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Tenho por tarefa transmitir aos senhores os laços que 
uniram um grande homem e a literatura, na tentativa de expli
citar pelo menos alguns de seus não poucos vieses. Esse ho
mem foi, ao mesmo tempo, dela um amante e um escritor cujo 
valor mereceu, lamentavelmente, um reconhecimento tardio 
(o prêmio Goethe de literatura), ao qual se referiu da seguinte 
forma: Não questiono o fato de que o Goethe tenha me dado prazer. 

MaJ, por outro lado, na minha idade, tal reconhecimento não tem um 

valor muito prático nem grande significado emocional. 

Ressalte-se, ainda, que esse Homem, após uma existên
cia dedicada ao seu trabalho, viu-se obrigado - aos 82 anos e 
padecendo dos incômodos decorrentes das diversas cirurgias 
motivadas pelo câncer de mandíbula que o acometera - a deixar 
para trás todas as suas posses, nelas incluídas duas coisas que 
lhe eram extretnamente caras, sem que houvesse algutna garan
tia de reavê-las : a sua biblioteca e a sua coleção de esculturas 
antigas. Sem elas partiu para o exílio. Mesmo diante disso, sua 
vontade de alegria e o seu senso de humor não cansavam de 
aflorar. Conta-se que, em sua partida forçada para Londres, a 
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Gestapo o fez assinar um documento assegurando que teria ele 
sido por ela bem tratado, teria dito nessa ocasião: "Recomendo 
a Gestapo a todos". 

Curioso caminho em direção ao desfecho da vida memo
rávf'! de um homem corajoso, que, mesmo diante de humilha
ções, sarcasmo e pilherias, sustentou até o fim a verdade de 
suas idéias e nos deixou a lição de que a ficção é o único meio 
de admitirmos as Yerdades difíceis sem que elas nos aniquilem. 
Curioso, também, era o ensinamento que procurava transmitir 
através de um conto de Grimm, que tinha por hábito contar 
reiteradas vezes aos seus netos e que guarda uma relação muito 
estreita com a sua chegada à sua nova casa de mãos vazias. O 
conto de Grimm conta a história de Hans que, havendo con
cluído os seus anos de aprendizado, fora mandado para casa 
por seu mestre que, na ocasião, ofertou-lhe, como recompensa 
por seu trabalho, um torrão de ouro tão grande quanto a sua 
cabeça. À medida que caminhava para casa com dificuldade 
sob o sol quente, o ouro começava a pesar cada Yez mais, e o 
seu cansaço aumentava. Quando viu um homem montado em 
cima de um ca;'alo, não resistiu e trocou o ouro pelo cavalo. 
Feliz, e agora sobre o cavalo, retomou o seu caminho; mas o 
cavalo era arisco e o jogou no chão. Enquanto estava no chão 
lastimando o ocorrido, outro homem passa com um porco 
e ele concluiu que um porco para um jantar seria bem mais 
apropriado do que um cavalo que não podia montar. Mas o 
porco acaba também sendo difícil de lidar e é trocado por um 

ganso .. . E assim prossegue a jornada de J-Ians por uma série 
de permutas que vão minguando até que finalmente ele acaba 
com nada mais do que duas pedras, as quais casualmente são 
jogadas para dentro de um poço. E, então, corre feliz para casa 
ao encontro de sua mãe. 

Esse mesmo conto - onde são figurados, ao mesmo 
tempo, o declínio da curva da vida e o crescente acréscimo de 
felicidade obtido na medida em que a alegria da posse se mostra 
tola e o avanço em direção à simplicidade das coisas algo fun
damental- é retomado em várias ocasiões em que escreve aos 
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seus amig_os e colegas em se referindo à sua própria condição 
de escritor e a seu processo de escrita, em que comparava o 
seu alívio ao terminar de escrever um trabalho com a alegria 
de Hans ao se livrar de suas posses. Observa-se, através de seu 
depoimento, que a escrita não era para Freud uma atividade 
prazerosa, a não ser no ato de sua conclusão. No entanto, ele 
escrevia e escrevia muito. Além de sua extensa obra psicana
lítica, deixou-nos uma vasta escrita epistolar. Algo paradoxal, 
entretanto, apresenta-se como contraponto ao peso que con
feria à escrita: a curiosidade sobre o seu mistério. Dizia ele 
que, v quando se sentava para escrever e segurava a caneta na 
mão, sempre ficava curioso com o que viria a seguir. Era esse 
mistério que o impulsionava incansavelmente ao trabalho, o que 
escíarece que ele não creditava aos textos uma autonomia em 
relação à sua pessoa. Freud costumava dizer que a sua vida só 
tinha interesse em sua relação com a psicanálise. Em seu laço 
com a literatura, não podemos pensar diferente. É sobretudo 
a sua condição de leitor envolto com os mistérios da narrativa 
que a literatura desempenhará em sua vida e na sua edificação 
da psicanálise um lugar especial. A sua experiência de leitor, 
acreditamos, foi determinante em sua trajetória em, pelo menos, 
três sentidos: dela resultaram tanto as suas qualidades estéticas 
como escritor; o acento particular que marcará os estudos que 
realizará tendo por objeto a própria obra literária; e a criação 
de um novo gênero, a ficção teórica: um novo modo de escrever 
a teoria dos processos psíquicos, criando um gênero híbrido 
entre a escrita científica - fundada em fatos objetivos - e a 
escrita ficcional - que resultou na forma do caso clínico e da 
metapsicologia. 

Esse novo gênero surgiu de uma necessidade ini'perativa 
que pode ser resumida na seguinte questão: como transmitir a 
particularidade e singularidade da experiência neurótica para 
com o sintoma. A clínica psicanalítica tornou evidente que o 
sintoma tem um sentido absolutamente particular para cada 
sujeito e ao desvendá-lo, mediante o trabalho analítico, não 
haveria como utilizar-se do saber adquirido para lançar luzes 
sobre o sintoma de um outro sujeito. 
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Como então transmitir a singularidade de uma experiência 
sem estar em desacordo com as exigências científicas da época? 
Eis a questão de base que le,rou a Freud lançar mão da ficção 
metapsicológica e do caso clínico como saídas para subverter 
a lógica excludente, em vigor na ciência da época, das relações 
entre o particular e o universal. Este novo gênero permitiu a 
Freud transmitir, senão o sentido do sintoma, pelo menos seus 
mecanismos estruturais e os caminhos de sua formação. 

Da mesma forma, o fazer literário, não sendo conside
rado em sua versão sintomática, parecia indicar-lhe segredos 
quanto ao seu efeito estético. Considerando tal concepção 
como central, Freud chega a afirmar, segundo Assoun (1996), 
que a literatura marcada pelo sintoma apresentava obstáculos à 

leitura e estaria comprometida em sua qualidade e em seu efeito 
de promover o prazer da leitura. Dizia ele que o sintoma só o 
interessava a seu trabalho clínico, mas, na vida e na literatura, 
ele era um incómodo a que não suportava. Assim o seu gênero 
híbrido, entre a ficção e a ciência, procurava, além de fazer 
a torção entre o particular e o universal, também, superar os 
obstáculos que o sintoma dos sujeitos em análise ofereciam à 

sua transmissão teórica. 
Inumeráveis são as referências literárias na obra de Freud 

- um homem verdadeiramente cultivado e que considerava a 
cultura literária um complemento importante na formação do 
analista. No entanto, a apropriação que faz dessas diversas 
referencias não se encontra dissociada do seu trabalho teórico. 
Defendia Freud que os grandes escritores teriam antecipado 
muitas das teses acerca dos modos do proceder psíquico que 
então procurava legitimar. Não à toa, os escritores ocuparam 
um lugar central em sua obra, obedecendo, no entanto, a um 
grau de importância, orientada por uma diferenciação precisa 
de acordo com o seu valor cultural: a das obras-primas e a dos 
bons livros. 

Em ordem de importância, os escritores mais citados 
por ele foram Goethe e Schakespeare. Em segundo lugar, 
autores como Cervantes, Schiller, Flaubert e SófoCles. Num 
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patamar posterior, estavam autores por quem tinha predileção 
e afinidades: Heine, Milton, Jacobsen, Ibsen, Anatole Fran
ce, Popper-Lynkeus, Spitteler, Multatuli, Schnitzler, Lessing, 
Lichtenberg. Por último, havia inumeráveis outros escritores, 
seus contemporâneos, e autores amigos, com os quais man
teve contato direto ou indireto, dentre eles: Dickens, Balzac, 
Meyer, Grabbe, Fontaine, R. Rolland, Hilke e H. Hesse, para 
citar alguns (ASSOUN, 1996). 

Na criação dos conceitos fundamentais da psicanálise, 
observa-se a homenagem de Freud aos dois primeiros níveis 
dessa breve hierarquia. Um exemplo disso é o conceito de 
complexo de Édipo, núcleo do inconsciente - fruto de seu 
trabalho com os neuróticos e com a interpretação de seus 
próprios sonhos, dele Freud - cuja nomeação foi inspirada 
na tragédia de Sófocles. Uma homenagem por atestar que suas 
descobertas científicas acerca do inconsciente são, de certa 
forma, ali transmitidas. Havia a transmissão de verdades no 
mito tornado tragédia que a ciência até então não considera
ra. Isso não quer dizer, como se ouve com certa freqüência, 
que o tal conceito haja sido construído pelo clássico Autor. 
Os conceitos freudianos não são anteriores à sua experiência 
clínica, são frutos dela. O mesmo pode ser dito em relação ao 
conceito de Narcisismo. 

Em seu primeiro grande estudo sobre a criação literária, 
Delírios e Sonhos na Gradiva de Jensen, o leitor Freud se impõe 
em relação ao psicanalista; nele, o escritor aparece sobretudo 
como aliado e testemunha do psicanalista. Para além de toda 
filosofia e de toda ciência, o escritor partilha de um tipo par
ticular de saber, cuja transmissão requer estratégias inusuais, 
o saber inconsciente. 

A função do escritor, para a psicanálise, consoante Freud, 
ampara-se, pois, no fato de que os escritores sabem sem saber 
aquilo que o psicanalista descobre mediante um trabalho árduo 
e laborioso para com a aplicação do método de tratamento das 
neuroses. A criação literária é vista, nesse mesmo ensaio, como 
um trabalho, uma elaboração, que dá forma a um objeto, a obra 
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literária; nesta, o interesse psicanalítico residirá especialmente 
nos mecanismos de sua feitura, os quais são capazes de desper
tar no leitor a fruição para com a narrativa. Resulta desse olhar 
particular sobre o texto literário a premissa segundo a qual a 
psicanálise não deve ocupar-se da tarefa inútil de fazer a psico
logia do autor como sujeito inconsciente e nem muito menos 
da interpretação da obra literária. Caberia ao psicanalista, na 
sua leitura analítica da literatura, partilhar do prazer da obra; 
inclusive porque, ainda segundo Freud, o grande texto literário 
é por excelência aquele que resiste à tarefa interpretativa. 

Em não sendo a relação da literatura com a psicanálise 
mediada por uma hermenêutica, em que consistiria então o 
interesse de Freud pela literatura? Nos demais ensaios, em 
que se ocupou direta ou indiretamente dessa problemática, 
podemos destacar, como predominantes, duas questões: qual 
seria o mistério envolvido na criação e no seu conseqüente 
efeito estético junto ao leitor?; quais os mecanismos estruturais, 
referentes à vida psíquica, que dariam lastro à criação literária? 
Ambas as questões apresentam uma indagação latente: o que 
quer o escritor transmitir com a sua criação? 

De seus estudos sobre a obra de arte em geral e a litera
tura em particular, alguns achados merecem relevo. Segundo 
Freud, a psicanálise esclareceria alguns dos problemas referen
tes à arte e ao artista, enquanto outros permaneceriam ainda 
obscuros e dignos de serem investigados posteriormente. 
Na arte e na literatura, o exercício criativo teria por função 
apaziguar desejos não gratificados tanto do criador como do 
receptor da obra artística. As forças motivadoras dos escritores 
e artistas teriam por matéria-prima os mesmos conflitos que 
impulsionam outras pessoas ao desenvolvimento de neuroses, 
como também à construção social de instituições. 

Uma outra tese defendida por Freud, decorrente dessa 
anterior, é a de que o objetivo do criador é a libertação de de
sejos sofreados mediante a atividade das fantasias, que plenas 
de desejo aparecem realizadas em sua criação. No entanto, não 
qualquer criação amparada nas fantasias pessoais do escritor 
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teria o direito de ser considerada obra de arte. Para assim ser 
nomeada, Freud pondera que seria necessário que fosse ameni
zado aquilo que, na realização das fantasias, é ofensivo, ocul
tando com isso sua origem pessoal. Além disso, a observância 
das leis da beleza e a possibilidade de, assim, seduzir o leitor 
por meio da gratificação prazerosa para com a obra artística, 
seriam critérios não menos essenciais ao reconhecimento de 
uma obra com valor literário. 

Como se pode observar, Freud acaba por privilegiar 
os mecanismos estruturais que levam à criação do efeito es
tético. Desenvolvimentos outros acerca desses mecanismos 
encontram-se trabalhados em seu ensaio Escritores criativos e 
devaneios, em que procura esclarecer como surge no homem 
a capacidade de criar e de onde proveria o material utilizado 
pelo criador em sua criação. Traçando, pois, a genealogia do 
escritor, Freud considera que o mundo de fantasias a que o 
escritor oferece a sua técnica de criação é um sub-rogado de 
uma outra satisfação outrora experimentada, qual seja, a ati
vidade de brincar. 

Assim como a brincadeira infantil é permeada por fan
tasias plenas de desejos, a criação literária também o seria; e 
ambas abrigariam a relação entre fantasia e realidade, sendo 
esta preservada. Tal oferece significativas contribuições para se 
desvendar o efeito da verossimilhança no texto literário, além 
de possibilitar o entendimento da temporalidade da narrativa e 
seu conseqüente fator espacial. Presente, passado e futuro são 
entrelaçados pelo fio do desejo. A fantasia na criação - assim 
como na brincadeira infantil - permitiria, portanto, a liber
tação de desejos tanto do escritor quanto do leitor. Esse seria 
pelo, menos, um dos segredos que Freud teria podido revelar 
quanto ao mistério da criação. 

No entanto, como demonstram suas últimas contribui
ções, tal não parece suficiente para esclarecer, sobretudo, o 
efeito que a literatura e as artes plásticas despertavam no cria
dor da psicanálise, permanecendo aberta, para ele, a questão 
do que quer um escritor e aproximando essa questão do quer 
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o feminino. A arte e a literatura reenviam então o psicanalista 
aos desdobramentos dos enigmas da vida para o sujeito huma
no. Assim como no conto de Grimm, em relação à literatura, 
Freud parece partir de mãos vazias, não sem entregar aos seus 
sucessores a responsabilidade de prosseguir na indagação do 
seu mistério - sabedor da importância do cultivo da simpli
cidade na busca de novos achados, pois há algo que resiste à 

significação. 
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