação e pelo fato de o conteúdo 
reprimido se tornar simplesmente pré-consciente e não inconsciente; ou, no caso da repressão de 
um afeto, porque este não é transposto para o inconsciente mas inibido ou mesmo suprimido” 
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aparelho psíquico como forjando uma complexidade crescente do “imprensar 

psíquico”. “Esta problemática da impressão desencoraja quem quer que busque 

privilegiar uma perspectiva. Pois se confunde com toda a obra de Freud, quer se 

trate de memória, coletiva ou individual, de censura ou de recalque, de dinâmica, 

de tópica ou de economia, dos sistemas ICS ou PCS, de percepção, de traço 

mnêmico” (p.42). 

  O segundo sentido está ligado à dificuldade de um conceito de arquivo que 

segundo Derrida Freud não formulou130. Mesmo assim, a psicanálise teria, 

segundo Derrida, formulado uma nova teoria do arquivo. Teoria que está 

intimamente ligada à pulsão de morte sem a qual não haveria nenhum desejo ou 

possibilidade de arquivo, mas que também guarda “um certo peso de impensado” 

(p.44). O arquivar carrega todas as aporias que Derrida denuncia desde o início de 

seu trabalho de desconstrução do logocentrismo. Como evocar um arquivado cujo 

ato de arquivar instaura uma différance? Como evocar um arquivado que porta em 

seu seio um silêncio destruidor? Uma queima de arquivo no próprio momento do 

arquivar! A introdução de um enigma indissolúvel na origem do arquivamento! 

Sem que se possa efetivamente separar arquivamento, arquivo e arquivado! 

 Um terceiro sentido para a palavra impressão estaria articulado ao próprio 

nome Freud, “a impressão deixada por Sigmund Freud, a partir da impressão 

deixada nele, inscrita nele a partir de seu nascimento e sua aliança, a partir de sua 

circuncisão, através da história, manifesta ou secreta, da psicanálise, da instituição 

e das obras, passando pela correspondência pública ou particular, incluindo-se aí a 

carta de Jakob Shelomoh Freud à Shelomoh Sigmund Freud em memória dos 

signos ou penhores da aliança que acompanhava a “pele nova” de uma Bíblia” 

(Derrida, 1995/2001,p. 45). Recusar, por repressão ou recalque, Unterdrückung ou 

                                                                                                                                       
(Laplanche e Pontalis, 1991/1967, p. 457). A tradução para o português, fornecida pelo 
Vocabulário de Psicanálise, é repressão. Derrida não aprofunda a questão em seu trabalho, mas 
aponta sua relevância: “Este é um dos muitos temas que não poderemos tratar aqui. Como será que 
os arquivistas ou historiadores clássicos consideravam, em sua epistemologia, em sua 
historiografia, em suas operações, assim como em seus objetos, esta distinção entre recalque e 
repressão? Entre repression e répression, entre Verdrängung e Unterdrückung, entre repression e 
supression? Se esta distinção tem alguma importância, bastaria para revolucionar a paisagem 
tranquila de todo saber histórico, de toda historiografia e até mesmo de toda “scholarship” 
consequente” (Derrida, 2001/1995, p. 43). 
130 Derrida afirma que tampouco ele o formulou. 
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Verdrängung, a marca deixada por Freud, sua impressão, já é endossar a 

psicanálise e arquivá-la num arquivo que não se esgota num conceito científico 

como estabelecido pelo paradigma moderno ou pelo logocentrismo, ambos 

fundados na filosofia, na metafísica. E essa contradição está no cerne da própria 

psicanálise como teoria e prática. 

 Derrida propõe pensar as possibilidades que a psicanálise acarreta em 

termos de uma discussão sobre as formas de arquivo. O psicanalista encontra 

arquivos onde o historiador nada vê porque encontra rastros que a consciência não 

pode acessar ou evocar e que compõem, nas diferentes manifestações do 

inconsciente, um arquivo que para o “historiador comum” – termo de Derrida – 

não serve. Segue-se a isso um debate com o historiador Yerushalmi sobre o 

assassinato de Moisés tal qual construído por Freud. Para a psicanálise a simples 

intenção de matar Moisés já deixaria um arquivo. O fato de não haver evidências 

materiais não exclui o arquivo desse desejo de assassinar - recalcado, suprimido - 

nem seus efeitos. Essa é a diferença apontada por Derrida entre Freud e o 

historiador comum. E, a partir disso, Derrida articula a lógica do inconsciente com 

a questão da realidade virtual: 

 

A intenção de matar [Moisés] foi efetiva, a passagem ao ato também, e isto 
deixou um arquivo e, mesmo que não houvesse ocorrido a passagem ao ato, o 
inconsciente teria podido preservar o arquivo da pura intenção criminosa de sua 
suspensão ou de seu recalque. (...) Chegará o momento de aceitar um grande 
remanejamento em nosso arquivo conceitual e cruzar uma “lógica do 
inconsciente” com um pensamento do virtual que não seja mais limitado pela 
oposição filosófica tradicional do ato e da potência (Derrida, 1995/2001, p. 86 e 
87). 

  

 Ou seja, existe todo um arquivamento que escapa ao factual, ao 

historiográfico, ao resto efetivo e concreto, escapa a todo um pensamento que 

supõe um fora objetivamente acessível, que possa ser registrado sem confusão, 

sem différance, sem alteração, sem mal de arquivo. Esse arquivado é, levando-se a 

sério Freud e Derrida, um resto de outra ordem que indica a origem impossível, o 

cerne do desejo ou, com sérias ressalvas, uma outra forma de verdade não factual, 

efetiva ou objetiva que está no cerne da nossa construção cultural. A poesia, como 
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re-velação, acessa arquivos que permaneciam virtuais e possibilita re-escrever a 

história, mas como novo envio, nova remessa a chegar, outro mesmo impossível. 

A poesia redescreve caminhos já percorridos e arquivados, porém inexistentes para 

uma efetividade positivista, para uma presença. O que emerge é re-lançamento, 

mas é também lançamento originário da vida, mesmo que esse ponto zero 

permaneça impossível como um presente localizável no passado. A poesia 

denuncia que toda letra é um envio que porta uma différance, mas também um 

arquivo virtual a ser re-velado a seguir, quando chegar, no futuro. Contudo, 

quando o futuro chegar ele não será um presente, tampouco o passado será 

totalmente iluminado, a iterabilidade, isto é, a repetição diferida e fundante da 

disseminação continua. A poesia sempre esfregou isso nos olhos arrogantes que 

pretendiam tudo ver – e arquivar em seguida - através das luzes miraculosas da fé, 

no âmbito do divino ou da ciência. Contudo, fora do niilismo, a poesia é grito, 

emergência pulsional em processo primário, palavra que é ato fundante, traço a 

seguir viagem, amor perdido desde sempre que ainda pode causar amar, repetição 

diferida do principiar e seu arquivamento caleidoscópico e palimpséstico. 

Derrida mostra então como Yerushalmi não pode ler Freud sem, na cena 

dessa leitura, se imiscuir, sem inscrever-se no próprio texto de Freud. Ao tentar 

fazer um arquivo do arquivado faz isso se misturando com o novo arquivado. 

Derrida aponta a própria cena da escritura de Yerushalmi como um performativo 

disso que ele gostaria de evitar. “Não há meta-arquivo” (Derrida, 1995/2001, p. 

88). Essa possibilidade do que seja meta é vedada pela différance, pela estratégia 

da escritura que permeia nossa produção da vida. Não existe, a rigor, a leitura de 

um texto se um texto é entendido como algo que em algum momento chega em 

definitivo. Derrida afirma, portanto, que a designação é consignação. “O arquivista 

produz arquivo, e é por isso que o arquivo não se fecha jamais. Abre-se a partir do 

futuro” (Derrida, 1995/2001, p. 88). Todo símbolo é um depósito, um envio, uma 

garrafa que segue chegando e, em momento algum, como dissera Crátilo, existe o 

mesmo rio, nem por uma vez. O instante poético é a recusa do mesmo rio 

conforme estabelecido num determinado contexto, mas a re-velação poética, não é 
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revelação da coisa e sim um momento especial na deriva do traço, da marca, do 

risco, da letra no seu trajeto inantecipável. Um momento de re-velação e prazer. 

Derrida discute a seguir, não sem mostrar os caminhos percorridos por 

Yerushalmi, por que este, para interrogar as relações entre Freud, a ciência e a 

judeidade, inova e pede ao espectro de Freud “uma resposta confidencial cujo 

arquivo ele [Freud] não desvelará nunca” (Derrida, 1995/2001, p. 110). E o 

filósofo responde que é porque a estrutura do arquivo é espectral, “nem visível 

nem invisível, traço remetendo sempre a um outro cujo olhar não saberia ser 

cruzado (...), pois o motivo espectral põe bem em cena esta fissão disseminante 

que afeta desde o princípio, o princípio arcôntico, o conceito de arquivo e o 

conceito em geral” (Ibid., p. 110 e 111). Ora, o que Derrida vai indicar a seguir é a 

problemática do conceito na obra de Freud, o mal de arquivo em Freud, articulado 

a uma contradição que não posso deixar de apontar como parte efetiva da 

importância da obra freudiana: 

 

As teses freudianas são fendidas, divididas, contraditórias como os conceitos, 
começando pelo conceito de arquivo. Assim se passa com todos os conceitos: 
sempre se deslocando, porque não fazem nunca um consigo mesmo. O mesmo 
acontece com a tese que dispõe destes conceitos, da história destes conceitos e sua 
formação, assim como seu arquivamento (Derrida, 1995/2001, p. 110). 
 

Como uma grande poesia que vai atravessando gerações, a obra de Freud 

segue causando os mais diferentes e interessantes desdobramentos conforme o seu 

entrelaçamento com outros. Ou seja, conforme o seu rearquivamento, processo 

incessante de um mal, nomeado por Derrida como mal de arquivo e que, 

ininterruptamente, emerge no seio da psicanálise. Ora, Freud trata de arquivos que 

são fantasmagóricos, sem objetividade efetiva, mas que são absolutamente reais. 

Como pode Freud, se o situamos como um cientista, tratar de fantasmas, de 

arquivos cujo rastro não pode ser historicizado? Ora, a minha resposta está na 

poesia como lugar privilegiado para o registro dessa experiência humana, do seu 

mais importante aspecto, que vem sendo enclausurado pelo pensamento 

logocêntrico. Esse arquivamento poético dá voz aos fantasmas, aos delírios, aos 

sonhos, com força de verdade, como envio ao futuro, como postergação da 
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plenitude, como posteridade, mas acima de tudo como desejo de continuar 

buscando a parte estranha, a parte perdida, a parte queimada, recalcada, suprimida, 

do arquivo. O mal de arquivo é esse processo virulento e apaixonado: 

 

A perturbação do arquivo deriva de um mal de arquivo. Estamos com mal de 
arquivo (en mal d’arquive). Escutando o idioma francês e nele, o atributo “en mal 

de”, estar com mal de arquivo, pode significar outra coisa que não sofrer de um 
mal, de uma perturbação ou disso que o nome “mal” poderia nomear. É arder de 
paixão. É não ter sossego, é incessantemente, interminavelmente procurar o 
arquivo onde ele se esconde. É correr atrás dele ali onde ele se anarquiva. É 
dirigir-se a ele com um desejo compulsivo, repetitivo e nostálgico, um desejo 
irreprimível de retorno à origem, uma dor da pátria, uma saudade de casa, uma 
nostalgia do retorno ao lugar mais arcaico do começo absoluto. Nenhum desejo, 
nenhuma paixão, nenhuma pulsão, nenhuma compulsão, nem compulsão de 
repetição, nenhum “mal de”, nenhuma febre, surgirá para aquele que, de um modo 
ou de outro, não está já com o mal de arquivo. Ora, o princípio da divisão interna 
do gesto freudiano e portanto do conceito freudiano do arquivo é que no momento 
em que a psicanálise se formaliza as condições do mal de arquivo e do arquivo ele 
próprio, repete a mesma coisa à qual resiste ou que faz objeto (Derrida, 
1995/2001, p. 118 e 119). 

 
 O que está em jogo é o desaparecimento do arquivado no ato de arquivar, e 

ninguém mais do que Freud desdobrou num pensamento as diferentes formas de 

“memorizar esquecendo”, em diferentes graus, profundidades, tempos e espaços. E 

ao mesmo tempo, dentro de um projeto de buscar arqueologicamente esses 

arquivamentos, sabendo ou sentindo essa contradição em seu objeto. Objeto 

estranho a uma ciência positiva, a uma historiografia factual, a uma realidade cuja 

verdade é a efetividade. A psicanálise porta em seu seio essa contradição, esse 

estranhamento e, talvez, por isso, as pessoas em análise esbarrem131 na poesia. A 

poesia como possibilidade mais fértil para re-velar o que do arquivado segue 

chegando como questão, como estranho, como enigma, como sintoma, como 

assombração. Casas mal assombradas não são habitáveis e é poeticamente que 

podem vir a ser habitadas. Mas, esse trabalho é sem fim, a poesia, psicanalítica ou 

não, é interminável. 

 Segundo Derrida (1995/2001), Freud buscou incessantemente tornar os 

fantasmas compreensíveis cientificamente, mas esse trabalho mostrou-se 

                                                 
131 Perguntava-me na introdução desse trabalho por que as pessoas em análise aproximam-se ou 
esbarram no poético, na poesia. 
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interminável, pois na seqüência de arquivos, a estrutura arquivante destrói e 

questiona as próprias possibilidades de uma efetividade total. A pulsão de morte é 

o conceito para o que não se pode parar de tentar entender e, talvez por isso 

mesmo, seja um conceito fundamental mas fantasmagórico, e cuja destinação é 

aberta, inclusive, na mais funesta repetição. A poesia dá voz a esse impossível que 

Freud tanto quis teorizar e que, desde cedo sabia, estava, em seu tempo, nas mãos 

dos poetas, dos poetas de todo dia, especialmente das crianças. O esforço 

freudiano por abordar cientificamente essa origem impossível de todo desejo cujo 

arquivo no ato de arquivar já porta uma diferenciação, uma novidade, mas também 

um apagamento; talvez, em termos epistemológicos, esse esforço tenha como 

grande desdobramento a urgente necessidade de se incluir os fantasmas e desejos 

dos cientistas naquilo que se chama, ainda, ciência. No caso do presente trabalho, 

poesia é, antes de todos os achados teóricos e históricos sobre a poesia, uma 

palavra e uma ação muito especiais para mim, como modalidade especial e 

frutífera, a mais frutífera, para arquivar e re-velar o meu desejo por conhecer a 

origem da vida e suas repetições. Nos diz Derrida, 

 
Freud quer exumar uma impressão, quer exibir uma marca mais arcaica do que 
aquela com a qual se ocupavam outros arqueólogos de todos os tipos, os da 
literatura e os da ciência objetiva clássica, uma marca singular a cada vez, uma 
impressão que não fosse quase um arquivo, mas que se confundisse com a pressão 
do passo que deixa sua marca ainda viva sobre um suporte, uma superfície, um 
lugar de origem. Quando o passo ainda é um com o subjetível. No momento em 
que o arquivo impresso não se destacou ainda da impressão primeira em sua 
origem singular, irreproduzível e arcaica. No instante em que a marca ainda não 
foi deixada abandonada pela pressão da impressão. No instante da pura auto-
afetação, na indistinção entre o ativo e o passivo, o que toca e o que é tocado 
(Derrida, 1995/2001, p. 126). 
 

 Esse lugar ideal, no qual impressão e arquivo são uma única e mesma 

coisa, é justamente a utopia filosófica presente na pergunta “o que é?”. Freud, 

desbravador do inconsciente, complexifica a investigação, a pesquisa, a busca de 

conhecimento, mostrando, através de bem elaborada e complexa teoria, porém e 

por isso calcada na contradição, como o processo de viver e arquivar, isto é, a 

construção do viver e da memória na história, porta um umbigo, um desconhecido, 

um interminável em toda análise que a consciência pode fazer. O lugar do poético 
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é um ponto de pasmo e perplexidade, de estranheza, e, portanto, lugar que exige 

um re-arquivamento, alterando arquivo e arquivado e chegando mais perto, por 

uma re-velação no uso da própria linguagem, desse ponto impossível onde 

impressão, sensação, vivência e arquivo seriam UM. Contudo, esse um é a 

nostalgia da verdade, o sonho de uma origem, a miragem de um sentido maior, o 

medo, enfim, da morte absolutamente desconhecida. Arquivar é queimar arquivos 

e segue chegando o segredo interminável do que o fogo não deixou sequer as 

cinzas. Por fim, remetendo aos segredos de Freud, os segredos secretos para ele 

mesmo, Derrida afirma: 

  

Perguntar-nos-emos sempre o que foi possível, neste mal de arquivo, queimar. 
Perguntar-nos-emos sempre, para partilhar com compaixão este mal de arquivo, o 
que queimou de suas paixões secretas [de Freud], de sua correspondência, de sua 
“vida”. Queimar sem ele, sem resto e sem saber. Sem resposta possível, espectral 
ou não, aquém ou além de uma repressão, na outra borda do recalque, o originário 
ou o secundário, sem um nome, sem o menor sintoma e nem mesmo uma cinza 
(Derrida, 1995/2001, p.129). 
 

Desta forma, não existe texto – ou fala - que seja pleno, pois toda escritura, 

todo arquivamento, toda memória implicam numa perda, numa diferença, num 

envio e num desdobramento imprevisíveis. É por isso que a marca inaugural é 

situada por Derrida como arqui-origem ou arqui-rastro, um momento suposto de 

um presente efetivamente presente, contudo, o enigma dessa origem segue se 

relançando através dos segredos – recalcados, suprimidos, queimados – que todo 

arquivo, que toda memória, que toda história, portam. Em Análise Terminável e 

Interminável, de 1937, Freud nos diz o seguinte, numa metáfora para o processo de 

recalcamento: 

 

Imaginemos o que poderia ter acontecido a um livro, numa época em que os livros 
ainda não eram impressos em edições, mas redigidos individualmente. 
Suponhamos que um livro desse tipo contivesse afirmações que, em épocas 
posteriores, fossem consideradas indesejáveis (...) Nos dias de hoje, o único 
mecanismo defensivo de que a censura oficial poderia valer-se seria o de 
confiscar e destruir todos os exemplares da edição inteira. Naquela época, 
contudo, diversos métodos eram utilizados para tornar inócuo o livro. Uma das 
maneiras seria riscar cerradamente as passagens ofensivas, de modo a ficarem 
ilegíveis. Nesse caso, elas não poderiam ser transcritas, e o copista seguinte do 
livro produziria um texto inatacável, mas com lacunas em certas passagens, e, 
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assim, nestas, ele poderia ser ininteligível. Outra maneira, contudo, se as 
autoridades não se satisfizessem com isso, mas desejassem ocultar também 
qualquer indicação de que o texto fora mutilado, seria, para elas, passar a 
deformar o texto. Palavras isoladas seriam deixadas de fora ou substituídas por 
outras, e novas frases seriam interpoladas. Melhor do que tudo, toda a passagem 
seria apagada e colocadas em seu lugar outras novas dizendo exatamente o 
oposto132. O transcritor seguinte poderia então produzir um texto que não 
despertaria suspeita, mas que seria falsificado. Ele não mais conteria o que o autor 
desejara dizer, no sentido da verdade (Freud, 1937a, p.269). 
 
 
O que Derrida acentua é que a memória é inaugurada pela diferença entre 

os traços originários – a Bahnung freudiana - e que cada novo traço desdobra a 

memória/história de forma a que algo seja queimado e retranscrito. Freud aponta 

diferentes modos para o psiquismo “esquecer”, “misturar” ou “confundir” esses 

traços. Indica também que o trabalho do analista começa com uma reconstrução do 

passado do paciente que contenha alguma “verdade histórica133”, mas não toda a 

verdade. Mesmo que Freud (1937b) considere que todo elemento ou 

acontecimento essencial está registrado, arquivado, de alguma forma, mesmo que 

submetido a complexos processos de negação e disfarce, ele reconhece que o 

objeto da psicanálise possui uma complexidade maior que o do arqueólogo com 

quem, algumas vezes, comparou o trabalho do analista: 

 

Todos os elementos essenciais estão preservados; mesmo coisas que parecem 
completamente esquecidas estão presentes, de alguma maneira e em algum lugar, 
e simplesmente foram enterradas e tornadas inacessíveis ao indivíduo. Na 
verdade, como sabemos, é possível duvidar que alguma estrutura psíquica possa 
realmente ser vítima de destruição total. Depende exclusivamente do trabalho 
analítico obtermos sucesso em trazer à luz o que está completamente oculto. Há 
apenas dois outros fatos que pesam contra a extraordinária vantagem que assim é 
desfrutada pelo trabalho de análise [em relação ao trabalho do arqueologista], a 
saber, que os objetos psíquicos são incomparavelmente mais complicados do que 
os objetos materiais do escavador, e que possuímos um conhecimento insuficiente 
do que podemos encontrar, de uma vez que sua estrutura mais refinada contém 
tanta coisa que ainda é misteriosa (Freud, 1937b, p.294). 

                                                 
132 Na literatura recente quem melhor exemplifica isso é José Saramago no seu excelente História 

do Cerco de Lisboa. Por motivos que não se esclarecem totalmente, o revisor de um livro sobre a 
História de Portugal decide inserir um “não” numa passagem crucial sobre o auxílio dos cruzados 
europeus aos portugueses na expulsão dos mouros da Península Ibérica. Esse “não” que se refere ao 
auxílio dos cruzados altera toda a História de Portugal, todo arquivo dessa história. 
133 Indica também, em Construções em Análise, que a força do delírio estaria na sua relação com 
um traço de verdade histórica. É nítido que o que seja “verdade histórica” é posto em questão por 
toda teoria psicanalítica da memória. 
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A complexidade de uma história que é escrita e reescrita incessantemente, 

sujeita aos mais variados modos de recalque e negação, sujeita ao próprio jogo da 

escritura e a différance que insere um espaçamento e uma temporalidade que 

eliminam qualquer possibilidade positiva de uma afirmação estável, presente e 

definitiva, fazem com que a investigação do inconsciente envolva uma gama 

infinitamente complexa de rearticulações do que é vivenciado. Não existe 

linearidade nem lógica – no sentido tradicional do termo - nesse processo porque, 

como mostrou Freud em sua obra, especialmente na sua Traumdeutung, os 

caminhos pelos quais um material pode ser deformado, misturado, mascarado são 

infindáveis. Além disso, o silêncio da pulsão de morte, o arquivo daquilo que 

recusa arquivamento, daquilo que mesmo após toda re-velação segue como destino 

maléfico e inexplicável, esse fogo que arde, todo esse processo exige não apenas 

uma perscrutação analítica entendida no sentido mais racional, mas uma grande 

poesia, tanto singular como coletiva, uma poesia que re-vele, que lance ao futuro a 

semente impossível de novas poesias como os futuros amantes134 de Chico 

Buarque que se amarão com o amor outrora recusado pela amada do poeta. 

Derrida (1976), em Fors, prefácio escrito ao livro Le Verbier de L’Homme 

aux Loups de Nicolas Abraham e Maria Torok, empreende um exercício poético, 

ficcional, intentando exemplificar a complexidade da tessitura desses 

desdobramentos e retranscrições na constituição de uma cripta135 no psiquismo, 

nesse exercício, a partir do famoso caso clínico de Freud, o Homem dos Lobos. A 

cripta é uma estrutura que sepulta em segredo, um desejo inconciliável com o eu, 

transmitido inconscientemente por um outro, no caso de Sergei, o homem dos 

lobos, pela sua irmã. Todavia, esse encriptamento se faz numa escritura específica 

cuja arquitetura extremamente complexa, atravessada por ângulos, quebras, zigue-

zagues, na articulação das partes de palavras dos diferentes idiomas falados pelo 

                                                 
134 Ver epígrafe. 
135 Crípta é um conceito introduzido na psicanálise por Abraham e Torok, discípulos de Férenczi. 
Sucintamente, a cripta é um enclave no seio Eu, oriunda de uma incorporação, cuja arquitetura 
resultante sepulta e preserva um gozo clandestino e interditado. O mais importante no presente 
trabalho é a imagem com que Derrida figura a cripta, como um complexo poliedro que articula uma 
série de cacos em zigues-zagues, angulações e fronteiras extremamente complexas. 
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paciente russo, enquista-se no eu como um hieróglifo – a cripta - absolutamente 

estranho ao seu portador. A constituição da cripta constitui um fórum - fors - 

único, marcado por uma complexa retranscrição, marcada por um arquivamento 

que não pode ser meramente traduzido numa substituição metafórica, muito menos 

desvelado por uma reconstituição histórica. Esse enquistamento no seio do eu 

constitui um puzzle e caracteriza-se por uma arquitetura inacessível a todo esforço 

analítico que fique restrito ao lógico-racional e factual histórico. As palavras do 

vocabulário do homem dos lobos são estilhaçadas e reconfiguradas nesse poliedro 

hieroglífico cuja decifração só pode ser poética. 

 Independentemente de todas as questões metapsicológicas que a noção de 

cripta coloca à teoria psicanalítica, o importante, aqui, é que ela apresenta mais 

uma forma de arquivamento que porta um impossível cujos efeitos seguem 

chegando na vida do sujeito. Quanto mais estranho, quanto mais clandestino, 

quanto menos cabível dentro das arquiteturas pedominantes na ordenação de tal e 

qual mundo ou grupo social, mais fundamental será o papel da poesia como 

possibilidade de abrir-se algo dessa cripta, desse arquivo, desse estrangeiro 

visceral, sem que uma catástrofe aconteça na vida de seu portador, indivíduo ou 

grupo. Derrida frisa com veemência que o desmonte da cripta, a re-construção de 

seus ângulos, escansões, recortes e colagens de palavras estilhaçadas, é 

absolutamente poética, e que a verdade poética assim erigida nada perde ao 

romper com a verdade científica que ingenuamente acredita-se objetiva ou realista. 

Elogiando Nicolas Abraham o filósofo afirma que este “n’a cesse d’éprouver la 

necessite, pour le nouveau type de scientificité et de vérification requis par la 

psychanalyse, du texte mytho-poétique” (Derrida, 1998/1976, p.37). Assim, a 

cripta, com suas passagens secretas, seus zigues-zagues, toda uma circulação 

clandestina, numa arquitetura caleidoscópica, poliédrica, disseminatória, num 

cruzamento de diferentes línguas e transmitindo um gozo inaceitável do 

inconsciente do outro, sepulta uma catástrofe que só pode ser abordada por 

caminhos poéticos, para a qual não existe outra possibilidade de investigação que 

não seja a criativa.  
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Numa conferência mais recente, proferida em 1997, em Cerisy, intitulada 

L’Animal que donc je suis. (À suivre), O Animal que logo sou (A seguir), 

Derrida joga o tempo inteiro com as palavras nu e nudez. Ele abre sua conferência 

dizendo que gostaria de se entregar a palavras nuas e avisa que falará do nu em 

filosofia desde a Gênese. O filósofo presta agradecimentos e, dentro da idéia de 

que o homem é um animal autobiográfico, traça um histórico de sua produção até 

esse momento. Valoriza, no seu percurso, o inantecipável, o que só se compreende 

retroativamente (influência ou encontro com o Nächtraglichkeit de Freud). 

Derrida então traz uma cena marcante, o instante em que, nu, percebe que é 

olhado por um animal, seu gato. “Freqüentemente me pergunto, para ver, quem 

sou eu – e quem sou eu no momento em que, surpreendido nu, em silêncio, pelo 

olhar de um animal, por exemplo, os olhos de um gato, tenho dificuldade, sim, 

dificuldade de vencer um incômodo” (Derrida, 1999/2002, p.15). O homem sente 

vergonha, nu diante do gato que o olha para ver. Mas, sente também vergonha da 

sua vergonha. 

A partir dessa cena ele levanta a questão de que a nudez é um dos próprios 

do homem. O animal sendo nu desconhece a nudez e logo, conclusão metafísica, o 

Bem e o Mal. “Assim, nus sem o saber, os animais não estariam, em verdade, nus. 

Eles não estariam nus porque eles são nus” (Ibid., p.17). Portanto, o vestuário, 

conseqüência da nudez, seria outro dos próprios do homem, mesmo que se fale 

menos disso “do que da palavra ou da razão, do lógos, da história, do rir, do luto, 

da sepultura, do dom etc” (Derrida, 1999/2002, p.17). 

Por ser nu, sem existir na nudez, o animal não se sente nem se vê nu. Já o 

animal homem, conhecendo a nudez, confecciona roupas, pois se tornou um ser 

pudico. Derrida aponta uma relação entre vestimenta e técnica, entre o pudor e a 

técnica. A tecnologia seguiria a nudez e o pudor136.  

 

Diante do gato que me olha nu, teria eu vergonha como um animal que não tem o 
sentido de sua nudez? Ou, ao contrário, vergonha como um homem que guarda o 
sentido da nudez? Quem sou eu então? Quem é este que eu sou? A quem 
perguntar, senão ao outro? E talvez ao próprio gato?” (Derrida, 1999/2002, p.18). 

 

                                                 
136 Que imprevisível seguirá os avanços tecnológicos mirabolantes desse início de século XXI? 
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Derrida faz questão de pontuar que está falando de um gato real e não de 

uma figura de gato. Cita Montaigne como um grande anticartesiano (p.19). 

“Montaigne zomba da “impudência humana sobre os próprios animais” e da 

imaginação do homem quando este pretende, por exemplo, saber o que se passa na 

cabeça dos animais” (p. 20). Depois da crítica de Montaigne ao pensamento que se 

atribui um saber sobre o animal, sobre o que se passa com o animal e o destitui de 

uma possibilidade de pensamento e respostas próprios, Derrida segue evocando 

gatos da poesia como os de Baudelaire, de Rilke ou de Buber. “Literalmente, ao 

menos, esses gatos de poetas e filósofos não falam” (p.21). E depois afirma algo 

precioso: 

 

Pois o pensamento do animal, se pensamento houver, cabe à poesia, eis aí uma 
tese, e é disso que a filosofia, por essência, teve de se privar. É a diferença entre 
um saber filosófico e um pensamento poético. O ouriço de O que é a poesia? não 
herdava apenas um pedaço do meu sobrenome. Ele respondia também, à sua 
maneira, ao chamado do ouriço de Alice” (Derrida, 1999/2002, p.22). 
 
O que Derrida aponta é que a filosofia – e também a religião – concedem 

ao ser humano um lugar privilegiado, seja designado por Deus ou derivado de sua 

racionalidade superior, que o faz apto a nomear e entender os animais a partir de 

seu domínio, de seu lugar especial na natureza, como bicho racional e superior. 

Sentir-se olhado pelo gato, estando nu, entregando ao animal nossa ignorância de 

bicho humano, e ao aceitá-la, poder sentir-se olhado pelo bicho gato 

absolutamente outro, que escapa a todas as designações científicas e bíblicas, 

exige do bicho homem usar suas faculdades de forma mais humilde e poética, sem 

a arrogância típica do saber. O que fica claro com essa intervenção de Derrida é 

que existem diferenças irredutíveis entre o bicho homem e o bicho grilo e entre o 

bicho grilo e o bicho cigarra. Efetivamente, o homem não sabe como um gato, um 

grilo ou um outro ser humano o olha. E, por isso, muitas vezes, restringe a 

capacidade de olhar a si mesmo; para evitar o contato com sua ignorância, para 

sentir-se com algum controle, tentando ordenar – Ordem e Progresso bradavam 

os positivistas – e acreditando prever, a partir de seu estreitamento do campo 

visual, o futuro. 
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Se essas diferenças, entre o animal humano, o grilo, a cigarra e o gato, não 

são da mesma ordem, nem podem ser vistas a partir de uma mesma ordem sem o 

risco de uma violência, é preciso reconhecer, como afirma Derrida que, se deus ou 

a ciência concedem ao bicho homem um lugar hierárquico superior, essa é uma 

das maiores besteiras – e bestialidades - próprias do homem137. Justamente, 

perceber-se olhado pelo gato é reconhecer o irredutível e o desdobramento desse 

impossível do outro e da própria nudez sem buscar um lugar especial que nos 

conceda a verdade sobre o outro, a partir da própria nomeação e esquadrinhamento 

científico desse outro e limitação de si próprio. A soberba do logos em relação aos 

animais aponta para uma insensibilidade que todo aquele o qual se permite 

alimentar um traço de poesia em seu ser percebe como bestialidade.  

A poesia não pode oferecer uma verdade objetiva ou efetiva sobre o que vê 

o animal, mas ao criar a partir da possibilidade de ser visto, nu, pelo gato, ela 

costura o que o logos recusa, a própria différance que a existência do gato ou do 

grilo ou do ouriço nos apresentam numa rede complexa onde assinaturas e 

queimas de arquivo cruzam-se caleidoscopicamente. Mais uma vez, a poesia 

ameaça o lugar privilegiado do discurso oficial do conhecimento ao nos remeter 

uma carta que re-vela e não apenas repete. Re-vela o olhar do gato e, adiante, o 

impossível desse olhar que desnuda a própria questão da vida e seu mistério no 

qual estamos inseridos, segundo os modos humanos e com a importância da 

dimensão simbólica, mas ainda assim pertencentes a physis. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
137 Esta concordância do senso filosófico e do senso comum para falar tranqüilamente do Animal 
no singular genérico é talvez uma das maiores besteiras, e das mais sintomáticas, daqueles que se 
chamam homens. (…) Pode-se perguntar por que o último baluarte de um próprio do homem, se 
existe um, a propriedade que em nenhum caso seria atribuída ao animal ou ao deus, nomear-se-ia 
assim a besteira ou a bestialidade (Derrida, 2002/1999, p.77). Talvez, a grande bestialidade do 
Homem seja separar-se radicalmente da Natureza… 
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4.3  

Estados-da-Alma da Psicanálise: O Além do Para Além... 

  

Em julho de 2000, durante os Estados Gerais da Psicanálise, em Paris, 

Derrida fez uma intervenção com o seguinte título: “Estados-da-alma da 

psicanálise: o impossível para além da soberana crueldade”. O filósofo franco-

argelino começa sua fala nesse evento apontando que tanto para Freud como para 

Nietzsche a crueldade não tem termo, ela é sem fim. “Pode-se estancar a crueldade 

sanguinária (...), mas, segundo Nietzsche ou Freud, uma crueldade psíquica aí 

restará para sempre inventando novos recursos. Uma crueldade psíquica será, 

então, certamente, uma crueldade da psique, um estado da alma” (Derrida, 2001, 

p.07). Assim sendo, Derrida interroga se não é justamente a psicanálise o campo 

do discurso que lida ou deveria lidar com essa crueldade inestancável.  

 

Hipótese sobre uma hipótese: se existe alguma coisa de irredutível na vida do ser 
vivo, na alma, na psique e se essa coisa irredutível na vida do vivo é bem a 
possibilidade da crueldade (a pulsão se preferirem do mal pelo mal, de um 
sofrimento que jogaria o jogo do gozo de sofrer de um fazer sofrer ou de um 
fazer-se sofrer pelo prazer), então nenhum outro discurso saberia abrir-se para tal 
hipótese (Derrida, 2001, p.08). 

 

Derrida coloca que a causa da crueldade psíquica cabe à psicanálise e 

depois interroga se haveria algo para além da pulsão de morte ou de posse 

soberana, portanto, o além de uma crueldade que não teria nada a ver com as 

pulsões, nem com os princípios? “É nomeando o além do além do princípio do 

prazer, o para além da pulsão de morte, o para além da pulsão de poder soberano, 

portanto a maneira outra impossível, impossível outro, que eu gostaria de saudar 

os Estados Gerais da Psicanálise” (Derrida, 2001, p.12). Desta forma, o filósofo 

impede uma clausura e propõe ir além de uma noção que já se fez como além do 

princípio que seria organizador da vida segundo a teoria psicanalítica. Ele propõe 

o além do além como desdobramento do discurso freudiano e impede assim sua 

dogmatização, a sua paralisia, o seu fim. 

Analisando a questão das resistências, especialmente no que diz respeito à 

relação da psicanálise com a Globalização, o filósofo aponta que se a psicanálise 
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se opõe aos modelos fisicalistas e espiritualistas soberanos, por outro lado eles 

resistem a ela que nem mesmo os desconstrói: “De fato, no mundo e nas 

comunidades analíticas, esses modelos positivistas ou espiritualistas, esses 

axiomas metafísicos de ética, de direito e de política ainda não afloraram, nem 

sequer foram desconstruídos pela revolução psicanalítica” (Derrida, 2001, p.17). 

Desta forma, Derrida aponta uma resistência da psicanálise a ela mesma, já que 

poderia desconstruir esses discursos soberanos, mas vem se esquivando disso. E, 

peremptório, afirma que a psicanálise deveria ser “sem álibi”, não podendo deixar 

de cumprir seu papel subversivo e questionador desses abusos dogmáticos. 

 
Mas, então, se a globalização do mundo, tal como é, dizem-nos, se ela resiste de 
maneira múltipla à psicanálise, desautorizando-a a tocar nesses axiomas 
fundamentais de ética, direito e política; se, inversamente, a psicanálise resiste de 
maneira múltipla e auto-imunitária, portanto encalhando ao analisar e ao mudar 
esses axiomas, será então que o conceito de resistência, mesmo lá onde ele não 
está tão estratificado e complicado como tentei demonstrar, não é assim tão 
problemático quanto aqueles de soberania e crueldade? (Derrida, 2001, p. 20 e 
21). 

 

A seguir, Derrida comenta a correspondência entre Einstein e Freud sobre a 

guerra: “Por que a Guerra?” O que fazer com essa pulsão de poder ou pulsão de 

crueldade anterior a qualquer um dos princípios – do prazer e da realidade que 

para Derrida – seguindo as indicações freudianas - se articulam em brisura, sem 

uma substituição plena ou subsumissão total de um pelo outro. Nenhuma política 

poderá erradicar essa pulsão anterior e que escapa à lógica dos princípios? 

Derrida abre um parêntesis para saudar o evento e fala sobre a chegada do 

chegante (p.38). O que chega, chega sob a forma do impossível! Assim, o filósofo 

elabora uma crítica a uma psicanálise enclausurada a modelos como a diferença 

sexual pensada a partir de uma oposição binária simples entre o masculino e o 

feminino. O chegante, ele, filósofo, traz uma diferença que interroga o conceito 

que dentro do grupo psicanalítico está reificado – sem que se tenha consciência? 

Também faz um trocadilho no sentido de salvar/saudar os 

psicanalistas/psicanálise. O chegante, com sua diferença, com seu impossível, com 

sua causa, pode salvar. Nesse sentido, o outro ao chegar oferece espaço para a 

poesia e não apenas para a agressão, especialmente o outro que não sabe, o outro 
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que se sente também olhado e interroga, o outro que, sem álibi, sem apelos, 

depara-se com o indecidível em devir, com o além do além... 

Desta forma, na sua fala, Derrida interroga a sua presença nos Estados 

Gerais da Psicanálise, ele um filósofo, por que está ali? E interroga-se sobre o 

tema de sua fala, a crueldade, a pulsão de morte. Mas, busca apontar uma auto-

análise dos Estados Gerais da Psicanálise. Ao lembrar que os últimos estados 

gerais foram convocados pelo rei Luiz XVI138 em 1788, Derrida interroga se essa 

convocação, que resultou no parri-regicídio, era uma tentativa de salvar o reino ou 

não? E esses Estados Gerais de Psicanálise, quem convoca, quem convida, para 

que? (p. 50 e 51). De qualquer forma, perder ou salvar a cabeça do rei estavam 

indissociáveis! 

Nesse sentido, Derrida vem convocar os psicanalistas a participarem de um 

debate do qual são excluídos devido a uma resistência que é interna aos seus 

grupos e instituições. A própria resistência da psicanálise a investigar o que lhe 

cabe: a crueldade e suas manifestações, a soberania, a pena de morte... existe uma 

resistência do mundo à psicanálise, mas existe uma resistência da psicanálise a ela 

mesma. (p.55).   O que a psicanálise teria a nos dizer sobre um conceito de 

crueldade? E sobre a pena de morte? E sobre outros temas atuais e controversos? 

Como a psicanálise se relaciona com o Estado e a sociedade civil? 

 

Em razão de sua própria excepcionalidade, as relações da psicanálise com o 
espaço público da sociedade civil e do Estado sempre foram criticadas. A 
transformação profunda dessas duas dimensões do espaço público cria um novo 
dado. Ela pede análises inéditas, novos axiomas e invenções estratégicas. Se 
posso confiar a vocês o sentimento de um observador estrangeiro, parece-me que 
resta tudo por fazer e que não há, nem haverá jamais, o mínimo consenso à vista 
de qualquer desses assuntos, nem entre os psicanalistas do mundo inteiro, nem 
entre seus interlocutores sociais, políticos, jurídicos. Mas não excluo que assim 
deva ser, e que o dissenso deva continuar sendo uma feliz fatalidade (Derrida, 
2001, p.48 – grifos meus). 

 

                                                 
138 Que terminou guilhotinado nos desdobramentos da Revolução Francesa. É preciso sublinhar que 
toda mono-arquia concentra, na figura do rei, a origem e o real. Guilhotinar o rei é romper com 
uma ordenação do real e do mundo. Contudo, pode existir uma plural-arquia? E poderia esta ser 
regulada po-eticamente? 
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Derrida discorre sobre a relação da crueldade com a pena de morte e o 

momento nos EUA em que, após uma suspensão da pena de morte, ela retornou 

em muitos estados desse país quando a injeção letal foi considerada não cruel. 

Lembra-nos que nos países da Europa, berço da psicanálise, onde ocorreram 

revoluções sangrentas, especialmente a francesa, não existe mais a pena de morte e 

que nos EUA ela ainda existe. Qual a responsabilidade da psicanálise em relação à 

crueldade? 

 

Dispõe-se, dispunha Freud, de um conceito rigoroso dessa crueldade sobre a qual 
ele tanto falou, assim como Nietzsche (quer se trate da pulsão de morte, da 
agressão ou do sadismo etc)? Onde começa e onde termina a crueldade? Uma 
ética, um direito, uma política, poderiam eles pôr um fim nisso – e o que é que a 
psicanálise teria a nos dizer a respeito disso? (Derrida, 2001, p. 57). 

 

A seguir, o filósofo passa a abordar a questão do secreto, do segredo, nas 

administrações, nas formações de comunidades, grupos, etc. Relembra o grupo dos 

anéis de Freud. E toca na questão da relação da psicanálise com a res publica, 

indicando a questão da psicanálise como rebelde à coisa pública, interrogando 

quem convocou esses Estados Gerais, como se deu esse processo público? Como 

se ordenou esse processo público? Por que vias institucionais? Sob que princípios 

organizadores? 

 

É preciso levar a sério, na psicanálise e alhures, essa questão do segredo, em suas 
implicações éticas e políticas, lá onde ela delimita a autoridade mesma e o poder, 
a legitimidade do político – não somente do político em geral, de seu direito de 
velar sobre a vida e a morte, a consciência, as trocas (econômicas ou não) das 
pessoas cidadãs, mas mesmo do político no interior da instituição psicanalítica (p. 
61). 

 

A psicanálise supõe no seio de sua própria existência, como condição de 

possibilidade, “a memória, o arquivo consciente ou inconsciente, da Revolução 

Francesa e de algumas outras revoluções, todas européias, que se seguiram em 

fevereiro, depois junho de 1848, logo depois da Comuna, depois 1917” (p. 63 e 

64). O que importa aqui, em termos de psicanálise, diante dessa crueldade? 

Derrida insiste, buscando argumentos no texto de Freud, e afirma que, de fato, as 

pulsões de morte, agressão e domínio, responsáveis pela crueldade e pela 
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soberania, permanecem presentes mesmo nas nações “as mais civilizadas”.  Existe 

uma vinculação entre Estado e crueldade? 

Derrida então afirma que os Estados Gerais, historicamente, são 

convocados em momentos de crise. De que crise se trata para a psicanálise? E 

retoma a questão das resistências à psicanálise, mas também da resistência auto-

imunitária da própria psicanálise. Com que crise os psicanalistas estão lidando? 

Continuando com a resposta a Einstein por Freud, Derrida retoma o uso freudiano 

da palavra crueldade e sua não ilusão. “Servindo-se por diversas vezes da palavra 

“crueldade”, de pulsão de agressão, de ódio e de pulsão de morte, Freud denuncia 

uma ilusão: aquela da erradicação das pulsões de crueldade e das pulsões de poder 

e soberania.” (Derrida, 2001, p. 74). 

Como se combate essa crueldade instalada? – interroga Derrida, buscando 

então os caminhos apontados por Freud: por uma via indireta. “A palavra indireta 

articula-se como que a charneira dessa progressividade sem ilusão. Freud pensa, 

como o Nietzsche de a Genealogia da Moral, que a crueldade não tem contrário, 

que ela está ligada à essência da vida e da vontade de poder” (Ibid., p. 74). A 

crueldade não teria contrário porque se compõe com o que é da ordem da vida. 

“Existem somente diferenças de crueldade, diferenças de modalidade, de 

qualidade, de intensidade, de atividade ou de reatividade na mesma crueldade” 

(Ibid., p. 74 e 75). 

Assim, a via para combater a guerra é indireta. “Indireção, astúcia de 

meandro, nisso consiste o fazer jogar a força antagonista de Eros, o amor e o amor 

à vida, contra a pulsão de morte” (Derrida, 2001, p. 75 e 76). A “receita” freudiana 

passa por um deslocamento indireto que alcance uma ditadura da razão. Como 

Derrida pensa esse posicionamento freudiano e as dificuldades nele? 

Primeiramente, discutindo esse difícil conceito de indireção, de uma certa 

irretitude, de um não-endireitamento oblíquo, anguloso ou mediatizante. Trata-se 

de uma descontinuidade radical? O que é essa indireção? E como não ficar errando 

à deriva? 

 

Quer se trate de pulsão de crueldade ou de soberania, o saber psicanalítico 
enquanto tal não tem nenhum meio, nem direito, de condená-las. Ele é por esse 
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aspecto e deve continuar, enquanto saber, na neutralidade do indecidível. De onde 
isso a que chamo “estados-da-alma da psicanálise. Para passar à decisão é preciso 
um salto que expulse fora do saber psicanalítico enquanto tal. Nesse hiato, diria 
eu, abre-se a chance ou o risco da decisão responsável, para além de todo saber 
concernente ao possível. Quer dizer que não há nenhuma relação entre ética, 
direito ou política e psicanálise? (Derrida, 2001, p. 79). 

 

O que Derrida levanta é como o direito, a ética e a política podem e devem 

levar em conta a razão psicanalítica e como os psicanalistas podem com seu saber 

contribuir nesse debate! Aponta que Freud defende o direito à vida, “ele [Freud] 

justifica pela vida, pela vida orgânica, o direito à vida que várias convenções 

internacionais deste último meio século levantaram contra a crueldade da pena de 

morte...” (Derrida, 2001, p. 80). Mas, por outro lado, não fecha a questão sobre se 

“a comunidade não deve ter igualmente um direito sobre a vida do indivíduo” 

(Ibid., p.81). 

Segundo Derrida, Freud afirma que não se pode condenar todas as guerras 

da mesma forma e, assim, o psicanalista buscaria uma justificativa que não apele 

nem ao direito nem à ética através de uma razão pura prática ou imperativo 

categórico. “Ele se volta simplesmente sobre os dados factuais de um gosto 

pessoal ou de uma natureza biológica, idiossincrática mesmo, sobre a constituição 

de cada um, em suma, sobre o que cada um é capaz de fazer, na economia do que 

lhe é possível” (Derrida, 2001, p. 81). É por razões orgânicas, constitutivas que 

alguém é pacifista. Ou seja, existe, sob esta óptica, um incondicional na disposição 

ou não de uma pessoa para a guerra. 

Contudo, Derrida afirma em seguida que nada é mais “aneconômico” do 

que a pulsão de morte, do que a destruição e afirma: 

 

Na verdade, essa aneconomia é trabalhada por Freud sem cessar para reintegrá-la, 
portanto levá-la em conta, dar-lhe sentido, de maneira calculável, numa economia 
do possível. E não se saberia reprová-lo. É sempre a essa economia do possível 
que ele conduz o saber e a ética, bem como o direito e a política. Mesmo se se 
contempla o desvio pelo indireto, e mesmo quando o indireto supõe um hiato, 
trata-se, se se segue a obliqüidade mais visível da interpretação de Freud por 
Freud, de uma estratégia do possível e, portanto, da condicionalidade econômica. 
Apropriação possível como poder do “eu posso” (I can, I may), mestria do 
performático que ainda domina e, portanto, neutraliza (simbolicamente, na ordem 
do “simbólico”, justamente) o evento que ele produz, a alteridade do evento, a 
chegada mesma do chegante (Derrida, 2001, p.84). 
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Derrida afirma que é preciso existir alguma referência para o 

incondicional, pois “um incondicional sem soberania, portanto, sem crueldade, 

coisa sem dúvida difícil de se pensar” (Ibid., p.84). Por isso, a indicação desse 

além do além como um incondicional que origina a vida! A própria physis, 

nomearia, eu, dentro da minha estratégia. Derrida afirma ter estudado esse além do 

além em outros lugares: a hospitalidade, o dom, o perdão, a imprevisibilidade, o 

“pode ser” o “e se” do evento, a vinda e a vinda do outro em geral, sua chegança. 

Assim ele sustenta uma afirmação originária que não é princípio, principado ou 

soberania! E indica que Freud faz isso sob os nomes de constituição biológica ou 

idiossincrasia. São as figuras do incondicional no corpo, teórico e real, freudiano. 

 Já eu, aqui, sustento a força poética como um incondicional da vida 

humana, uma afirmação originária da vida, anterior a todo principado, subversiva 

de toda soberania e dogmatismo, ou ao menos fazendo uma articulação primeira 

do domínio simbólico com esse domínio indecidível e enigmático da vida, 

arqueorigem, arqueafirmação, numa re-velação desse incondicional. Por isso, a 

articulação com a brincadeira infantil é fundamental, por que ali, nitidamente, algo 

escapa aos principados, às possibilidades de racionalização, mesmo daquelas que 

incluem os compromissos enigmáticos de um sintoma com um prazer 

inconsciente, cruel, masoquista. Por isso, um além do além, realmente sem nome, 

sem palavra, silêncio que é pura potência, mas que já está sendo escrito, traçado 

nos neurônios segundo a imagem do Projeto de 1895, potência poética anterior a 

qualquer desdobramento, mas que se desdobra atravessada pelo outro, 

(des)articulando as marcas mais primevas e arquioriginárias da nossa constituição 

e seguindo em constante (re)escrever. A poesia segue poetando porque se abre de 

forma inaugural a esse incondicional, sabe dele, mesmo que esse saber, antes de 

qualquer conhecimento, se apresente como o que escapa, o que não se deixa 

enclausurar no conceito, o que está além de todo além teorizável, o mistério que 

não se submete ao principado dogmático, religioso, metafísico, epistemológico ou 

político, a própria vida em movimento incessante, a cada nascimento, a cada 

brincadeira, a cada gracejo ou chiste, no sonho enigmático, na poesia que re-vela, 
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mas também na crueldade incessante, nos desvarios de nossa violência, nas formas 

mais nefandas de criatividade e morte. 

A psicanálise na sua revolução entra/rá em contato com esse incondicional. 

Se a psicanálise detém algum privilégio na experiência desse encontro com o 

chegante, com o imprevisível, isso torna quase obrigatório o seu engajamento 

numa negociação com o não-negociável, um jogo de xadrez impossível à 

Bergman139, um cálculo com o incondicional, com o que não equaliza.  Nesse 

sentido, posso entender porque a dimensão poética assume importância na vida 

daqueles que ingressam no discurso analítico que remete a esse além dos 

princípios. A poesia, nos caminhos de indireção do originário impossível, talvez 

seja o primeiro, o mais essencial, o mais próprio ao bicho humano. A razão 

psicanalítica não pôde jamais prescindir do poético e, sendo assim, a psicanálise 

assume como ciência conspícua um lugar próprio, um lugar de vanguarda, junto 

aos poetas, na escuta diária dos “além”, na criação de uma morada e na possível 

habitação dessa casa. Para que a morte seja (po)ética é preciso desdobrar poesia e 

seguir re-velando o impossível além do além. 

Finalizando sua intervenção, Derrida lança três ordens, ou melhor, três 

instâncias, pois, como diz, não ousa referir-se a ordens, articulando-as então com 

três categorias de atos de linguagem: 

 
de uma parte o constatativo (a saber, a ordem do saber teórico ou da ciência como 
tal, a ordem da descrição neutra, a consideração do que é de fato como tal); de 
outra, o performativo, que recobriria, aqui, com o poder ou a possibilidade do “eu 
posso”, ou a obrigação do “eu devo” (fazer o que posso), com a ordem da 
promessa, da fé jurada e, portanto, da lei, do simbólico, toda a institucionalidade 
em geral, a responsabilidade ética, jurídica, política e, mais singularmente, 
psicanalítica (Derrida, 2001, p. 86 e 87).  
 

A terceira instância estaria além do constatativo e do performativo que 

“continuam ordens do poder e do possível” (Derrida, 2001, p.89). Essa instância 

aponta para a chegada do outro impossível. O que está além do além e que é a 

própria força incondicional, dita por Freud, segundo Derrida, orgânica, que nos 

lança à vida. Essa força que chega, que traz, que faz e que é anterior a todos os 
                                                 
139 No filme O Sétimo Selo, produção de 1956, de Ingmar Bergman, o personagem Antonius Block 
(Max Von Sidow) joga xadrez com a morte. 
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princípios. Como uma arquepulsão que está enraizada no corpo, no bicho. A partir 

disso Derrida sugere uma reflexão em três instâncias: 

 

1- considera que, na ordem do constativo, a psicanálise deveria levar em 

conta, como o próprio Freud prescrevia, a totalidade do saber, “em 

particular saberes científicos que se mantém à borda do psíquico 

supostamente puro (o orgânico, o biológico, o genético com seus poderes 

teóricos e terapêuticos), mas também as mutações tecnocientíficas que lhe 

são inseparáveis” (Derrida, 2001, p. 87). E ainda aquilo que da ordem 

performativa constitui um saber, por exemplo, a história do direito, da 

moral e da política. 

 

2- “na ordem do performativo mesmo, lá onde não se trata somente de saber ou 

descrever, mesmo a prescrição, a psicanálise tem de tomar suas 

responsabilidades” (Derrida, 2001, p.87).  Dar conta de pensar sobre seu saber 

específico e suas instituições, mas também sobre o que se passa no tempo 

atual. Como as instituições psicanalíticas e o saber psicanalítico interjoga 

dentro da metrópole contemporânea com as demais instituições e saberes? E 

dentro da Universidade?  

 Contudo, mais importante para Derrida é que entre essas instâncias do 

performativo e do constativo não pode haver um hiato, um fosso que as isola 

uma da outra. O saber constativo e as instituições performativas devem 

articular-se, mesmo que de forma indireta, pois disso depende o que se chama 

a “liberdade da pessoa” que jamais advirá “de um simples ato de saber” (Ibid, 

p. 88 e 89). 

 

3- Assim, ambas as ordens, do constativo e do performativo são ordens do 

reapropriável, pertencem ao campo do possível e do poder. Mas, a chegada 

de um evento, a chegada incondicional de um outro, o acontecimento e o 

outro que não são reapropriáveis seja pela força performativa seja pela 

ordem simbólica, a morte mesma, “são irrupções que podem e devem 
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mesmo pôr em derrota as duas ordens do constatativo e do performativo, 

do saber e do simbólico. Pode ser que para além de toda crueldade” 

(Derrida, 2001, p.89). O que fazer com o que excede essas possibilidades 

de reapropriação? 

 

 Derrida então diz que os psicanalistas junto com alguns outros sabem 

disso, sabem algo sobre esse além que escapa aos modos de reapropriação. E 

afirma que não acredita mais no soberano bem ou no soberano mal, sofre com isso, 

mas espera sempre “o fazer saber” (Derrida, 2001, p.90). Por fim, Derrida brinca 

usando como exemplo a língua dizendo que a crueldade é herdada e intraduzível. 

Isso caracteriza um álibi? Se, apontei anteriormente que a poesia pode salvar um 

afogado – com o poema de Mário Quintana – parece-me que tanto a 

responsabilidade pó-ética, como a responsabilidade psicanalítica, estão no próprio 

fato de que todos nós herdamos a crueldade, mas também a língua que faz poesia e 

re-vela e re-nova a própria língua. Se existe aí uma oposição, existe também uma 

articulação de intraduzíveis, indecidíveis, impossíveis de saber que seguem 

alicerçando o nosso existir. A poesia que cada analisando constrói é uma resposta 

à crueldade que carrega em-si, no bojo de sua vida, naquilo de mais íntimo e 

estranho do seu imo. Se não há essa poesia, com ou sem análise, a crueldade toma 

caminhos mais diretos e sabemos bem aonde ela pode chegar, com grande 

estupidez ou alto requinte. 

Como já lembrei anteriormente, quando trata da feminilidade, Freud diz 

que, para além da ciência psicanalítica, quem pode nos ensinar algo sobre isso são 

os poetas e a própria vida cotidiana. Se eu penso no ser do “outro” sexo, a 

“mulher”, naquele momento do desenvolvimento da teoria psicanalítica, como 

uma modalidade de outro absoluto, o que Freud faz é dizer que existe um ponto no 

conhecimento desse outro que ele não pode ultrapassar com sua teorização, mas 

que talvez os poetas e a própria vida possam fazer vislumbrar, possam re-velar. 

Hoje, eu poderia colocar como outro absoluto qualquer coisa que me olhasse a 

partir de um inacessível, rocha, inseto, mulher ou homem, afinal, qualquer um 

desses outros pode apresentar-se como enigma, como além do além, e cada um, no 
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lugar de observador, pode ter seu corpo como outro absoluto. Derrida, parece-me, 

recusa à filosofia logocêntrica poder tratar desse outro absoluto, entregando tal 

tarefa à poesia ou a feixes estratégicos e criativos – que não deixam de ser poéticos 

e marginais – como a différance. Justamente porque quando se pergunta “o que 

é?”, tal pergunta que é o cerne da clausura metafísica, mata a poesia e nos conduz 

a um fechamento140. Por outro lado, como vivemos nas palavras, não podemos 

escapar a isso a não ser re-inventando a definição de conhecimento e, por 

derivação, a de verdade. Re-inventar a verdade envolve revogar a pergunta “o que 

é?”? Que novas estratégias são possíveis para se buscar conhecer? Pode o setting 

analítico favorecer a criatividade, a poesia, o relançamento das cartas? Parece-me 

que sim, desde que a teoria possa estar aberta a uma incessante re-velação. Desde 

que os conceitos sigam abertos a novas chegadas, a outras poesias, a imprevisíveis 

futuros. 

Ali onde os discursos vigentes esbarram num limite à lógica dominante é 

preciso recorrer ao poético, à criação originária. Justamente o que a poesia guarda 

é essa primeira resposta ao estranhamento mais visceral. E, com Derrida, essa 

primeira resposta já é différance, isto é, ela é espaçamento e temporalização, ela é 

outramento que se faz no a posteriori. Obviamente, nem todo estranhamento 

visceral causa poesia e nem todo momento poético desdobra em poesia no sentido 

restrito do termo. Mas, isso possibilita entender porque Freud coloca a vida 

cotidiana ao lado da poesia. Não é especificidade da poesia o encontro que 

arrebata, isto é, o encontro com o absolutamente outro que escapa às 

possibilidades de compreensão do sujeito naquele contexto. De qualquer forma, no 

instante da perplexidade, se é dado à pessoa um espaço onde ela possa narrar a sua 

própria invenção, buscando responder ou esclarecer algo dessa diferença que se 

apresenta como enigma, essa narrativa, na sua condição de invenção – use ou não 

estatísticas, conhecimentos mais ou menos científicos, crenças, valores, etc – será 

poética. Todavia, se essa invenção transforma-se em ontologia e passa a responder 

                                                 
140 É claro que esses fechamentos, tanto na ordem do conhecimento como da ética trazem frutos ou, 
pelo menos, podem trazê-los. Mas, por outro lado, os fechamentos podem fazer esquecer o que 
surge como não reapropriável e que tem, sustento eu aqui, sua possibilidade inaugural de re-
velação no âmbito do poético. 
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ao enigma através de um “é isso” ad eternum, então recaímos no fechamento 

metafísico e o logos bestial impera. Trata-se não de perguntar “o que é”, mas de, 

ao criar, seguir sendo, mesmo que esse ser porte no seu uso o mistério de toda 

vida.  

Se a psicanálise se transformasse em filosofia isso implicaria na perda de 

seu aspecto poético que a mantém aberta ao absolutamente outro, ao que no bicho 

humano não se deixa circunscrever pelas formas antropomórficas das quais o 

logos é o grande representante. Quando um pensador extrapola esse limite trata-se 

de um ato poético mesmo que a proposição almeje um lugar no panteão do saber. 

Um pensador como Derrida está a todo instante denunciando o ponto onde tal ou 

qual conceituação esbarra num limite, num absolutamente outro, num chegante 

absoluto, num além do além. Isso não quer dizer que ele evite a busca do 

conhecimento, afinal, trata-se para ele – e para mim - não de saber fazer, mas de 

seguir fazendo saber, sem fim, nessa busca.  

Justamente por ser completamente inacessível é que o pensamento dos 

animais assim como o sentido das compulsões de destino ou das repetições 

nefandas na vida de uma pessoa, se existir, cabe ao poeta, ao sujeito como poético. 

Mesmo que, a partir da poesia, seja lançada a semente de uma nova hipótese 

científica ou de um outro estatuto moral. Como bem coloca Kuhn (1970/2005), 

novas hipóteses científicas são bem recebidas, ou mesmo recebidas apenas, 

quando há na comunidade científica espaço para tal, por motivos vários e nem 

sempre referidos à questão do conhecimento. Ou seja, quando há uma crise no 

saber, as novas formas de entendimento são objeto de uma disputa onde elementos 

po-éticos e inconscientes, inevitavelmente políticos, têm papel predominante. 

Um processo que é performativo e constativo, que é ato efetivo e criador, 

pulsão e processo primário que fundam o imaginário e a escritura, disso a 

psicanálise cuida, e  isso, o conhecimento científico e a epistemologia, em seu 

querer saber pelo logos, excluem, esquecem, deixam de lado ao entificar a coisa. O 

avesso da técnica ou o que nenhuma tecnologia pode conceder, o dom de ser 

humano e criar, é justamente aquilo que a psicanálise coloca em cena para, por 
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caminhos indiretos e indecidíveis, lidar com o que está além dos princípios 

entendíveis, além dos princípios do saber. 

 

 

*** 

Jacques Derrida foi um filósofo que efetivamente interessou-se pela 

psicanálise e que reconheceu, em algumas noções e momentos do pensamento 

freudiano, uma ruptura com o pensamento clássico chamado por ele de 

logocentrismo141. A filosofia não pode aceitar Freud,  porque a psicanálise 

questiona as ambições da Filosofia142de alcançar um conhecimento puro e/ou 

pleno sobre o ente e seu ser. A existência do inconsciente elimina a possibilidade 

de qualquer reflexão pela consciência, em presença, que possa garantir-se como 

una, indivisível, portadora de uma correspondência unívoca entre as 

representações e um suposto real, sob a fiscalização da soberana racionalidade. E 

mais,  a postulação do inconsciente conduz, inevitavelmente, a um questionamento 

sobre a linguagem e a própria escritura psíquica: 

 

A différance derridiana não é o intervalo de tempo necessário à consciência ou ao 
adiamento de uma ação. Ela é originária no sentido em que apaga o mito de uma 
origem presente. Desde Freud, a memória é representada pelas diferenças de 
trilhamento, e não existe trilhamento puro sem diferença. (...) A escritura psíquica 
é uma produção tão original que a escrita , no sentido mais comum do termo, não 
passa de sua metáfora: “o texto inconsciente já é permeado de rastros puros, de 
diferenças que combinam força e sentido, um texto que não está presente em lugar 
algum, formado por arquivos que sempre já são transcrições.” (Major, 2001/2002, 
p. 16). 
 
Ou ainda: 
 
Toda a escritura de Derrida e seu pensamento sobre a escritura conservarão o 
rastro, e talvez até o conceito de super-rastro do apagamento da origem, dessa 
[sua] leitura de Freud. Tudo teria começado com o desdobramento e a 
iterabilidade. A significação será sempre ambígua, múltipla e disseminada. Estes 
serão, de forma preliminar, os primeiros elementos de uma crítica do 
estruturalismo em psicanálise e da primazia, quiçá do imperialismo, do 

                                                 
141 Por mais que também fosse crítico da psicanálise nos seus aspectos logofalocêntricos. 
142 E, num certo sentido, a psicanálise é confrontada com a mesma aporia no seu desejo por ser 
ciência. 
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significante e da ordem simbólica tais como desenvolvidos na concepção 
lacaniana (Major, 2001/2002, p. 17 e 18). 
 

No próximo capítulo, aquele que, na introdução, indiquei como momento 

do exemplo, desenvolverei a discussão entre Derrida e Lacan, a partir da polêmica 

envolvendo o conto de Edgar Allan Poe, The Purloined Letter. A leitura lacaniana 

parece-me enclausurar a deriva da escritura ao remeter toda carta a um mesmo 

destino: a castração. Esse fim do circuito seria como uma síntese definitiva, 

espécie de verdade transcendental, substancialização daquilo que não pode ser 

desvelado e que segue sendo relançado pelo inconsciente e suas produções, entre 

elas a poesia. 
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5  

 Minha Carta Chegará ao Seu Destino?  

 

Conservar o meio-termo entre os 

exageros, ou seja, julgar corretamente as 

cartas, é impossível; elas mudam 

continuamente de valor, as reflexões a 

que dão ensejo são infindáveis e o ponto 

em que se deve parar é apenas definido 

pelo acaso, ou seja, a opinião também é 

casual. (Kafka, O Castelo). 

 

O irmão de Lacan, Marc-François Lacan, um monge beneditino, nos 

brindou, ao escrever um obituário para seu irmão, com um belíssimo texto 

intitulado “Lacan e a Busca da Verdade” (1981). Nesse texto, ele diz que é 

importante lembrarmos que Lacan era um homem, antes e acima de tudo; e, sendo 

um homem, ele era um mistério insondável: 

 
As ciências do homem são sem dúvida assim chamadas porque nos enriquecem 
com um saber sobre diversas dimensões do homem; ao fazê-lo, nos permitem 
ocultar e esquecer nossa ignorância do homem em-si mesmo, nossa desatenção 
para o fato de que cada homem é um mistério. Um mistério que segue sendo 
insondável (Lacan, M., 1995/1981, Litoral, 20, p. 43). 

 

Marc-François em seguida nos diz que Lacan era conhecido como 

psicanalista, mas também como filósofo e poeta. Interessante, o irmão de Lacan 

reconhecer o lugar deste como poeta. Poeta porque deixava a verdade falar sob a 

noção de inconsciente. Essa é a poesia do psicanalista, saber que a verdade segue 

sendo buscada e que só pode falar sob a palavra desse outro absoluto que jamais a 

entrega plenamente ou definitivamente.  

 

O real é em efeito inacessível em sua plenitude. O reduzimos ao que sabemos 
dele. Não obstante, podemos nos abrir ao conhecimento do real e responder desta 
forma ao desejo profundo que nos constitui. Mutilar esse desejo nos adoece, 
psicologicamente ou espiritualmente. A saúde, como a santidade, exige que 
busquemos a verdade e sendo assim que a escutemos falar (Lacan, M., 1995/1981, 
Litoral, p. 45). 
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 Se Lacan, na década de 1950, empolgado com os trabalhos de Lévi-

Strauss, acreditou poder situar a psicanálise como uma ciência pela via do modelo 

estruturalista, anos depois ele reconheceu que seu projeto malogrou porque a 

psicanálise é uma práxis. Contudo, é numa poesia escrita por Lacan, antes mesmo 

de completar 30 anos, que vemos como seu desejo pelo conhecimento jamais 

esmoreceu e que desde cedo ele sabia dos limites da palavra como veículo de uma 

plenitude. Ao falar de um hiato irracional e convocar o pensamento originário de 

Heráclito, marcado pelo devir, pelo fluxo das coisas, pelo “tudo passa” (panta rei), 

pelo fogo como arkhê das coisas, Lacan escreve uma bela poesia: 

 

  Panta Rei 

 Coisas, que corra em vós o suor ou a seiva, 
 Formas, que nasçais da forja ou do sangue, 
 Vossa torrente não é mais densa que meu sonho; 
 E, se não vos persigo com um desejo incessante, 
 
 Atravesso vossa água, precipito-me para a margem 
 Onde me atrai o peso de meu demônio pensante. 
 Só, ele se choca contra o solo duro sobre o qual o ser se eleva, 
 Contra o mal cego e surdo, contra o deus privado de sentido. 
 
 Mas, logo que todo verbo pereceu em minha garganta, 
  Coisas, que nasçais do sangue ou da forja, 
 Natureza, - perco-me ao fluxo de um elemento: 
 
 Aquele que dormita em mim, o mesmo vos levanta, 
 Formas, que corra em vós o suor ou a seiva, 
 É o fogo que me faz vosso imortal amante. 
   (A poesia foi enviada em 1929 a Ferdinand Alquié e publicada em 1933 
com o título de “Hiatus Irrationalis” na revista Le Phare de Neuilly). 
 

 Parece-me que Lacan reconhece nessa poesia o fluxo incessante, a 

impossibilidade do verbo, que morre na garganta, circunscrever todo real. A 

torrente das coisas da natureza é mais forte que seu sonho de sabedoria, mas não 

mais forte que seu amor pelo buscar saber, parece-me, nos diz o poeta Lacan. O 

desejo de conhecer e a busca da verdade, fontes originárias do esforço poético por 

sentido, esforço por costurar um véu para cobrir e descobrir o que segue 

emergindo em fluxo incessante, esforço para escutar mais do que dizer um sentido. 

A poesia emerge quando o outro está dentro do poeta, quando a vida em alguma 

das suas misteriosas manifestações adentra as vísceras do poeta. Tomado por essa 
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invasão, perplexo diante desse outro que se faz tão íntimo, tão familiar e 

simultaneamente desconhecido, como nos disse Freud sobre o Unheimlich, o poeta 

– a criança - precisa criar, e então ele re-vela, pois essa é a possibilidade que sua 

linguagem simbólica, atravessada pela differance, pelo espaçamento irredutível, 

lhe propicia. A re-velação poética, embora para que alcance o estatuto de Arte, 

precise em cada época responder e alcançar certos padrões de beleza e forma, faz 

parte da vida cotidiana de todos os seres que não negam o mistério e que seguem, 

falando ou calando ante o enigma de ser, fazendo poesia, amando as coisas e 

lutando contra o esmagamento pelo absurdo. O dispositivo analítico, ao convocar a 

fala, ao favorecer o contato com o Outro, com o Inconsciente, com o Impossível 

de dizer, com o que não pode ser substancializado ou sintetizado, surge como 

lugar mesmo da criação, da invenção, da re-velação de si e do mundo, ordenando, 

desordenando, reordenando e exigindo assim o grande trabalho para habitar, o 

trabalho poético anterior e condição de possibilidade para o trabalho lógico e os 

trabalhos técnicos.  

 A discussão a seguir tentará exemplificar, através do debate entre Lacan e 

Derrida, a diferença entre uma repetição que encontra sempre os mesmos motivos 

e uma repetição que nos mesmos motivos pode encontrar uma diferença, algo que 

reaproprie de modo diferente o que está além do além de todo princípio de 

compreensão. O que mais me incomoda é a idéia de que se possa circunscrever ou 

delimitar, por algum modo de entendimento ou interpretação, a carta que Allan 

Poe, não apenas no seu conto The Purloined Letter, tema de nossa discussão a 

seguir, mas em sua obra, nos enviou e que seguirá chegando. Ao entificar essa 

carta, Lacan, no seu seminário sobre o referido conto, enclausura-se – enclausura-

nos - e vela o que os poetas, apaixonados ou furiosos, seguem re-velando. O 

inconsciente não suporta o excesso de teoria acerca dele! 
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5.1  

A Carta Rasgada: Dupin, Matemático E Poeta. A Cena de uma 

Leitura143... 

          
    Ficaríamos convencidos se o belo, que é  

          valor e força, pudesse ser submetido a  

         regras e esquemas. (Derrida, Força 

                                             e Significação).  
           

Ao entrar na querela em torno do famoso conto de Edgar Allan Poe, The 

Purloined Letter, pretendo debater a leitura de uma obra poética e, especialmente, 

a leitura por um psicanalista: a que se presta essa leitura? Não indicaram Freud e 

Lacan que o poeta abre caminhos para o psicanalista? Pode-se reduzir uma obra de 

arte a uma teoria, estética ou não? Diante dessas questões, interrogar a leitura 

brilhante e elegante, porém reducionista e direcionada que Jacques Lacan 

(1966/1998) fez do conto The Purloined Letter de Edgar Allan Poe, será a base 

para refletir. Terei como aliado nesse questionamento o filósofo Jacques Derrida 

com seu trabalho “Le Facteur de la Vérité”(1987[1975]). O que Lacan encontra 

nesse conto de Poe? Algo além do que de antemão pretendia encontrar? A 

Psicanálise aprende ou ensina quando está diante de uma obra poética? Como o 

inconsciente pode falar através da poesia se a poesia é reduzida a uma estrutura 

que não admite um além ou que só admite um único além, a castração no seu 

eterno lugar? 

Vou inicialmente fazer um brevíssimo resumo do conto do escritor norte-

americano: o conto intitulado A Carta Roubada narra a história do roubo de uma 

carta recebida pela rainha da França. A carta é roubada por um ministro, D., diante 

do olhar da rainha e na presença do rei que nada percebe. A rainha vê o roubo da 

carta, mas nada pode fazer, pois não quer que o rei tome conhecimento da 

existência da correspondência. O ministro, de posse da carta, passa então a 

chantagear politicamente a rainha. Esta convoca a polícia para ajudá-la a reaver o 

objeto roubado, mas após infindáveis buscas pela carta, o chefe de polícia está 

                                                 
143 Cena da leitura em contraponto ao que Derrida chama de “cena da escritura”. A cena da 
escritura implica no próprio momento singular do ato de escrever e sua relação com quem escreve. 
Entendendo que para Derrida escrever é um ato de força e criativo. 
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absolutamente aflito por não encontrá-la e decide procurar o misterioso Dupin. 

Este é conhecido pela sua habilidade em decifrar enigmas e mistérios, pois já havia 

ajudado a polícia francesa a solucionar outro caso144 estranho. Dupin, relata então 

como, com toda a sua habilidade e inteligência, recuperou a carta roubada. Além 

disso, Dupin recorre a uma série de artifícios metafóricos para explicar o seu 

método e suas deduções para descobrir o paradeiro da carta roubada. Por fim, fica 

evidente que Dupin possuía alguma relação estranha com o ministro D., a qual não 

é esclarecida pelo conto, e vinga-se deste no desfecho da história. 

Tanto Lacan no seu seminário como Derrida no seu comentário ao 

seminário de Lacan, necessitaram do conto de Poe para justificar a cena de suas 

leituras. Leituras ambas interessantes, porém leituras que não esgotam as 

possibilidades interpretativas do conto de Poe, isto é, não explicam todo o 

desconhecido, o surpreendente, o estranho, o inconsciente, a própria plurivocidade 

desse pequeno conto. Não importa tanto se vamos tomar o conto como parte de 

uma obra maior – a de Poe no caso - ou como fragmento isolado. O fato é que 

existe uma cena da leitura. A cena da escritura acerca do conto de Poe é 

absolutamente influenciada pela cena das leituras do mesmo conto, a leitura 

lacaniana buscando comprovar a supremacia do significante e o inconsciente 

estruturado como linguagem, como Outro cuja estrutura foi desvelada; e a 

derridiana intentando desconstruir a leitura lacaniana (diretamente relacionada 

com o que Derrida denominou “Falogocentrismo” e que sua filosofia 

desconstrutivista intentava questionar145) e mostrar que a verdade ainda está por 

ser entregue, isto é, que uma carta pode não chegar ao seu destino ou pode chegar 

a outros lugares. 

Lacan abre o Seminário sobre The Purloined Letter da seguinte forma: 

Nossa investigação levou-nos ao ponto de reconhecer que o automatismo de 
repetição (Wiederholungszwang) extrai seu princípio do que havíamos chamado 
de insistência da cadeia significante (Lacan, 1966/1998, p. 13). E adiante: “Mas 
nós estabelecemos que é a lei própria a essa cadeia que rege os efeitos 

                                                 
144 No conto de Poe intitulado The Murders in the Rue Morgue. 
145 Na conferência intitulada “For the Love of Lacan” (1998[1996]), proferida em 1990, Derrida 
esclarece esse ponto em que o desenvolvimento da teoria lacaniana utiliza preceitos filosóficos que 
ele, na mesma época, fazendo parte de uma nova geração de filósofos, já considerava não válidos e 
passíveis de serem desconstruídos. 
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psicanalíticos determinantes para o sujeito...”(Ibid., p. 13). Então, o psicanalista 
francês arremata: “Foi por isso que pensamos em ilustrar hoje a verdade que brota 
do momento do pensamento freudiano que estamos estudando, ou seja, que é a 
ordem simbólica que é constituinte para o sujeito (Ibid., p. 14). 

  

Na abertura da sua coletânea de escritos, Lacan já anuncia seu encontro 

com a verdade no conto de Poe, “pois deciframos aqui na ficção de Poe” (Ibid, p. 

10). No decorrer do referido seminário comenta que tudo no conto “se desenrola 

como um relógio” (Ibid., p. 15) atestando que a escrita do conto decorre da 

verdade de que “o sujeito segue o veio do simbólico, mas isso cuja ilustração 

vocês têm aqui [no conto de Poe] é ainda mais impressionante: não é apenas o 

sujeito, mas os sujeitos, tomados em sua intersubjetividade, que se alinham na 

fila” (Ibid., p. 33). Ou seja, nada da escritura de Poe tem relação com alguma 

singularidade ou desconhecimento, seja do próprio autor, seja de seus 

personagens. Estamos todos submetidos ao significante e à castração, de forma 

uniforme, na cadeia significante, seguindo esse veio universal e estruturado do 

simbólico, inclusive a própria poesia de Poe. Está tudo decifrado e estruturado 

para garantir o lugar de ciência para a psicanálise. Assim, Lacan não apenas mutila 

– mesmo que com elegância e inteligência – o conto de Poe, como o torna fruto de 

uma verdade já sabida e inevitável e não um ato criativo do poeta na sua relação 

singular com a Língua. Em certos pontos do Seminário sobre A Carta Roubada é 

como se Poe fosse absolutamente desnecessário na produção de sua obra, como se 

não houvesse uma autoria possível. A assinatura deixa de ser algo que porta um 

impossível a seguir chegando e passa a ser inexistente. O inconsciente explicado 

torna-se mais um ente, mais um artefato descrito pela tecnologia, um relógio. 

 Obviamente, Lacan relendo Freud é sabedor do funcionamento desse 

relógio, dessa máquina humana, sem pesar o fato de que é de um funcionamento 

estranho e singular a cada sujeito inserido na linguagem e a cada (des)encontro 

que se trata.  A única sobredeterminação em questão no presente texto é aquela 

mesma expressa no Seminário da Carta Roubada, isto é, o inconsciente estruturado 

como linguagem, pensada de uma forma que não deixa brechas para a 

singularidade na relação com a Língua. No texto, Lacan não leva em conta a 

sobredeterminação inconsciente, única em cada sujeito falante, e que inclua algo 
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da sua pulsão como além. Obviamente, reduzir o conto de Poe a essa escritura 

sobredeterminada pelo Outro é eliminar qualquer possibilidade, não apenas de 

autoria, mas de uma relação singular, individual e única do poeta com a Língua. 

Isto é, o poeta nada teria a ver com sua criação, e nem mesmo a criação seria 

criativa. 

Lacan racionaliza e limita o conto para fazê-lo um exemplo da verdade do 

seu ensino. O que está em jogo no presente trabalho não é avaliar o colossal 

edifício construído por Lacan para sustentar o inconsciente estruturado como uma 

linguagem, isto é, para tornar a psicanálise uma ciência cujo componente material 

estruturante seria o significante146. O que está sendo interrogado aqui é o limite 

que, ao fazer essa leitura direcionada do conto, Lacan impõe à pluralidade, à 

polissemia e ao próprio conteúdo inconsciente de uma obra poética como The 

Purloined Letter, limitando e fazendo questão de limitar outros sentidos que o 

conto pudesse ter. Assim, chega inclusive a ironizar, no seu seminário, os 

momentos em que Poe - através do personagem Dupin, matemático e poeta, duplo 

do autor e do ministro, quem sabe? - parece estar dizendo algo diferente do que 

ele, Lacan, deseja encontrar ali.  

 Assim como Dupin anteriormente já fizera, ao comparar o jogo de xadrez 

e o jogo de damas no conto The Murders In The Rue Morgue, nos dizendo então 

que para jogar xadrez basta calcular e que para jogar damas é preciso analisar, 

afirmando ainda que o jogo de xadrez é complexo, porém frívolo e o jogo de 

damas é profundo, em The Purloined Letter, o mesmo Dupin afirma ao analisar o 

personagem do ministro D. : “I know him [o ministro D] well; he is both. As poet 

and mathematician, he would reason well; as mere mathematician, he could not 

have reasoned at all…” (Poe, 1975, p. 217). Assim, Parece-me que Poe está 

defendendo a impossibilidade da matema-tica analisar a coisa humana e Lacan 

parece-me fazer uma análise matemática do conto de Poe ao utilizá-lo como 

                                                 
146 Nem os desdobramentos posteriores de seu pensamento que indicam aberturas e mudanças 
nesse esquema excessivamente metafísico. 
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exemplo de uma verdade universal, de uma estrutura que determina um lugar para 

o que está além do além147. 

O que questiono é: como se pode aprender com o poeta, se já sabemos o 

que ele tem a dizer porque não poderia ser de outra forma? Isto é, que o falo é o 

significante transcendental e marco da castração e que, portanto, a carta roubada 

vai ser encontrada no lugar mesmo da castração, o feminino. No caso do conto, 

entre as pernas da lareira de um Dupin feminilizado na cena que repete o jogo 

instaurado na cena primária. Tudo isso que nos é dito no seminário sobre A Carta 

Roubada é apenas uma leitura possível! Lacan, para fazer ciência, acaba por fazer 

também uma ontologia que delimita as possibilidades do humano como todo 

sistema metafísico148.  

Na psicanálise, parece-me se tratar justamente de como cada ser humano 

vai desdobrar sua força pulsional no seu existir, com mais ou menos possibilidades 

simbólicas, com mais ou menos criatividade, estando em jogo um inconsciente que 

não pode ser reduzido a uma lógica que não deixe espaço para o singular e para o a 

seguir, a chegar na disseminação da carta! Lacan ao racionalizar e entificar a 

castração não apenas a sutura, como sutura a própria abertura que o conto de Poe 

pode nos propiciar. Ou seja, ali onde se poderia criar, encontra-se, sempre, a falta 

para significar o vazio. 

Se Lacan não pretende uma ontologia ou uma universalidade, se tudo é 

uma metodologia, mesmo assim, sua leitura de Poe é uma leitura que fecha em 

nome de um a priori e, se questiono aqui o lugar epistemológico da psicanálise a 

partir de suas relações com a poesia, é justamente porque acredito que se trate, nas 

relações do pulsional com o simbólico, de uma interpretação impossível de 

concluir e de uma surpresa a cada encontro poético/analítico. Se for possível, num 

aforismo, dizer que ‘o natural é o nada’ e, num outro aforismo, que ‘o fim de todo 

                                                 
147 É verdade que o próprio Poe fez análises bastante racionalizadoras acerca de sua criação 
poética. Poder-se-ia supor que como autor ele teria um “direito” maior de o fazer, mas parece-me 
que não, na medida em que o devir de uma obra de arte não tem proprietário. Nesse sentido, as 
análises de Poe, Lacan ou qualquer outro crítico não podem almejar uma teorização e medição 
plena e universal de uma obra poética. Menos ainda usar uma obra poética como exemplo de uma 
verdade universal já dada. Nenhuma obra poética pode ser reduzida a esse ponto, a um único ponto. 
148 Nesse sentido, Lacan estaria aliando-se ao pensamento filosófico tradicional que Derrida, na 
mesma época, atacava. 
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significante é, no seu limite de significações, um encontro com o nada e o natural 

da morte’, não se trataria na psicanálise e na poesia de deparar-se com isso, mas 

sempre tentando ir além? Não seria justamente nesse ponto em que o 

conhecimento torna-se para nós um “álibi” (Derrida) ou uma “apelação” (Camus) 

que ele se afastaria da psicanálise e onde poderíamos então, a partir da poesia, 

tentar demarcar a posição epistemológica da psicanálise? Por outro lado, refratária 

aos excessos epistemológicos e ordenadores do saber e da política, qual o papel da 

psicanálise para além do seu setting habitual? 

Derrida abre seu artigo “Le Facteur de la Vérité” questionando o que a 

psicanálise descobre no texto literário: 

 

Psychoanalysis, supposedly, is found. 
When one believes one finds it, it is psychoanalysis itself, supposedly, that finds 
itself. 
When it finds, supposedly, it finds itself/is found – something (1987[1975], p.413) 
 

A partir daí todo artigo de Derrida é uma desconstrução da verdade que a 

psicanálise encontra (quando se coloca nesse lugar de saber pronto) a priori nos 

textos literários149. Inicialmente o filósofo vai a Freud e depois a Lacan num 

extenso comentário sobre o Seminário da Carta Roubada: 

 

From the outset, we recognize the classical landscape of applied psychoanalysis. 
Here applied to literature. Poe’s text, whose status is never examined – Lacan 
simply calls it ‘fiction’ -, finds itself invoked as an ‘example’. An example 
destined to ‘illustrate’, in a didactic procedure, a law and a truth forming the 
proper object of a seminar. Literary writing, here, is brought into an illustrative 
position: ‘to illustrate’ here meaning to read the general law in the example, to 
make clear the meaning of a law or of a truth, and of a truth that is taught, 
(1987[1975], p. 426) 

 

O que Derrida mostra-nos em “Le Facteur de la Vérité” é que, para 

sustentar a idéia de que uma carta sempre chega ao seu destino e, 

conseqüentemente, promover a idealização do falo como significante 

transcendental e da castração como origem e fim, utilizando para essa “ilustração” 

                                                 
149 Essa aplicação pode acontecer em relação a qualquer “texto”, inclusive e mais violentamente ao 
texto dos pacientes em análise. 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0610328/CA



 243 

o conto de Poe, Lacan deixa de lado uma série de questões absolutamente 

interessantes do conto e da sua relação direta com outros dois contos de Allan Poe: 

The Murders in the Rue Morgue e The Mystery of Mary Roget. Não me estenderei 

sobre isso aqui, mas remeto o leitor a esse belíssimo trabalho de Derrida, no qual 

fica claro o posicionamento de Lacan de que o significante é o mestre da verdade 

na poesia, e que, para ilustrar isso através de A Carta Roubada, o psicanalista 

francês exclui muitos aspectos do conto ressaltados em detalhes por Derrida. 

Como breves exemplos de dimensões excluídas do conto por Lacan, temos a 

posição do narrador da história que insere a dimensão do duplo e do estranho no 

conto e, conseqüentemente, o questionamento acerca da divisão do conto em dois 

triângulos como faz Lacan. Enfim: 

 

One can identify, then, the most classical practice. Not only the practice of 
philosophical ‘literary criticism’, but also Freud’s practice he demands of 
literature examples, illustrations, testimony, and confirmation in relation to 
knowledge, truth, and laws that he treats elsewhere in another mode. Moreover, if 
Lacan’s statements on the relation between fiction and truth are less clear and less 
unequivocal elsewhere, here there is no doubt about the order. ‘Truth inhabits 
fiction’ cannot be understood in the somewhat perverse sense of a fiction more 
powerful than the truth which inhabits it, the truth that fiction inscribes itself. In 
truth, the truth inhabits fiction as the master of the house, as the law of the house, 
as the economy of fiction. (Derrida, 1987[1975], p. 426). 

 

O que emerge como questão é o impossível de limitar da escritura de uma 

obra poética – no sentido amplo de poesia nesse trabalho - e a relação que isso 

possa ter com a pulsão. Assim, retorna, não apenas pela estrutura da língua, mas 

pelo desejo do autor desse trabalho a questão: qual a posição epistemológica da 

psicanálise quando recorre à poesia? Qual o lugar da pulsão na criação literária? 

Como se articulam poesia e psicanálise? O que as diferencia? Como podemos 

assinalar essa diferença epistemologicamente? A poesia é apenas uma produção 

que serve para comprovar os conceitos psicanalíticos? 

Ampliar e diferenciar o sentido do conto de Poe negaria a estrutura do 

Outro, o inconsciente estruturado como linguagem, nele apontado por Lacan? O 

questionamento de Derrida limita a aplicabilidade do estruturalismo à psicanálise e 

à poesia? O significante finda, na sua universalização, por tornar-se um recurso 
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ontológico nos remetendo sempre à castração como limite de toda significação? 

De qualquer forma, a visão psicanalítica que enreda o sujeito na teia significante e 

o torna causado pela sua posição na estrutura da Língua, continua tendo o limite 

obscuro da relação singular de cada sujeito com suas pulsões, no amor e na morte. 

Não é nesse lugar para além da estrutura que a poesia pode ser convocada a 

auxiliar a psicanálise? Justamente onde os princípios ordenadores, epistemológicos 

e legais, não conseguem reapropriar para o sujeito algo de sua vida? 

A poesia não se insere aí nesse ponto onde todo edifício 

racionalista/idealista/positivista/estruturalista, por fim, no ponto onde todo edifício 

iluminista/moderno se esboroa? Isto é, no ponto mesmo onde Freud situa o 

inconsciente, fora do cogito, numa outra cena, nas trevas estrangeiras e íntimas de 

cada um de nós, ali onde nos habitam outros cujos desejos e lógicas 

desconhecemos? Portanto, é incoerente por princípio que algum discurso que se 

constitua no campo das luzes e da objetividade, dos teoremas e mandamentos, 

responda totalmente ao que a psicanálise nos propõe com a descoberta freudiana 

do inconsciente. Por isso, acredito que a interrogação sobre o lugar epistemológico 

da psicanálise através da sua relação com a poesia possa nos oferecer alguma 

surpresa. A surpresa articula-se com a coragem e o esforço poético para re-velar o 

que chega como inantecipável, indecidível, inassimilável, mas que exigirá um 

fazer saber, um criar para habitar nosso corpo e viver em nosso mundo. 

Assim, mesmo que se possa aceitar a instrumentalização estruturalista 

lacaniana para o inconsciente freudiano, não há em cada criação poética e cada 

sintoma na clínica psicanalítica algo de único, de absolutamente singular? 

Portanto, é preciso que haja espaço para que a escritura seja fruto de uma relação 

singular com a linguagem, seja no caso de um gênio como Poe, seja no caso de 

qualquer um de nós! E que esse singular possa seguir desdobrando seu enigma, na 

crueldade e no amor, po-eticamente. 

Também Ana Maria Rudge(1998) e Umberto Eco(1968) apontam o 

fechamento lacaniano em nome de seu projeto de fazer da psicanálise uma ciência. 

Na citação que faço de Rudge, há um trecho que indica o próprio reconhecimento 

disso por Lacan: 
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Sem dúvida é a incompatibilidade entre a especificidade da prática analítica e a 
‘língua’ como estrutura sem sujeito que o leva [Lacan] a uma declaração que soa 
como uma confissão de sua desistência em relação ao projeto de tomar a 
lingüística estrutural como guia para uma delimitação da psicanálise como ciência 
humana: 
‘É pela lingüística que a psicanálise poderia se engatar à ciência. Mas a 
psicanálise não é uma ciência, é uma prática’(Rudge, 1998, p. 107). 
 
Já Umberto Eco corrobora a idéia de que a sobredeterminação inconsciente 

da forma como Lacan a estrutura, através das Leis da Língua, leva ao derrisório de 

encontrar aquilo que já se sabe, a priori, estar lá; isto é, o óbvio, como o próprio 

Lacan diz no seminário em questão, ao citar as palavras do personagem Dupin, 

“it’s a little too self-evident”. O que me parece claro é que a psicanálise situa-se 

em direção oposta ao projeto iluminista da modernidade. A psicanálise enfrenta o 

que não é óbvio, mas novo a cada instante, mesmo que dentro de uma repetição. 

Nos diz Eco: 

 
mas visto que o discurso psicanalítico em Lacan pretende pôr a nu a estrutura 
geral da determinação, somos obrigados a dizer o que suas conclusões comportam 
para qualquer pesquisa sobre o universo da comunicação (...) Para começar: toda 
pesquisa, se conduzida com rigor, deve dar-me sempre e de qualquer modo, sob 
as variações sobre as quais atua, o mesmo resultado; e reduzir todo discurso aos 
mecanismos do Outro que o profere. Ora, visto que esses mecanismos já são de 
antemão conhecidos, a função de toda pesquisa resume-se em verificar a Hipótese 
por excelência. Concluindo: toda pesquisa revelar-se-á verdadeira e frutífera na 
medida em que disser aquilo que já sabíamos. Não haverá descoberta mais 
fulgurante, ao lermos estruturalmente o Édipo Rei, do que descobrir que Édipo 
tinha o complexo de Édipo: porque, se se descobrisse alguma coisa mais este mais 
seria um a mais, espécie de carne não suficientemente roída recobrindo o osso da 
determinação primeira.  (Eco, 1997 [1968], p. 331). 
 

Adotando-se o ponto de vista pragmatista de Richard Rorty (1997), a 

leitura lacaniana pode ser encarada como um bom uso do conto de Poe para uma 

determinada finalidade circunscrita por uma verdade contextual e consentida por 

um grupo, no caso, o dos psicanalistas que decidissem acompanhar Lacan no seu 

ensino. Ou seja, a verdade de que fala Lacan não pode ser uma verdade ontológica 

ou universal a não ser como método aplicável, como estratégia para uma práxis. 

De qualquer forma, parece-me que a obra poética emerge justamente desse ponto 

último onde se esboroam as possibilidades simbólicas ou metodológicas e é 
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preciso criar. Podemos denominar a esse ponto último: abismo, limite, absurdo, 

castração, umbigo, impossível, real, etc; o que não podemos é reduzir a arte, a 

criatividade, enfim, a poesia, a mero instrumento para uma ilustração científica ou 

teorética sem estarmos avisados e conscientes disso! Retorna a pergunta: o que a 

poesia pode dizer do lugar epistemológico da psicanálise entendendo e esperando 

ter sustentado que poesia e psicanálise possuem uma estreita vinculação? 

Afigura-se para mim que é justamente esse sujeito, excluído da cena do 

escrever por Lacan, quando este afirma que uma carta sempre chegará a seu 

destino e que o próprio conto de Poe foi escrito em função disso e nada mais, é 

esse sujeito que é poético lá onde se engata com a pulsão e o além de toda 

compreensão do que seja a pulsão, e não com a ciência e a filosofia; 

desenclausurando-se da soberania do significante ou qualquer outro principado, 

como buscador e criador de sentido. Se o inconsciente segue remetendo a um 

impossível de compreender, a poesia segue surgindo como esforço inaugural na 

busca por re-velar esse além. Se a psicanálise pode olhar o mundo buscando fazer 

saber sobre esse desconhecido que segue chegando, seu papel parece-me ser o de 

evitar os grandes fechamentos, as tiranias do conhecimento e da moral, sustentar o 

debate e o direito à diferença, ao imprevisível, ao mais estranho e tudo isso que faz 

nascer a poesia. 

 Hamilton Carrol no artigo “The Analyst’s New Clothes: Lacan, Derrida 

and the Pursuit of Truth in Le Facteur de la Vérité” nos diz o seguinte ao analisar 

o comentário de Derrida sobre o seminário de Lacan: 

 

For Derrida truth comes, if at all, at a price. In the case of Lacan’s Seminar on 
‘The Purloined Letter’, this price is the exclusion of the narrative scene of writing 
and all that entails: the uncanny doubling of the narrator, Dupin, the Minister, etc.; 
the textual drift that both analyses and denies analysis. The pursuit of truth carries 
with it the impossibility of its own realization. The finding of truth takes place 
only within a violently binding and limiting analysis that is blind to its own 
failings. Therefore, psychoanalysis finds itself/is found only within a limited site 
of analysis. The disseminating power of the letter, both as signifier and word, 
forestalls and prevents absolute interpretation. (Carrol, s/d, p. 13) 
 
A verdade, o conhecimento, a resposta à pergunta “o que é?”, a 

interpretação exata, a castração como significação soberana, todas essas 
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modalidades de uso da palavra, tão presentes na nossa tradição não se sustentam 

diante da poesia. O inconsciente, entendido à Derrida “como um conjunto de 

rastros que a linguagem lê conectando-os entre si e buscando dar sentido a essa 

leitura” (Major,2001/2002, p. 61) é muito diferente de um inconsciente submetido 

a uma lógica do significante fechada que chega sempre, na compulsão à repetição, 

ao mesmo eterno e funesto destino, a castração, ordenada pelo falo, pelo Outro, ali 

onde a falta dá significação ao impossível. É o próprio Freud quem nos autoriza a 

diferenciar inconsciente de Língua ou Linguagem ao comparar o sonho a um 

hieróglifo: 

 

Se pensarmos que os meios de representação nos sonhos são principalmente 
imagens visuais e não palavras, veremos que é ainda mais apropriado comparar os 
sonhos a um sistema de escrita do que a uma linguagem. Na realidade, a 
interpretação dos sonhos é totalmente análoga ao deciframento de uma antiga 
escrita pictográfica, como os hieróglifos egípcios. (...) A ambigüidade dos 
diversos elementos dos sonhos encontra paralelo nesses antigos sistemas de 
escrita, bem como a omissão de várias relações, que em ambos os casos tem de 
ser suprida pelo contexto (Freud, 1913, p. 212). 
 

 A linguagem do sonho, assim, é muito mais próxima de uma escritura que 

se dissemina e desdobra do que de uma Língua cujo funcionamento baseado numa 

estrutura universal e permanente aprisiona a todos que nela entram sob uma única 

égide. O destino funesto não se reduz a uma significação final, mesmo que essa 

seja a castração. O destino de uma carta é seguir desdobrando-se e, eventualmente, 

partindo-se. Prefiro, e essa é uma postura ética, creditar à poesia, como resistente 

ao logos e às clausuras metafísicas, a possibilidade de seguir fazendo chegar o 

impossível de se explicar da crueldade de um destino funesto ou da beleza de um 

destino feliz. A poesia re-vela a origem impossível, seja a do destino que se repete 

seja a sua própria, e segue re-lançando, em destinação errante, o enigma, sob a 

égide do imprevisível, do incontrolável. A poesia, portanto, não é a chave da 

verdade, mas sim aquilo que possibilita o re-velar e re-lançar dessa verdade, para 

adiante, para destinos imprevisíveis, para a eterna novidade e estranheza do 

mundo, para o além do além, para o próprio impossível, como arma do bicho 

homem na sua luta por viver. 
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Por fim, Derrida parece-me não querer ocupar um lugar de herdeiro da 

verdade de qualquer texto ou autor porque, se um texto carrega uma verdade, é 

nessa articulação incessante entre origem rasurada e reenvio dessa origem para o a 

posteriori. Contudo, para Derrida (1975) é desse lugar de herdeiro de Freud e 

carteiro (facteur) da verdade da psicanálise que Lacan fala no seu seminário sobre 

o conto The Purloined Letter. O conto de Allan Poe seria, portanto, apenas uma 

ilustração da verdade que a psicanálise já detém e que Lacan soube extrair do texto 

de Freud. Contudo, se, por um lado, Derrida (1975) marca a différance e liberta a 

poesia – no caso o conto de Allan Poe – de um fechamento falologocêntrico do 

sentido, por outro lado, o filósofo franco-argelino, pode ser colocado no mesmo 

tipo de situação que Lacan ao estabelecer uma interpretação plena para seu 

seminário sobre o conto de Poe.150 Segundo Barbara Johnson (1996) o que Derrida 

discute não é propriamente o seminário de Lacan sobre A Carta Roubada, mas sim 

o lugar de saber e poder ocupado por Lacan no discurso francês contemporâneo – 

e na poltrona de analista! Justamente o lugar de poder da fala que recalca a 

escritura e assegura a chegada da carta ao seu destino. Contudo, se estamos aqui 

reenviando a carta é porque sua destinação final (assim como sua origem 

definitiva) não foi determinada. A Bahnung, assim como a carta/letra, segue 

                                                 
150 Na interessante conferência “For the Love of Lacan”, Derrida rebate esse tipo de análise 
dizendo que não fez uma leitura totalizante, homogeneizante ou crítica do Seminário sobre “The 
Purloined Letter”, e insere seu trabalho “Le Facteur de la Vérite” numa cena que não poderia ser 
formalizada ou totalizada: “Thus, not only was I not criticizing Lacan, but I was not even writing a 
sort of overseeing or objectifying metadiscourse on Lacan or on a text of Lacan’s. My writing 
involved me in a scene, which scene I was showing at the same time (no doubt in small phrases that 
no one reads) could not be closed or framed. All of this has since been constantly put back into play 
in other scenes en abyme that have been deployed here and there (…) the argument of “Le Facteur 
de la Vérite” does not lend itself to being framed in the text bearing this title; it is played, set adrift 
in The Post Card, the book with that title, which inscribes “Le Facteur de la vérite” like a piece in a 
borderless fiction” (Derrida, 1998 [1996]. Derrida indica também que o discurso lacaniano, sempre 
muito sensível aos movimentos da cena teórica seguiu reajustando-se, e que seu trabalho em 
relação a Lacan tratou apenas de uma “firme e razoavelmente estabilizada configuração do 
pensamento lacaniano” dentro, todavia, de um percurso que continuou. Por outro lado, parece-me 
que Lacan em Lituraterra critica Derrida por buscar “uma ascese da escrita”. Derrida, de fato, não 
me parece ter acreditado na possibilidade de uma ciência da escrita ao escrever sua Gramatologia. 
A desconstrução, ele cansa de nos lembrar, trata do impossível.  
Donos de uma escrita poética, teriam Lacan e Derrida lido um ao outro de forma a conter a 
disseminação da letra? O fato é que com todo amor que possa ter havido entre eles, não apenas a 
“relação sexual” não aconteceu, como por conta disso a disseminação de suas palavras segue 
causando escritas indecidíveis que não necessariamente encontram a falta ou a castração como 
lugar soberano e seguem re-lançando o jogo.  
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causando, participando e até exigindo, a cada retorno do mais íntimo e estranho, 

um esforço de poesia para seguir re-velando e re-inventando o sentido do que 

nunca o terá plenamente porque continuará chegando, caleidoscopicamente, para 

além dos princípios, leis e interpretações existentes, re-velado a cada impossível 

vez. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0610328/CA



 250 

6  

 Considerações Finais 

 

Sonnet – To Science 

 

Science! true daughter of Old Time thou art! 

Who alterest all things with thy peering eyes. 

Why preyest thou thus upon the poet’s heart, 

Vulture, whose wings are dull realities?  

How should he love thee? or how deem thee wise? 

Who wouldst not leave him in his wandering 

To seek for treasure in the jewelled skies, 

Albeit he soared with an undaunted wing? 

Has thou not dragged Diana from her car? 

And driven the Hamadryad from the wood 

To seek a shelter in some happier star? 

Hast thou not torn the Naiad from her flood, 

The Elfin from her green grass, and from me 

The Summer dream beneath the tamarind tree? 

(Edgar Allan Poe, Poems Written in Youth). 

 

 Platão termina o Teeteto, seu diálogo sobre a definição do que seja 

conhecimento e sobre como conhecer, de uma forma um tanto quanto poética, pois 

a comparação, por Sócrates, do que fora discutido e formulado a um “vento que 

não merece ser criado” aponta para uma criação inesgotável, oriunda de um 

conhecimento que nunca se alcança, de um parto que não termina. Acusado, 

Sócrates responderá no dia seguinte às incriminações que o apontam como um 

subversivo151. Qual a subversão socrática? Ora, Sócrates desconstrói o saber e 

conduz ao parto do novo, daquilo que, já estando no sujeito grávido, era-lhe 

desconhecido. Contudo, Platão crê que esse desconhecido seja, na verdade, algo 

esquecido, uma reminiscência dos percursos da alma pelo infinito, pelo mundo das 

idéias. Ou seja, a pessoa sabe toda verdade, mas a esqueceu. Freud, superando um 

período em que acreditou que as reminiscências podiam conduzir a fatos históricos 

efetivamente ocorridos na vida de seus pacientes, percebe posteriormente que a 
                                                 
151 O próprio Sócrates no diálogo platônico intitulado Defesa de Sócrates lê as acusações 
constantes em seu processo: “Sócrates é réu de pesquisar indiscretamente o que há na terra e nos 
céus, de fazer que prevaleça a razão mais fraca e de ensinar aos outros o mesmo comportamento” 
(Platão, 1972, p.15) e “Sócrates é réu de corromper a mocidade e de não crer nos deuses em que o 
povo crê e sim em outras divindades novas” (Platão, 1972, p.20). Trocando em miúdos, Sócrates 
ameaçava o status quo ao propor pensar. 
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história não se faz de trás para frente, mas da frente para trás, a posteriori. A 

poesia, entendida aqui como fundadora de uma nova história e re-velando outros 

sentidos para o absurdo, emerge como possibilidade de re-contar, de re-fazer a 

história, de re-criar os deuses. O questionamento socrático, mesmo que partindo de 

uma verdade eterna a ser recordada, trazia em seu fazer, em sua práxis, a semente 

da desconstrução.   

 Teeteto: Então, dize o que pretendias há pouco, ao me formulares tuas 
perguntas. 
 Sócrates: Meu filho, se a adjunção da explicação racional implica o 
conhecimento da diferença, não a simples opinião, admirável viria a ser essa bela 
explicação de conhecimento. Conhecimento é adquirir conhecimento, não é isso 
mesmo? 
 Teeteto: Certo. 
 Sócrates: Logo, se perguntarem a esse indivíduo o que é conhecimento, 
ele responderá que é a opinião certa aliada ao conhecimento, seja da diferença ou 
do que for. Desse modo, Teeteto, conhecimento não pode ser nem sensação, nem 
opinião verdadeira, nem a explicação racional acrescentada a essa opinião 
verdadeira. 
 Teeteto: Parece mesmo que não é. 
 Sócrates: E ainda estaremos, amigos, em estado de gravidez e com dores 
de parto a respeito do conhecimento, ou já se deu a expulsão de tudo? 
 Teeteto: Sim, por Zeus! Com a tua ajuda, disse mais coisas do que havia 
em mim. 
 Sócrates: E não declarou nossa arte maiêutica que tudo isso não passa de 
vento que não merece ser criado? 
 Teeteto: Declarou. 
 XLIV – Sócrates: Se depois disto, Teeteto, voltares a conceber, e 
conceberes mesmo, ficarás cheio de melhores frutos, graças à presente 
investigação. Mas, se continuares vazio, serás menos incômodo aos de tua 
companhia, porque mais dócil e compreensivo, visto não imaginares saber o que 
não sabes. Isso, apenas, é que minha arte é capaz de fazer, nada mais; nem 
conheço o que os outros conhecem, esses grandes e admiráveis homens do nosso 
tempo e do passado. A arte de partejar, eu e minha mãe, foi de um deus que a 
recebemos: ela, para as mulheres; eu, para os adolescentes de boa origem e para 
os dotados de qualquer beleza. Agora, preciso ir apresentar-me ao pórtico do Rei, 
a fim de responder à acusação que Méleto formulou contra mim. Amanhã, 
Teodoro, voltaremos a encontrar-nos aqui mesmo. 
                                                                               (Platão, s/d, p.38). 
 

Sócrates será condenado à morte. Ao refutar o saber dos sábios e instigar a 

busca permanente de um conhecimento, uma busca inesgotável, Sócrates molesta e 

transtorna a ordem, tanto a epistemológica como a política. Pedra sobre pedra, o 

edifício da ordem é demolido, pois no seio do conhecimento, no seu âmago, no seu 

coração, na sua pedra fundadora, está um desconhecido, uma différance, um além 
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do além. O desconhecido retorna como enigma da origem e conseqüentemente da 

causa. Retorna no seio do humano cuja força vital articula-se desde a origem 

perdida, desde a poética dos neurônios, com a linguagem. Esse enigma que retorna 

é o espaço da re-velação poética, re-construção do mito e re-início da história, da 

ciência, da religião ou da narrativa pessoal. Esse desconhecido que era posto fora, 

no objeto a conhecer, inacessível na sua definição de outro ou de coisa-em-si, 

separado por fenda intransponível, por um abismo que apenas deus poderia 

suturar, depois se tornou interior, é o sujeito da ciência quem deve agora ser 

estudado e compreendido em sua formação para que se conheça o objeto, esse 

sujeito que se conhece e reconhece os próprios passos da formação do seu espírito, 

pois bem, esse sujeito soberano e lúcido, hegeliano em seu apogeu, Freud o atinge 

com golpe profundo e pungente. O sujeito freudiano porta na sua mais profunda 

raiz uma causa desconhecida, mas que o acompanha, atemporal, sem lugar 

definido, insistente em seu enigma. Nem o cronômetro nem o exame de Pet-Scan, 

tampouco o cálculo estatístico podem medir ou conhecer essa causa. É disso que 

não se mede e que não se define como próprio nem como alheio que se trata. Não 

apenas na psicanálise e na poesia, mas em todo discurso. Contudo, esse indefinido, 

esse fronteiriço paradoxal precisou ser negado para que a vida pudesse alicerçar a 

si mesma, com vontade de saber e ordenar, tentando organizar o desejo e sua fúria, 

tentando driblar o medo da morte. 

Os poetas sempre souberam que seu esforço, que seu ato poético, buscava 

expressar o que continuava para eles misterioso apesar de toda ordem e clausura, o 

que escapava e seguirá escapando ao conhecimento. Em que língua são escritas 

nossas primeiras sensações? O neurônio freudiano, escavado por sulcos originários 

apresenta uma primeira escrita em língua perdida. Qual o caminho a ser 

caminhado e em nome de quê? Eterno retorno dessa impressão que a poesia segue 

re-velando. Para expressar o hieróglifo é preciso criar nova língua, contudo a 

criação não é um ato soberano, mas sim um incessante movimento. Quando Vico e 

Heiddeger consideram a poesia condição de possibilidade da linguagem, trata-se 

desse primeiro abrigo do ser. Os modelos metafóricos para essa arqui-origem são a 

própria re-criação da metáfora e re-invenção da língua. A poesia canta e re-canta, 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0610328/CA



 253 

cria e re-cria as palavras e textos, o eterno retorno do impossível, o devir 

incessante, nem meu nem doutro, como diz o poeta, “qualquer coisa de 

intermédio”. 

Com Freud a narrativa humana não é lógica. Mesmo que o monumental e 

belo esforço do pai da psicanálise, esse novo lugar de produção de conhecimento, 

fosse por re-inventar a lógica ou criar, num raro golpe de gênio, novas categorias 

lógicas e conceituais nos moldes científicos, as suas criações e reflexões exigem 

outros mitos, seja pela re-leitura dos textos fundantes – e é claro que a Bíblia e 

Shakespeare como textos poéticos são fundantes! – seja pela própria invenção 

freudiana. Invenção que vai apontar como essenciais para uma narrativa, do sujeito 

e da cultura, o acontecimento estranho, o sintoma histérico, o erro, o sonho, a 

piada, o aparentemente sem sentido ou sem importância, enfim, o esquecido que 

deixou traços, a repetição incompreensível, o destino inexplicável. Interrogando o 

que escapulia ao padrão do conhecer oficial de sua época, apontando o que 

escapava ao padrão moral e pudor típicos de sua época, incansável como cientista 

e renovador como poeta, Freud apresenta o que não se representa na prosa, mas 

apenas re-vela-se na poesia que inventa um novo sentido, dá chão, mas no mesmo 

alento re-lança o enigma do mais além, a chegar, no futuro, se houver. Freud 

explica usando e fazendo poesia e, por isso, percebe nitidamente, por mais 

contraditório e dissonante que isso fosse com seu iluminismo, a complexidade e 

dificuldade de suas teorizações sobre a alma humana. A psicanálise parece-me ter 

um lugar essencial no esforço ético contra todo reducionismo, epistemológico ou 

moral, da complexidade dos acontecimentos humanos e contra a negação das 

questões básicas que um bicho homem precisa fazer para habitar sua vida. 

 

     *** 

A prosa e a técnica, indissociadas, pragmáticas, normativas, fechadas 

avançam construindo um mundo com recursos tecnológicos maravilhosos, 

máquinas e medicinas incríveis e que vêm tornando a vida humana mais longa e 

confortável para os que têm acesso a elas. Contudo, a casa humana não é feita 

apenas com ciência, com prosa e cimento, com métrica e lógica. Há uma medida 
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íntima e estranha, essencial para o indivíduo e para o povo que constitui uma 

nação – ou gostaria um dia, o povo de um planeta plural -, medida não calculável, 

que alicerça toda obra. Se essa medida poética racha, as conseqüências são graves. 

Aponto por fim que a poesia segue re-velando e re-lançando, afinal, o outro 

indecidível, fronteiriço, estrangeiro, além do além que segue convocando e 

exigindo novos sentidos numa tessitura sem fim. Insistência do estranho mais 

íntimo, recusa da ordem burocrática ou tirânica, renovação da poesia. Ordem e 

desordem. Construção e desconstrução. Conhecimento e desconhecimento. 

Entrelaçados, desdobrados, sem oposições claras como acima pobremente exposto. 

Um caleidoscópio palimpséstico palinódico. Uma complexidade que só com 

poesia é possível harmonizar, mas numa harmonia que re-vela e instaura 

novo/mesmo enigma. Assim, no instante seguinte, nos espíritos mais angustiados e 

simples, vem a poesia re-velar nova verdade a partir da estranheza que chega.  

Os deuses freudianos habitam o neurônio, mas o neurônio poético do 

Projeto que constitui como poesia um mito e uma re-velação. O que da alma 

permanece eternamente? Talvez, e apenas talvez, a possibilidade infinita de criar, 

nesse espaço que é qualquer coisa de intermédio, nessa brisura do meu e do de 

outro, nessa armação complexa e aberta ao infinito. O poético porta esse infinito 

que permancece, “que seja inifinito enquanto dure”, esse sentir que habita e dá c-

asa ao coração humano, esse peito cujo ruído bombástico atordoa na absurdidade 

desse músculo que bate incessante até a morte. O que permanece são as formas de 

habitar na sua medida mais íntima e visceral, ali onde o sublime nos arrebata e re-

vela a dor de não saber, o desespero de morrer, mas antes e com tal zelo, o prazer 

de amar e a luta por alguma liberdade numa existência marcada por tantos 

mistérios e limitações. 

Sempre me causou pasmo o momento em que uma poesia emerge, não 

apenas na minha experiência, mas como relatado por outros poetas. É um 

momento de erupção. A poesia surge pronta – mesmo que se leve anos 

escrevendo-a depois. Minha impressão sempre foi de que, até esse momento da 

criação brotar, houvesse acontecido, durante um longo tempo, não cronometrável, 

um tempo atemporal pelo seu caráter vinculado a um processo inconsciente, uma 
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gestação. Provavelmente uma gestação envolvendo várias fecundações, oriundas 

de diferentes pasmos originários, diferentes estranhezas nos encontros de uma 

trajetória de vida, de traços e arquivos sujeitos aos mais variados percursos 

históricos – recalque, supressão, conversão, deslocamento, encriptamento etc. A 

poesia seria uma espécie de expressão primordial desses encontros com o sem 

palavra inteira, com o silêncio do mais visceral mesmo outro em mim, desses 

traços originários de cada um e de todos nós. Um processo de tecedura, de 

renovação para uma re-velação no momento de concluir a licença poética. Licença 

poética iniciada no inconsciente, filha da ignorância, da lógica limitada e do 

recalque da verdade mais íntima, sentimentos e sensações tão profundos e 

estrangeiros que o discurso predominante do Eu consciente não alcançaria, espécie 

de além que insiste em seguir chegando. Nesse sentido, a poesia guarda uma 

relação direta com o inconsciente na sua dimensão que não se esgota nas estruturas 

da linguagem ou na suposição de uma estrutura fechada. Uma vez mergulhado 

nessa rede, afetado pelas vicissitudes da existência e do mais profundo do corpo, o 

bicho homem não tem como circunscrever os caminhos de sua existência por 

nenhum modo de pensamento, epistemológico ou moral. A poesia é a licença para 

caminhar. É o próprio modo desse caminhar que segue trilhando em disseminação 

imprevisível, mesmo no seio da mais compulsória destinação. 

 Quando se trata de achar e não de procurar, a poesia é a própria fonte do 

conhecimento e da verdade. Um conhecimento verdadeiro para a ação e o viver, 

não necessariamente um conhecimento teórico e passível de análises rigorosas, 

uma verdade que, de saída, recusa a entificação e a epistemologia. Pode-se 

reconhecer as voltas infindáveis de um pensamento obsessivo cuja equação, nos 

labirintos matemáticos, nunca se fecha, nunca conclui porque usa um instrumento 

de medida que não toca o objeto poético, esse objeto impossível que recusa o 

pensamento conceitual, mas que dentro do pensamento conceitual possibilita seu 

avanço!  

 O jogo que permite um habitar e um agir depende da poesia que se funda 

no brincar, justamente ali onde as regras do pensamento lógico e do rigor 

científico moderno podem ser rompidas em prol de uma felicidade, de um 
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encontro mais doce e prazeroso com a morte que existe em todos nós. Assim, a 

poesia é que nos dá a saída para o viver, pois a partir de um lugar muito arcaico ela 

nos alicerça quando a crueldade e o impossível, nosso e do outro, impera. Se a 

ciência e seus desenvolvimentos podem salvar vidas – tanto quanto tirá-las -, a 

poesia estrutura o próprio viver com sua carta em movimento. 

A poesia é uma costura. Desvela, desoculta através de uma nova ocultação. 

Ter uma escuta poética não é maravilhar-se com o imaginário rico de quem fala, 

tampouco reforçar o que está ‘bem inscrito’ nas tramas do simbólico, mas sim 

escutar aquilo que rasgou a costura, esse tecido protetor e que remete o sujeito à 

questão das origens e do fim, da terra e do mundo no dizer de Heidegger, remete-

nos a própria questão do existir. E isso não acontece sem angústia. Dessa 

estranheza emerge uma verdade re-velada, isto é, uma verdade que novamente 

oculta. A poesia opera uma verdade no ato criativo que a caracteriza como palavra 

que é ato inaugural, a cada vez, a cada chegada do impossível, sem que a memória 

possa ser a verdade efetiva de uma história consciente e factual, sem que o 

memorizar possa ser o conhecimento da história, sem que a representação possa 

ser a coisa mesma, sem que se estabeleça o UM, mas configurando seus 

infindáveis desdobramentos e tornando nosso habitar menos assombrado. O bicho 

homem insistirá no contar sua história e a poesia perseverará no esforço de lhe 

oferecer novos véus para o impossível, e novas imagens para seu mundo. Freud, 

como grande cientista ampliou o campo do nosso entendimento racional e, 

simultaneamente e caleidoscopicamente, como grande poeta enriqueceu nossa 

compreensão da vida fornecendo novas imagens, ou mesmo mitos, ou ainda 

caratteres na terminologia viconiana, para alicerçarmos nossa existência fora da 

transcendência dogmática, mas também fora do absurdo ou do niilismo que remete 

toda absurdidade do existir ao furo ou ao nada. O furo, como carta, já porta a 

poesia e sendo assim já é reenvio e possibilidade de re-velação. Assim, futuros 

leitores quiçá saberão dessa carta que agora lacro e assino, e cuja origem seguirá 

re-velando-se a cada leitura. 
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