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Desde sua criação por Freud, há mais de cem anos, a psicanálise é acusada em 

meios acadêmicos e científicos de não passar de uma obra de ficção, aqui tomada em um 

mal sentido.  Não faltaram, por outro lado, aqueles que procuraram aproximar o trabalho 

psicanalítico dos esforços dos grandes autores da literatura, em sua busca por descrever 

as faces menos visíveis da subjetividade humana. Como se sabe, no dia 28 de agosto de 

1930 Anna Freud recebeu, em nome de seu pai, o Prêmio Goethe da Cidade de Frankfurt. 

Um prêmio de literatura, não um prêmio de medicina ou de ciência. Esse evento pode ser 

considerado apenas como um a mais da história da psicanálise, da forma como se deram 

sua aceitação e inserção social. Mas talvez possa ser visto também como reconhecimento 

de um hábito caro aos psicanalistas, a começar por Freud: o prazer de uma escrita que 

frequentemente mais se aproxima da literatura do que dos textos científicos. Não 

queremos retomar uma polêmica que já é velha, sobre se a psicanálise é ciência ou é arte, 

mas sim caracterizar uma situação que acreditamos não ter se estabelecido apenas pela 

qualidade literária do texto freudiano, ou seja, apenas por uma questão estilística. 

Pensamos que o material que se oferece à reflexão psicanalítica situa-se, de fato, na 

imbricação entre diferentes planos de realidade3. A complexa trama da dinâmica psíquica 

entre inconsciente e consciência, entre processo primário e secundário, entre princípio do 

prazer e da realidade exige em sua descrição e teorização uma linguagem, um texto que 

busque sua especificidade na elaborada escrita e linguagem de uma boa literatura. Não 

escrevemos aqui nenhuma novidade, nem procuramos com isso justificar certos textos 

psicanalíticos que se encaixam possivelmente apenas na categoria de ficção. Queremos 

focalizar um aspecto da escrita psicanalítica que pensamos não se dever a uma questão de 

estilo ou às tendências literárias dos autores, mas a uma exigência do próprio estofo do 

qual são feitos esses textos, ou seja, de uma articulação possível entre diferentes planos 

de realidade, principalmente entre o plano da realidade externa e o plano da realidade 

psíquica.  

                                                 
1 Psicanalista, doutor em Psicologia Clínica, professor e pesquisador no Instituto de Psicologia da USP. 
2 Psicanalista, doutor em Psicologia pelo Instituto de Psicologia da USP. 
3 Algumas das idéias apresentadas a seguir sobre planos ou níveis de realidade foram publicadas 
originalmente em COELHO JUNIOR, N. (1995) A Força da Realidade na Clínica Freudiana. São Paulo: Escuta. 
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Como já apontaram vários autores4, há diferenças claras entre o trabalho 

terapêutico de uma análise e o ato de escrever um texto psicanalítico. Mas o que 

procuramos explicitar aqui é a natureza do material analítico e o que ela pede do autor. 

Consideramos que o fundamental é a capacidade do autor em movimentar-se entre os 

diferentes planos de realidade. Assim, o estilo, mais do que a escrita original de um autor, 

deveria trazer a marca daquilo que é próprio ao material psicanalítico. Concordamos neste 

nível com André Green, quando ele afirma: 

 

Na realidade, a escrita analítica não seria comparável a nenhum outro 

escrito pelo seu objeto. Quer se trate de um escrito científico ou literário, 

se o inconsciente fornece a produção com título diverso, tudo muda, pois 

se trata do inconsciente, tal qual ele aparece na própria análise, que se 

torna o objeto da escrita.5 

 

Já Steven Marcus, em dois ensaios, um sobre o caso Dora e outro sobre o Homem 

dos Ratos, preocupou-se com a caracterização da escrita freudiana de um caso clínico. Sua 

posição é bem clara: "A posição da qual eu parto, assim como o fim que espero 

demonstrar, é que Freud é um grande escritor e que um de seus principais casos clínicos é 

um grande trabalho de literatura”6. E vai mais longe, ao comentar o próprio trabalho 

clínico:  

 

Além disso, no curso de um tratamento psicanalítico, nada menos do que 

a própria "realidade" é feita, construída, ou reconstruída. (...) O que 

temos no final, então, é uma construção ficcional que é, ao mesmo 

tempo, satisfatória para nós como se fosse verdade e como uma forma 

de verdade.7 

 

Autores como Marcus talvez tenham puxado em demasia a psicanálise para longe 

de suas origens neurológicas, mas não resta a menor dúvida de que sublinharam uma 

marca característica das produções psicanalíticas.    

Entendemos, cada vez mais, que trabalhamos na clínica com nuanças quase 

imperceptíveis, tanto de afetos como de representações. Vários temas se entrecruzando, 

aspectos psíquicos assumidos como pertencendo a um plano da realidade, sonhos 

                                                 
4
 Cf., por exemplo, DAYAN, M. (1980) L'Arbre des Styles, Paris: Aubier-Montaigne e GREEN, A. (1992) “A 

Escrita Psicanalítica” , Revista Brasileira de Psicanálise, volume 26, números 1 e 2 pp.151-190, São Paulo.   
5 GREEN, A. (1992) “A Escrita Psicanalítica”, p.168. 
6 MARCUS, S. (1994) Freud and the Culture of Psychoanalysis. p.42 
7 MARCUS, S. Idem, pp.61-62.  
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descritos e definidos como sendo "apenas" do plano da realidade psíquica; traumas que 

não poderiam ter acontecido na realidade e fantasias que parecem ser a única realidade 

prazerosa de nossos pacientes. 

Entre as questões colocadas desde o início para Freud e para todos os que se 

preocuparam com a construção de uma teoria psicanalítica, é possível destacar a 

seguinte: é ou não necessário que se confine a complexidade dramática e a criatividade da 

fala e da expressividade de um paciente, seja na categoria da realidade psíquica, seja na 

categoria da realidade exterior? É conhecido o percurso dessa questão na obra freudiana. 

Mas apesar das mudanças na teoria, que deixou de se ancorar em uma forte crença na 

realidade da sedução, para ter seu eixo no primado da fantasia, o texto freudiano 

manteve tanto sua qualidade científica, quanto sua qualidade como literatura. Freud não 

perdeu em realidade ao escrever sobre as fantasias. E isto não se deve ao fato de ele ter 

criado o termo realidade psíquica para caracterizar o mundo das fantasias inconscientes. 

Não é através de estritas definições das categorias de realidade e fantasia, ou ciência e 

ficção, que um texto psicanalítico pode ou deve ser avaliado.  

Não resta dúvida que há um impasse e uma série de problemas na utilização em 

psicanálise dos diversos conceitos de realidade. Este impasse mostra suas conseqüências 

clínicas no fenômeno transferencial e no trabalho interpretativo. Mas isto não se deve ao 

fato da psicanálise "ainda" não ser uma ciência nos moldes das ciências naturais clássicas, 

ou por ela ter sido invadida por analistas com desejos inconfessos (mas às vezes também 

claramente confessados) de transformá-la em uma nova arte das palavras. É o próprio 

estofo do material com o qual a psicanálise trabalha que determina esse impasse e esses 

problemas. 

Toda escrita psicanalítica carrega a marca desse impasse, e talvez sua riqueza 

dependa exatamente de sua permanência nesse impasse. Transformar a experiência 

psicanalítica em um texto científico, no modelo dos textos da tradição positivista, é 

acreditar que todo o material com o qual a psicanálise trabalha possa ser reduzido a uma 

realidade mensurável e reprodutível. Afirmar, por outro lado, que a experiência analítica 

só pode ser traduzida por um texto de ficção é negar os aspectos que sem dúvida podem 

ser expressos em conceitos científicos ou em uma linguagem apropriada aos tratados 

científicos. 

Com isso queremos indicar que o trabalho da psicanálise deveria incluir sempre a 

criação do estilo próprio da psicanálise, que não reduza a riqueza da experiência às 

limitações dos modelos de expressão já padronizados. É certo que o tecido invisível com o 

qual trabalhamos na clínica dá margem a inúmeras construções conceituais que tendem a 

se tornar rígidas com o tempo, com o excesso de uso. No entanto, nosso trabalho 

continua a ser o de produzir teorias consistentes e que deem conta, ao menos como 

fundamento, do que realizamos na clínica. E nesse sentido dependemos de conceitos e de 
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sua articulação coerente no corpo de uma teoria. Mas isso não é razão para nos 

conformarmos com algumas conceituações com as quais nos acostumamos e das quais 

conhecemos o correto lugar na teoria que adotamos, e na linguagem padronizada que a 

acompanha. Parece-nos que a condição de analista depende de uma constante 

redescoberta de novos acessos à invisibilidade, àquilo que não se dá diretamente à 

compreensão consciente. A mobilidade no trato dos conceitos é, portanto, fundamental. 

Isto que chamamos um estilo próprio da psicanálise (e que não deve ser confundido com 

o estilo de escrita de cada autor, ainda que possa permeá-lo) remete ao cultivo 

permanente desse lugar de abertura e instabilidade, sem o qual o trabalho clínico correria 

o risco de se tornar pedagógico, engessado. A ambiguidade da oscilação entre literatura e 

ciência na produção dos psicanalistas expressa, deste ponto de vista, um sadio movimento 

de abertura na produção da teoria, o que é coerente com o objeto mesmo da psicanálise. 

 

Ítalo Calvino, em seu instigante ensaio "Níveis de Realidade na Literatura"8 

apresenta algumas ideias que, guardadas as evidentes especificidades entre os campos da 

literatura e da psicanálise, podem traduzir muitas das inquietações que enfrentamos no 

cotidiano clínico e na tentativa de expressá-lo : 

 

Em um trabalho de literatura, vários níveis de realidade podem se 

encontrar, mantendo-se separados e diferenciados; ou podem se 

misturar, se amalgamar e serem costurados juntos, atingindo uma 

harmonia em suas contradições, ou podem ainda formar uma mistura 

explosiva.9 

 

Esta descrição do lugar da realidade na literatura parece de fato corresponder, sem 

quase nenhuma alteração, ao que se pode evidenciar em um contexto clínico. Mantemos 

nossas reticências quanto à hierarquia que possa estar implícita em uma concepção de 

níveis de realidade, mas achamos que o próprio Calvino dá conta em parte desta questão, 

ao afirmar: 

 

Talvez o ponto fundamental de minha fala seja exatamente isto: a 

literatura não reconhece a Realidade como tal, mas apenas níveis. Se 

existe a Realidade, da qual os vários níveis são apenas os aspectos 

parciais, ou se existem apenas os níveis, é algo que a literatura não pode 

                                                 
8 Este ensaio, publicado em inglês em uma coletânea de textos do autor, intitulada The Uses of Literature, foi 

originalmente lido em uma conferência internacional sobre "Níveis de Realidade", realizada em Florença, no 

mês de Outubro de 1978. 
9 CALVINO, I. (1986) The Uses of Literature, p.101. 
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decidir. A literatura reconhece a realidade dos níveis, e esta é a realidade 

(ou "Realidade") que conhece melhor, talvez por não ter chegado a 

entendê-la por outro processo cognitivo. E isto já é uma grande coisa.10 

 

Não resta dúvida que escrever a psicanálise é tarefa que ultrapassa as intenções e 

atos de um psicanalista. É, de certa forma, o espaço de uma criação intersubjetiva, assim 

como ocorre em cada situação clínica psicanalítica. Por outro lado, é um testemunho 

oferecido por um psicanalista, que procura dar a ver a outros e a si mesmo os invisíveis de 

uma situação vivida a dois. Com isso, insere a experiência psicanalítica nas dimensões 

sociais e culturais que estão para além de sua tarefa imediata enquanto trabalho 

terapêutico. Mas o inverso é verdadeiro, ou seja, ao estar situado em um certo contexto 

cultural, social e histórico, permeado pela literatura de uma época, pelos ecos subjetivos 

presentes nas mais diferentes manifestações culturais e artísticas de seu tempo, o analista 

leva para dentro de seu trabalho clínico uma atmosfera que o ultrapassa. Trata-se da 

tradição à qual cada analista pertence. Entendemos que a tradição, em nosso caso, deve 

abranger fundamentalmente o solo do qual a psicanálise (e cada psicanalista) recebe os 

alimentos que a fazem ser o que é. E isso, para além das regras de fundação e de 

funcionamento que a própria psicanálise procura estabelecer para si.  

A partir da linhagem de Heidegger e Gadamer, podemos pensar no "solo" cultural, 

no caldo de Cultura que nos antecede e nos alimenta, como uma pré-estrutura existencial, 

como o horizonte de cada prática, de cada teoria e de cada analista. Mas sempre 

podemos caminhar em direção ao horizonte, e ele se desloca conosco. E, deste ponto de 

vista, tanto a psicanálise como a tradição em que está inserida contêm seu próprio 

horizonte. Ao trabalharmos, o nosso horizonte está em constante processo de formação, 

pondo à prova os nossos preconceitos no encontro com o passado e exigindo a 

compreensão de partes de nossa tradição, sem a qual não existimos. É claro, por outro 

lado, que o excesso de “apego” (consciente ou inconsciente) à tradição faz com que um 

analista fique paralisado na espessa trama da familiaridade, que é a impregnação do 

hábito, doença possível quando o horizonte, além de próximo demais, se torna fixo no 

tempo e no espaço. 

A dimensão correlata a da tradição no âmbito das práticas e teorizações 

psicanalíticas é a da inovação. Poderíamos sugerir que a inovação busca se revelar em 

cada tentativa original de expressão. Mas sua base ou o seu “solo”, não pode ser 

confundido com algo como “a identidade do analista”. É a partir de um extrato pré-

subjetivo (a tradição, no sentido apresentado acima) que a própria subjetividade do 

analista virá a se assentar em seu esforço por construir inovações. Além da tradição, como 

                                                 
10 Idem, ibidem, pp.120-121. 

 



6 

 

campo pré-subjetivo, podemos pensar no “corpo próprio”, como sugere Merleau-Ponty, 

que é o que há de mais originário no sujeito, revelando-se como um suporte espaço-

temporal do Eu. Mas, não custa lembrar, a subjetividade só se efetiva na 

intersubjetividade, que por sua vez será sempre primeiro e constantemente uma 

intercorporeidade. É deste nível primeiro e constitutivo, que envolve em última instância 

uma mútua constituição intercorpórea, que emerge, a nosso ver, a possibilidade criativa. 

Podemos sugerir, então, que a força criativa que sustenta uma inovação não encontra seu 

motor original nem em um determinismo psicológico nem em uma causalidade física. A 

inovação, neste sentido, emerge de formas singulares de relações intercorpóreas que, por 

sua vez, ocorrem em um campo banhado pela tradição. Mas para além destes planos mais 

gerais de sustentação, resta investigar elementos que participam da emergência do estilo 

psicanalítico. 

 

Para avançar nesta questão gostaríamos de partir da concepção de estilo sugerida 

por André Malraux, ou seja, pensar o estilo como uma “deformação coerente” e, a partir 

de Merleau-Ponty, que critica e procura completar a noção proposta por Malraux, pensar 

o estilo como intersubjetivo. Merleau-Ponty articula o estilo à percepção e faz de cada ato 

perceptivo uma estilização do mundo, apreendida pela percepção de outrem.  

Maurice Dayan (1980), em L’ Arbre dês Styles, afirma que o estilo psicanalítico é 

definido pela correspondência entre uma prática de escuta e interpretação e a formação 

de um texto escrito concebido para refletir esta prática e para justificá-la, situando-a no 

corpo teórico que produz uma visão de conjunto dos processos psíquicos de interesse da 

análise. Ao lermos o livro de Dayan, ficamos pensando na imagem geral que temos do 

estilo de um psicanalista. E achamos que podemos considerar sem risco de errar que o 

estilo do psicanalista tem sua origem com Freud e seu modo de pôr em prática um 

método e uma técnica que consagraram um modelo clínico e teórico característico da 

psicanálise. Constitui-se assim uma forma de relação entre teoria e clínica bastante 

específica.  

Se olharmos mais para a clínica do que para a teoria, pode-se dizer que a partir das 

regras fundamentais da associação livre e da atenção igualmente flutuante, criou-se o 

setting psicanalítico que conhecemos. Entre uma certa estabilidade do setting e o 

movimento de inovação sustentado na tradição, como propusemos, surge o estilo 

psicanalítico. Entendemos que é possível recusar, sem nenhuma perda, tanto vitalismos 

reducionistas, quanto determinismos de tipo idealistas em uma tentativa de delinear a 

fonte das características do estilo de um analista. Ou seja, nada será acrescentado de 

interessante ao tema se partirmos seja da ideia de que o que sustenta e funda o estilo é 

uma força vital intrínseca à natureza humana, seja se considerarmos que o que funda e 

sustenta um estilo é uma Ideia transcendente ou uma “alma”, que em cada indivíduo 
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determinaria um estilo, ou mesmo a possibilidade de ter um estilo reconhecível como tal. 

A noção de “dom” curiosamente oscila, em diferentes definições, entre estes dois pólos, 

aqui recusados. Mais uma vez recorremos às ideias de Merleau-Ponty para avançar em 

nossa exposição sobre o estilo. O filósofo francês estudou a formação do estilo em dois 

pintores, colocando à prova as noções acima apontadas. O primeiro exemplo é o de El 

Greco: os corpos e rostos alongados em suas pinturas não devem sua marca estilística a 

uma “explicação fisiológica” (como se sabe, El Greco sofria de astigmatismo):  

 

“Quando particularidades corporais irremediáveis são integradas ao 

conjunto de nossa experiência, cessam de ter em nós a dignidade de 

causa. A anomalia visual pode receber, pela mediação do artista, uma 

significação universal e tornar-se para ele ocasião de perceber um dos 

‘perfis’ da existência humana. (...) No limite, a perturbação visual suposta 

de El Greco foi conquistada por ele e tão profundamente integrada à sua 

maneira de pensar e de ser que aparece enfim como a expressão 

necessária de seu ser, muito mais do que como uma particularidade 

imposta de fora. Não é mais paradoxo dizer que ‘El Greco era astigmata 

porque produzia corpos alongados’.” 11  

 

Aqui o estilo começa a surgir como uma “liberdade em situação”. Não se trata de 

colocar o estilo como elemento humano descolado de suas raízes biológicas e culturais. 

Não há estilo senão na intersecção entre o que somos biologicamente, o que fazemos com 

a tradição da qual emergimos e com nossa forma de recriar o mundo por gestos de 

inovação. Ou seja, incorporamos as marcas (até mesmo físicas) que recebemos e as 

transformamos, por inovação, em uma forma singular de enxergar e viver nosso 

enraizamento no corpo, no mundo e na relação com os outros. 

O segundo exemplo será o de Cézanne: mais uma vez Merleau-Ponty busca 

escapar das explicações deterministas em sua clássica análise da obra e da vida do pintor. 

Impulsionado por uma suposta esquizoidia, Cézanne teria construído uma obra que em 

tudo seria a expressão de sua doença. Contra essa posição, recorrente em alguns críticos 

de arte contemporâneos ao pintor, Merleau-Ponty retomará as marcas da vida de 

Cézanne para recolocá-las em outro contexto. Que nos seja permitida uma longa citação:  

 

“Assim, as ‘hereditariedades’, as ‘influências’ – os acidentes de Cézanne 

–, são o texto que, de sua parte, a natureza e a história lhe doaram para 

decifrar. Proporcionaram apenas o sentido literal da obra. As criações do 

artista, como aliás as decisões livres do homem, impõem a este dado um 

sentido figurado que antes delas não existia. Se nos parece que a vida de 

                                                 
11 Merleau-Ponty(1942/1975), p.218. 
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Cézanne trazia em germe sua obra, é porque conhecemos sua obra antes 

e vemos através delas as circunstâncias da vida, carregando-as de um 

sentido que tomamos à obra. (...) É certo que a vida  não explica a obra, 

porém certo é também que se comunicam. A verdade é que esta obra a 

se fazer exigia esta vida. Desde o início, a vida de Cézanne só encontrava 

equilíbrio apoiando-se na obra ainda futura, era seu projeto e a obra nele 

se anunciava por signos premonitórios que erraríamos se os 

considerássemos causas, mas que fazem da vida e da obra uma única 

aventura.” 12 

 

Não há uma causa delimitável para um estilo. O estilo aparece aqui como a 

construção possível e necessária de uma série quase infinita de elementos. É a 

transformação de heranças segundo as circunstâncias e as exigências colocadas por uma 

vida. 

 

“O artista, segundo Balzac ou Cézanne não se contenta em ser um animal 

cultivado, assume a cultura desde o começo e a funda de novo, fala 

como o primeiro homem falou e pinta como se nunca houvesse pintado. 

A expressão não pode ser então a tradução de um pensamento já claro, 

pois os pensamentos claros são os que já foram ditos em nós pelos 

outros”.13  

 

Para que não se confunda a inovação e, por decorrência, o estilo com a expressão 

de elaboradas e supostamente geniais interpretações que já nascem acabadas e 

definitivas em nossas mentes (como parecem acreditar alguns analistas), recorremos a 

esta citação de Merleau-Ponty, que não poderia ser mais precisa. O trabalho do analista, 

assim como o do artista, que “fixa e torna acessível aos mais ‘humanos’ dos homens o 

espetáculo de que participam sem perceber”14, reflete um estilo que é, antes de mais 

nada, simultaneamente resposta e criação. Seguiremos explorando a ideia de afetação, ou 

resposta, que convoca a experiência da intercorporeidade – seja na clínica, seja na relação 

com a escrita. 

 

 

Interpelações junto ao corpo do texto – um exemplo com Mishima. 

 

                                                 
12 Merleau-Ponty(1948/1975), pp.311-312 
13 Idem, ibidem, p.310 
14 Idem, ibidem, p.310 
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O estilo próprio à psicanálise remete à instabilidade e ao conflito, aos afetos, às 

intensidades e interpelações, aos pontos de resistência entre analista e analisando – há 

aqui uma “mistura explosiva”, para retomar a ideia de Ítalo Calvino –, mistura essa com 

potencial de desdobramentos infinitos. Como vimos, o estilo remete a exigências que se 

passam num contexto para além do controle do analista, que é convocando, à sua revelia, 

por essa dimensão intercorpórea da experiência. Sendo assim, entendemos que a escuta 

psicanalítica apóia-se numa apercepção (constitutiva) da realidade, que não é unívoca e 

que possui qualidades e intensidades. Interessa-nos, portanto, este campo de 

experiências tácitas, na medida em que silenciosamente informam grande parte da 

conduta que temos enquanto analistas. Tal implicação torna a reflexão, discussão e 

teorização que acontecem além do horário das sessões partes fundamentais do trabalho 

psicanalítico, quando então os elementos de “tradição” presentes em nós podem ser 

transformados ou reapropriados. 

  O trabalho com o texto, nessa perspectiva, é permeado por um estilo que emerge 

como resposta a diferentes apelos, em níveis de realidade sobredeterminados. Por isso, 

pretensões muito severas quanto a determinar se um escrito psicanalítico é fato 

verificável ou uma ficção útil, ainda que aparentemente se coloquem como promessas de 

solo confiável sobre o qual possamos pisar, necessariamente formatam a ambiguidade 

fundamental da realidade clínica. O resultado, inexoravelmente, será a perda de aspectos 

da realidade, seja ela considerada em quaisquer dos planos possíveis – realidade externa, 

dos afetos, da pulsão, do trauma, dos objetos, narrativa, do que é irrepresentável etc. Que 

fique evidenciado ainda que, ao dizermos escrito psicanalítico, não fazemos nenhuma 

outra qualificação, podendo o termo remeter à teoria da técnica, a um estudo clínico, à 

metapsicologia e assim por diante. Seria um erro, por exemplo, considerar os textos 

metapsicológicos como estando mais próximos da ficção, enquanto que um relato de 

sessão apontaria para os fatos objetivos – isto corresponderia a desconsiderar o registro 

de ambiguidades do estilo psicanalítico em suas atividades de escrita e leitura. Sem 

dúvida, há um tipo de angústia do não saber, ou do paradoxo, que o analista é convidado 

a sustentar a cada trabalho de análise, e que se estende pelas demais produções 

relacionadas a ele. Mas, como já apontara Aulagnier (1992) em seu texto O Eu e suas 

interpretações, para que se produza um “campo do interpretável” é preciso sustentar o 

sofrimento e abertura inerentes a cada encontro clínico; mas se há sofrimento, não 

obstante há também um desejo que faz com que seja possível investir esse encontro na 

espera por algo que possa vir a se realizar. Desta forma, aponta a autora, é preciso que 

tanto analista quanto analisando sejam capazes de criar uma espécie de aliança para 

combater movimentos de desinvestimento (tudo aquilo que impeça a manutenção dessa 

abertura).   
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Se, por um lado, a atividade clínica exige e é sustentada pela busca por sentidos e 

produção de um conhecimento que pretende ser, se não universal, ao menos 

compartilhado por uma comunidade que se identifica em torno do campo comum da 

Psicanálise, por outro não podemos deixar de atentar para os riscos de tornar a atividade 

de reflexão psicanalítica fechada à dimensão fundamental de ambiguidades dos diferentes 

planos de realidade, sem a qual tanto a tradição quanto as inovações perdem seu lugar e 

fecundidade. Sendo assim, um texto tomado psicanaliticamente (seja do lugar da escrita, 

seja do lugar da leitura), antes de se saber ficção ou fato, certamente já conta por seu 

corpo de texto, com o qual partilhamos o mesmo extrato pré-subjetivo, a mesma tradição 

e possibilidades de diferenciação, e a partir do qual nos vemos mobilizados, afetados, 

interpelados. O trabalho que pode se realizar a partir de então, se não estamos fechados 

para as ambiguidades e distintos planos de realidade, será resultado de uma co-

corporeidade15 entre texto e autor, ou texto e leitor. O sentido do texto assim produzido 

será algo criado no entrecruzamento explosivo entre um e outro – ambos são afetados e 

modificados por um trabalho que é conjunto. Tal como ocorre na atividade clínica, 

podemos também aqui supor um tipo peculiar de campo transferencial que se estabelece 

na relação com os textos.  

A partir das qualidades e intensidades dos elementos presentes em nossa 

experiência e percepção da realidade, cria-se uma espécie de “paisagem” multifacetada, 

resultado de nosso encontro com o corpo do texto. Sua forma, ou melhor, sua 

formatividade16, produz efeitos e atua sobre o leitor/escritor – ainda que sejamos 

criadores ativos na leitura ou escrita, isso não faz do texto mero depositário passivo de 

ideias prontas e já definidas, senão que somos também, paradoxalmente, criados pelos 

textos que escrevemos e lemos. Fazemos aqui apenas uma apresentação inicial de ideias, 

procurando apresentar temas fundamentais cuja formulação adequada pode constituir 

valiosa ferramenta para compreendermos os escritos psicanalíticos, enquanto elementos 

que balizam e se entrelaçam ao trabalho propriamente clínico. Cremos estar claro, a esta 

altura, o passo que realizamos para além (ou aquém) das decisões acerca da natureza 

factual ou ficcional do corpo do texto. Para a Psicanálise, ambas devem ser tomadas 

enquanto possibilidades dentro dos diversos níveis de realidade que se apresentam e se 

constituem no cotidiano de nosso trabalho. 

O estilo psicanalítico não é tão somente a narrativa, ou a escrita técnica do modelo 

científico, mas, como apontamos anteriormente, a construção possível e necessária de 

uma série sobreposta de elementos de natureza diversa, de planos de realidade distintos. 

                                                 
15 COELHO JUNIOR, N. E. (2010) “Da intercorporeidade à co-corporeidade: Elementos para uma clínica 
psicanalítica”, Revista Brasileira de Psicanálise, vol. 44, n. 1. 
16 PAREYSON, L. (1993), Estética – teoria da formatividade. Petrópolis: Vozes. 
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Contudo, para além do maior ou menor sucesso em explicitar nosso ponto de vista, 

sabemos que tais ideias só poderão ser propriamente aceitas pelo leitor a partir de suas 

próprias experiências, enquanto leitores ou escritores.  

E para que a discussão possa ser trazida para um campo mais familiar ao leitor não 

psicanalista, faremos uma breve exposição de um exercício de leitura, a partir de um texto 

literário cujo corpo nos exigiu e vem exigindo repetidos esforços e trabalho, no sentido 

em que vimos propondo até o momento. Apresentaremos nossa leitura do romance O 

mar da Fertilidade17. Mishima, consagrado autor japonês, foi premiado em vida diversas 

vezes, e sua obra continua sendo publicada em todo o mundo. Foi indicado por três vezes 

para o prêmio Nobel de literatura. O Mar da Fertilidade é uma tetralogia escrita já no final 

de sua vida, e é considerada sua obra-prima. Entre outras coisas, é a história de um jovem 

garoto que, ao longo de sua vida, acompanha o que lhe parecem ser reencarnações de um 

amigo íntimo que morreu ainda jovem. A narrativa percorre o período de 1912 até 1975 – 

o garoto envelhece, torna-se um bem-sucedido juiz, e ao final de sua vida percebe que o 

mais significativo em sua existência teve a ver com as vinculações e possibilidades de 

reencontro com o antigo amigo.  

Ao longo dos quatro livros vamos acompanhando o desenrolar de acontecimentos 

que colocam o personagem central, Shigekuni Honda, no desamparo da dúvida quanto à 

existência do amigo, depois de sua morte. Ainda que no Japão a reencarnação e a 

existência da alma sejam ideias dominantes (seja pela tradição xintoísta, seja pelo 

budismo), a índole mais cética e culta de Honda não o fazia naturalmente predisposto a 

tais ideias. No entanto, passado algum tempo da morte do amigo, ele acaba por se 

deparar acidentalmente com um rapaz que lhe faz duvidar da inexorabilidade da morte – 

tudo indicava que se tratava da reencarnação do amigo. Após esse primeiro “reencontro”, 

nunca mais se livra de um estado de espírito atormentado pelas dúvidas quanto à 

realidade daquilo que percebia: ainda que fosse uma idéia plausível, parecia-lhe muito 

difícil acreditar plenamente que se tratava realmente de seu antigo amigo, ainda que 

evidências muito fortes assim indicassem. E esse não seria o único encontro, haveria ainda 

mais dois outros que lhe despertariam o mesmo assombro. Além de uma peculiar marca 

de nascença, sempre presente em cada um deles – foram quatro, ao todo –, há uma série 

de traços de personalidade, gostos, trejeitos, acasos e encontros que acabam por reforçar 

a identificação com o amigo falecido.     

Cada uma das novas encarnações do amigo que lhe cruzam a vida acaba tendo 

uma morte precoce e por vezes trágica, e por mais que Honda procurasse modificar o 

                                                 
17 MISHIMA, Y. (1986/1969) Mar da Fertilidade – Vol. 1. Neve de Primavera. São Paulo: Brasiliense. 

_______. (1987/1969) Mar da Fertilidade – Vol. 2. Cavalo Selvagem. São Paulo: Brasiliense. 

_______. (1988/1969) Mar da Fertilidade – Vol. 3. O Templo da Aurora. São Paulo: Brasiliense. 

_______. (1988/1970) Mar da Fertilidade – Vol. 4. A Queda do Anjo. São Paulo: Brasiliense. 
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rumo dos acontecimentos, parecia-lhe que o destino não permitiria outro fim. 

Acompanhamos e cultivamos, junto com o personagem, uma dúvida e busca que percorre 

sua vida até a velhice. O enigma em torno da morte e da possibilidade de existência 

póstuma atravessa Honda e também o leitor – ficamos esperando ansiosamente durante a 

leitura que as coisas se encaminhem para o desvendamento do mistério, de uma vez por 

todas, e que surja afinal alguma evidência definitiva. Até certa altura do romance, 

esperamos intimamente por algum acontecimento que comprove ou refute que se trata, 

de fato, do amigo perdido. Esta expectativa é abandonada aos poucos, conforme 

percebemos os sucessivos fracassos de Honda nessa busca, o que nos leva a desistir dessa 

pretensão, obrigando-nos a aceitar a condição de desamparo do personagem.  

Contudo, no último livro, essa esperança reaparece, pois nos vemos diante da 

possibilidade concreta de uma confirmação; – ainda que de forma indireta, há o 

testemunho de uma personagem chamada Ayakura Satoko, que fora amante do amigo 

perdido, e de quem Honda nunca mais tivera notícias desde aquela época. Parece que, 

justamente quando nada mais seria possível fazer para revelar a questão, resta-lhe ao 

menos esse contato, única pessoa viva com quem Honda pudesse compartilhar a 

existência do amigo. Após uma série de dificuldades, consegue localizá-la e chegar ao local 

onde ela se encontrava. Agora abadessa de um templo afastado, Satoko o recebe, e numa 

conversa em que tomam chá juntos Honda introduz o assunto do amigo. Após ouvir 

atentamente o longo relato de Honda, ela, então, muito gentilmente lhe diz que nunca 

ouvira falar de tal rapaz. Ele fica extremamente desconcertado, e ela então lhe 

reassegura, com muita firmeza, que nunca conhecera tal pessoa. Além do mais, não havia 

dúvida de que se tratava da mesma Satoko da juventude. O efeito dessa fala é 

arrebatador. Diante disso, não há mais pensamento, não há mais argumentos, apenas dois 

idosos tomando chá no jardim.  

Há aqui uma série de elementos que nos chama a atenção e nos cativa: o abalo da 

experiência de identidade, do Eu, o enigma em torno da presença e ausência do amigo, o 

assombramento e insistência do retorno – tudo isso, ao longo do livro, sustenta e cultiva 

uma intensa experiência de estranhamento, numa incansável tensão com o que é familiar. 

Mas, neste momento, nos interessa principalmente pensar a experiência narrativa do 

leitor, que neste caso aponta para o sentimento de realidade e certo abalo da experiência 

do Eu. Enquanto leitores, somos levados ao mesmo tipo de arrebatamento sofrido por 

Honda no final do romance. Há ali um desfecho que coloca em cheque a única base sólida 

a que Honda sempre recorria diante das inquietações e incertezas sobre o amigo, a saber, 

a existência real de sua “encarnação original”. Mais ainda, para além da questão histórica 

da existência concreta do amigo “originário”, é a própria certeza de si que é abalada em 

Honda. Não esperávamos, em momento algum, ver questionados os elementos de 

realidade e a própria existência desse personagem principal, pois até aquele momento, 
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“por uma vida inteira”, o enigma sempre esteve exclusivamente em torno do amigo que 

morreu precocemente. Uma vez que a própria essência desse amigo é questionada, e 

levando-se em conta a proximidade e natureza da ligação entre eles, não é difícil imaginar 

que Honda não escaparia ileso. 

O enigma da reencarnação do amigo se desfaz não com uma confirmação ou um 

desmentido, mas volta-se contra ele e toma-lhe as próprias entranhas – de certa forma, 

sua própria existência e realidade são colocadas em questão. Quando Satoko afirma seu 

desconhecimento, por alguns momentos ele procura ainda racionalizar aquilo tudo, mas 

acaba por desistir, exausto naquele ápice de uma busca que lhe tomou a vida inteira. Para 

Honda, aquele era o auge de toda perturbação e desconcerto que vivera até aquele 

momento, na tentativa de desvendar o mistério. Mas é justamente quando seu próprio Eu 

é colocado na berlinda, que ele tem ali a possibilidade de livrar-se do paradoxo, que a 

partir daquele instante pode ser deixado, finalmente, para trás – desfaz-se o núcleo de 

uma experiência antiga de estranhamento, o unheimlich de sua existência. Nesse 

momento é restaurada a integridade da temporalidade dentro de si, há finalmente um 

relaxamento e uma transcendência quanto ao paradoxo, sem que ele precisasse resolvê-

lo. Consideramos isso uma experiência de descentramento de Honda em relação à sua 

identidade, uma abertura que lhe possibilita olhar para o buraco existencial sem ser 

tragado em seu redemoinho. Em termos da teoria psicanalítica, poderíamos dizer que a 

experiência do estranho vivida pelo personagem nesta cena remete a questões ligadas ao 

Eu e ao sentimento de si, o que lhe possibilitou recuperar um sentimento de integridade 

do self. Este encontro de Honda poderia ainda ser compreendido em termos da busca 

pelo objeto transformacional, tal como propõe Bollas (1987), em que certo tipo de 

experiência estética com o objeto o cura de sua quebra na experiência de continuidade do 

ser.  

Voltemo-nos, agora, mais especificamente à experiência narrativa de leitura. O 

leitor, vivendo o pensamento de Honda no decorrer dos quatro livros, também é 

apanhado por seu desconcerto. Ao longo da narrativa nos identificamos, ou, melhor 

dizendo, desenvolvemos uma ligação muito especial com o personagem principal – há 

empatia, sofremos junto com ele as angústias, desejos e aflições em torno do mistério do 

amigo, mas, principalmente, há também pensamentos e afetos que são compartilhados. 

Creio não ser exagero dizer que, a partir de determinado momento, já não é mais possível 

dissociar objetivamente os sentimentos e pensamentos do personagem dos nossos 

próprios, pois que emprestamos nossa percepção e aparelho psíquico àquela voz literária, 

a seus sentimentos e aos acontecimentos que o personagem vive, tal como se fosse um 

duplo nosso. Essa é a persuasão do escritor, quando é bem sucedido – deixamo-nos 

submergir nesse meio linguageiro e compartilhamos, “de dentro”, as experiências que são 
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propostas. Tal nível de realidade, a rigor, não poderia ser denominado de ficcional, em 

que pese o ponto de vista que interessa à Psicanálise.  

Ainda que se trate “meramente” de um livro, o próprio texto não é algo que venha 

já pronto e acabado em si, pois nos é dado que a linguagem opera pausas, silêncios, 

nuances e, principalmente, sentidos que jamais poderiam se esgotar num texto 

inequívoco; e aí o trabalho do leitor é fundamental, pois lhe empresta sua apreensão, seus 

sentidos, sua vida e seu aparelho psíquico. Há uma existência passando pela linguagem 

que, como dissemos antes, é compartilhada. Assim, a estranha experiência de Honda 

pode ser vivida também pelo leitor, por um efeito narrativo, na medida em que remete a 

algo que é “vivido na pele”. 

Esta experiência narrativa não é uma mera simulação, mediada ou criada 

artificialmente pela cognição – há, de fato, um arrebatamento, estamos vulneráveis a este 

compartilhamento de afetos e pensamentos. Se existe uma ação consciente, no sentido 

de que percebemos nossa ligação com o personagem e damos a ela uma compreensão 

particular (podemos, por exemplo, escrever sobre o texto, interpretá-lo, dar-lhe novos 

sentidos, recomendá-lo a alguém e assim por diante), ela só pode acontecer porque já há 

pensamentos e afetos que lhes são concomitantes, um pensar que já está, desde o início, 

ancorado no corpo. É comum dizermos que uma determinada história será mais ou menos 

apaixonante conforme a habilidade narrativa do escritor. Mas esta habilidade tem menos 

a ver com uma engenhosidade de raciocínio (que nos captura intelectualmente) do que 

com a capacidade de produzir um texto que seja capaz de promover esta experiência 

compartilhada e polissêmica de impressões, sensações, afetos, pensamentos etc. Nesse 

sentido, talvez seja mais preciso aproximar esse efeito do texto em prosa àquilo que mais 

comumente atribuímos à poesia, enquanto mediadora de uma experiência de evocação e 

reinauguração dos sentidos que experimentamos com as coisas mesmas.  

Naquele ápice dos acontecimentos e desfecho de uma jornada que realizamos ao 

lado de Honda, há ainda algo mais que queremos comentar, acerca do efeito narrativo 

nesse romance. Dessa ligação muito próxima e íntima entre leitor e o personagem, existe 

a possibilidade de uma “contaminação” da experiência para além do terreno comum a 

ambos, para além do estofo primordial que é compartilhado. Da mesma forma como a 

própria identidade de Honda é afetada naquele momento final (quando achávamos que a 

questão estava restrita à identidade do amigo falecido), há também a possibilidade do 

próprio leitor ver-se apanhado em armadilha semelhante. Não é difícil supor que vários 

leitores – nós nos incluímos aí – tiveram a atrapalhação de querer encontrar lá no 

primeiro livro indícios de que tudo não passara de uma fantasia de Honda, leitores que 

tenham duvidado do próprio manuseio do livro: “talvez eu não tenha lido direito aquele 

trecho”, “talvez algo tenha me escapado”, “talvez eu não tenha entendido muito bem o 

texto”. Nessa hora, há um recuo em relação ao romance, ao corpo do texto, ao livro, ao 
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campo compartilhado: procuramos achar algum equívoco em nossa tarefa enquanto 

leitores, algo que nos expurgasse desse contato íntimo e febril com a experiência de 

Honda. Não percebemos que nesse próprio gesto de afastamento está o indício da 

contaminação – nós próprios não saímos ilesos. Uma vez dentro de uma existência 

compartilhada (ainda que literária), de pensamentos, afetos e percepções emprestados 

entre leitor e texto, esta estranha experiência parece ter um efeito propagador: o enigma 

e ruptura da identidade, nesse contexto, voltam-se a quem quer que lhe dê testemunho. 

Somos interpelados pelo corpo do texto, e já não podemos recuar. 
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