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O texto que insiste ou
a insistencia sobre Freud

Daniel Delouya

O presente livro, de um ciclo de debates em torno de textos do
Freud, e uma contribui9ao inusitada para o leitor. Traz ao piiblico o fruto
maduro do trabalho de um grupo de analistas engajados, ha pouco mais
de 20 anos, em um projeto de formafao cuja pratica de ensino teorico
foi desde sempre centrada nos textos de Freud. Nao quero me deter neste
momento festive nem no convite para este - esses tern seus lugares de
destaque em nossa cultura. Entretanto, o evento e o livro sao certamente
marcos de um freudismo no Brasil que deixou de se manifestar apenas
atraves do que foi muitas vezes a via da contestacao, da negativa - uma
necessidade de marcar uma posifao em relafao a outros grupos dominantes
- para apresentar algo que foi se construindo em seu interior. E possivel
que se encontre no ja abastado mercado editorial brasileiro de psicanalise
leituras de Freud (de autores brasileiros e estrangeiros) que talvez sejam,
do ponto de vista didatico, mais rigorosas, mais minuciosas e mais
detalhadas do que aquelas expostas neste livro. Porem, esses trabalhos -
apresentados em mesas-redondas onde dois participantes comentam um
certo texto de Freud e o terceiro coordena o debate que se segue - revelam
uma caracterfstica linica: na sua leitura, os autores descobrem e destacam
os elementos na obra freudiana (refletidos no texto) que privilegiam,
consciente e inconscientemente, quando tentam esbo9ar, na sua clfnica,
o desejo ou o desenho psicopatologico do paciente, a par t i r da
transferencia deste, ou quando se indagam sobre seu fazer e as
modalidades complexas de operacao inconsciente do aparelho psicanalitico
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(Green) que estao fadados a "conduzir". Como se o exercicio da leitura fosse o
meio de questionar, descobrir e aprofundar a essencia do seu fazer analftico.
Quero dizer que a leitura nao segue a exegese de uma analise didato ou
esteticofilosofica, mas pode ate vir a lar^ar mao destes meios no dialogo vivo
que trava entre um Freud incorporado no analista e o texto, o que permite
enriquecer e remanejar o patrimonio psicanali'tico subjetivo. Eis um freudismo
consolidado! Embora este traco perpassasse a maior parte das exposi96es e dos
debates, ele nao se revela de forma igual em todos, mas salta aos olhos
principalmente nas exposi96es de Alonso, Cromberg, Frochtengarten, M. Fuks
e Menezes. Sao esses tambem, a nosso modo de ver, as perolas preciosas deste
livro.

E diffcil saber se neste trajeto o encanto da primeira estacao deve-se mais
ao texto em questao, o livro princeps de Freud, A interpretacao dos sonhos (1900),
ou as belissimas exposicoes das comentadoras. A parte os efeitos desses
entrecruzamentos transferenciais, implicados nesta parada, os distintos enfoques
- de Renata Cromberg e de Janete Frochtengarten - complementam-se um ao
outro. Renata segue a ordem da construfao do livro - a maneira pela qual Freud
vai montando o aparelho psfquico a partir do que pode inferir dos mecanismos
e dos motivos do fenomeno onfrico - para mostrar, atraves de recortes clfnicos,
como o campo transferencial e contido num semelhante aparelho onde a escuta
precisa regredir as imagens - ao carater alucinatorio - do sonho da fala, nela
recuperando o desejo infantil e seus desfiladeiros no sujeito. Janete diz-se
fascinada pela alternancia de movimentos de Freud, entre um que o compele a
interpretar e a associar e outro, contrario, que pausa, que se detem frente ao
desconhecido. Nao nos mostra apenas esta sutil amdlgama dos dois ao longo da
obra, mas revela tambem como constituem a propria natureza do objeto: a
insistencia do desejo infantil exigindo a produfao do sonho alem de se inscrever
na propria modalidade do trabalho do sonho. No entanto, o desejo, plasmado na
cena infantil, nos leva ao lugar desconhecido do qual brotou - um resto, um
isso indecifravel. Curiosamente, um terceiro desdobramento desta mesma
amalgama se faz notar na alma do proprio texto da autora.

"Um caso de neurose obsessiva (O Homem dos ratos)" (1909), o segundo
texto na ordem cronologica dos escritos de Freud deste ciclo, e tratado de forma
diferente. Cleide Monteiro e Rubia M. T. Delorenzo nao se debrufam sobre o
caso clfnico como tal, mas preferem examinar, a partir dele, a figura9ao da
transferencia e seus prenuncios neste estagio da obra ou a configuragao do
superego, respectivamente. Abordagens que refletem o exercicio da pratica de
ensino que tambem demanda o trabalho de sfntese sobre um certo conceito, sua
prefigurafao e suas decorrencias no desenrolar da obra. Numa fina analise,
centrada nos mandates superegoicos do paciente, Rubia coloca em relevo as
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feifoes sadomasoquistas desta instancia. E precise ressaltar, no entanto, que foi
a sustentac.ao transferencial de tal economia pulsional que permitiu a Freud
encontrar nesses precisos mandates os vestfgios da historia do pai onde plasmou-
se o desejo do paciente e seu fracasso.

O estudo de Freud sobre Leonardo da Vinci (1910) e o tema de outra mesa.
Nesta, Lucfa B. Fuks tece observa9oes elucidativas sobre a sublirnacao - um
dos conceitos mais complexes em Freud - distinguindo nela o lugar das pulsoes
do ver (elementar) e do saber (derivada). Nas considera£6es sobre a criatividade
e sua inibicao, Lucia deixa de explorar um dos aspectos centrais do estudo de
Freud sobre Leonardo - a questao do objeto, da mae. Lacuna que vem sendo
preenchida pelo fascinante estudo de Silvia L. Alonso que se utiliza deste texto
de Freud para examinar o lugar da fantasia e da lembranfa na analise. De um
lado, inscrevem-se nelas os trac.os de pequenos fragmentos de cenas reals, vistos
e ouvidos, desprendidos da relacao com outro da infancia da qual ecoam as vozes
da pulsao sexual. De outro, carregam dentro delas, a temporalidade psfquica, o
enriquecimento desses traces pelas retranscri96es, materializando uma mistura
dos tempos onde configuram-se o desejo, seu objeto e o outro deste objeto.

Na discussao sobre o texto "Lute e melancolia" (1915), Isabel D. M. Vilutis
nos oferece um dos trabalhos mais coesos desta coletanea. Ela distingue, na

U/j melancolia, a identificacao narcisica com o objeto cuja conseqiiencia e a biparticao
do ego onde se enuncia um conflito violento com o superego e os caracterfsticos
sentimentos de culpa, o queixume e o mortffero vazio. Ja a apresentacao da Anna
Maria Amaral desloca-se deste enfoque instancial, complementando-o ao escolher
examinar, nesta afeccao, o fracasso da representacao. Com Winnicott, Lacan e
Lambotte, ela identifica, neste fracasso, a falencia do objeto de origem. Uma dobra
traumatica que freqiientemente leva o melancolico ao suicidio, eclipsando-se sobre
a nao-resposta do outro no ponto de origem, do narcisismo primario.

Miriam Chnaiderman e Mario P. Fuks comentam o texto "O estranho
familiar" (1919) de formas muito distintas. Se Freud empresta do campo estetico
o Unheimliche, arrancando-lhe algo util para seu terreno, o trabalho de Miriam,
assim como o debate que o segue, exibem a irresistfvel atrac.ao da sua original
morada. No caminho da linguagem a temporalidade, a autora nos oferece uma
analise rica que se centra, no entanto, no piano fenomenologico da vivencia. Ja
o trabalho de Mario acompanha Freud quando discorre, numa notavel
sensibilidade imaginativa, sobre o conto de Hoffmann, "O homem da areia" (1817).
Resgata e acentua no Unheimliche os recursos "defensives" do eu, como a
recusa e a rejeicao, situando-os em rela9ao aos do recalque, articulando-os com
o complexo do castracao e seus protagonistas - o pai e a mae do heroi.

Se Mario recoloca em cena a instancia que foi, durante muito tempo, odia-
da no meio freudiano ("le moi haissable"), Alcimar A. S. Lima aproxima-se, em
seus comentarios sobre "Alem do principio do prazer" (1920), de uma aborda-
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gem que insiste em ignorar a origem e o foro instancial do eu. Ao aroma e o
horn gosto da contribuifao estetica na apreensao do irrepresentavel (de Miriam),
o autor nos acrescenta - fascinado - a voz respeitavel de cientistas que tern bus-
cado lucrar nos campos do saber sobre o social. Criativo, tenta nos convencer
em incorporar este novo rufdo - este caos - a nossa ordem. Temo que a for9a
explicativa do conceito deleuziano de acontecimento nao faz outra coisa senao
desviar a ater^ao do trabalho que nos demandam as ricas Iiga96es que Freud es-
tabelece, neste texto, entre o influxo traumatico, a pulsao de morte e as pulsoes
do eu. E nesta perspectiva, sobre o eu, e oposta a do Alcimar. que Lui's C. Me-
nezes aborda, a partir do texto de Freud, o desafio tecnico com que se depara o
analista na escuta das violencias feitas ao eu de um numero cada vez maior de
pacientes que chegam aos nossos consultorios. E precise nesses casos, mais do
que em outros, se dispor a escutar, por um bom tempo, antes de decidir fazer para
que algo aconteca. Na sua leitura de Freud, Menezes alcanca um horizonte maior
do que os demais artigos do livro.

Embora seja o texto mais curto de Freud, os comentarios da Ana M. Sigal
sobre "A organizafao genital infantil" (1923) sao dos mais extensos do livro, o
que nao deixa de ser autofigurativo da problematica do falo: um menor, motivo
de toda a diferenfa! Maria Aparecida K. Aidar se debru9a sobre o texto
"Conseqiiencias psfquicas da diferen9a anatomica" (1925), associado a mesma
problematica. Onde a primeira se estende, com muita habilidade, sobre o alcance
do texto - se bem que mais na ver tente de Lacan-Laplanche (veja a
ressignificagao) do que permite a nota de Freud - a segunda afunila em direcao
ao que acaba sendo, afinal, seu alvo comum: a espinhosa questao sobre a
feminilidade. Um ar de contestafao nao escapa ao ouvinte e ao leitor. "Cheias de
dedos" para com Freud, os excessivos elogios mal conseguem encobrir o "osso
mdigesto" que estes textos Ihes colocam. Diante de tais atitudes contrastantes
nao surpreende que o conceito da recusa, central a esses textos, acabe sendo
ignorado. Com meias vozes as duas se opoem - e precise que se diga isto - a
articula9ao de Freud da feminilidade em torno do falo, apoiando-se, timidas, nas
miragens dos "novos paradigmas" (a positividade dos buracos negros) ou da
Iimita9ao que o tempo de Freud Ihe colocava (nao pode prever a participa9§o da
mulher na sociedade). Em nenhum outro lugar evidencia-se, com tamanha for9a,
o embate transferencial do analista com o texto de Freud, demonstrando, neste
caso, o que Cida ressalta com tanta propriedade ao dizer que a mulher tem mais
dificuldade em esconder a sua bissexualidade do que o homem.

Resenhar uma coletanea de trabalhos e tarefa freqiientemente ingrata.
Porem, ter assistido ao evento e participado, de certo modo, de seus bastidores,
da longa historia do qual e efeito, as diferentes leituras no livro e os debates que
as acompanham, constituem, para mim, uma saborosa memdria-fonte. Num
convite a leitura - ainda mais esta - e diffcil manter a imparcialidade.
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