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A todos aqueles que conhecem a dor da perda dos grandes amores 



 

RESUMO 

 

 

 

Vieira, Marcus Rodrigues Jacobina. Oscar Wilde e Dorian Gray: sobre a 

experiência da perda, da dor e do luto. 2014. 154f. Dissertação (Mestrado 

em Psicologia Clínica) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 

Núcleo de Método Psicanalítico e Formações da Cultura, Programa de Pós-

Graduação em Psicologia Clínica, São Paulo, 2014. 

 

Esta é uma pesquisa a respeito dos processos de luto e melancolia, dos 

desafios que surgem à elaboração de lutos e perdas, e da resistência ao 

envelhecimento e a passagem do tempo. Foi inspirada na teoria 

psicanalítica e na leitura do romance O Retrato de Dorian Gray de Oscar 

Wilde, e de seu personagem principal, Dorian Gray, que não aceitava 

envelhecer. Alguns aspectos da vida de Oscar Wilde foram extraídos de sua 

biografia, escrita por Daniel Salvatore Schiffer e do livro de Tzvetan 

Todorov, A beleza salvará o mundo: Wilde, Rilke e Tsvetaeva: os 

aventureiros do absoluto, para iluminar a mesma problemática de inibição 

do luto, conduzindo à melancolia e ao empobrecimento da criatividade. Os 

processos de luto e a teoria desenvolvida por Melanie Klein da posição 

depressiva foram intimamente relacionados à simbolização e à criatividade, 

através da teoria kleiniana das posições, e do trabalho de Hanna Segal e 

Ronald Britton.   

 

Palavras Chave: Luto; Oscar Wilde; Melanie Klein; posição depressiva; 

criatividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

Vieira, Marcus Rodrigues Jacobina. Oscar Wilde and Dorian Gray: on the  

experiences of loss, pain, and mourning. 2014. 154p. Dissertação 

(Mestrado em Psicologia Clínica) – Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo. Núcleo de Método Psicanalítico e Formações da Cultura, 

Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica, São Paulo, 2014. 

 

This is a research on mourning and melancholy, the challenges of going 

through a mourning process and the refusal to accept aging and the  

passage of time.The research was inspired in psychoanalytic theory and on 

the reading of the novel The portrait of Dorian Gray, by Oscar Wilde, 

whose main character, Dorian Gray refused to grow old. Some aspects of 

Oscar Wilde´s life history were extracted from his biograpy by Daniel 

Salvatore Schiffer and from Tzvetan Todorov´s book Les Aventuriers de la 

Absolu to illuminate the the same problematic of the difficulty to enter in 

the work of mourning, leading to melancholy and to the empoverishment of 

creativity. The mourning ellaboration process and the kleinian theory of the 

depressive position were closely related to symbolization and to creativity, 

through the kleinian theory of positions and through the work of Hanna 

Segal and Ronald Britton.  

  

Key Words: Mourning; Oscar Wilde; Melanie Klein; depressive position; 

creativity. 
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INTRODUÇÃO 

 

Há tempo de nascer e tempo de morrer;  

tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou; 

 (…) tempo de derrubar e tempo de construir;  

(…) Tempo de chorar e tempo de rir;  

(…) Tempo de buscar e tempo de perder;  

tempo de guardar e tempo de deitar fora;  

Tempo de rasgar e tempo de coser; tempo de estar calado e tempo de falar; 

Tempo de amar e tempo de aborrecer; tempo de guerra e tempo de paz. 

(…) Assim que tenho visto que não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas 

suas obras, porque essa é a sua porção; porque quem o fará voltar para ver o que será depois 

dele? 

(ECLESIASTES 3, 1997, p. 751) 

 

Eu não dei por esta mudança, 

Tão simples, tão certa, tão fácil: 

Em que espelho ficou perdida a minha face? 

(CECÍLIA MEIRELLES, 1958, p10.) 

 
 

As palavras contidas no livro de Eclesiastes falam da inexorabilidade da 

passagem do tempo, assinalando, sobremaneira, a transitoriedade do homem e a sua 

finitude. Em outra passagem do mesmo livro, o autor afirma que muitas gerações 

passaram, mas que somente a Terra permanece, e que nada há de novo debaixo do sol. 

O homem, portanto, parece desde sempre ter de realizar uma difícil tarefa: a de deparar 

e aceitar a própria impotência diante dos desígnios do tempo. É impossível deter a sua 

força. 

A inflexível passagem do tempo sobre a existência do homem e de todas as 

coisas nos remete ao texto “A Transitoriedade”, publicado por Freud, em 1916. Nesse 

relato poético e repleto de esperança quanto ao futuro, o autor nos conta de uma 

passagem de sua vida compartilhada com dois amigos pouco antes de estourar a 

primeira grande guerra - um deles, o jovem poeta Rainer Maria Rilke. 

Eles passeiam por uma rica paisagem num dia de verão, e, embora rodeados de 

beleza, o poeta parece não conseguir alegrar-se com isso. O aparente motivo de sua 

tristeza, segundo Freud, está ligado à constatação de que toda aquela beleza, assim 

como tudo o que é belo no mundo, de alguma forma fenecerá. Essa constatação da 

transitoriedade de tudo retirava para o poeta o valor das experiências e das próprias 

coisas. 
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Freud (1916) se adianta em dizer que a verificação da fragilidade do que é belo 

pode nos levar a dois caminhos: ao luto por antecipação de tudo que será perdido, não 

nos permitindo experimentar, em qualquer medida, aquilo que chama de fruição da 

beleza - experiência que, como veremos adiante ao longo do trabalho, é de fundamental 

importância para a saúde psíquica. O outro caminho possível é o de nos rebelarmos 

contra tal constatação, alimentando o desejo de imortalidade, o que, por sua vez, 

sedimenta-se numa fantasia que não tem valor de realidade.  

De início, um pouco reticente sobre qual posição defender, Freud (1916) escolhe 

contestar, por fim, a visão do jovem poeta pessimista, afirmando que a transitoriedade 

de todas as coisas belas não implica sua desvalorização; ao contrário, justamente por 

causa de seu tempo limitado, a possibilidade de fruição aumenta sua preciosidade, 

dotando-a do status de “raridade no tempo”.  

Talvez possamos pensar na vida de todos os seres vivos, e mesmo de todas as 

obras, sejam elas criadas pela natureza ou pelas mãos e criatividade humanas, como 

raridades no tempo, espaços voláteis e fugidios de um ser e existir que se dão no entre 

dois pontos extremos. Existe, pois, um antes e um depois, cujas fronteiras para o além 

nos fazem crer na existência apenas de um nada, um vazio ou, pelo menos, o completo 

desconhecido.  

Talvez possamos até afirmar que a grande ferida narcísica da humanidade seja a 

constatação de sua própria finitude e sua completa impotência diante da morte, que ceifa 

a tudo e a todos, sem aviso, em algum ponto de suas trajetórias. Ou, então, mesmo 

quando nos prepara no lento vagar do dia após dia, através de cada pequena marca 

cravada em nossa pele ou nas transformações incontroláveis que desencadeia em nosso 

corpo, à nossa revelia, o tempo nos lembra de que caminhamos na direção de um fim.  

A passagem do tempo, com seu poder de modificar a tudo e a todos, sempre me 

fascinou. Lembro-me da fantasia recorrente quando criança, possivelmente ancorada 

num forte desejo onipotente infantil, de querer parar o tempo, de modo que tudo 

permanecesse para sempre como estava, ou que algumas coisas, algumas experiências e 

estados de mente se prolongassem um pouco mais... Desde cedo, em mim se desenhava 

alguma tendência à contemplação desses fenômenos de transformação da beleza. 
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Deleitavam-me as histórias das avós, contadas e recontadas inúmeras vezes 

naquelas tardes em que chovia tanto que não se podia sair para brincar. Comprazia-me 

em contemplar suas faces, perscrutando o significado de seus silêncios, e compará-las 

aos seus retratos de juventude; e quando não era possível perguntar, eu mesmo 

inventava uma história para aquelas imagens. Admirava-me e surpreendia-me, ao 

mesmo tempo, com a terrível transformação que a passagem dos anos lhes provocara, e 

com as linhas que contavam a história de suas vidas, de suas dores e paixões. “Em que 

espelho ficou perdida a minha face? O que aconteceu, onde está aquela jovem e bela 

pessoa de antes?” - talvez elas se perguntassem nos seus encontros diários com o 

espelho… 

É possível que, ao resgatar brevemente essa paixão por histórias e imagens, e, 

sobretudo, ao buscar na minha memória as profundas raízes de meu fascínio por tudo 

que é belo nas pessoas e na natureza, esteja querendo justificar meu interesse, ao mesmo 

tempo em que procuro tecer o fio condutor que dará sentido às escolhas que me 

trouxeram ao tema escolhido para esta dissertação. Pois de alguma forma esta pesquisa 

versará, mesmo que indiretamente, sobre a beleza e a passagem tempo. 

A minha escolha pelo Núcleo de Método Psicanalítico no Programa de Pós 

Graduação em Psicologia Clínica já pontuava meu desejo de traçar um percurso dentro 

de uma abordagem muito mais condizente aos pressupostos da Psicanálise. Além disso, 

minha escolha de orientação me lançava para dentro do arcabouço teórico kleiniano, o 

que ajudaria a iluminar minhas questões, dando forma ao problema de pesquisa e ao 

desenvolvimento do trabalho.  

Mas faltava o objeto de pesquisa. Se em minha experiência clínica ainda não 

havia sido contemplado com um caso que abarcasse devidamente as questões que 

povoavam minha mente, eu deveria buscá-lo na cultura. 

Foi no início do meu percurso no mestrado em Psicologia Clínica que tive o 

privilégio de receber duas sugestões preciosas que, em conjunto com os conteúdos 

ministrados por minha orientadora nas aulas daquele semestre, vieram a abrir meus 

horizontes. Das minhas duas colegas do grupo de orientação vieram “O Retrato de 

Dorian Gray”, obra mais conhecida do escritor Oscar Wilde, e “A beleza salvará o 

mundo”, do escritor e filósofo Tzvetan Todorov.  
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O romance escrito por Wilde conta a fabulosa história de um rapaz de 

magnífica beleza que, embora a possuísse, ainda não tomara consciência dela. Ao 

deparar subitamente com a própria imagem capturada numa tela pelo amigo pintor, é 

assaltado por um profundo desejo de que sua juventude e beleza se tornem permanentes. 

Tal e qual o mito grego de Narciso, Dorian Gray se apaixona pela própria imagem; no 

entanto, diversamente do mito, ele profere uma prece ao tempo para que seu intento se 

realize a qualquer preço, e recebe aquilo que deseja. Mas o ônus a ser pago será a 

degradação de sua própria alma.  

Podemos pensar que, se Dorian se distancia de Narciso em certos aspectos, 

eles se assemelham em vários outros. Enquanto Narciso, em seu estado de torpor pela 

própria beleza, fica completamente paralisado, permanecendo à beira do lago até o 

ponto de definhar e morrer, transformando-se miticamente numa bela flor, Dorian - 

embora encontre a morte de uma forma muito mais trágica e perversa - permanece 

aprisionado num funcionamento psíquico em que não há espaço para mais ninguém 

além dele e de seu retrato. Ambos desprezam tanto o afeto quanto o sofrimento alheio, 

desautorizando a inserção de qualquer traço de alteridade. Não há espaço para terceiros 

em sua relação/célula narcísica dual.  

O dilema de Dorian Gray parece ser o grande dilema de nossa época: 

permanecer jovem e belo para sempre ou, pelo menos, pelo maior tempo possível. O 

fenômeno do pacto sinistro entre o indivíduo e seu próprio reflexo no espelho pode ser 

constantemente observado nas redes e mídias sociais, e nos meios de comunicação de 

massa, em que anônimos aparecem completamente narcotizados pelo culto à própria 

imagem. A busca obstinada da perfeição estética, de um ideal de beleza e de juventude 

humanamente inalcançável, parece nos dizer de uma frustração que nunca é aplacada, 

de uma falta que nunca é preenchida. Se levarmos em conta certos aspectos da 

sociedade contemporânea, poderíamos pensar em Narciso e Dorian Gray como contos 

proféticos. Talvez por isso, em alguma medida, a história de Dorian tenha me parecido 

tão atual. 

O livro de Todorov, por sua vez, traz uma narrativa sobre a experiência trágica 

de três importantes escritores, chamados por ele de “aventureiros do absoluto” (2011, 

p.19). Oscar Wilde, Rainer Maria Rilke e Maria Tsvetaeva são três servidores da beleza 
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que escolhem dedicar a própria vida à busca de uma perfeição artística. Há, nesses três 

artistas, uma mola propulsora que os move continuamente na busca daquilo que 

Todorov nomeia de experiência de plenitude e aspiração ao absoluto. No entanto, para 

este trabalho, delimitamos como ponto focal de nosso interesse o capítulo dedicado a 

Oscar Wilde, o apóstolo da beleza, cujo desejo maior era tornar a própria vida uma obra 

de arte. 

Segundo Todorov (2011), a aspiração à plenitude diz respeito a algo que é 

intrínseco ao ser humano, algo descrito como raro, mas familiar, uma experiência que 

nos transporta a algum lugar que não sabemos nomear, que nos enleva, causando-nos 

um sentimento de completude, ainda que ilusório, que é pura sensação. Trata-se de um 

momento de arrebatamento, mas que, simultaneamente, nos remete a uma necessidade 

de nos alimentarmos de beleza - necessidade imperiosa, mas necessária à nossa saúde 

mental, de tempos em tempos.  

Quem melhor que o próprio Todorov para nos falar a respeito?  

A música não é o único meio de conhecer essa experiência, nem a 

beleza a única maneira de nomear o que encontramos nesse lugar. 

Mesmo não sendo frequente todos nós a encontramos em nossa vida 

cotidiana. Sirvo-me de um objeto – e subitamente me detenho, tocado 

por sua qualidade intrínseca. Passeio na “natureza” – e sou tomado de 

entusiasmo diante do céu ou da noite, os cimos cobertos de neve ou as 

penumbras de um bosque. Observo meu filho – e seu riso me enche de 

alegria, nesse exato momento não preciso de mais nada. (…) A 

satisfação que retiramos desses momentos não depende diretamente da 

sociedade que nos cerca, não se trata nem de uma recompensa 

material nem de um reconhecimento público que afagaria nossa 

vaidade: ambos podem coroar essas ações, mas não fazem parte delas 

(TODOROV, 2011, p. 9). 

O autor prossegue: 

Essas experiências não se confundem entre si, porém todas conduzem 

a um estado de plenitude, nos dão um sentido de realização interior. 

Sensação fugaz e ao mesmo tempo infinitamente desejável, pois 

graças a ela nossa existência não decorre em vão; graças a esses 

momentos preciosos, ela se torna mais bela e mais rica de sentidos 

(idem). 

 

Todorov fala de “momentos preciosos”, o que nos reconduz à ideia de “raridades 

no tempo”, às experiências de realização interna, aos encontros com o absoluto, ao 
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afago em nossa alma, que nos é dispensado pela beleza quando somos por ela 

impactados.  

Essa ideia nos faz pensar que aquilo que Todorov (2011) chama de “experiência 

de plenitude” tem raízes em vivências muito antigas e arcaicas, fragmentos de uma 

memória inconsciente que, ao mesmo tempo, conforta, protege, alimenta e constitui – 

pois, ao pensarmos em algo intrínseco a todo ser humano, somos remetidos às 

experiências mais primitivas, constituintes do psiquismo. 

O capítulo escrito por Todorov (2011) sobre Oscar Wilde e seu projeto de vida, 

de se tornar, ele mesmo, uma obra de arte, perseguindo um ideal de beleza e perfeição - 

o que, ao fim de sua trajetória, revelou-se talvez como o grande motivador de sua 

decadência - nos propiciará refletir sobre o preço pago por se colocar toda uma vida a 

serviço da beleza.  

O culto ao belo levado às últimas consequências é uma das marcas proeminentes 

quando se fala do escritor irlandês, mas, em sua história de vida, Wilde sofre um revés 

traumático que modifica inteiramente sua maneira de enxergar a si e ao mundo a sua 

volta. De gênio literário célebre e respeitado, cai em desgraça, depois de uma acusação, 

um julgamento e uma condenação que transformam sua vida de glórias numa existência 

de penúria e sofrimento.  

Sobretudo dentro da triste história de Oscar Wilde, chamou-me a atenção o 

terrível trauma vivido por ele quando se descobre destituído de sua capacidade de criar, 

pois, após a experiência da prisão e sua posterior libertação, e mesmo depois de 

inúmeras tentativas, o escritor se vê fracassar e naufragar num mar de esterilidade. 

Wilde surge então como um homem amputado de sua genialidade criativa, seu espírito 

irreverente, e despojado de tudo que sempre valorizou: a beleza na forma do estilo de 

vida que levara até então e da admiração do público.  

Os questionamentos de Todorov (2011) a respeito do impacto de dedicar 

uma vida inteira ao culto do belo e do prazer, sem levar em consideração também as 

experiências de dor e sofrimento, e os dados preciosos que nos apresenta da vida de 

Wilde após sua condenação e prisão ajudaram-me a dar forma a pensamentos dispersos 

que povoavam minha mente e que ainda não haviam tomado forma.  



17 

 

As reflexões trazidas por esse autor, em consonância com alguns dados 

biográficos de Oscar Wilde e fragmentos de sua produção literária, levaram-me a 

refletir sobre a importância da formação, no sujeito humano, de uma 

consciência/sensibilidade estética, que seria a base para a constituição de um senso 

ético
1
.  

Por sensibilidade estética compreendemos a capacidade para 

apreciar/usufruir justamente o que Freud (1916) chamou de “fruição da beleza” e 

Todorov nomeou de “experiência de plenitude”, algo que acreditamos ser formado nos 

estágios mais iniciais de constituição do psiquismo, no contato extremo com o corpo da 

mãe ou figuras cuidadoras. Uma sensibilidade que nasce do toque, das experiências de 

conforto e satisfação do bebê em suas necessidades e, sobretudo, do encontro com o 

olhar de amor e reconhecimento que a mãe deposita sobre ele.  

Esses primeiros lampejos de beleza são o chão para que o indivíduo se torne 

capaz de apreciar e experimentar tudo que a sua sensibilidade estética poderá lhe 

oferecer: a mãe abre a experiência dos cinco sentidos e enraíza a subjetividade nascente 

no corpo erógeno. A capacidade de apreciar o belo está ligada à possibilidade de 

internalizar as experiências de segurança e satisfação, na medida em que estas permitem 

ao bebê se sentir continuamente seguro e amado.  

Esses sentimentos de segurança e satisfação das necessidades reasseguradas 

continuamente pelos cuidados maternos vão pôr em marcha os processos de 

amadurecimento psíquico – e estes possibilitarão que, num breve espaço de tempo, o 

bebê seja capaz, além de buscar manter a própria integridade, de se angustiar com o 

risco de perder seus objetos amados. É claro que aqui já estou dando pistas de alguns 

conceitos que serão revisitados ao longo desta dissertação, no caso, os conceitos de 

posição depressiva e posição esquizo-paranoide, pertencentes ao arcabouço teórico 

kleiniano (1935, 1940, 1946). 

Essas experiências estéticas, sensórias, que ajudam a formar os limites iniciais 

do ego primitivo, após um significativo processo de amadurecimento psíquico, 

formarão as bases para que se constitua, no indivíduo, um senso ético que funda a 

                                                           
1
 A questão da sensibilidade estética e do senso ético é algo mencionado aqui apenas de relance, pois 

nosso desejo é desenvolver um trabalho posterior a partir dos desdobramentos possíveis que se 

ofereceram a nós durante a realização desta pesquisa. 
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consciência moral. A percepção e a preocupação com a dor e o sofrimento, a capacidade 

de cuidar, fazer renúncias e doar-se ante a necessidade do outro serão adquiridas à 

medida que a sensibilidade ética se desenvolve. 

Além disso, e talvez de maneira mais incisiva, uma questão se impôs durante 

a leitura do texto de Todorov (2011): quais os mecanismos psíquicos, e quais os 

impedimentos ou obstáculos que não permitiram a Oscar Wilde fazer uma travessia 

entre o antes e depois de sua experiência na prisão? O próprio Todorov (idem) nos leva 

a esse questionamento, quando lança mão do exemplo de Dostoievski, que, após ser 

preso, cumprir pena e ser libertado, tornou-se o gênio literário que conhecemos. 

Os impasses experimentados por Wilde, ao perceber que sua vida jamais 

seria novamente aquilo que um dia foi, e sua impossibilidade em romper com seus 

antigos valores, além de sua aparente tentativa em retornar a um estágio anterior - como 

se tivesse alimentado uma ilusão de que a vida, as pessoas fora da prisão e, sobretudo, 

ele mesmo tivessem permanecido intocados por essa experiência – nos fizeram pensar 

que operavam em seu psiquismo poderosas resistências que o estavam impedindo de 

realizar um satisfatório processamento das perdas que sofreu.  

Uma extrema idealização de si e das próprias expectativas, e também uma 

significativa dificuldade em reconhecer as marcas deixadas nele pelas experiências 

vividas, neste caso a condenação, a prisão e a humilhação pública, que não só o 

destituíram de seu antigo status, mas que provocaram nele uma importante fratura 

psíquica, a ponto de torná-lo incapaz de exercer sua criatividade, nos lembraram 

vivamente daquilo que Melanie Klein postulou como superego arcaico. Seria possível 

que essa instância interna, na forma de um acusador implacável, tenha compelido Wilde 

a permanecer preso ao ideal de recuperar a fama e a admiração de uma sociedade que 

agora o execrava? Ou, quem sabe, ele desejasse resgatar uma imagem de si, um ideal 

narcísico que havia sido brutalmente esfacelado?  

Em conjunto com as descobertas dos textos de Wilde e Todorov, fui 

aprofundando meus estudos na teoria de Melanie Klein. Alguns postulados da autora 

soavam como cordas tocadas com mais força para minha escuta: as questões que 

envolvem a entrada e elaboração da posição depressiva e sua importância na 

constituição e desenvolvimento do psiquismo e da saúde mental e, também, a formação 
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do superego, que, para Klein, se dá num período muito mais anterior ao defendido por 

Freud. Além disso, tanto na história de Oscar Wilde quanto na do personagem Dorian 

Gray, os mecanismos de idealização e negação, tão característicos da posição esquizo-

paranoide, nos ajudarão a elucidar os impedimentos ao trabalho do luto.  

A questão que foi se desenhando ao longo da pesquisa, a de pensar os 

impedimentos que não permitiram a Oscar Wilde fazer um atravessamento, na forma de 

uma profunda transformação interna, após a dura experiência da prisão, nos levou a 

aproximar alguns aspectos da história de Wilde e de Dorian Gray à importância dos 

processos de luto e seus desdobramentos. Trabalhamos a ideia de um primeiro trabalho 

de elaboração de luto, que seria a travessia da posição depressiva, o que implica também 

a elaboração do complexo de Édipo primitivo e o início de um processo de gradual 

transformação do superego primitivo em um superego pós-edípico, uma consciência 

moral benigna.  

A partir das ideias de Melanie Klein, Britton (2003) afirma que resolvemos o 

Complexo de Édipo elaborando a posição depressiva e resolvemos a posição depressiva 

elaborando o complexo de Édipo. Nenhuma das duas elaborações é jamais terminada e 

ambos têm de ser retrabalhados em cada nova situação de vida. Esse ponto parece-nos 

um fator decisivo, ao analisarmos os encontros e desencontros de Oscar Wilde com a 

sua criatividade artística, pois pensamos que a travessia das primeiras posições 

depressivas, em conexão com a resolução do Complexo de Édipo arcaico, fornece ao 

psiquismo a capacidade de elaborar os contínuos lutos que enfrentaremos durante toda a 

vida, e também forma a base para a manifestação da criatividade. É desta perspectiva 

que daremos prosseguimento à nossa análise e discussão daquilo que impede ou 

favorece o trabalho criativo, em conexão com o trabalho do luto. 

Acreditamos que o trabalho do luto, enquanto trabalho psíquico de 

perlaboração das resistências do id, do ego e do superego, seja um fator primordial para 

a dissolução não somente dos obstáculos que impedem o atravessamento, mas, 

sobretudo, acreditamos ser a chave para a transformação dos traumas na forma de uma 

realização criativa.  
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Para nosso trabalho, elegemos alguns fragmentos da vida de Oscar Wilde e 

passagens de algumas de suas obras, principalmente do célebre romance “O Retrato de 

Dorian Gray”, de forma a tornar mais claro nosso objetivo e método. 

Nossa proposta desde o início desta pesquisa é fazer uso do romance “O Retrato 

de Dorian Gray”, sobretudo de seu personagem principal, e de fragmentos da vida do 

escritor Oscar Wilde – em especial os eventos traumáticos que desencadearam o 

bloqueio de sua criatividade - para fazer um exercício de interpretação psicanalítica a 

fim de pensarmos a importância do trabalho do luto em estreita conexão com a 

capacidade de criar. Compreendemos que a elaboração da posição depressiva significa 

desenvolver capacidades novas de simbolizar e transformar angústias, fazer reparações 

simbólicas que permitem criar, e nesse sentido, acreditamos, que foi exatamente a falta 

desta elaboração que inibiu a criatividade de Wilde. 

 

Método 

Ressaltamos que as interlocuções entre psicanálise e literatura já foram 

amplamente realizadas por reconhecidos autores da psicanálise: estamos aqui seguindo 

os passos de teóricos como Melanie Klein e Ronald Britton para lançar luz às questões 

aqui trazidas. Especialmente os trabalhos de Britton “Antes de depois da posição 

depressiva”, “Wordsworth: a perda da presença e a presença da perda” e “Ansiedade 

existencial: as „Elegias de Duíno‟ de Rilke” foram importantes para nossas reflexões. 

Por seu turno, em 1955, Melanie Klein fez uma minuciosa análise da obra “Se eu fosse 

você”, do escritor Julien Green, para ilustrar o conceito de identificação projetiva. 

 Ronald Britton trabalhou na interface da psicanálise com a literatura, quando 

analisou a obra de William Wordsworth e também a de Rainer Maria Rilke, 

considerando as imbricações entre a produção artística literária e a vida desses dois 

autores, a maneira como o mundo interno desses artistas se projeta nas suas criações e 

aquilo que favorece ou impede o trabalho criativo.  

Um recorte é sempre limitado por um ponto de vista – seja o recorte de material 

clínico, seja de algum objeto da cultura, como uma obra literária, por exemplo. O 

método psicanalítico, que pressupõe, paradoxalmente, rigor e liberdade, nos leva a crer 



21 

 

na possibilidade de realizar escolhas muito singulares. Muitas vezes, sob as exigências 

do cientificismo, somos levados à submissão irrestrita ou a uma adaptação que 

descaracteriza o trabalho e o distancia inteiramente de sua proposta inicial. 

Ao entrar em contato com os textos de Oscar Wilde (2013) e Tzvetan Todorov 

(2011), busquei realizar então um exercício de livre sonhar psicanalítico dessa 

experiência, que foi, a partir das marcas provocadas em mim pelos textos desses 

autores, o marco inicial para realização da pesquisa. Primeiramente, mergulhei na 

leitura de cada texto, deixando que cada um me interpelasse e impactasse, para só 

depois me permitir a ousadia de formular alguma interpretação das vozes que 

emergiram do encontro do meu inconsciente com tais objetos.  

Acredito que a produção artística de um autor traz em si as marcas de seu 

psiquismo; da mesma forma, pensamos que uma produção científica ou uma pesquisa 

acadêmica já traga em seu bojo desdobramentos do psiquismo de seus autores.  

Lancei-me então no projeto de realizar uma interpretação, não somente de um 

personagem, mas também dos fragmentos biográficos de um autor, buscando iluminar 

pontos específicos da teoria psicanalítica. Porém, em consonância com outros 

pensadores da psicanálise contemporânea, acredito que a ideia de interpretar obras de 

arte talvez possa soar pretensioso demais; julgo mais verdadeiro dizer que são elas, as 

obras, que nos interpretam e nos interpelam, deixando marcas de seu impacto em nosso 

psiquismo. 

Na tentativa de justificar o trabalho de psicanálise aplicada como método de 

pesquisa interpretativo que estamos realizando, lanço mão de um trecho da apresentação 

escrita por Luis Cláudio Figueiredo para o livro “Casta Diva: Callas e a pulsão de 

morte” (2011), de Alfredo Naffah Neto, em que o autor faz um paralelo entre Norma, 

personagem da ópera homônima de Vicenzo Bellini e a conturbada vida da cantora 

lírica Maria Callas.  Naffah Neto busca, dessa forma, aproximações entre a artista e a 

personagem, de forma semelhante a que me propus aqui, tendo como intuito pensar 

conceitos psicanalíticos e aprender a usá-los de forma mais plena. 

 

No primeiro ensaio, o foco é na Ópera “Norma”, de Bellini, e o 

exercício poderia ser categorizado como o de uma “psicanálise 

aplicada”, gênero inaugurado por Freud, e explorado por 
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diversos psicanalistas que tomaram romances, peças teatrais, 

óperas e filmes como campo de exercício da clínica. 

Tipicamente, enredos e personagens são “deitados no divã” para 

que neles o analista encontre e reencontre as verdades já 

acessadas e elaboradas pela psicanálise, com prejuízo evidente 

para a experiência estética ela mesma com as obras em exame. É 

um custo calculado: o que se perde no campo da experiência 

estética, ganha-se no campo da clínica e da difusão do 

pensamento psicanalítico, pois tais análises, exercidas sobre um 

material público, atestam os alcances da psicanálise, além de 

ilustrar suas teorias e conceitos (FIGUEIREDO, 2011, pp. 9-10). 

 

 

Se não pretendermos, em momento algum, que a leitura psicanalítica irá "revelar 

a verdade" da obra ou do personagem literário, mas simplesmente extrair-lhes uma nova 

luz, a proposta pode vir a ser, no mínimo, interessante.   

Durante a realização de nossa pesquisa foi possível verificar que muito já foi 

escrito sobre Oscar Wilde e sua obra, sobretudo no campo da crítica literária. No 

entanto, considerando minhas limitações nesta área de conhecimento, optei por 

restringir-me ao que foi construído na interface entre psicanálise e literatura.  Na área da 

psicanálise, três trabalhos nos chamaram a atenção. Na obra intitulada “Culpa” (2001), 

organizada por Urania Tourinho Peres, há um capítulo, "De Profundis", no qual 

Miranda discute os caminhos do sentimento de culpa inconsciente que acompanharam 

Oscar Wilde durante grande parte de sua trajetória de vida. Como minha pesquisa não 

pretende abordar esse sentimento, faço referência a esse trabalho a guisa de revisão 

bibliográfica, para o caso de outros pesquisadores julgarem pertinente a sua consulta.  

A segunda obra psicanalítica que mereceu minha atenção foi A Long and Lovely 

Suicide (1998), em que Melissa Knox baseia-se em novas biografias e estudos recentes 

para abordar as personagens mais importantes nos anos de formação de Wilde: uma mãe 

que o adorava, mas extremamente exigente, um pai cuja vida escandalosa poderia ter 

degradado a família e uma irmã amada que morreu quando Oscar tinha onze anos de 

idade. Ela explora a ligação entre eventos de infância pouco conhecidos, figuras de sua 

vida e seu desenvolvimento psicológico, tendo como intuito explicar tanto a criatividade 

de Wilde quanto aquilo que ela chama de seu “heroísmo autodestrutivo”. Perseguindo o 

rastro das motivações inconscientes sob a aparência irreverente, irônica e superficial de 

Wilde, Knox tenta explicar suas ações, muitas vezes enigmáticas. Ela também nos 
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oferece novas interpretações de algumas de suas obras, como a peça “Salomé”, que 

considera o trabalho mais autobiográfico de Wilde. Em The importance of being 

Earnest, a autora o vê abraçar sua incapacidade de resolver conflitos e em “De 

Profundis”, a sua tentativa de salvar a si mesmo como um homem e um artista.  

Porém, acreditamos que é o artigo de David Bell, intitulado Existence in time: 

development or catastrophe (2006), que nos apresenta algumas similaridades com nosso 

trabalho. De acordo com esse autor, a experiência de existir no tempo está intimamente 

ligada à fenomenologia da posição depressiva e, como tal, representa uma grande 

conquista do desenvolvimento. No entanto, para alguns indivíduos, a consciência do 

tempo e do lugar que nele ocupa não é sentida como possibilidade de desenvolvimento, 

mas, em vez disso, é temida como uma catástrofe iminente que precisa ser evitada. Isto 

é conseguido através da criação de um mundo atemporal ilusório (uma espécie de 

cisão), que, apesar de oferecer algum alívio, agrava o sentimento de ameaça. Baseando-

se no romance “O Retrato de Dorian Gray” (1890), de Oscar Wilde, e em material 

clínico de uma análise, ilustra as atrações e os perigos de viver neste mundo ilusório, em 

que o "retrato no sótão" representa a ameaça que pode nunca ser totalmente enfrentada 

nem totalmente apagada. A ligação entre a consciência da passagem do tempo e a 

capacidade de aceitar a dor da perda é discutida em relação ao artigo "A transitoriedade" 

(1916), de Freud, que, na opinião de Bell (2006), antecipa certas características da 

posição depressiva, como descrita por Klein (1935, 1940). O autor faz outras 

observações sobre a relação entre entrar num tempo processual, que traz um mundo de 

causas e consequências, bem como a capacidade para suportar a culpa. 

Não pretendemos, portanto, esgotar possibilidades, nem afirmar que a nossa 

interpretação é a mais autêntica ou a mais verdadeira. Ao contrário, afirmamos que, 

assim como na situação analisante (FIGUEIREDO, 2013) ocorre o encontro e a 

intersecção de inconscientes, do analista e analisando, formando aquilo que conhecemos 

como campo dinâmico (BARANGER e BARANGER, 1961-2/2010), e pelas 

interpretações se torna possível a abertura, o reposicionamento, a reorganização e a 

transformação psíquica de ambos os protagonistas, este trabalho pretende iluminar, 

promover abertura e transformação, deixando espaço para novos questionamentos e 

interpretações.  
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Para explorar o tema, o trabalho está organizado da seguinte maneira: 

No capítulo 1, intitulado “Oscar, Dorian e Narciso: encontros e desencontros 

com o espelho”, trazemos uma síntese do romance “O Retrato de Dorian Gray”, 

mesclando com o mito clássico de Narciso e com fragmentos da biografia de Oscar 

Wilde, a partir dos textos de Tzvetan Todorov (2011) e Nicholas Frankel (2013). O 

intuito é dar forma a nossas reflexões sobre os processos de idealização e cisão 

característicos da posição esquizo-paranoide, conforme postulado por Melanie Klein. 

No capítulo 2, “Negar as perdas e as diferenças: as estratégias de purificação e 

cisão em Dorian Gray e Oscar Wilde”, abrimos uma reflexão sobre o que impede o 

indivíduo de aceitar a transitoriedade, a diferenciação, tanto o crescimento, quanto o 

envelhecimento e a morte. Dorian Gray se recusa a aceitar a passagem do tempo para 

que sua beleza permaneça intocada tal como no retrato pintado pelo amigo. Pensamos 

que o uso dessas defesas lembra o funcionamento da posição esquizo-paranoide, quando 

predominam mecanismos como a cisão, a negação e a idealização, conforme postulado 

por Melanie Klein, autora de referência neste estudo. No caso de Oscar Wilde, pela 

importância dada por este autor à temática da beleza, tanto em seus escritos, como em 

seu projeto de vida, transparecem em sua obra seus valores e idealizações. 

No capítulo 3, “Sobre a experiência da dor, do sofrimento e do luto”, nos 

detivemos com mais acuidade sobre os eventos traumáticos da vida de Oscar Wilde, os 

quais culminaram em sua prisão e sua posterior impossibilidade de criar. Para tanto, 

utilizamos o referencial teórico kleiniano sobre o trabalho do luto, como forma de 

elaboração psíquica que possibilita o trabalho criativo.  

No capítulo 4, “Permanecer, recuar, prosseguir: os impasses da posição pós-

depressiva”, apresentamos uma exposição teórica do modelo conceitual proposto por 

Ronald Britton (2003), qual seja, posição esquizo-paranoide pós-depressiva. Com isso, 

pudemos pensar com mais clareza a alternância contínua e fluida entre as posições, 

como forma de favorecer os processos criativos e de elaboração psíquica, e também a 

paralisia e a estagnação em uma das posições, o que se tornaria, segundo esse autor, 

fator de adoecimento psíquico e bloqueio da criatividade. Em seguida, observamos o 

mergulho que Britton faz nas imbricações entre a vida e a obra de dois poetas, Willian 

Wordsworth e Rainer Maria Rilke, além de, em conjunto com alguns desenvolvimentos 
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teóricos de Hanna Segal, elucidar alguns aspectos dos processos internos que 

bloquearam a criatividade de Oscar Wilde. 

 Nas “Considerações finais”, fazemos uma síntese das reflexões a que nos 

dedicamos neste estudo. 
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Capítulo 1 – Oscar, Dorian e Narciso: encontros e desencontros com o 

espelho 

 

O mito de Narciso sempre interessou a Oscar Wilde e está na base do momento 

crucial em “Dorian Gray”, no qual “a consciência de sua própria beleza veio como uma 

revelação”.  

Segundo a lenda clássica, existia uma bela ninfa chamada Eco, que era a favorita 

da deusa Diana e a acompanhava em suas caçadas. Eco possuía o defeito de falar 

demais e em qualquer conversa ou discussão queria dizer sempre a última palavra. Um 

dia, a deusa Juno saiu à procura do marido, suspeitando que ele poderia estar se 

divertindo com as ninfas. Em sua loquacidade, Eco resolve entreter a deusa, dando 

tempo para que as ninfas fugissem. Ao se perceber enganada, Juno lança sobre a ninfa 

uma punição: a partir daquele momento, só conservaria o uso da língua para responder 

ecoando sempre as últimas palavras ouvidas. “Continuarás a dizer a última palavra, mas 

não poderás falar em primeiro lugar”, foram as palavras de condenação de Juno para 

Eco.  

As histórias de Eco e Juno me foram evocadas a partir da história de Oscar 

Wilde. Acusado e julgado por “flagrante indecência” – um eufemismo que visava 

criminalizar o comportamento homossexual e nomear de forma vaga e abrangente 

qualquer tipo de conduta relacionada –, Wilde cumpriu uma sentença de três anos de 

reclusão e trabalhos forçados; ao ser libertado, sentiu-se destituído de sua capacidade de 

usar a palavra. No caso desse autor, a palavra se exprimia em grande parte pela escrita, 

reconhecida pelo público e pela crítica como dotada de senso criativo e originalidade, 

mas também sabemos de sua habilidade para entreter seus ouvintes e destreza para 

defender suas ideias nos salões de Londres do século XIX. Talvez nos caiba indagar que 

“maldição” recaiu sobre Wilde, inibindo e paralisando sua capacidade de se expressar e 

criar. De antemão, podemos pensar que, assim como Eco teve a palavra cortada ao ser 

punida pela deusa Juno, não podendo mais ser a primeira a falar, também Wilde foi 

destituído da primazia da palavra, não conseguindo mais fazer uso de sua criatividade 

através da palavra escrita. Ambos tiveram a palavra cortada, o que, para Wilde, 

representou a paralisia criativa e as injunções de um superego arcaico. A essa questão 

retornaremos mais adiante. 
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Agora, voltemos ao registro da mitologia e ao encontro da ninfa Eco com o belo 

Narciso. 

Ao deparar com o belo Narciso, um jovem que caçava nas montanhas, Eco 

apaixonou-se por ele e passou a seguir seus passos. Desejava lhe dizer frases gentis e 

conquistar-lhe o afeto; esperou com impaciência que ele lhe dirigisse a palavra em 

primeiro lugar, para que ela pudesse responder. Certo dia, surge a oportunidade; 

Narciso, ao perceber que se afastara do grupo de companheiros com quem caçava, grita 

bem alto: “Há alguém aqui?”; “Aqui”, responde Eco. Não vendo a presença de 

ninguém, Narciso grita: “Vem!”. E a ninfa responde com a mesma palavra: “Vem”. 

“Por que foges de mim?” - pergunta Narciso. Eco responde repetindo a mesma 

pergunta: “Por que foges de mim?”. “Vamos nos juntar”, diz o jovem. Eco responde 

novamente com as mesmas palavras ditas por Narciso. E nesse instante, corre a se 

lançar em seus braços, sendo então repelida fortemente por ele, que afirma preferir 

morrer a se deixar tocar pela ninfa.  

Envergonhada por ser rejeitada, a ninfa se esconde nos bosques. Desse dia em 

diante, passa a viver nas cavernas e entre os rochedos das montanhas. De tanto sofrer, 

seu corpo definha até que seus ossos se transformam em rocha, só restando a sua voz, 

que responde aos que chamam em eco, repetindo sempre a última palavra. 

Narciso era um bonito jovem, extraordinariamente vaidoso, que atraía 

seguidores de ambos os sexos, por ele rejeitados e ignorados. Desprezou todas as ninfas, 

assim como Eco, até que uma jovem, ao ser repelida quando tentava atraí-lo, implora 

aos deuses que ele, algum dia, viesse a saber o que é amar e não ser correspondido. A 

deusa da vingança escuta e atende ao pedido da jovem, condenando Narciso a sofrer a 

mesma intensidade de paixão por um ser inalcançável. 

Um dia, Narciso chegou a um pequeno lago de montanha de águas límpidas e 

cristalinas; fatigado pela caçada, abaixou-se para beber água, viu sua imagem refletida 

na fonte e supôs se tratar de algum belo espírito que vivesse ali. Verdadeiramente 

admirado, contemplou os olhos brilhantes, os cabelos anelados, o rosto oval, o pescoço 

de marfim, os lábios entreabertos e o aspecto saudável e harmonioso do conjunto. 

Narciso então foi tomado de uma intensa paixão por seu próprio reflexo, tal como 

Dorian Gray no momento em que toma consciência da própria beleza.  
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Ao perceber-se incapaz de possuir o belo rapaz que encontrara nas águas, cuja 

imagem se dissipava sempre que com seus braços tentava alcançá-lo, mas que, ao 

afastar-se, ressurgia novamente no espelho das águas renovando interminavelmente sua 

fascinação, Narciso se esquece de comer e descansar, mantendo-se no mesmo lugar a 

contemplar a própria imagem. Com a queda de suas lágrimas, para seu desespero, a 

imagem se turvava, e ele suplicava por sua volta. O tempo passou e o belo jovem de 

outrora começou a perder o vigor e a beleza que tanto encantaram a ninfa Eco. Esta se 

mantinha sempre ao seu lado, ecoando todas as suas lamentações. 

Depauperado, o jovem Narciso morreu. E quando sua sombra atravessou o rio 

Estige, debruçou-se sobre o barco para avistar-se na água. Principalmente as ninfas das 

águas choraram a sua morte; prepararam uma pira funerária e o teriam cremado se 

tivessem encontrado o corpo. Mas em seu lugar só foi achada uma flor roxa de folhas 

brancas, que leva o nome de Narciso. 

Ao contrário de muitas variedades de narciso que são encontradas no tempo 

atual, as espécies originais possuíam um odor doce e entorpecente.  

Provavelmente inspirado pelo mito grego, no romance “O Retrato de Dorian 

Gray”, Wilde retoma essa contemplação narcótica de si; eis a raiz comum entre narciso 

e narcótico, algo que nos leva a pensar se esta contemplação de si não se caracteriza 

como um círculo que se fecha, repetindo-se monotonamente como o eco da ninfa. Essa 

fixação na imagem leva o personagem Dorian Gray, à semelhança do mito grego, a um 

estado narcotizante, entorpecido, em que predomina o princípio do prazer e a 

reivindicação de um tempo narcísico infinito, impedindo o movimento em direção ao 

futuro, às mudanças. Por isso o desejo de Dorian Gray de que a juventude fosse 

interminável, de que a beleza não se alterasse com o tempo e o lapso de prazer se 

prolongasse indefinidamente.  

Indefinição, indiferenciação - recusa da diferença da passagem do tempo, do 

envelhecer. Podemos dizer que o narcisismo
2
 é essa tendência ao apagamento da 

                                                           
2
 Precisamos ressaltar que não é nosso propósito nos aprofundarmos no conceito de narcisismo conforme 

os postulados de Sigmund Freud. Apenas fazemos referência ao termo, mas nossa intenção é a de 

basearmo-nos no mito grego clássico para demarcar a paixão dos indivíduos pela própria imagem e a 

fixidez que imobiliza a criatividade no caso de Oscar Wilde. 
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alteridade, das diferenças, um movimento fusional, em que são borradas as fronteiras 

entre eu e outro, entre ontem, hoje e amanhã – entre homem e mulher.  

 

1.1. Dorian e o seu duplo 

 

Sim, era sem dúvida maravilhosamente bonito, com lábios 

escarlate finamente delineados, os olhos azuis e francos, os 

cabelos louros encaracolados. Algo em seu rosto fazia com que 

as pessoas confiassem nele de imediato (...). Ele fora feito para 

ser idolatrado (OSCAR WILDE, in “O retrato de Dorian Gray”, 

2013, p. 103) 

 

Já de início, o romance escrito por Oscar Wilde nos apresenta uma profusão de 

imagens ricamente descritas e detalhadas, como se cada nuance ou face de um objeto, 

cada detalhe de uma cena fosse indispensável para a apreensão da natureza de uma obra, 

que, segundo alguns autores, é um romance estético. Será Tzvetan Todorov (2011) 

quem irá discorrer com clareza sobre a experiência da beleza como uma experiência de 

plenitude, algo que é intrínseco ao ser humano, algo raro, mas familiar, experiência que 

nos transporta a algum lugar que não sabemos nomear, que nos enleva, causando-nos 

um sentimento de completude, ainda que ilusório, que é pura sensação. Momento de 

arrebatamento que, simultaneamente, nos remete à necessidade de nos alimentarmos de 

beleza; necessidade imperiosa e fundamental à nossa saúde mental de tempos em 

tempos.  

A ideia de uma experiência de beleza e plenitude necessária a nossa saúde 

mental está presente na obra do psicanalista inglês Christopher Bollas (1987). O autor 

desenvolve o conceito de objeto transformacional
3
, que diz respeito à experiência de um 

objeto que transforma o mundo interno e externo do sujeito, mas também pode ser 

pensado como a memória da mãe ausente - a metáfora materna que constitui nosso 

psiquismo e que é o registro, na forma da introjeção de um bom objeto, dos cuidados 

maternos e das experiências mais arcaicas de satisfação, conforto e segurança.  
                                                           
3
 Julgamos pertinente esta breve alusão ao conceito desenvolvido por Bollas, pois acreditamos que a 

experiência de beleza despertada pelo encontro com um objeto transformacional se associa ao conceito de 

experiência estética conforme descrita por Hanna Segal (1952/1969, 1993) e que é despertada no encontro 

do sujeito com a verdadeira obra de arte conforme veremos em outro capítulo. 
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Para Bollas (1987), o momento estético é uma cisão no tempo, quando o sujeito 

se sente envolto em uma situação de equilíbrio e solidão pelo espírito do objeto. Essas 

ideias muito se aproximam do pensamento de Todorov (2011) e, sobretudo de Freud 

(1930/2010), quando aborda o que chamou de “sentimento oceânico”: “Um sentimento 

de vinculação indissolúvel, de comunhão com todo o mundo exterior” (idem, p. 15).  

E mais adiante, quando busca explicar as raízes desse sentimento, Freud afirma 

que o “sentimento oceânico” é: 

(…) vestígio atrofiado de um sentimento muito mais abrangente 

– sim, todo-abrangente -, que correspondia a uma mais íntima 

ligação do Eu com o mundo em torno. Se é lícito supormos que 

esse primário sentimento do Eu foi conservado na vida psíquica 

dos homens – em medida maior ou menor -, então ele ficaria ao 

lado do mais estreito e mais nitidamente limitado sentimento do 

Eu da época madura, como uma espécie de contraparte dele, e os 

seus conteúdos ideativos seriam justamente os da ausência de 

limites e da ligação com o todo (…) o sentimento oceânico 

(FREUD, 1930/2010, p. 19). 

 

No entanto, quando a busca de permanência ininterrupta nesse tipo de 

experiência-sentimento se transforma no único objetivo de um indivíduo, podemos 

pensar que ela se transmute em uma espécie de refúgio, para onde se quer 

permanentemente ir e estar, e de onde, em muitos casos, será impossível sair. 

No livro intitulado “A beleza salvará o mundo”, Todorov (2011) nos fala da 

beleza de uma forma muito mais abrangente que o sentido do senso comum. Para o 

autor, trata-se de uma tentativa de organizar a vida de uma forma que a consciência 

individual a julgue harmoniosa. Mas, de nosso ponto de vista, pode ser também uma 

tentativa de organizar o caos interno individual. 

Mas como isso acontece, e por que acontece?  

É mais do que um prazer ou mesmo uma felicidade, pois esses 

atos me fazem pressentir de forma fugidia um estado de 

perfeição, ausente em outro instante qualquer. A satisfação que 

retiramos desses momentos (...), essas experiências nos 

conduzem a um estado de plenitude, nos dão o sentimento de 

realização interior (TODOROV, 2011, p. 9). 
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Portanto, todos nós necessitamos e, de uma forma ou de outra, buscamos repetir 

em diversos momentos da vida aquilo que Todorov (2011) identifica como a 

experiência de plenitude (saudável), e esta pode se configurar de variadas formas: na 

apreciação de uma obra de arte, ao escutarmos uma música ou concerto, ao 

contemplarmos uma paisagem ou mesmo no cotidiano, quando, por exemplo, nos 

detemos por alguns instantes a mais diante de um objeto, um gesto, como por exemplo, 

ao observar uma criança brincando. Mas o autor está mesmo interessado na experiência 

de plenitude motivada pelo contato, pela contemplação de uma obra de arte, pois, “a 

obra de arte é simplesmente o local em que esses esforços produziram seu resultado 

mais brilhante, onde são, por conseguinte, mais fáceis de ser observados” (TODOROV, 

2011). 

Mas já é hora de retornarmos ao enredo do romance “O Retrato de Dorian 

Gray”.  

 

1.2 O enredo de “O retrato de Dorian Gray”: beleza, juventude e prazer  

 

O cenário onde se passa a história é a Londres vitoriana do século XIX, com os 

dândis, homens extremamente preocupados com a aparência e a impressão que 

causavam, além, é claro, da imagem que a sociedade fazia deles. Esse aspecto, o de 

preocupar-se demasiadamente com a imagem e as aparências, será uma marca 

importante da personalidade de Oscar Wilde, projetada por ele em muitos de seus 

personagens, que viviam, em grande parte, envolvidos em intrigas, chantagens e 

mistérios, e será importante, também, para a compreensão do suplício e da degradação 

que Wilde viverá após sair da prisão. 

A história se abre com dois personagens: Basil Hallward, renomado pintor de 

retratos, e lorde Henry Wotton conversam. Recostado em um divã, Henry observa o 

amigo trabalhando num retrato que traz a imagem de um jovem rapaz de magnífica 

beleza. Basil está próximo de terminar sua obra quando, durante uma pausa, os dois 

homens discutem sobre qual o melhor lugar para expor o quadro. Na verdade, Basil não 
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pretende expô-lo, pois sente que, dessa forma, estaria revelando muito de si mesmo. 

Parece que existe um segredo que precisa ser protegido, e Basil nos dá indícios disso 

quando afirma que não quer revelar ao mundo o segredo de sua alma. Afinal, expor a 

obra seria revelar a si mesmo. 

Ouçamos a voz do artista: 

Todo retrato pintado com sentimento é um retrato do artista, não 

de quem posa. A pessoa que posa é apenas acidente, a ocasião. 

Não é ela que é revelada pelo pintor; é antes o pintor que se 

revela no quadro colorido. E não vou exibir esse quadro porque 

tenho medo de que mostre o segredo da minha própria alma 

(WILDE, 2013, p.83) 

 

Mas, pela insistência do amigo, o pintor decide contar-lhe a razão de seu 

retraimento.  

Basil então descreve seu primeiro encontro com Dorian Gray, num evento social 

promovido por uma amiga em comum. A troca de olhares provoca uma forte impressão 

no pintor, que, já naquele primeiro momento, percebe que pode sucumbir aos encantos 

da beleza e juventude do rapaz. O que ele parece nos revelar, no entanto, é que foi 

vitimado por uma fulminante paixão. 

Nesse ínterim, o pintor tenta fugir da situação, mas é detido pela anfitriã e acaba 

ficando frente a frente com o jovem, “cuja personalidade tanto o havia mobilizado”. O 

que é narrado a partir desse ponto lembra-nos, ainda que de forma muito codificada e 

sutil, os passos de um flerte. A atração parece ser recíproca
4
. 

Lorde Henry demonstra uma viva curiosidade por esse rapaz, enquanto observa 

Basil confessar o quanto o idolatra. “Não seria feliz se não o visse todos os dias” e “Ele 

agora é para mim toda a minha arte”, diz o artista. E prossegue: “Porque transpus para o 

quadro todo o romance extraordinário sobre o qual, obviamente, nunca ousei falar a ele, 

que nada sabe sobre isso”, e mais adiante, sentencia: “Eu me entrego”. 

                                                           
4
 Uma breve digressão: há claramente aqui uma questão relacionada à sexualidade dos personagens e, 

sobretudo do autor, que perpassa toda a obra. No entanto, queremos apenas explicitar aqui que nem a 

homossexualidade dos personagens do romance, e tão pouco do escritor Oscar Wilde, será o tema 

principal desta pesquisa. 
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Ao descrever sua relação com Dorian, o artista nos faz supor que a belíssima 

figura retratada na tela em seu estúdio é, em grande parte, fruto de suas projeções 

apaixonadas e idealizadoras. Não que se queira negar a legitimidade dos sentimentos de 

Basil por seu modelo, mas já se pode entrever, por outras falas do pintor, que certas 

atitudes de Dorian revelam indícios de uma personalidade ambígua e mesmo 

mesquinha, um lado sombrio, ainda que em germinação. 

Uma das marcas do estilo de escrita de Oscar Wilde é a construção de um texto 

repleto de ambiguidades, paradoxos e contradições. Talvez isso ocorra por conta da 

necessidade, na época, de não se falar abertamente sobre assuntos que destoavam das 

regras e da moral vigente. O tema da corrupção de um jovem pela insidiosa sedução 

moral de um homem mais velho, e sua posterior degradação, provocou forte rejeição do 

público e da crítica britânica e motivou um movimento de censura por parte dos editores 

e do próprio Wilde para tornar o romance mais aceitável à moral vitoriana. Ainda que o 

material consultado para a pesquisa seja a edição de 2013, que foi traduzida dos 

manuscritos datilografados por Wilde e entregues ao seu editor em 1890, vale ressaltar 

que o estilo do escritor é permeado por avanços e retrocessos nas falas e nas atitudes dos 

personagens, o que torna a composição psicológica deles muito mais complexa e 

instigante. 

Basil não quer que Lorde Henry conheça Dorian Gray, pois acredita que o amigo 

se tornará uma influência maléfica ao jovem modelo. No entanto, os acontecimentos se 

precipitam para dar fim à longa conversa travada entre os dois amigos sobre o retrato, 

com o anúncio da inesperada chegada do jovem ao estúdio. Basil, então, pelas 

circunstâncias, se vê obrigado a apresentar os dois desconhecidos. Antes, porém, pede 

que Lorde Henry não estrague sua amizade com Dorian e nem se torne para ele uma má 

influência. Como veremos logo adiante, as recomendações de Basil surtirão um efeito 

exatamente contrário, instigando ainda mais a curiosidade de lorde Henry sobre o rapaz. 

A dupla encontra Dorian Gray sentado ao piano, de costas, a folhear um livro 

sobre música. Parece que Dorian fica bastante impressionado, ou poderíamos inferir, 

atraído pela figura do aristocrata. Após as apresentações formais, vamos acompanhar o 

desenvolvimento da recíproca atração entre os dois personagens, o que irá ganhar força 

na longa conversa entre eles durante o tempo que Dorian posa para Basil. 
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À medida que avançamos na leitura, nos damos conta de que o que está 

acontecendo toma contornos de um sutil jogo de sedução. Lorde Henry parece estar 

fortemente impressionado com a beleza do rapaz e, enquanto Basil executa seu trabalho, 

o aristocrata e Dorian se põem a discutir sobre a boa e a má influência. De acordo com 

as palavras do primeiro, influenciar uma pessoa é emprestar a ela nossa própria alma. 

Segundo Wilde (FRANKEL 2013, nota comentada p. 106), todo discípulo se apropria 

de parte do seu mestre. Aqui podemos pensar então que ocorre uma sobreposição, já que 

tanto lorde Henry quanto Dorian fazem reverberar certas partes de seu mestre-criador no 

decorrer da história. Seriam, os personagens do romance uma espécie de duplo do seu 

autor? 

Através de lorde Henry, Wilde dá voz a muitas de suas ideias no romance, 

sobretudo a respeito do esteticismo. As ideias de uma vida devotada à beleza, ao prazer 

e às experiências sensórias provocam um turbilhão de questionamentos na mente do 

jovem rapaz, que se sente cada vez mais atraído por aquele que já se desenha como o 

mestre que irá iniciá-lo numa vida de múltiplas e inexploradas experiências e 

descobertas sobre si mesmo. 

Segue-se o exercício da arte da influência interpessoal, um momento crucial na 

história, quando acompanhamos lorde Henry insuflar, insidiosa e paulatinamente, suas 

ideias e valores na mente do belo e inexperiente jovem. 

O rapaz está fascinado por esse homem tão contrastante com a figura de Basil 

Hallward, seu mais fiel amigo até então. Ele está receptivo às ideias narcotizantes que 

seduzem pela vertigem da autocontemplação e da autocondescendência, principalmente, 

que estão implícitas na filosofia do hedonismo como estilo de vida. Na busca de si 

mesmo, o homem deve viver sua vida por completo, dando forma a cada sentimento e 

expressão, a cada sonho e pensamento. O homem não deve se sujeitar às amarras da 

sociedade ou da religião, não permitindo que estas governem sua vida. Seu propósito 

maior deve ser o autodesenvolvimento. O ideal helênico, corrente na Grécia Antiga e 

caracterizado pela liberdade de pensamento e tolerância aos gostos individuais, ganha 

aqui a sua máxima expressão.  

“Todo impulso que nos esforçamos para sufocar se multiplica em nossas mentes, 

nos envenenando” (WILDE, 2013, p.107). Imerso na busca contínua e ininterrupta de 
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experiências sensoriais, o homem se distanciaria da excessiva espiritualidade medieval, 

reconciliando-se com sua própria natureza carnal e humana. 

Tais palavras, semeadas por lorde Henry, que, como um experiente predador 

observa e espera o momento mais propício ao ataque, alternando distanciamento e 

prazer intelectual na tarefa de influenciar Dorian Gray, encontrarão solo fértil nos 

ouvidos e na mente do jovem, tocando profundamente sua alma. Primeiramente confuso 

e atordoado, ele é apresentado a ideias e pensamentos aparentemente desconhecidos, e 

aqui podemos pensar que o jovem começa a fazer descobertas sobre si mesmo. Depois, 

movido pela curiosidade e contagiado pela atração que o novo amigo exerce sobre ele, é 

convidado a mergulhar numa intensa gama de possibilidades até então impensadas. 

Algo dentro dele foi despertado por aquelas palavras. 

“Só os sentidos podem curar a alma, assim como a alma pode curar os sentidos”. 

Os paradoxos, uma marca expressiva do pensamento de Wilde, tomam forma repetidas 

vezes na voz de lorde Henry. Seus conselhos têm consequências morais, que porejam a 

mente de Dorian, abrindo-lhe frestas até encontrar o lugar seguro onde poderão 

florescer definitivamente. Atirando uma flecha para o alto, o aristocrata acertou em 

cheio o centro da alma de Dorian Gray. 

Quando sua juventude terminar, sua beleza irá com ela e o 

senhor de repente descobrirá que não lhe resta nenhum triunfo, 

ou terá que se contentar com aquelas pequenas vitórias que a 

memória de seu passado tornará mais amargas que qualquer 

derrota (WILDE, 2013, p.114).  

 

Essas palavras parecem funcionar como golpe certeiro, a justa medida do veneno 

que nos surpreenderá pela rapidez de sua eficácia. Para lorde Henry, e muito em breve 

para Dorian, a juventude é a única coisa que vale a pena possuir. 

É com a habilidade dos que conhecem o quanto são vulneráveis os mais 

inexperientes que lorde Henry dará seus próximos passos, tocando na vaidade de 

Dorian, fazendo-o pensar sobre a transitoriedade de sua beleza e juventude, e como se 

tornará decadente e solitário à medida que envelhecer. O tempo, elemento inexorável na 

vida de todos os seres humanos, e que promove movimento e transformação será 

percebido, a partir de então, como inimigo e perseguidor implacável, aquele que se 
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compraz em destruir a beleza de todas as coisas. Não desperdiçar o ouro da sua 

juventude será, dali em diante, o objetivo do jovem rapaz. 

A busca insaciável e contínua por novas sensações será a proposta daquilo que 

lorde Henry chamará de novo hedonismo. A filosofia estética como diretriz para uma 

vida de autoconhecimento e apreensão da beleza postulada pelo dândi é muito mais 

simplificada que a do mentor de Oscar Wilde, Walter Pater, em quem, provavelmente, 

buscou inspiração para compor o personagem.  

Dorian é picado pelo ardil discursivo de seu mais novo amigo. É tocado 

profundamente em sua vaidade e despertado para a consciência de sua beleza, o 

magnetismo que exerce sobre aqueles que o cercam. A beleza, a juventude e o prazer 

formarão a tríade de valores que vão reger a vida do rapaz dali por diante. As últimas 

palavras de Lorde Henry nos soam como o golpe final de seu jogo de persuadir e 

influenciar o belo rapaz. Ouçamos o que ele diz a Dorian: 

(...) Nunca recuperamos nossa juventude. A pulsação da alegria 

que lateja em nós aos vinte anos se torna lenta. Nossos membros 

falham, nossos sentidos apodrecem. (...) Juventude! Juventude! 

Não há nada no mundo que seja mais valioso que a juventude! 

(WILDE, 2013, p.114). 

 

 Dorian sai profundamente perturbado dessa conversa. Parece que já vai 

sofrendo sua primeira metamorfose naquele em quem se tornará muito em breve. Escuta 

a tudo com atenção e medita silenciosamente sobre as palavras do amigo, que ficam 

gravadas em sua mente. Dorian é então tomado de uma irrefreável emoção que lhe 

exige que se renda inteiramente. Fora fisgado pelas palavras de lorde Henry, que soube 

manejá-las com destreza, como um artífice que toca com exatidão as cordas de um 

instrumento musical para extrair-lhe a nota desejada. 

Basil surge então à porta e pede, acenando, que os dois entrem logo. A melhor 

luz se apresenta para suas últimas pinceladas em sua grande obra. 

Há um momento mágico que vai se formando pela confluência das emoções do 

personagem e o silêncio que é quebrado apenas pelas pinceladas de Basil sobre a tela. 

Em poucos minutos, Dorian Gray se tornará uma magnífica obra de arte, terá sua 

imagem eternizada num retrato que não sofrerá as intempéries do tempo. 
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Quando Basil termina, Dorian é chamado a se juntar aos outros dois homens 

presentes e contemplar o retrato. Passa num estado de letargia diante do quadro para só 

então observá-lo com atenção. 

Seus olhos se encheram de alegria, como se pela primeira vez 

houvesse reconhecido a si próprio. Lá ficou imóvel e pasmo, 

vagamente consciente de que Hallward falava com ele, mas sem 

compreender o sentido das palavras. A consciência de sua 

própria beleza veio como uma revelação (WILDE, 2013, p.116). 

 

Essa revelação o faz silenciar, emocionado, entorpecido pelo prazer de 

contemplar a própria imagem no retrato. Ao mesmo tempo, essa revelação lhe traz uma 

angústia intensa ao se lembrar das palavras de lorde Henry sobre a transitoriedade da 

juventude. Enquanto admira a sombra de sua própria beleza, o jovem se lembra de que 

chegaria o dia em que seu rosto murcharia e se enrugaria, seus olhos se tornariam 

opacos e sem cor, assim como seu corpo; sob a ação inexorável da passagem do tempo, 

ficaria alquebrado e deformado. O vermelho se esvairia de seus lábios, e o ouro dos seus 

cabelos fugiria. Ao projetar uma imagem futura de si mesmo na pele de um ser 

desfigurado e desgracioso, sente como uma punhalada que o paralisa: “Uma mão gelada 

pousara em seu coração” (WILDE, 2013, p. 116). 

É quando o jovem Dorian Gray faz sua prece; lança palavras ao vento, como se 

suplicasse ao tempo ou a alguma entidade sobrenatural, oferecendo tudo, até sua própria 

alma em troca do congelamento no tempo de sua beleza e juventude. 

Dorian se mostra visivelmente revoltado, rebelado contra a constatação da 

própria transitoriedade. Sente ciúmes do belo retrato pintado por Basil, a imagem que 

permanecerá imutável, enquanto ele mesmo fenecerá com o passar dos anos. Mais que 

isso, ele deseja, profunda e intensamente, que o quadro possa envelhecer, que sofra 

todas as perdas e que receba todas as marcas que o tempo irá lhe imputar, e ainda, que 

ele permaneça para sempre como é naquele momento.  

Tenho ciúme de tudo cuja beleza não morre. Tenho ciúme do 

meu retrato que você pintou. Por que ele deve manter o que terei 

de perder? Cada momento que passa subtrai algo de mim e dá 

algo para ele. Ah, se simplesmente fosse o contrário! Se o 

quadro pudesse mudar, e eu permanecer para sempre como sou 

hoje? (WILDE, 2013, p.117). 
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Após dizer essas palavras proféticas, Dorian se atira num divã e enfia o rosto nas 

almofadas como se fizesse uma prece. Ao expressar que quer dar tudo em troca da 

juventude eterna, ele faz, mesmo que sem se dar conta, um pacto faustiano. Vende a 

alma a alguma força sobrenatural em troca daquilo que deseja. 

Apaixonado pelo retrato, como Narciso refletido nas águas cristalinas do lago, 

Dorian nesse momento parece querer, ao mesmo tempo, ser o retrato e, paradoxalmente, 

que ocorra uma cisão, em que corpo e alma caminhem separados. Quer que o retrato e 

ele sejam uma só coisa e, ao mesmo tempo, distingue, separa duas partes de si mesmo: 

corpo e alma. 

O tempo passa, mas ainda é verão. Os laços de amizade entre Dorian e lorde 

Henry se estreitam. Numa conversa entre os dois, ficamos sabendo que o jovem está 

apaixonado por uma atriz chamada Sybil Vane. Todas as noites, Dorian vai até um 

teatro numa região decadente de Londres para assisti-la encenar os personagens de 

Shakespeare. Sybil é uma figura de arte para Dorian. Ele a ama precisamente por sua 

notável capacidade como atriz de suprimir sua personalidade, incorporando por 

completo os papéis que representa. Ela é uma idealização, que na mente do jovem, não 

guarda nenhuma ou muito pouca conexão com a realidade. Dorian a descreve como uma 

moça dotada de grande beleza e de um talento genial para a arte dramática e quer muito 

que seus amigos a conheçam.  

Lorde Henry está muito impressionado com a rápida transformação que Dorian 

manifesta em tão pouco tempo. Ele o observa com um sentimento sutil de prazer e 

pensa o quão diferente ele estava agora do menino tímido e assustado a quem tinha sido 

apresentado no estúdio de Basil Hallward. Era como se a verdadeira personalidade de 

Dorian estivesse a desabrochar diante de seus olhos, dia após dia. O florescer dessa 

personalidade, suas paixões e seus desejos geravam frutos de um vermelho 

incandescente. Parecia que sua Alma havia escapado de algum esconderijo secreto com 

a qual o Desejo viera se encontrar a meio caminho. 

Dorian se mostra profundamente contagiado por uma paixão sem medidas. Age 

com a impulsividade de um adolescente, ficando noivo de Sybil Vane repentinamente. 

Lorde Henry recebe a notícia por meio de um telegrama.  
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Parece ocorrer em Dorian uma rendição às forças do inconsciente pulsional com 

suas demandas e urgências de que tudo quer, sempre e imediatamente. É também 

possível observar, nesse personagem, a utilização maciça de mecanismos como a cisão, 

a negação e a idealização, que caracterizam a posição esquizo-paranoide. Uma rendição 

sem medidas, sem governo e sem limites. Ele afirma desejar colocar Sybil num pedestal 

de ouro e vê-la idolatrada pelo mundo. 

Numa noite, Dorian convence seus dois amigos a acompanhá-lo ao teatro onde 

Sybil Vane se apresenta todas as noites para vê-la em cena. Basil e lorde Henry estão 

muito curiosos para conhecer a jovem cuja beleza e genialidade artística enfeitiçaram 

seu jovem amigo como nunca antes acontecera. Quando finalmente a moça surge no 

palco do teatro decadente, a primeira impressão que causa é de encantamento, que se 

desfaz rapidamente à medida que ela recita os versos de Shakespeare de forma artificial 

e sem emoção. Um verdadeiro fiasco que causa decepção nos dois amigos de Dorian e, 

mais ainda, no jovem rapaz, que se pergunta o que acontecera com a atriz talentosa a 

quem admirara ardentemente todas as noites anteriores.  

Ao fim da peça e já sem a companhia dos amigos, Dorian a encontra nos 

bastidores para escutá-la dizer de seu completo apaixonamento e desejo de viver 

somente para ele. O rapaz é invadido por um forte sentimento de repulsa por Sybil, pois 

não consegue aceitá-la humanamente destituída de todas as idealizações que construíra. 

De maneira cruel, sem considerar as razões que levaram a jovem atriz a deslocar seu 

devotamento à arte de representar para assumir um papel na vida real junto a ele, Dorian 

a despreza. Sua falta de consideração pela jovem é tamanha que ele não aceita 

relativizar a situação ou mesmo dar a Sybil uma segunda oportunidade de reparar aquilo 

que ele julga ser uma falha grave: abrir mão de sua arte em troca de um grande amor.  

Já neste ponto da história, Dorian Gray manifesta a sua incapacidade para 

considerar o outro como pessoa total, constituída de variadas facetas, com qualidades e 

defeitos, e que numa relação é preciso que exista uma mútua troca, em que é sempre 

preciso doar e cuidar e não somente idolatrar, idealizar, relacionando-se com esse outro 

como mero objeto a ser consumido. Ele é extremamente impiedoso, não se comovendo 

com as súplicas da jovem, que se lança aos seus pés como uma flor pisoteada, 

implorando-lhe que não a abandone. Deixa Sybil afogar-se em seu sofrimento e, mesmo 
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depois, ao pensar sobre esse episódio, acredita que fora ela a responsável por todo o 

desenlace.  

Sybil Vane é toda perplexidade e desespero, mas Dorian Gray já não sente por 

ela outra coisa além de um cruel desprezo. Após abandonar aquela com quem um dia 

desejou se casar, vagueia errante pela madrugada, andando por ruas escuras onde um 

cavalheiro não deveria andar. Esse momento da trama parece indicar a imersão de 

Dorian nas profundezas do seu desejo inconsciente, seu [primeiro] mergulho nas 

sombras de funcionamento psíquico, em que vai predominar o pensamento mágico que 

promove a cisão radical entre o corpo e a alma do jovem, entre ele e o retrato, ao mesmo 

tempo em que confunde realidade e fantasia. Justamente após esse episódio é que tem 

início o perverso relacionamento de Dorian com seu retrato. 

Ao voltar para casa depois de passar a madrugada vagando pelas ruas de 

Londres e ao adentrar na biblioteca, Dorian tem a impressão de que as feições do retrato 

feito por Basil Hallward de alguma forma mudaram. A imagem emoldurada 

transformara a expressão de juventude em um misto de escárnio e crueldade. Dorian 

então se lembra de sua prece no dia em que o pintor terminara a obra e, assombrado, dá-

se conta de que o seu desejo fora atendido. O retrato levaria as marcas da passagem do 

tempo, sofreria todas as cicatrizes decorrentes das paixões e dos excessos que estavam 

por vir, enquanto o belo Dorian Gray permaneceria com uma aparência jovem 

incorruptível. 

Tal constatação lança-o num estado de assombro e o faz questionar o que teria 

causado a mudança ocorrida no retrato. Lembra-se de Sybil e de seu egoísmo e 

crueldade para com ela. Pensa então em procurá-la e reatar o relacionamento, menos 

preocupado em reparar a dor que causara que desfazer a estranha mudança que a 

imagem do retrato sofrera. Percebe que a cada delito cometido, a cada injúria feita por 

ele, o retrato receberá em si as marcas da corrupção de sua alma. A imagem pintada por 

Basil se transformará na prova da decrepitude de sua vida moral e psíquica. 

Dorian conclui que é preciso ocultar o retrato em um lugar seguro, somente 

acessado por ele e longe da vista de todos. Vai dormir e no dia seguinte, ao se lembrar 

do retrato que fora ocultado por ele detrás de um biombo na noite anterior, estremece. 

Teme que, ao examiná-lo novamente, convença-se de que a imagem realmente mudara. 
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Diante disso, seria mesmo necessário escondê-lo para que mais ninguém, além dele 

próprio, pudesse contemplar a máscara de sua vergonha. 

Mas o tempo urge, e Dorian precisa pôr em marcha alguma ação que possa 

reparar a injustiça feita por ele a Sybil Vane. Sem saber que a jovem atriz já está morta, 

escreve uma carta arrebatada, repleta de palavras ardentes, implorando-lhe perdão, 

motivado pela culpa e pelo remorso, pois sente que “quando nos culpamos, sentimos 

que ninguém mais tem o direito de nos culpar” (WILDE, 2013, p.183). Devemos 

ressaltar aqui que, ao passar da voz do narrador para a primeira pessoa do plural, Wilde 

possivelmente quer nos dizer de sua identificação com Dorian.  

É interessante pensar que, ao escrever uma carta de amor endereçada a uma 

moça morta, Dorian esteja rompendo com toda a possibilidade de se humanizar e se 

relacionar com as pessoas levando em consideração a diferença, o medo de sofrer ao 

perder o amor do outro, de aceitar que nada verdadeiramente está dentro do nosso 

controle, como se a carta para uma morta demarcasse que sua alma já se modificara, 

assim como o retrato. A partir desse ponto, as pessoas serão para ele como objetos de 

consumo. Dorian as atrairá e, depois de saciar seu desejo e sua vaidade, as desprezará 

com maior crueldade que a de Narciso para com a ninfa Eco. 

 Submerso na teia de pensamentos e paixões que o dilaceram, é retirado de seu 

torpor pelas batidas de lorde Henry à porta. Dorian ainda não sabe, mas o amigo chega 

pensando que o jovem já está ciente dos últimos acontecimentos. Lorde Henry é 

surpreendido pela perplexidade de Dorian ao saber que Sybil Vane está morta. 

Aparentemente, um suicídio por envenenamento após sua saída do teatro. 

Mas existe algo importante a ser observado nesta situação: a insensibilidade de 

Dorian diante da tragédia humana. Após uma breve surpresa, ele demonstra uma 

impassível indiferença para com o sofrimento de outra pessoa. E será numa fala de lorde 

Henry que encontraremos uma descrição precisa do sentimento de Dorian em relação à 

Sybil: “a moça nunca viveu, por isso nunca morreu de verdade” (WILDE, 2013, p.193). 

O que nos faz pensar na profundidade dessa sentença, já que a Sybil por quem Dorian 

Gray dizia estar apaixonado não era, em definitivo, uma pessoa real. Para o jovem, a 

atriz não passava de um sonho, um fantasma que entrava e saía das peças de 

Shakespeare, embelezando-as com sua presença. 
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Está claro que a presença de lorde Henry nesta cena serve também para insuflar 

e renovar os valores hedonistas professados por ele e abraçados por Dorian, desde que 

se conheceram. Rapidamente, Sybil Vane desce para um segundo plano, com Dorian 

sendo convocado a esquecer de sua tragédia e voltar-se aos prazeres mundanos.  

Quando lorde Henry se vai, após combinarem um encontro na ópera à noite, 

Dorian corre para verificar se o retrato sofrera alguma mutação adicional. Pensa que 

chegara o momento de fazer sua escolha. Acredita que a vida e sua curiosidade pela 

vida se anteciparam e escolheram por ele. Sua escolha recai sobre a juventude eterna, a 

paixão sem limite, os prazeres sutis e secretos, as alegrias ousadas e os pecados ainda 

mais ousados. Ele teria tudo isso, e o retrato arcaria com o ônus de sua vergonha. 

Por um momento, Dorian pensa em fazer uma prece, pedindo que o efeito sobre 

o retrato retroceda e cesse a terrível afinidade que, agora, existia entre ele e a imagem 

pintada. Afinal, foi em resposta a sua prece que tudo estava acontecendo. Mas quem 

perderia a oportunidade de permanecer jovem para sempre? Se o retrato tinha de se 

alterar, que assim fosse. E para ele, preservar o retrato continha um profundo sentimento 

de prazer autoerótico. O retrato tivera o poder de revelar-lhe seu próprio corpo, sua 

imagem e, da mesma forma, seria o guardião do segredo de sua alma. Mesmo que no 

futuro se transformasse num reflexo grotesco e pálido daquilo que um dia fora sua 

extraordinária beleza, o mais importante era que ele estaria preservado e a salvo. 

Na manhã seguinte, Dorian recebe a visita de Basil, que vai ao seu encontro para 

tentar consolá-lo pelos acontecimentos que o ligam a Sybil Vane. O pintor é 

surpreendido ao saber que, na noite anterior, o jovem estivera na ópera a despeito da 

morte recente daquela com quem há tão pouco tempo mencionara o desejo de se casar. 

A conversa que se segue entre os dois homens dá a entender o caráter ambíguo do 

relacionamento que tiveram antes do envolvimento de Dorian com lorde Henry, mas, 

sobretudo, é revelador quando mostra nas palavras do rapaz a aspereza, a vaidade e a 

crueldade que o transformaram completamente. 

Basil ainda nutre fortes sentimentos em relação a Dorian e lhe pede que pose 

novamente para ele. Após as veementes negativas do rapaz, percebe então que o retrato 

que pintara está escondido por um biombo, e vai em sua direção, mas é impedido por 

Dorian, que, transtornado, ameaça-o de romper a amizade definitivamente, caso insista 
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na ideia de ver a obra. Basil manifesta o desejo de expor o quadro em Paris, o que é 

motivo para Dorian aterrorizar-se ainda mais diante da possibilidade de ter seu segredo 

descoberto. Algo precisa ser feito, e logo! 

Dorian se lembra de algo que lorde Henry lhe contara sobre Basil e decide 

confrontá-lo, com a real intenção de constrangê-lo, intimidá-lo. Pergunta-lhe sobre a 

real razão de não querer expor o retrato logo que este foi terminado. O pintor se vê 

obrigado a revelar ao jovem, com todas as palavras, a sua idolatria e adoração por ele, e 

percebe que a vida já o afastara de si, e o afastará ainda mais. 

Dorian, por seu turno, sabe discernir a boa índole de Basil da ironia e cinismo de 

lorde Henry. Reconhece, no primeiro, as qualidades de um bom amigo, enquanto que o 

segundo exerce sobre ele um irresistível fascínio. Quando o pintor finalmente sai, 

pesaroso pela recusa de Dorian, que afirma que nunca mais posará para ele, o jovem se 

apressa para ocultar o retrato da vista de todos, num lugar inacessível, onde somente ele 

poderá adentrar: um antigo quarto que servira de sala de estudos durante sua infância e 

que permaneceu estranhamente intocada. 

O retrato será para Dorian uma espécie de superego implacável e perseguidor. 

Ao mesmo tempo em que reflete e revela os delitos cometidos por ele, também será 

percebido como um juiz e acusador. 

O lugar escolhido para esconder o retrato corrompido de olhares curiosos, uma 

espécie de sótão, misterioso, obscuro, esquecido e distante do resto da casa, pode estar 

associado à pureza do seu tempo de criança, e nos leva a pensar que se trata de uma 

metáfora para o inconsciente. O espaço que guarda as memórias das vivências mais 

arcaicas de Dorian é um local de difícil acesso.  

Habilmente, Dorian engendra um plano para afastar o seu criado mais próximo, 

dando-lhe tempo para, com a ajuda de mais dois homens, levar o pesado retrato para o 

andar de cima, sem que ninguém na casa fique sabendo de seu segredo. O jovem pede 

que o criado leve um bilhete pessoalmente à casa de lorde Henry e espere pela resposta. 

Depois de assegurar-se de que o segredo de sua vida está devidamente protegido, o 

jovem encontra a resposta do amigo juntamente com uma notícia de jornal que afirma a 

morte acidental de Sybil Vane e um curioso livro de capa amarela.  
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Na era vitoriana, a cor do livro e o material em que era encadernado eram 

detalhes significativos. Os romances sensacionalistas na Inglaterra de 1840, assim como 

a ficção da escola decadente francesa de 1880 também exibiam capas amarelas. Le 

secret de Raoul, o livro enviado por lorde Henry a Dorian, e que o absorve 

completamente tão logo inicia a leitura das primeiras páginas, parece aludir a esse tipo 

de literatura. Pelas palavras do próprio personagem, “em indumentárias refinadas e ao 

som delicado de flautas, os pecados do mundo desfilavam diante dele numa 

pantomima” (WILDE, 2013, p. 221). O romance parece prefigurar o mergulho nas 

sombras que fará o jovem Dorian Gray, ocupado em experimentar todas as paixões e 

sensações que o mundo pode lhe oferecer. Um livro venenoso que servirá como um 

manual de iniciação para o rapaz em sua completa decadência moral e psíquica. 

Durante a imersão na leitura do livro, Dorian se sente imensamente capturado, 

entorpecido pelas promessas de uma vida repleta de prazeres, em que o pecado seria 

apenas uma questão de ponto de vista. As sombras vão gradualmente avançando e 

envolvendo sua alma. O romance tem tamanho impacto sobre ele que seus efeitos são 

descritos mais facilmente que seu conteúdo. Dorian se identifica profundamente com o 

personagem do livro e se empenhará na busca e realização de todas as experiências 

descritas por ele: “Na verdade, todo o livro lhe pareceu conter a história de sua vida 

escrita antes que ele vivesse” (WILDE, 2013, p.225). 

A passagem do tempo, diferente do que ocorre com as outras pessoas, não deixa 

marcas no rosto e no corpo de Dorian Gray. Sua relação com o retrato se divide entre a 

obsessão e o perverso prazer de observar a decadência e o envelhecimento que seu novo 

estilo de vida provoca na tela pintada por Basil Hallward. De tempos em tempos, 

Dorian dirige-se sorrateiramente ao aposento trancado, abrindo a porta com a chave da 

qual jamais se afastava em nenhum momento. Compraz-se em comparar a decadência 

gradual da imagem pintada e a sua face jovem e bela refletida na superfície do espelho 

que lhe fora presenteado por lorde Henry. Dorian foi ficando cada vez mais enamorado 

da própria beleza, mergulhando cada vez mais fundo na corrupção da própria alma. 

Com o passar dos anos, Dorian se torna um referencial para os jovens da alta 

sociedade londrina. Ele é admirado não apenas pela sua imaculada beleza, mas pelo 

gosto e refinamento. Esmera-se de toda forma a corporificar os ideais do Dandismo, 
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elevando o culto à beleza a um grau próximo da perfeição, tornando-se um ideal de 

aristocrata para seus contemporâneos.   

No entanto, o lado mais obscuro de Dorian, o homem que desliza na madrugada 

silenciosa, pelos lugares mais sórdidos onde imperam o vício e o crime, segue num 

crescente, e seu apetite pela novidade e pelo prazer torna-se cada vez mais insaciável. 

Deitado em seu quarto delicadamente perfumado ou no sórdido 

cubículo da taverna de má fama perto das docas, que costumava 

frequentar disfarçado e usando um nome falso, havia momentos, 

é verdade, em que pensava na ruína a que condenara sua alma 

com uma comiseração ainda mais pungente por ser puramente 

egoísta. Mas tais momentos eram raros. Aquela curiosidade com 

relação à vida, que lorde Henry nele incutira pela primeira vez 

ao conversarem no jardim do amigo comum, parecia crescer à 

medida que era gratificada. Quanto mais sabia, mais desejava 

saber. Tinha fomes loucas que se tornaram mais vorazes ao 

serem saciadas (WILDE, 2013, p.229). 

 

Numa nota comentada na edição de 2013 do romance, Nicholas Frankel (2013, 

p. 228) esclarece que o dandismo não se limita a uma imoderada atração pela elegância 

no trato pessoal e nas coisas materiais. É muito mais uma necessidade ardente de criar 

uma originalidade pessoal, só limitada pelo decoro, sendo também uma espécie de culto 

a si próprio. O dândi é a suprema encarnação da ideia de beleza transportada à esfera da 

vida material, ditador da forma e o governante das boas maneiras. Suas roupas e 

adornos refletem sua faculdade inventiva. O próprio Wilde personificou esse ideal mais 

ainda que suas personagens, transformando-se ele mesmo, desde muito jovem, numa 

obra de arte, pelo afinco demonstrado em seu devotamento aos cuidados com a 

indumentária, a aparência e maneiras.  

Mas a ambição de Dorian leva-o a desejar que ele seja mais que um simples 

árbitro da elegância. Ele se dedica ao propósito de elaborar um novo esquema de vida, 

baseado numa filosofia hedonista. O culto dos sentidos elevado ao seu grau máximo 

estará no cerne de seus objetivos. Ao contrário da sociedade civilizada que renegou e 

reprimiu as paixões e sensações mais animalescas, por medo, culpa ou coerção, ele 

defende que tais instintos selvagens permaneçam como tais. Mas seu desejo era 

transformar esses elementos da natureza humana em elementos de uma nova 
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espiritualidade, em que a beleza seria o valor dominante. Por se julgar acima de toda 

vulgaridade, abraçará sem culpa as formas mais apaixonadas da experiência.  

Ele iniciará uma viagem ao mundo das experiências sensoriais. Primeiramente, 

interessa-se pelo catolicismo com toda sua pompa ritualística, depois se volta para os 

perfumes, em seguida para a música e a coleção de instrumentos e artefatos de culturas 

distantes, para logo depois se cansar e voltar à sua rotina social de jantares e teatros. Da 

maneira como Dorian dirige sua vida, ele se torna similar às celebridades de sua época. 

Durante muito tempo, transforma-se no centro das atenções, é assediado, desejado, 

convidado para as melhores festas e consultado sobre todos os assuntos pertinentes ao 

bom gosto e as boas maneiras.  

Em outro momento, interessa-se por pedras preciosas e pesquisa durante longo 

período sobre a história de reis e imperadores que se vestiam com pérolas e diamantes. 

Mais adiante, volta-se para os bordados e tapeçarias, absorvendo-se inteiramente nesses 

temas durante o tempo que durou seu interesse, até entristecer-se ao pensar sobre a 

destruição que o Tempo causava em todas as coisas belas. Enquanto isso, verão após 

verão, inverno após inverno, nenhuma marca maculava seu rosto, e seu frescor 

permanecia imutável.  

Segue adquirindo mais e mais objetos de arte, colecionando tudo aquilo que lhe 

provoque algum prazer sensório. 

No entanto, tudo que colecionava em sua esplêndida casa passou 

a ser um meio de esquecer, de escapar por algum tempo, do 

medo que às vezes lhe parecia grande demais para ser suportado. 

Numa parede do quarto trancado em que passara boa parte da 

infância, ele havia pendurado com suas próprias mãos o terrível 

retrato cujas feições em mutação revelavam a verdadeira 

degradação de sua vida, ocultando-o sob o pano funerário roxo e 

dourado que servia como uma cortina (WILDE, 2013, p. 244). 

 

Nada mais adequado que um pano funerário para recobrir o retrato de uma alma 

morta... 

Dorian desenvolve um profundo fascínio por inúmeras figuras históricas que 

levaram suas vidas colecionando transgressões. Aos vinte e cinco anos, chegou a ser 

recusado como membro de um clube da alta sociedade por conta dos rumores curiosos 
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que surgiam de tempos em tempos envolvendo seu nome. Ele era habitado por fantasias 

e desejos que tomaram corpo desde o dia em que fora seduzido pelo livro enviado por 

lorde Henry. 

Pouco a pouco, começa a se sentir atormentado por uma culpa inconsciente, que 

o faz temer dia e noite ter seu segredo descoberto, e vai deixando de fazer viagens mais 

longas e se ausentar de sua casa por muito tempo. Pois seu medo era também seu prazer 

e comprazia-se em admirar a própria beleza enquanto a imagem do quadro se 

deteriorava terrivelmente. 

Numa noite na véspera de seu aniversário de trinta e dois anos, enquanto 

caminhava de volta para casa após jantar com lorde Henry, cruza com um homem, e 

reconhece neste a pessoa de Basil Hallward. Sente medo e tenta seguir em frente, sem 

dar sinal de reconhecimento, mas o pintor o vê e o interpela. Basil lhe conta que esperou 

por Dorian na casa deste, durante várias horas e lhe revela que está indo de trem naquela 

noite a Paris, mas desejava vê-lo antes de partir. 

Esse Dorian Gray prestes a completar trinta e dois anos é um homem muito 

diferente do jovem rapaz que Basil conhecera tempos atrás. Está mais afetado e 

arrogante, muito mais próximo do jeito de ser de lorde Henry. 

Os dois homens caminham até chegarem à porta da casa de Dorian. Basil quer 

falar-lhe, pede para entrar e é atendido. O pintor faz uma tentativa de aconselhar e 

advertir o amigo sobre coisas horríveis ditas sobre ele em Londres. Mas Dorian não está 

interessado em nada disso. Basil retruca e vai contando, citando nomes de homens e 

mulheres que tiveram sua reputação e vidas arruinadas depois de se envolverem com 

Dorian Gray. O pintor também não quer acreditar em todos os rumores de que seu 

jovem amigo vive de forma devassa e tortuosa, mas teme que tais histórias sejam 

verdadeiras. Se, por um lado, crê que se Dorian tivesse algum vício estes 

transpareceriam nas linhas de seu rosto, por outro teme que, pela intensidade e 

frequência, os rumores sejam verdades. “O pecado fica escrito no rosto de um homem. 

Não pode ser ocultado” (WILDE, 2013, p. 261) - são as palavras de Basil, esforçando-se 

para acreditar na idoneidade de Dorian… 

Mas saber a verdade só seria possível se ele pudesse contemplar a alma de 

Dorian Gray. Tais palavras proferidas por Basil provocam um ímpeto de desafio no 
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jovem, que convida o amigo para que suba com ele até seu quarto secreto, pois lá ele 

poderá ver a sua alma. Basil ainda não sabe, mas o lugar onde encontrará a visão da 

decrepitude da alma daquele a quem um dia idolatrou também será o lugar de sua 

própria morte. 

Ao chegarem ao aposento secreto, a visão da figura horripilante e grotesca é 

forte demais para o pintor, que, de início, se nega a compreender e acreditar no que está 

vendo. A prece de Dorian feita no dia em que o retrato ficou pronto fora ouvida, e o 

retrato carrega em si todas as marcas, revela toda a sua vida de paixões e delitos. Basil 

tenta convencê-lo a mudar, a se arrepender, mas Dorian sente apenas uma profunda 

revolta e amargura. A imagem terrível na tela é a revelação fiel daquilo em que, no 

íntimo, ele se transformara. 

Os dois homens discutem, e num infeliz lance do destino, ao olhar o quadro de 

soslaio, Dorian é invadido por um intenso sentimento de ódio contra Basil Hallward. 

Transtornado, tomado pelo desvario de paixões que foram despertadas em seu íntimo, 

tal um animal acossado, enxerga em Basil o autor de sua desgraça. Vê reluzir num 

móvel próximo uma faca e, lentamente, vai em direção a direção dela. Passa por trás de 

Basil, sem que este tenha qualquer presságio das suas intenções. Quando o pintor faz 

menção de levantar-se de onde estava sentado, Dorian corre e dá um golpe certeiro em 

sua jugular, empurrando sua cabeça e continuando brutalmente a esfaqueá-lo várias 

vezes. Enquanto Basil agoniza, afogado em seu próprio sangue, Dorian desfere um 

último golpe. Sua maior preocupação depois de matar seu antigo amigo é como ocultará 

os vestígios de seu crime. 

Aos poucos, Dorian Gray vai sendo tomado por um sutil, mas insidioso e 

crescente sentimento de culpa, que começa a se apoderar de maneira implacável da sua 

mente. Ele tenta se distrair enquanto espera o retorno de seu criado, que mandara sair 

em busca de Alan Campbel, um jovem com quem tivera uma forte amizade cinco anos 

antes, quando eram quase inseparáveis, até que, subitamente, a intimidade que os unia 

se rompeu. Enquanto espera, pega um livro qualquer e, folheando-o, seus olhos recaem 

no poema sobre a mão do assassino Lacenaire – a mão fria e amarelada “ainda não 

lavada após o suplício, com sua pelugem vermelha e seus dedos de fauno” –; olha para 

as próprias mãos antes de seus olhos fugitivos buscarem algo mais suave com o qual se 
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deleitar. Dorian quer esquecer os acontecimentos da noite anterior, mas o fluxo de seus 

pensamentos o leva de volta a Basil Hallward. Será possível? Conseguirá continuar 

vivendo sob o peso da culpa esmagadora que o assalta após matar um amigo? Será 

mesmo culpa o que sente ou apenas medo de ser descoberto e ter de arcar com o ônus de 

suas ações? Talvez tudo não passasse de um forte instinto de autopreservação. É tomado 

por um surto de pavor, ao cogitar a possibilidade de Alan Campbel não ser encontrado, 

ou que se recusasse a atender seu chamado. 

Lembrou-se de que Alan era um estudioso da Química e passava os dias 

trancado em seu laboratório. Ele era a pessoa mais indicada para ajudá-lo a desaparecer 

com qualquer coisa que o ligasse à morte de Basil Hallward. Dorian espera muito 

ansioso, olhando para o relógio a todo instante, até que o criado surge anunciando a 

chegada de Alan Campbel.  

Dorian precisa, e o pede tão logo a oportunidade se apresenta, que seu antigo 

amigo destrua o cadáver de Basil, utilizando seus conhecimentos em química. Diante da 

insistente recusa de Alan, Dorian lança mão de chantagem. Escreve e depois mostra 

numa folha de papel algo que faz com que todas as resistências do outro caiam por terra. 

Também o adverte que tem uma carta pronta para ser enviada com as informações da 

chantagem. Alan Campbel sente uma terrível pressão em sua cabeça, como se a 

desgraça com que fora ameaçado já estivesse acontecendo.  

Alan sucumbe ao domínio de Dorian Gray, e logo depois que o criado deste 

retorna do seu laboratório com os materiais necessários ao experimento químico, os dois 

homens sobem até o quarto secreto onde jazem o corpo de Basil e o Retrato de Dorian 

Gray. 

Ao entreabrir a porta do aposento, Dorian vê o retrato à luz do sol e se dá conta 

de que se esquecera de cobri-lo na noite anterior, como de costume. Ele se pergunta o 

que são aqueles borrifos vermelhos que brilham ainda úmidos em uma das mãos da 

figura grotesca, “como se o quadro houvesse suado sangue”. Depois de cobrir o retrato, 

retira-se, deixando Alan Campbel sozinho para realizar seu trabalho. Muitas horas 

depois, Dorian sobe até o quarto para constatar que o corpo de Basil Hallward havia se 

dissipado completamente. 
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Após esse evento marcante, há um lapso de tempo até encontrarmos Dorian e 

lorde Henry conversando na casa deste. O aristocrata argumenta que não vê nada de 

bom no fato de o amigo dizer que deseja ser bom. 

Aparentemente arrependido de seu passado de paixões e prazeres sem medida ou 

limites, Dorian afirma que deseja mudar seu estilo de vida e já se iniciara na prática 

daquilo que considera as “boas ações”. Indagado pelo amigo, ele explica que 

recentemente “poupou” alguém, no caso, uma jovem camponesa que se envolvera com 

ele e a quem ia visitar duas ou três vezes por semana. Uma jovem chamada Hetty, tão 

bonita quanto Sybil Vane, mas que, diferentemente desta, ele decidira não prejudicar a 

vida e a honra. 

Lorde Henry é cínico e cético ao mesmo tempo. Retruca que o que mais motivou 

Dorian a ensejar o ato virtuoso foi a novidade daquela emoção, para experimentar a 

sensação de abrir mão de alguma coisa que ele desejava. Mas também alerta o amigo de 

que, mesmo tendo-a poupado de se tornar sua amante em Londres, ela, por tê-lo 

conhecido e amado, já não se contentaria com a vida e as pessoas simples do campo. Ela 

seria infeliz de qualquer forma. 

Dorian fica sabendo que as pessoas ainda comentam sobre o desaparecimento de 

Basil, mas lorde Henry sugere que esse tema compete com o seu divórcio e o suicídio 

de Alan Campbel. Embora a Scotland Yard insista que o pintor embarcara no trem da 

meia noite para Paris, a polícia francesa afirma que ele nunca chegara lá. 

“O que você acha que aconteceu com Basil?”, Dorian pergunta calmamente ao 

amigo, como se não tivesse nenhuma ligação com o desaparecimento do pintor. Ele vai 

além e pergunta se o amigo nunca pensara que Basil podia ter sido assassinado. Bem ao 

seu estilo, lorde Henry responde que o pintor era popular e usava um relógio barato, por 

isso não havia razões para cogitar tal hipótese. 

Mas é outro assunto que interessa ao amigo de Dorian Gray, e ele pede: 

Toque um Noturno, Dorian, e, enquanto tocar, me diga baixinho 

como manteve sua juventude. Você deve ter algum segredo. Sou 

só dez anos mais velho que você, e estou enrugado, careca, 

amarelado. Você tem uma aparência maravilhosa, Dorian. 

Nunca foi mais encantador do que esta noite. Faz-me lembrar do 

dia em que o vi pela primeira vez. Você era bastante atrevido, 
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muito tímido e absolutamente extraordinário. Mudou, é claro, 

mas não na aparência. Gostaria que me contasse seu segredo 

(WILDE, 2013, pp. 303-305). 

 

Lorde Henry renova em palavras sua admiração pelo belo amigo, ressaltando a 

vida maravilhosa e intensa que Dorian tivera até ali: ele pôde provar de tudo, nada lhe 

foi ocultado e tudo que vivera foi como o som de uma música. Nada lhe deixou marcas, 

ou cicatrizes. Nada o desfigurou. 

Dorian insiste em sua ideia de querer tornar-se bom.  Recusa um convite para ir 

ao clube e ser apresentado a um jovem admirador. Há uma ponta de tristeza e amargura 

em suas palavras quando afirma que lorde Henry o envenenara com um livro e, por isso, 

nunca iria perdoá-lo. Antes de sair, ele pede que o amigo nunca mais empreste aquele 

livro pernicioso a ninguém.  

Enquanto caminha de volta para casa naquela noite de temperatura amena, cruza 

com dois rapazes que sussurram seu nome um para o outro; lembra-se então do tempo 

em que se sentia envaidecido quando era reconhecido, observado e comentado. Em 

casa, estirado num sofá da biblioteca, reflete sobre as palavras de lorde Henry e se 

pergunta se seria mesmo verdade que ninguém é capaz de mudar. Sente uma grande 

saudade de seu tempo de criança, da pureza branca e cor de rosa que ele havia 

maculado, tingido com degradações de seus atos e desejos, com a má influência que 

tinha exercido sobre os outros e o prazer terrível que sentiu ao fazê-lo. Então, será 

mesmo que era tudo irremediável? 

Ele então decide que é melhor esquecer o passado, pois nada poderia alterá-lo. 

Não se culpava pelo suicídio de Alan Campbel, nem pela morte de Basil Hallward, pois 

sabia que esses segredos estavam seguramente protegidos. O que mais o preocupa é a 

morte em vida de sua própria alma. Culpava a Basil por ter pintado o retrato que 

destruiu sua vida, e por isso jamais iria perdoá-lo. Dorian acredita que o retrato foi a 

causa de tudo.  

Uma chama de esperança o faz crer que uma nova vida o espera, já que decidira 

transformar-se em um homem bom. Já iniciara o processo poupando de tentações uma 

jovem inocente. 
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Quando se lembra de Hetty Merton, ele pensa se acaso já teria ocorrido alguma 

mudança no terrível retrato. Quem sabe, se sua vida se tornasse pura, seria possível 

reverter, extirpar daquele rosto todos os sinais da sua degradação moral e psíquica e ele 

teria tudo: o retrato imaculado e também a eterna juventude. Possivelmente, alguns 

sinais já teriam desaparecido, ele acredita, e sobe até o quarto secreto para verificar. 

Entrou silenciosamente, retrancando como de costume a porta, e 

afastou o pano roxo da tela. Soltou um grito de dor e indignação. 

Não via nenhuma mudança, exceto nos olhos, onde havia um 

quê de sagacidade, e na boca, que agora exibia a prega 

encurvada do hipócrita. O retrato continuava repugnante – se 

possível, mais repugnante do que antes – e as gotículas 

escarlates que afloravam na mão pareciam mais brilhantes, 

como sangue recém-derramado (WILDE, 2013, p.308). 

 

Então, tudo não passou de vaidade! Lembrou-se das palavras de lorde Henry 

dizendo-lhe que estava apenas em busca de uma nova sensação. E havia a mancha de 

sangue que estava maior do que antes. O que aquilo significava? Será que, para expiar 

seus pecados, deveria confessar seus crimes e sofrer o opróbrio público? Não, isso não 

era possível, e não havia provas para incriminá-lo, e se insistisse em falar da morte de 

Basil, as pessoas iriam considerá-lo um louco.  

Esses pensamentos sugerem algum remorso da parte de Dorian, mas a ideia 

parece algo fugidia e não consistente o suficiente para considerarmos seu 

arrependimento, quando ele pensa no assassinato de Basil como “algo menor”. Ele 

conclui que o Retrato é a única prova que revela toda a sua vida de delitos. Cumpre 

destruí-lo. Nos últimos tempos, aquele retrato havia coberto de sombra as suas paixões, 

mantivera-o acordado à noite, e a simples lembrança de sua existência destruíra 

completamente seus momentos de alegria. Ele se dá conta de que o retrato funcionara 

como sua consciência. Uma consciência que o acusava continuamente por sua busca 

desenfreada de prazeres e sensações, seu egoísmo, sua vaidade e seus vícios e crimes.  

Ao deparar com a faca com que golpeara Basil Hallward, ele não tem dúvidas de 

que, assim como matou o pintor, deve matar também a sua obra. Acredita que, matando 

seu passado, estará livre do peso da culpa que o persegue. Pega a faca e rasga o retrato 

de cima a baixo, com um só golpe. Um grito tétrico é ouvido, e os criados acordam 
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assustados. Pessoas que passavam na rua se detêm diante da mansão. Um policial toca a 

campainha para investigar o que acontecera ali.  

Dentro da casa, a criadagem, após longos minutos de dúvida, terror e apreensão, 

decide subir as escadas, bater à porta do aposento secreto e chamar pelo nome de seu 

patrão. Diante do silêncio impenetrável, alguns criados chegam até a sacada, subindo 

pelo teto, e forçam uma janela, que se abre facilmente. 

Ao entrarem, depararam na parede com um magnífico retrato do 

patrão como o tinham visto pela ultima vez, no esplendor de sua 

extraordinária juventude e formosura. No chão, jazia um homem 

morto, trajado a rigor, com uma faca espetada no coração. Seu 

rosto era murcho, enrugado, tinha uma aparência totalmente 

repugnante. Só depois de examinarem os anéis é que 

reconheceram quem era ele (WILDE, 2013, p. 311). 

 

A contradição entre a culpa e o remorso de Dorian Gray, ao reconhecer que deve 

confessar seus pecados, e o impulso puramente egoísta de se livrar do passado, 

destruindo a única prova que subsistia contra ele, nos faz questionar os motivos que o 

levam a esfaquear o retrato. Será que ele o faz por remorso e repugnância? Seria apenas 

outro entre os vários suicídios do romance? Ou seria mais um esforço instintivo de 

autopreservação? 
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Capítulo 2 – Negar as perdas e as diferenças: as estratégias de 

purificação e cisão em Dorian Gray e Oscar Wilde  

 

Como vimos, “O Retrato de Dorian Gray” conta a história de um jovem rapaz 

que, à semelhança do mito de Narciso, é possuidor de uma beleza ímpar e, como tal, 

apaixona-se por sua própria imagem. Entorpecido pela consciência da própria beleza, 

Dorian deseja um pouco mais de juventude, suplicando que o tempo pare e que ele 

permaneça para sempre jovem. Mas, assim como no mito grego, há um preço a ser 

pago, e o ônus por permanecer jovem indefinidamente será a degradação de sua alma 

(psique), sendo que cada marca, cicatriz, ferida ou delito será gravado no retrato que 

outrora trazia o reflexo de sua beleza fulgurante e que, a partir de então, será a imagem 

viva e mutante do mundo sombrio que habita seu interior. O retrato vai então receber as 

marcas do envelhecimento, enquanto Dorian permanece jovem. 

O retrato que capturou uma imagem de beleza e juventude, na verdade, mostra-

nos apenas um ângulo, um ponto de vista, um aspecto, não revela a complexidade e a 

totalidade do sujeito. Tal como uma fotografia, trata-se de um instantâneo capaz de 

eternizar um segundo de dor, beleza ou contentamento e que, de fato, só nos apresenta 

uma versão parcial e passível de múltiplas interpretações. O retrato, construído pela 

coincidência do talento e da subjetividade do artista Basil Hallward, além de suas 

projeções pessoais, transpassadas por seu desejo e sua percepção de Dorian Gray, levará 

este último a ter uma revelação de sua beleza. A imagem no retrato vai se tornar 

símbolo de um ideal de si mesmo, um momento de êxtase que, ao se manter 

indefinidamente, nega toda a passagem do tempo e todas as outras possibilidades de seu 

ser. 

Isso posto, nossa proposta é abrir uma reflexão, utilizando elementos das 

teorias psicanalíticas, sobre aquilo que impede o sujeito de entrar num tempo 

processual, que o impede de aceitar o terrível veredito da transitoriedade de tudo. O 

tempo histórico é aquele em que se dá a diferenciação, tanto o crescimento, quanto o 

envelhecimento e a morte. No caso do personagem, junto com a diferenciação que a 

passagem do tempo impõe, muitas outras diferenças se apagam. E que diferenças são 

estas?  
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Sem dar-se plenamente conta disto, a interrupção da passagem do tempo leva 

ao apagamento da diferenciação entre realidade psíquica e realidade social, eu e o outro, 

a tendência para a endogamia, de um lado, e de outro, a tendência exogâmica, e também 

a diferença entre aspirar a ser tudo e ter tudo e a aceitação de ser apenas uma pessoa 

entre outras e realizar alguns de seus sonhos e aspirações.     

A publicação simultânea na Inglaterra e Estados Unidos do romance “O Retrato 

de Dorian Gray” no exemplar de julho da Lippincott’s Monthly Magazine, em 1890, foi 

cercada de polêmicas e recebeu duras críticas da imprensa britânica. Isso se deu, em 

grande parte, devido à forte carga de homoerotismo latente (e em algumas partes não 

tão latente assim) ao longo de suas páginas. A obra de Wilde estreia, portanto, sob um 

estigma que, de certa forma, a considera como infame, provocando rumores de que o 

autor deveria ser processado em razão do seu conteúdo. Wilde foi obrigado pelas 

circunstâncias a reescrever a obra, suprimindo trechos considerados inadequados e 

estendendo-a em uma versão de vinte capítulos. Sabe-se também que existiu uma 

censura aparentemente alheia ao conhecimento de Wilde, com a supressão de 

quinhentas palavras do romance original, que era composto por treze capítulos. 

Parte da hostilidade dirigida ao livro deve-se a uma atmosfera de histeria que 

antecedeu sua publicação. Cinco anos antes, o Estatuto II da Emenda da Lei Criminal 

passava a criminalizar os atos de “flagrante indecência” entre homens, independente de 

suas idades e de existir mútuo consentimento – uma expressão bastante ampla e passível 

de todo tipo de interpretação –, que serviu para a condenação de Wilde e de muitos 

outros homossexuais até que a lei fosse abolida em 1956. 

Um ano antes da publicação de “O Retrato de Dorian Gray”, uma série de 

rumores ligava o nome de aristocratas e militares a um endereço no centro de Londres; 

na verdade, tratava-se de um bordel masculino que concentrava um grande número de 

prostitutos. O affair da Cleveland Street se tornou notável por citar o nome de um 

camarista do príncipe de Gales, que, após o escândalo, fugiu para França para escapar 

de um processo penal. O romance é então publicado na esteira desses acontecimentos, 

sob uma atmosfera de intensa ansiedade quanto ao comportamento homossexual. 

Um dado que atrai a atenção diz respeito à maneira como Oscar Wilde conduziu 

sua defesa durante seu julgamento, em 1895, sob a acusação de “flagrante indecência”. 
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Sabe-se pelos biógrafos e comentaristas do romancista que, nesse período, ele mantinha 

um relacionamento homoafetivo com lorde Alfred Douglas, mais conhecido como 

Bosie, filho do Marquês de Queensberry, que desaprovava vivamente a proximidade 

entre Wilde e seu filho. Incitado por Bosie a prestar queixa contra Queensberry por 

calúnia e difamação, após este acusá-lo de “posar de sodomita”, Wilde negligenciará 

seu oponente, dando tempo para que Queensberry vasculhe sua vida particular e reúna 

provas e testemunhas para triunfar nos tribunais. Ao retornar de uma viagem com Bosie, 

Wilde é surpreendido pela reviravolta do processo. Não só tem de retirar sua acusação 

como também passa a ocupar o banco dos réus. Será condenado à prisão com trabalhos 

forçados por dois anos e sairá alquebrado desta experiência, e destituído de toda a sua 

capacidade de criar. 

Sobre o processo em que Wilde se viu envolvido por causa de sua 

homossexualidade, Frankel (2013) nos conta que, na era vitoriana, a preferência sexual 

não era claramente vista como identidade. A palavra homossexual ainda não existia, e 

assim como outros homens que frequentavam a subcultura homossexual de Londres 

(muitos destes levando uma vida dupla secreta), Wilde também era visto como alguém 

que se dedicava a “vícios impuros”, praticante de “atos repulsivos e aberrantes”. A 

identidade sexual e social de homossexual se estabeleceu, segundo Frankel, após a 

criminalização de Wilde, assim como o exemplo de sua vida e obra. 

E é justamente a obra mais emblemática de Oscar Wilde, o romance “O Retrato 

de Dorian Gray”, que trata de noções pouco usuais de sexualidade masculina naquela 

época, do relacionamento homoerótico e emocional dos três personagens principais, 

assim como do poder de influência corruptora interpessoal, que será usada, entre outros 

elementos, para condená-lo. O romance possui um texto codificado, repleto de alusões a 

homossexuais e a práticas sexuais ao longo da História. Existem muitas passagens 

ambíguas e, além disso, há trechos em que fica muito clara a existência de “evidências 

circunstanciais”. Em certo capítulo, Dorian e lorde Henry alugam uma casa em Argel, 

um lugar conhecido por ser frequentado por homossexuais britânicos, ainda que em 

nenhum momento o texto deixe clara a natureza da relação dos dois. Frankel (2013) 

também esclarece que o nome Dorian foi escolhido por se referir de forma velada ao 

amor dórico ou amor grego, que, de acordo com a tradição dos gregos antigos, refere-se 
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à relação amorosa entre um homem mais velho e um jovem. Todos esses elementos, 

aliados a outras provas, serviram como peças de acusação contra Wilde no tribunal. 

Para nós, no entanto, dentro do enredo do romance, mais importante que a 

questão homossexual é o desejo de Dorian Gray em manter sua juventude e beleza 

indefinidamente, desencadeado após este tomar consciência de sua beleza através do 

retrato criado pelo amigo e pintor Basil Hallward. Este desejo de “parar o tempo” nos 

parece bastante significativo para pensarmos o funcionamento esquizo-paranoide 

(KLEIN, 1946) dentro do processo de desenvolvimento psíquico do indivíduo. Esse 

funcionamento é caracterizado pelo uso maciço de mecanismos de defesa, como a cisão 

e a negação, por uma incapacidade do sujeito em relativizar a intensidade dos afetos e o 

julgamento de si e dos outros, em termos radicais, além de uma forte tendência à 

intolerância a perdas e frustrações. Este funcionamento leva a que as relações se 

configurem dentro das polaridades tudo ou nada, envolvendo a ideia de que algo pode 

ser totalmente bom ou totalmente mau, quando o objeto é sempre extremamente 

idealizado ou perseguidor, isso para citarmos as características que mais fortemente 

sobressaem através do personagem do romance.  

O funcionamento psíquico característico da posição esquizo-paranoide nos 

parece ser o paradigma condizente ao modo de funcionamento do personagem principal 

em sua busca desenfreada por múltiplas sensações, satisfação e prazeres, privando-se da 

possibilidade de se relacionar de uma forma mais completa com seus objetos. E ainda 

por sua falta de consideração com o outro, optando, em lugar de estabelecer vínculos 

afetivos, por relacionar-se com seus pares como se estes fossem um objeto para 

consumo. 

 

2.1. Articulações entre a teoria kleiniana e a ficção de Oscar Wilde 

 

Ao examinarmos com atenção a obra de Oscar Wilde, ou mesmo ao entrarmos 

em contato com um número maior de textos do autor, percebemos que o tema da beleza 

é recorrente em seus escritos. Wilde transpõe para sua produção artística suas dúvidas e 

crenças, assim como os valores norteadores de sua existência, e nos faz refletir sobre os 

fantasmas que habitam o seu mundo interno. 
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Reger a própria vida sob o signo do belo: esse nos parece ser o fio condutor que 

vai tecendo o estilo de ser e a produção literária de Wilde. De fato, considerado por seus 

contemporâneos como o “apóstolo da beleza”, ele também nos é apresentado por 

Todorov (2011) como a encarnação da ideia de que a vida deve ser conduzida pelas 

exigências únicas da beleza. 

Desde sua juventude, Wilde toma para si os caminhos postulados por 

Baudelaire, autor que muito admirava, desde sua passagem pela universidade de 

Oxford. Baudelaire afirma que, para todos os que desejam um projeto de vida a serviço 

da beleza, existem duas possibilidades: tornar-se dândi ou poeta.  A vida de dândi assim 

se configura porque este se cerca de coisas belas e, ao recobrir-se de adornos e roupas 

luxuosas, além de desenvolver um refinado senso estético, torna-se ele mesmo uma obra 

de arte. Já no caso do poeta, a beleza se personifica nas obras que produz. 

Aqui, depreendemos que sempre se faz presente uma cisão entre duas partes: 

produzir ou ser uma obra de arte. 

No início de seu projeto de vida, Wilde se cerca de belos objetos, pois acredita 

que, adquirindo-os, tornar-se-á ele mesmo belo. Suas escolhas recaem sobre 

experiências sensoriais e supervalorização da perfeição física e da juventude. 

No entanto, de acordo com o que observa Todorov (2011) os contos de Oscar 

Wilde publicados antes do romance “O Retrato de Dorian Gray” nos dão indícios 

significativos de que, já nessa época, coloca em xeque tal interpretação, questionando 

determinados valores morais e indicando uma busca de sentido mais profundo do 

significado da beleza. Qual seria a tendência mais verdadeira? A que se mostra no 

brilho das pedras preciosas e que reluz nos materiais raros e caros, ou aquela que se 

esconde no interior dos indivíduos para revelar-se na forma de respeito pela dor e pelo 

sofrimento alheios?  

De qualquer forma, Todorov (2011) aponta que é no romance “O Retrato de 

Dorian Gray” que Oscar Wilde irá desenvolver plenamente sua concepção de vida bela, 

o que, de antemão, podemos nomear como uma concepção de experiência estética. No 

entanto, como vimos, ao fim da história e ao tentar desvendar se deve seguir ao pé da 

letra as teses expostas no livro, sobre submeter a própria vida às exigências do belo, o 

leitor se depara com duas versões daquilo que Wilde defende como uma vida bela. Tal 
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conclusão se dá seguindo o desenlace trágico dos personagens do romance, o que nos 

faz questionar a contradição ou ao menos o paradoxo que se apresenta ante nossa 

compreensão. 

A primeira versão daquilo que Wilde considera como sendo uma vida devotada 

ao belo é exposta por lorde Henry a Dorian Gray durante o primeiro encontro deles. 

Segundo lorde Henry, o objetivo da vida deve ser o florescimento de si, uma verdadeira 

ode ao que Freud (1914) nomeou de narcisismo
5
. Será na máxima realização de nossa 

própria natureza que encontraremos a razão de viver nesse mundo. Além disso, a 

experiência da beleza neste postulado traz em si a marca do absoluto, da ilusão de 

plenitude e completude, do sujeito fechado em si mesmo, sem espaço para o 

reconhecimento da alteridade. Por outro lado, seria justamente esse reconhecimento do 

outro e das diferenças o elemento que daria início ao processo de abertura da célula 

narcísica, favorecendo a constituição de um funcionamento psíquico mais saudável.  

De acordo com as premissas defendidas por lorde Henry, que logo se tornará o 

mentor do jovem Dorian Gray, nesse mundo de absoluta plenitude não há lugar para a 

mudança ou a transformação, mas somente para a repetição e a permanência; não são 

aceitos os critérios de um mundo externo, submetidos ao princípio de realidade, assim 

como não será aceito nenhum tipo de renúncia ou sacrifício, mas devem ser buscadas 

todas as formas de experiência passional que se apresentem como fontes de gratificação 

e prazer. 

Esse tipo de satisfação, totalmente ancorado na experiência sensorial, nega todo 

e qualquer tipo de intervenção externa, todo movimento que leve a transformar ou 

reprimir as experiências. O que importa é apenas o momento atual, o aqui e agora, 

instante que deve ser multiplicado num sem fim no tempo e no espaço. 

Neste caso, perseguir o belo e o florescer de si significa a mesma coisa. A 

experiência da beleza estética postulada por Wilde, nesta primeira interpretação, está 

aberta a todos, desde que cada um seja capaz de tornar-se seu próprio juiz, o que será 

                                                           
5
 Quando falamos de narcisismo nos referimos ao conceito desenvolvido por Freud, que se caracteriza por 

uma total ausência de relações de objeto, por uma indiferenciação entre o ego e o id, e teria o seu 

protótipo na vida intrauterina. O Vocabulário de Psicanálise de Laplanche e Pontalis afirma que o 

narcisismo primário designa de um modo geral o primeiro narcisismo, o da criança que toma a si mesma 

como objeto de amor, antes de escolher objetos exteriores. Segundo os autores, esse estado 

corresponderia à crença da criança na onipotência de seus pensamentos (2012). 
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chamado pelo autor de um novo hedonismo, descrito no romance como uma filosofia de 

vida, cujo objetivo maior é a permanência num estado de contínuo e ininterrupto prazer.  

Ao questionar de que forma o destino dos personagens do romance corresponde 

à interpretação da beleza acima exposta, Todorov (2011) nos indica o caminho para 

desvelarmos a segunda interpretação do que seja uma vida bela para Wilde: a 

“espiritualização dos sentidos”, proposta pela voz de Dorian Gray, que deseja criar uma 

filosofia que comporte a totalidade da experiência.  

Mais uma vez, devemos retornar à trama do romance, pois lá o personagem falha 

em sua empreitada, já que o estilo de vida que escolhe para si se resume a um culto dos 

sentidos, de forma que a espiritualização fica relegada apenas a uma aspiração 

filosófica. Dorian vai aprisionar-se passo a passo em um circuito repetitivo de busca 

irrefreável de prazeres sensórios ilimitados - perfumes, tapeçarias, pedras preciosas, 

música de variadas origens e estilos, objetos suntuosos -, sempre aspirando à 

transcendência dos limites e permanência num tempo narcísico infinito. 

“Quando sua juventude terminar, sua beleza irá com ela” (WILDE, 2013, p.113) 

- essa frase, dita por lorde Henry a Dorian Gray, revela a estreiteza de sua concepção de 

beleza e será como uma flecha mortífera que mobilizará o desejo do jovem de realizar o 

pacto diabólico que lhe permitirá permanecer jovem para sempre, enquanto o retrato 

pintado por Basil Hallward portará as marcas de sua vida amoral e depravada. 

É importante ressaltar aqui em que medida, já desde o início, o discurso dos 

personagens do romance revela a presença de cisões que separam em campos 

antagônicos o feio do belo, a virtude do vício, a juventude da decrepitude. Essa maneira 

de conceber as experiências e sentimentos em campos que rivalizam nos faz pensar nas 

estratégias de purificação e cisão - mecanismos de defesa arcaicos característicos do 

funcionamento esquizo-paranoide (KLEIN, 1946), que são verdadeiros obstáculos ao 

processamento das experiências de perda, dor e luto, e das experiências traumáticas que 

ajudam a constituir e desenvolver o psiquismo humano, tema a ser tratado com maior 

acuidade em um capítulo específico desta pesquisa.  

Mas por que Dorian Gray encontra um destino tão terrível em seu final? Talvez 

porque, ao tentar pôr em prática suas aspirações, tenha sobrepujado seu mentor, indo 

mais além, não somente acreditando na beleza como preferível ao Bem, mas, além 
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disso, concebendo-a com o poder de perdoar o mal, ou ainda permitir a prática do mal. 

Assim, para Dorian, é como se o belo estivesse acima de todos os valores que regem as 

relações humanas e sociais, e o fato de ser belo o tornasse um deus que pudesse dispor 

do bem e do mal conforme seus caprichos e desejos.  

Chegamos então a um ponto importante a ser discutido: Qual o maior demérito 

de Dorian Gray e lorde Henry em suas trajetórias na busca por aquilo que Wilde 

concebeu como esteticismo, o ideal de uma vida bela?  

Eles se afastaram do projeto inicialmente traçado, ignorando que no 

desenvolvimento ou florescimento do indivíduo, é extremamente importante a 

totalidade da experiência, a qual que consiste em vivenciar e levar em consideração 

tanto os estados de prazer e desprazer, infelicidade e felicidade, quanto de dor e 

sofrimento, envolvendo os processos de luto pelas perdas inerentes à condição humana.  

A relação com nossos semelhantes é aquilo que nos possibilita formar a base de 

nossa saúde psíquica desde o início da vida. Da maneira como conduzem suas ações, 

Dorian Gray e lorde Henry negam-se a submeter-se a toda forma de consciência moral, 

tornando inviável qualquer possibilidade de levar em consideração a alteridade, de 

preocupar-se com os outros e mesmo de formar uma consciência ética. 

Tomemos como exemplo o suicídio de Sybil Vane e o assassinato de Basil 

Hallward. Ao repudiar a jovem atriz, Dorian precipita o suicídio desta, mas a tragédia 

não o mobiliza no sentido de pensá-la ou senti-la como uma perda. Ao contrário, Dorian 

se mantém numa postura de espectador dos acontecimentos, reafirmando seu desejo de 

manter a moça como uma idealização estética, apenas mais um personagem que passou 

diante dele no teatro da vida.  

Todorov (2011) é incisivo quando pergunta se, ao se afastar de toda a 

experiência de luto, perda ou dor, Dorian Gray não teria deixado de vivenciar uma parte 

importante da experiência do florescimento de si que a tornaria muito mais completa. 

Isso porque essas experiências nos são essenciais, na medida em que nos dotam da 

capacidade de ressignificar o passado, transformando nossas relações com os mundos 

interno e externo e ampliando nossa disposição para aceitar os limites impostos pela 

realidade. Assim, nos ajudam a forjar uma sensibilidade que será a base para os valores 

morais que configuram a beleza ética. Tornar-se sensível ao sofrimento do outro nos 
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capacita a empatizar, que é estar com, sentir com, colocar-se no lugar do outro, 

compreendendo e respeitando sua dor. 

 Excluindo ou negando o sofrimento, na forma de frustrações ou fracassos, 

Dorian se manteve à distância de um verdadeiro florescimento de si, o que implicaria 

tomar parte também nas experiências de dor e luto, integrando-as como partes 

fundamentais no processo daquilo que nomeava de desabrochar de si.  

Não há como ter tudo, ganhar todas as batalhas. Sabemos que durante toda nossa 

trajetória de vida vamos deparar com perdas e separações, rupturas e mudanças 

constantes e contínuas que estão fora de nosso controle. Negar a totalidade dessa 

experiência é como estagnar-se em um único ponto. É frequentar apenas a parte mais 

ensolarada do jardim, como se quiséssemos, ou mesmo pudéssemos negar a existência 

de todos os recantos sombrios que já existem em nós e no mundo que nos cerca, desde 

os primeiros momentos. Conduzido de uma forma tão parcial e excludente de 

experiências inerentes à condição humana, o florescimento de si acabará levando o 

indivíduo ao assassinato de si, à morte de sua capacidade criativa. 

No caso do assassinato de Basil, e de uma tragédia tão impactante quanto o 

suicídio de Sybil Vane, Dorian quer matar, aniquilar todo e qualquer resquício de 

consciência, pois receber a desaprovação de alguém, em razão de sua forma de viver, 

assim como toda forma de dor e desprazer parecem a ele experiências insuportáveis. 

Matar Basil, o criador do famoso retrato, é a solução que encontra para a supressão 

violenta de toda uma parte de si. Depois do assassinato, terá também de destruir a obra, 

ou seja, o reflexo fiel de sua alma, a prova viva de seus delitos, o último espectro de sua 

consciência. 

A morte de Basil pode ser pensada como a metáfora da morte do ser criador que 

existia dentro do próprio Dorian Gray, pois não há criação sem luto e não há trabalho do 

luto que não envolva a criação de uma nova subjetividade. Estaria Wilde aqui, de 

alguma maneira, antecipando a morte criativa que viria a acontecer com ele mesmo?  

Ao sentir um horror sempre renovado diante da decrepitude crescente em seu 

retrato, Dorian acaba por aniquilar uma possível integração de si. Concordamos com 

Todorov (2011) quando afirma que eliminar uma parte de si é algo bem diferente do 

desabrochar total de si. O jovem Dorian Gray, narcotizado pela revelação de sua própria 



63 

 

beleza, erra de forma grosseira ao desconsiderar a integralidade das experiências que o 

compõem verdadeiramente.  

Seguindo a trajetória de Wilde, vamos descobrir que, após publicar o romance, 

ele retoma e amplia sua filosofia do que seja uma vida bela. Sem abandonar seus valores 

individualistas, sobretudo em seu ensaio “A alma do homem sob o socialismo” (1891), 

defende ideia algo diversa daquela apresentada nas páginas de o “Retrato de Dorian 

Gray”. Postula então que é preciso que o homem realize à perfeição aquilo que traz 

dentro de si. O tornar-se si mesmo, levado às últimas consequências, nos faz acreditar 

no caráter extremista dos ideais ainda defendidos por Wilde. Assim, nenhuma 

experiência é ruim em si mesma, desde que ela caminhe no sentido de realização do que 

realmente somos.  

É possível discernir uma crença nesse livro que nos leva a acreditar que ele 

próprio defende a ideia de que o indivíduo não se forma mediante os encontros e 

experiências que constituem seu destino, mas revela, ou não, uma identidade que 

sempre esteve nele (TODOROV, 2011). Ele crê que a potencialidade humana é inata e 

as experiências com os outros não criam nada de novo. Para Wilde, ao menos nesse 

momento, o ser si mesmo se faz sem influência do ambiente, o que nos conduz à ideia 

de que, para ele, o ambiente desvia e obstaculiza, tendo um caráter negativo sobre a 

emergência dessa natureza que já reside no indivíduo humano e que aguarda para 

desabrochar.  

E as influências enriquecedoras do ambiente? E tudo que a tradição cultural e as 

trocas relacionais podem nos trazer? Seria mesmo possível ignorar tantas variáveis que 

incidem direta e indiretamente sobre a formação e o desenvolvimento do indivíduo? A 

maneira como Wilde expõe sua ideia do florescimento de si nos remete ao modelo do 

narcisismo. Penso que todo narcisista tem uma teoria narcisista sobre si e sobre os 

fenômenos, que só consegue considerar desde a sua perspectiva como centro do mundo, 

pois todo o valor está dentro de si, e tudo que está fora, tudo que é diferença e 

alteridade, é sentido e vivido como impedimento e obstáculo. 

A partir das ideias expostas acima, depreendemos que, para Wilde, o objetivo da 

vida é esse desabrochar de uma natureza que já se encontra dentro de cada um, desde o 

início, sendo permeada pela busca de intensas experiências e pelo não submetimento às 
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instâncias exteriores que possam desviar, reprimir ou limitar o processo de realização do 

indivíduo em suas intenções. Desta forma, o escritor irlandês crê que viver intensamente 

é ser si mesmo, embora saibamos que essa meta é praticamente impossível de realizar 

quando pensamos no cotidiano comum a todos os homens e porque, acima de tudo, 

dependemos dos outros. 

Prossigamos com o que nos diz Todorov (2011, p. 41) sobre o pensamento de 

Wilde: 

 

Tornar-se si mesmo é uma atividade que cada um deve conduzir 

a seu termo, sem olhar para os outros, pois o critério da vida 

intensa é estritamente pessoal; a sociedade nada tem a dizer 

sobre isso. É por essa razão que Wilde emprega o termo 

individualismo para designar essa escolha. Essa palavra torna-se 

então sinônimo da afirmação plena e inteira de si, sem que 

nenhuma parte da vida seja sacrificada a um dever qualquer 

exterior. 

 
 

E mais adiante: “(…) tudo se passa como se a renúncia a um código moral 

repressivo acarretasse consigo a colocação entre parênteses de toda interação social” 

(TODOROV, 2011, p. 41). 

Wilde parece crer na ilusão de que é possível ao indivíduo uma autossuficiência, 

o que nos parece algo inviável da maneira como essa autonomia é pensada por ele, 

principalmente se tomarmos a realidade como uma referência. Sabemos o quanto é 

importante, na constituição e no desenvolvimento de cada um, a presença de outros, 

tanto quanto das instituições sociais que nos propiciam o sentimento de pertença e 

proteção. Quando fala que a moral, a religião e a razão são muletas, pois só podemos 

encontrar amparo em nós mesmos, Wilde exclui, ao menos teórica e hipoteticamente, a 

importância das relações sociais na formação de tudo que compõe as bases para que nos 

tornemos autônomos, dentro do possível. 

De acordo com Wilde, então, as questões relativas a juízos de valor e moral 

devem ser deixadas de lado, pois, para que o indivíduo floresça plenamente, não deve 

existir em seu ser espaço para o sentido de culpa e arrependimento. Nessa medida, 

rejeitar a face ética das próprias experiências, tenham elas sido boas ou más, é impedir-

se de se desenvolver completamente. 
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Ao mesmo tempo em que propõe uma espécie de individualismo como sendo 

necessário a uma vida plena, Wilde postula que a base do altruísmo - algo muito difícil 

de ser alcançado na prática, segundo ele – estaria na capacidade de simpatizar muito 

mais com a vitória de um amigo do que com seu sofrimento. Aparentemente, o autor 

nos impõe então um paradoxo: de acordo com sua filosofia individualista e hedonista, 

seria possível viver sem se deixar afetar pelo mundo que nos cerca, mas também tece 

uma fina crítica à hipocrisia reinante no mundo das relações sociais de sua época. Ele 

parece também querer lançar luz sobre uma questão que o incomoda e, possivelmente, o 

tenha acompanhado durante a maior parte de sua vida sobre a hipocrisia e sua renúncia 

em seguir à risca um código de conduta moralista. Por ser homossexual, ainda que 

tivesse tentado esconder esse fato por muito tempo, ele provavelmente sofria o conflito 

entre as instâncias interna e externa, entre o próprio desejo e aquilo que era esperado 

dele pelas normas sociais. 

Como um “verdadeiro artista”, Oscar Wilde se dedica à produção de suas obras, 

mas também organiza a própria vida de forma a viver aquilo que proclama em seu 

trabalho, buscando colocar o mundo exterior em consonância com o seu. A arte se torna 

modelo para vida, pois nada mais é que a encarnação do belo. Para Wilde, a vida 

artística seria a máxima expressão do que ele considerava como um verdadeiro 

desabrochar de si (TODOROV, 2011). 

Se no romance os personagens têm um destino trágico, nos parece que Wilde 

mais uma vez apresenta um paradoxo: para se realizar plenamente, o homem deve se 

submeter, de maneira irrestrita, às exigências do belo, mas, ao mesmo tempo, ninguém 

pode e nem deve se colocar inteiramente sob tais exigências, pois a realização plena 

desse propósito pode levar à ruína, paralisia e esterilidade da criatividade individual, o 

que, por fim, ocasionará a morte. No romance, a beleza funciona como um paradigma 

do absoluto. 

Há um ideal de liberdade irrestrita ou, pelo menos, um postulado individualista, 

o de realizar a própria natureza à perfeição, buscando eliminar todas as formas de 

repressão, o que é de fato impossível, pois toda a realização do absoluto traz em si as 

marcas do narcisismo primário.  
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O narcisismo primário
6
 é um processo constitutivo do nosso psiquismo que 

possui uma forte tendência a apagar as diferenças – que englobam a processualidade do 

tempo, a finitude, a realidade –, o que nos faz pensar que o desejo de retorno a uma 

vivência do absoluto traz em si um desejo de indiferenciação, de um movimento que é 

todo para dentro, centrípeto, pois seu objetivo é o retorno ao zero pulsional, anulando 

todas as diferenças até o total retraimento, que é o movimento da pulsão de morte.  

Todas as aventuras radicais para alcançar o absoluto são regressivas, 

psicotizantes. Por outro lado, na dissolução do Complexo do Édipo, que se realiza 

através de um luto, de uma perda, pelo menos parcial, da aspiração ao absoluto, 

compreendemos que sair desse absoluto rumo a uma realização relativa desses ideais é 

diferente do projeto de vida que exigia submeter-se inteiramente às exigências da 

beleza. Este último objetivo, isto é, submeter-se inteiramente às exigências de uma vida 

estética, inteiramente dedicada ao belo, pensado como algo absoluto, certamente leva à 

ruína de si e dos outros.   

 O absoluto é, pois, o que se produziria pela cisão e a negação da diferença. A 

aceitação e o reconhecimento das diferenças são marcos importantes no processo 

constitutivo e de desenvolvimento do psiquismo, o que possibilita ao indivíduo 

desenvolver também a capacidade de elaborar de forma bem sucedida as outras rupturas 

e transformações que ocorrerão ao longo da vida.  

Se em “O Retrato de Dorian Gray” é possível identificar uma interpretação da 

beleza inteiramente ancorada no despertar sensorial que é alimentado continuamente 

pela aquisição de coisas belas, e o conceito de beleza está todo baseado no valor das 

aparências, do prazer e da juventude, nos contos escritos por Wilde entre 1888 e 1891 é 

possível vislumbrar outras facetas do seu mundo interno. 

Nos célebres contos “O jovem rei”, “O aniversário da infanta”, “O filho da 

estrela”, ou mesmo em “O príncipe feliz” e no “O rouxinol e a rosa”, Wilde nos dará 

significativas demonstrações da existência de outra interpretação do belo, muito mais 

profunda e abrangente, assentada sobre os valores da preocupação com o outro na forma 

de um bem desenvolvido senso ético. 

                                                           
6
 Nossa menção ao conceito de narcisismo nesta pesquisa nos serve apenas para dar mais força à ideia de 

um psiquismo fechado sobre si mesmo, extremamente estável e sem espaço para mudanças, e que nos faz 

pensar em uma paralisia criativa decorrente do adoecimento psíquico. 
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Esses contos questionam, portanto, a interpretação da beleza exposta nas vozes 

de lorde Henry e Dorian Gray, postulando também que perfeição física e generosidade 

não caminham sempre de mãos dadas, e que mesmo a beleza mais assombrosa pode 

guardar em seu interior traços de uma feia crueldade e egoísmo que, cedo ou tarde, se 

mostram. Por outro lado, a beleza da bondade do cuidado e da preocupação com o outro 

pode florescer mesmo nas criaturas destituídas de uma beleza física aparente. É 

interessante como, nesses escritos, Wilde consegue pensar a beleza de forma mais 

integrada e global, sem tornar o esteticamente feio e o sofrimento como elementos 

excludentes. 

A percepção e a preocupação com a dor e o sofrimento, a capacidade para 

cuidar, fazer renúncias e doar-se ante a necessidade do outro serão temáticas 

preponderantes para revelar-nos sua sensibilidade ética, que para nós é uma forma de se 

nomear uma consciência moral que dota o indivíduo com a capacidade de empatizar e 

se preocupar com outro.  

É frequente na obra de Oscar Wilde depararmos com dois modelos de beleza. O 

primeiro é o da beleza num sentido mais sensorial, que é despertada nos estágios mais 

inicias da constituição do psiquismo - são as primeiras impressões que se dão no contato 

estrito com o corpo da mãe e/ou com as figuras cuidadoras, marcas que são impressas 

na psique primitiva e se desenvolvem, durante o primeiro tempo do Complexo de 

Édipo. É nesse período do desenvolvimento psíquico que ocorre o despertar sensorial, o 

nascimento de um tipo de sensibilidade que podemos assinalar como a primeira 

experiência estética da existência.  

Num período em que tudo que o bebê precisa é ser cuidado, a figura materna que 

se materializa sob a forma desses cuidados tão fundamentais será aquela que trará o 

cosmos ao caos sentido e vivido pelo bebê; ou seja, através de sua disponibilidade e 

presença, a mãe possibilita uma primeira e rudimentar organização interna no psiquismo 

em formação do bebê. 

Essa capacidade para perceber e experimentar a beleza estética se forma no 

primeiro tempo do Édipo, nas trocas sensoriais vividas na relação profunda e sensível 

com a mãe. Na forma de um primeiro objeto de amor, ela é depositária das expectativas 

mais profundas e intensas do bebê - que nesse período é ainda um feixe disperso de 



68 

 

projeções e introjeções. É aquela que, com sua presença/ausência, seus cuidados e 

proteção, seu olhar e sua sustentação, transforma o ambiente externo e interno do bebê, 

cercando-o e envolvendo-o. Do ponto de vista do bebê, a presença da mãe ideal quase 

mítica, sua aparição, representa uma importante referência externa e interna para que se 

estabeleçam os primeiros registros de vivências amorosas e de satisfação no psiquismo. 

As trocas intersubjetivas do bebê com seu objeto, no início da constituição do 

seu mundo psíquico, deixarão marcas indeléveis que permanecerão na memória 

inconsciente do indivíduo; registros psíquicos os quais só será possível acessar pelos 

rastros deixados em sua historicidade.  O brincar, o sonho, o devaneio e as obras de 

artes são, assim, como o processo de análise, possibilidades de acesso a vislumbres 

dessas marcas inconscientes. 

Por isso, durante toda a vida, o ser humano irá buscar repetir novamente 

experiências de plenitude e completude, conforme mencionadas por Todorov (2011), 

embora saibamos que esses estados são ilusórios desde sempre, pois tais vivências serão 

sempre próximas, mas nunca iguais àquela que foi a matriz de todas as outras.  Essa 

primeira experiência mítica com a mãe forma uma estrutura que é o ponto de partida de 

uma busca sempre renovada de outras experiências estéticas de plenitude e beleza, na 

busca contínua de reencontrar, através delas, o primeiro objeto ideal. 
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Capítulo 3 – Sobre a experiência da perda, da dor e do luto 

 

Em parte alguma, bem-amada, o mundo existirá, senão 

interiormente. Nossa vida transcorre na metamorfose: sempre 

decrescendo, o exterior desaparece. Onde havia outrora uma 

casa estável, ergue-se uma estrutura imaginária, atravessada, 

como que erigida em nosso cérebro (RAINER MARIA RILKE, 

1984, p.41) 

 

3.1. Uma breve introdução à noção psicanalítica de luto 

 

Mudar e perder são experiências fundamentais inerentes à condição humana 

e aos processos de transformação que compõem a constituição do psiquismo. Mudamos 

e perdemos desde o início de nossa existência, o que implica desenvolvermos 

mecanismos internos para lidar com a constante metamorfose em que nossa vida 

transcorre. A sensibilidade de Rilke nos aponta a necessidade inconteste daquilo que 

Freud chamou de trabalho do luto, um conceito sobre o qual Melanie Klein desenvolveu 

grande parte da sua teoria.  

É interessante observar que, já no texto de 1916, “A Transitoriedade”, Freud 

assinala a importância do luto como um importante processo de elaboração psíquica, 

antes mesmo da publicação do seminal “Luto e Melancolia”, de 1917 (o qual já vinha 

sendo escrito desde 1915). Neste último, o autor mergulha mais profundamente nos 

mecanismos que compõem o difícil e penoso processo de desligar-se daquilo que se foi 

para abraçar aquilo que virá, nos oferecendo, a partir de um exame aparentemente focal 

do luto e da melancolia, uma compreensão analítica da elaboração inconsciente desses 

estados psicológicos. 

De acordo com Ogden (2010), “Luto e Melancolia” segue na direção de 

desenvolver uma linha de pensamento que, posteriormente, seria chamada de “teoria das 

relações de objeto”, o que representa, desde sua publicação, uma transição fundamental 

na perspectiva psicanalítica. 

O termo “teoria das relações objetais” se refere a teorias psicanalíticas que 

possuem em comum “um conjunto pouco coeso de metáforas que tratam dos efeitos 
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intrapsíquicos e interpessoais das relações entre objetos internos inconscientes – isto é, 

entre partes inconscientes dissociadas da personalidade
7
” (OGDEN, 2010, p.66).  

Ogden (2010) também observa que, embora Freud tenha lançado as bases para a 

ideia de um mundo interno em “Luto e Melancolia”, foi Melanie Klein quem se 

debruçou com mais vagar sobre a questão, transformando-a numa teoria sistemática da 

estrutura do inconsciente e da interação entre o mundo objetal interno e o mundo dos 

objetos externos. Quando Klein desenvolve sua concepção de inconsciente, ela contribui 

fortemente para uma importante alteração da teoria psicanalítica. Segundo Ogden (2010, 

p.66): 

Ela [Klein] mudou as metáforas dominantes daquelas associadas 

aos modelos topográfico e estrutural de Freud para um conjunto 

de metáforas espaciais (algumas descritas, outras apenas 

sugeridas em “Luto e Melancolia”). Estas metáforas espaciais 

retratam um mundo interno inconsciente habitado por “objetos 

internos” – aspectos dissociados do ego – que são unidos em 

“relações objetais internas” por poderosos laços afetivos.  

 

As interações constantes entre o dentro e o fora, interno e externo, através dos 

movimentos de projeção e introjeção contínuos fornecerão o substrato não somente para 

formar o psiquismo, mas também possibilitarão seu contínuo desenvolvimento e 

transformação. Talvez por isso tenhamos delimitado nossas escolhas teóricas muito 

mais pelo olhar do arcabouço proposto por Melanie Klein e seus seguidores, já que 

pensamos tanto o trabalho do luto, quanto os movimentos de alternância contínua e 

cíclica entre as posições como facilitadores do desenvolvimento psíquico e da atividade 

criativa artística. Além disso, a ideia de fluidez e alternância entre as posições esquizo- 

paranoide e depressiva, conforme veremos com maior vagar adiante, nos possibilita 

pensar a questão da passagem do tempo e sua aceitação pelo indivíduo humano. 

O trabalho do luto como perlaboração é, na verdade, um eixo organizador desta 

pesquisa. Isso porque pensamos o luto como processo fundamental e necessário para 

que se realize uma travessia psíquica, o que implica a dissolução de resistências que 

podem vir a se tornar poderosos obstáculos para que o indivíduo atravesse de forma 

                                                           
7
 Julgamos pertinente sinalizar aqui que o primeiro modelo topográfico de mente proposto por Freud 

começa a ser reestruturado em “Luto e Melancolia”. 
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bem sucedida todas as experiências de perda, dor e sofrimento que compõem o viver 

humano, em conjunto com outras importantes experiências, como prazer, satisfação, 

encontro e reencontro dos objetos de amor. 

Ao elaborarmos um luto, aprendemos que sempre temos de perder algo para 

ganhar outras coisas. Trata-se de um difícil, porém constante processo que envolve um 

trabalho do ego de aceitar a perda e conseguir transformá-la em uma nova criação. Isto 

se dá introjetando uma dimensão do objeto perdido e instalando-o em nosso psiquismo 

como parte de nós mesmos, para seguirmos adiante em nossa trajetória. 

Nosso primeiro trauma – porque compreendemos que toda ruptura é 

traumática e pressupõe um trabalho de reorganização e reconstrução – se dá ao 

perdermos o ambiente seguro do útero materno na passagem deste para o mundo 

externo. Mundo de múltiplos estímulos, desconhecidos e aterrorizantes, mas que 

também se apresenta como lugar de infinitas possibilidades. Nessa etapa, o bebê terá de 

adaptar-se a uma nova realidade, muito diferente da experimentada em sua permanência 

no ambiente estável do útero materno.  

Esse primeiro desprendimento, essa separação, pode já ser considerado como 

um primeiro luto, necessário para que o bebê entre no processo de deixar de ser parte de 

outro, para tornar-se um sem o outro. Mas, para que isso aconteça, é preciso que se 

estabeleça inicialmente uma relação narcísica dual entre a mãe e o bebê, em que aquela 

deverá adaptar-se às necessidades deste, buscando minimizar os traumatismos 

inescapáveis ao psiquismo infantil ainda em constituição. No entanto, devemos 

reconhecer que, desde sempre, a diferenciação se impõe nessa relação, mesmo que 

sutilmente.  

Em seguida, consideremos o desmame, uma nova separação após um 

período em que, em sua onipotência, esse mesmo bebê criava em seu imaginário o 

mundo ao seu redor. Cabe aqui a ressalva de que, desde o início, em seu processo de 

constituição subjetiva e na relação com os objetos, é exigido do bebê um longo trabalho 

de elaboração psíquica, além do desenvolvimento de mecanismos para lidar com 

ansiedades e frustrações. O bebê precisará, também, formar imagens de satisfação e 

começar a introjetar o objeto bom, que será a base de todo o desenvolvimento saudável 
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do psiquismo. Na primeira etapa da vida, devido à prematuridade do neonato, a mãe 

empresta seu psiquismo para lidar com as primeiras angústias. 

No processo de desmame, ainda frágil e incipiente, o psiquismo do bebê 

depara com a difícil tarefa de elaborar uma passagem da sua relação com um objeto 

parcial – pois, nesta fase, a mãe é objeto criado pela ilusão do bebê, é seio que ora 

satisfaz ora frustra, é colo, voz, cheiro, calor – para chegar a uma relação com uma 

pessoa total e diferenciada dele mesmo. É a passagem da posição esquizo-paranoide à 

elaboração da posição depressiva, que, para Melanie Klein (1935/1940), é o processo 

mais importante na construção do psiquismo. 

De fato, segundo a teoria kleiniana, essa passagem representa um marco para 

o psiquismo em formação. O bebê que, antes, para lidar com ansiedades intensas, 

lançava mão de mecanismos mais arcaicos, como a cisão e a negação, à medida que vai 

percebendo a mãe ou a figura cuidadora como um indivíduo total e separado de si, 

também vai fortalecendo o seu ego e conseguindo, assim, suportar melhor as ausências 

e frustrações de seu objeto de amor. Ele aprende a esperar, a suportar frustrações, 

aprende a perceber as diferenças entre eu e o outro, dentro e fora, presença e ausência, e 

começa a temer, a se angustiar com a ideia de perder esse outro que ama e que lhe é tão 

importante. 

Melanie Klein é considerada a teórica das perdas, do luto e da melancolia. 

Num texto de 1940, comenta a experiência do desmame como o momento em que o 

bebê atinge o clímax de suas ansiedades depressivas. Ela descreve essa ruptura como 

uma experiência capaz de ressignificar a cesura do nascimento; uma ruptura traumática, 

mas, no entanto, necessária para que o bebê se constitua como sujeito, já que, desde o 

nascimento, e de forma mais nítida após o desmame, ele deve seguir na direção de uma 

progressiva separação das figuras parentais, de modo a constituir sua própria identidade. 

Desde a mais remota infância, deparamos com a necessidade de elaborar 

passagens e travessias: de um lugar para outro, de uma situação a outra, o que implica 

que somos convocados pelos vereditos da realidade a realizar lutos, “a abrir mão do 

momento presente para ter acesso ao momento seguinte” (CINTRA E FIGUEIREDO, 

2004, p. 92). 
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O que nos interessa aqui é pensar que uma mesma experiência primordial de 

separação, postulada como constituinte do psiquismo saudável, em alguns casos, pode 

se configurar em um momento inicial do adoecimento psíquico.  

Se a passagem da posição esquizo-paranoide à posição depressiva representa 

um importante marco para o psiquismo em formação, permitindo que o bebê entre na 

temporalidade e na processualidade, e, por conseguinte, vá adquirindo ferramentas 

psíquicas para lidar com todas as perdas e traumas ao longo de uma vida, também nesse 

momento podem surgir os primeiros traços de impedimento para que se elaborem, de 

maneira bem sucedida, essas travessias necessárias ao trabalho do luto. 

Nesse mesmo texto, Klein (1940) nos fala numa melancolia em statu 

nascendi no momento em que o bebê passa a se angustiar por temer perder seu objeto de 

amor. É justamente nesse ponto da experiência psíquica primitiva do bebê, ao se 

angustiar com a possibilidade de perder tudo que o seio representa para ele até aquele 

instante - alimento, segurança, bondade, afeto –, que se abrem duas vias, a de se 

atravessar ou não de forma bem sucedida essa cesura primordial. 

Se o bebê consegue suportar a separação, acreditando que esta é transitória e 

que a mãe sempre voltará para alimentá-lo, confortá-lo, amá-lo e protegê-lo, que, apesar 

dessa ruptura, nem tudo está perdido, podemos dizer que, gradualmente, ele será capaz 

de suportar maiores ausências e frustrações, o que nos faz pensar na expansão da 

capacidade do ego para conter e suportar as próprias angústias, conseguindo manter 

vivas dentro de si, cada vez por mais tempo, as memórias das experiências de satisfação 

e amor que compõem seus objetos bons internos. 

No entanto, conforme nos apontam Cintra e Figueiredo (2004), se, ao ser 

desmamado, o bebê sente que todo o amor, bondade e segurança foram perdidos e que 

jamais serão recuperados, e tudo o que restou foi um mundo desolado, vazio e inóspito, 

e que, à medida que vai crescendo, essa sensação pode persistir imutável, lançando o 

sujeito num irrefreável ciclo de desvalorização e reclamações contra tudo e todos, 

principalmente contra si mesmo, como se nada valesse a pena ou tivesse sentido, isso 

seria aquilo que Klein chamou de melancolia em statu nascendi. 

A partir das premissas kleinianas sobre o trabalho do luto na posição 

depressiva arcaica, talvez possamos divisar uma hipótese que lance alguma luz sobre a 
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razão de alguns indivíduos serem capazes de se reestruturar internamente tantas vezes 

quantas forem necessárias durante a vida, atravessando e elaborando experiências de dor 

e sofrimento, muitas vezes sublimando-as em produções científicas, artísticas e literárias 

ou mesmo dando-lhes sentido mediante o processo analítico, enquanto outros se veem 

aprisionados em ciclos repetitivos de dor e sofrimento contínuos, sem ao menos 

acessarem algum insight sobre o verdadeiro motivo que os faz sofrer. 

Num processo de luto normal, ao se deparar com a realidade inexorável da 

perda, o indivíduo deverá percorrer um necessário e progressivo trajeto na direção de 

um desligamento ou desinvestimento daquilo que foi perdido, mas sem negar sua 

importância. Enquanto durar o processo de luto e o desejo inconsciente de que o objeto 

perdido permaneça mais um pouco consigo, o sofrimento e a dor, o desinteresse 

temporário pelo mundo são marcas inerentes desse processo de desligamento libidinal 

do objeto.  

A perda que ocorre na realidade externa é sentida também como uma perda no 

mundo interno; e durante o período mais intenso de seu sofrimento, o indivíduo poderá 

acreditar que foi por sua culpa que a morte ocorreu, ou que a perda é resultado de algum 

ataque feito ao objeto, mesmo que esse ataque tenha sido apenas fantasiado. 

Com o devido tempo e gradualmente, o enlutado deverá reconhecer que, embora 

o objeto amado tenha se perdido, partido ou morrido, ele próprio permanece vivo, e 

continua tendo experiências boas: é preciso então que a vida se torne confiável de novo, 

que ele recupere boas memórias do passado e consiga antecipar um futuro aceitável para 

que possa novamente celebrar a vida e voltar a investir os objetos e o mundo. Mais uma 

vez, e tantas outras que forem necessárias, o indivíduo deverá refazer esse caminho, 

restaurando os bons objetos e alguns objetos ideais em seu mundo interno, o que, em 

muitos casos, ocorre na forma do impulso criativo na produção de obras científicas 

artísticas ou literárias.  

O luto normal é uma travessia, uma forma de elaboração e transformação. Trata-

se de sair de um ponto em direção a outro, mudar de lugar. E, também, de apropriar-se, 

pela introjeção no ego, de traços benignos que pertenciam ao objeto amado, o que 

caracteriza um processo de luto bem sucedido, já que essa é uma forma que o psiquismo 

encontra para manter o objeto, ou pelo menos um traço deste vivo dentro de si.  
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Quando o indivíduo é capaz de transformar sua dor em palavras, na forma de 

uma narrativa durante uma análise, ou quando produz um texto literário ou mesmo uma 

obra de arte que expresse seu sofrimento, está fazendo uso de um intenso trabalho 

psíquico para dar voz e sentido à experiência da dor e da perda. Trabalho de reparação e 

sublimação. 

Mas há que se considerar a singularidade de cada indivíduo para lidar com 

perdas e rupturas: ele precisa conquistar um espaço psíquico e um tempo 

suficientemente amplos para lidar com tais experiências
8
. Existem aqueles que, mesmo 

tendo sido bem sucedidos em muitos lutos anteriores, por alguma razão ou pela 

magnitude de um trauma ou uma perda, não se sentem capazes de superar a dor e 

permanecem estagnados em algum ponto de sua trajetória, acorrentados ao tempo 

passado, aos objetos perdidos, a algo que se foi para sempre e que, inconscientemente, 

permanece na forma de obstáculo ao desenvolvimento emocional e à criatividade 

individual.  

É claro que compreendemos, em consonância com os postulados kleinianos, que 

os eventos ocorridos com o indivíduo no mundo externo têm o poder apenas de fazer 

reverberar e ampliar as falhas e experiências internalizadas durante os períodos mais 

arcaicos de desenvolvimento psíquico. 

Todo trabalho de luto bem sucedido envolve um intenso e profundo processo de 

desidealização e, quando o processo se aproxima do fim, leva à reconstrução de novos 

ideais, em maior concordância com o princípio de realidade. É preciso que, desde 

sempre, estejamos aptos a aceitar a transitoriedade de tudo e a reconhecer a 

incompatibilidade entre aquilo que pertence ao campo do real e aquilo que está no 

campo das idealizações imaginárias.  

Talvez esta - a tarefa de reconhecer a própria finitude e limitações, o fato de que 

estamos a maior parte do tempo aquém de tudo que desejaríamos ser e que sempre 

teremos de abrir mão de nossos ideais de perfeição, aceitando-nos como seres falíveis e 

imperfeitos - seja a ferida aberta que, para alguns, nunca se fecha, a ferida daqueles que 

                                                           
8
 Cf. Botter, Isabel (Dissertação de Mestrado, USP, 2012): “Fundamentos metapsicológicos do espaço 

psíquico e a elaboração de um sentido terapêutico do tratamento psicanalítico”, em que a autora trabalha a 

noção de espaço psíquico de Pontalis.  
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possuem alguma falha em sua capacidade de fazer lutos, capacidade esta que, segundo 

Klein, está na base da saúde psíquica.  

Se para as pessoas comuns é sempre muito penoso reconhecer a necessidade de 

transformar as aspirações ao absoluto e à perfeição naquilo que é possível realizar, 

como seria então para um gênio literário, reconhecido e aclamado em seu tempo?  

Recorremos aqui a um recorte da vida de Oscar Wilde para fazer um exercício 

de interpretação psicanalítica. Buscamos examinar eventos traumáticos que 

modificaram drasticamente sua existência, ligando-os à possibilidade de realizar ou não 

um satisfatório trabalho do luto. 

 

3.2. O espelho partido de Oscar Wilde… 

 

Como vimos, a vida de Oscar Wilde ficou marcada tragicamente pelo 

advento de sua condenação e prisão no ano de 1895, eventos que lançaram uma pesada 

sombra sobre os seus sucessos anteriores, levando-o, mesmo depois de libertado, a se 

perceber destituído de sua genialidade e talento criativo.  

Como vimos em Todorov (2011), certo tempo antes de sua prisão, o escritor 

viveu um relacionamento tumultuado e passional com o jovem lorde Alfred Douglas, 

conhecido como Bosie, o que muito desagradou ao pai deste, o Marquês de 

Queensberry, que não mediu esforços para que o filho rompesse a relação, chegando a 

insultar Wilde publicamente, que, incitado pelo amante, decide mover um processo por 

difamação contra o marquês.  

No entanto, durante a ausência de Wilde, que parte em uma viagem com 

Bosie, Queensberry consegue reunir provas suficientes para incriminar o escritor, já que 

durante essa época a homossexualidade era considerada crime na Inglaterra. Condenado 

por flagrante indecência, Wilde cumprirá dois anos de trabalhos forçados em diversas 

prisões inglesas e, quando libertado, cairá em desgraça ao se perceber destituído de sua 

genialidade e talento criativo.  

Cabe ressaltar que, mesmo depois dessa traumática experiência, Wilde 

alimentava o projeto de dar continuidade a seu oficio; ainda que se sentisse, de início, 
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pouco inspirado a escrever, não desacreditou que o estado de alma necessário para fazê-

lo retornaria. 

Porém, aos poucos e com muito pesar e sofrimento, Wilde perceberá que sua 

potência criadora lhe fora arrancada. E mais, ao passar em revista a própria vida, será 

obrigado a reconhecer que, apesar de sua trajetória como defensor do hedonismo e, 

sobretudo do individualismo, necessitava do outro para recuperar sua capacidade de 

escrever. Descobrirá, após um período de buscas infrutíferas no sentido de encontrar, 

através das suas parcerias afetivas, condições que o estimulassem a criar, que a principal 

condição para dar continuidade a sua arte e a sua criatividade – a alegria de viver (joie 

de vivre) havia se perdido completamente. 

Todorov (2011) nos conta que, consternado e desiludido, Wilde escreverá 

sobre sua impossibilidade em retomar sua escrita criativa. O escritor irlandês se 

descreve como um verme, que, anestesiado pelos acontecimentos, percebe-se impotente 

para exercitar seu talento como o escritor de outrora. 

Após dois anos em que esteve enclausurado, exilado e privado do mundo de 

arte e beleza do qual se julgava parte, humilhado e despojado de seu antigo estilo de 

vida, sem o direito de ver os filhos e sem a glória e a audiência que o consagraram como 

o apóstolo da beleza, Wilde sente-se castrado, como se o tempo na prisão o tivesse 

amputado, causando uma espécie de fratura em seu psiquismo. Por sua correspondência 

na época, fica claro que não possuía condições internas de processar todas as perdas 

sofridas com tamanha violência.  

Ele dirá em “De profundis” (2009, p.88):  

Eu costumava levar uma vida inteiramente voltada para o 

prazer. Fugia de qualquer espécie de sofrimento e dor. Odiava a 

ambos. Decidi ignorá-los tanto quanto possível: isto é, tratá-los 

como formas de imperfeição. Eles não faziam parte do meu 

plano de vida. 

No entanto, após a experiência do cárcere, modificará profundamente sua 

forma de compreender a si e ao mundo. 

Uma vez do lado de fora das prisões em que cumpriu pena, Wilde parece 

carregá-las dentro de si. Essa prisão interior, muito mais eficaz em seu poder de 



78 

 

bloquear e destruir subjetividades, tornou-se o lugar de onde ele jamais conseguiu 

escapar. 

Todorov (2011, p. 26) nos coloca diante de uma instigante questão: “Terá a 

conclusão trágica dessa existência nos ensinado alguma coisa quanto ao projeto de 

colocar a vida sob o signo do belo?”.  

Pensemos na magnitude do trauma que foi a experiência da prisão, a 

humilhação pública e o desprezo recebido daquela mesma sociedade que admirava a sua 

genialidade, na violência da ruptura com a vida de antes, com os valores celebrados por 

Wilde, que se dedicava a tornar bela a própria existência, transformando-a em uma obra 

de arte. Por que Wilde, depois de ter vivido todas as perdas possíveis a um artista 

célebre como ele o foi, não conseguiu transpor a barreira que se estabeleceu entre ele e 

sua arte? Por que não conseguiu atravessar a ponte na direção de uma subjetividade 

renovada, ou mesmo, não foi capaz de usar a experiência de sofrimento vivido na prisão 

transformando-a em algo criativo? 

A imagem da travessia da ponte, que simboliza o elo entre dois pontos 

distintos e que aqui podemos pensar como a ligação entre passado e futuro, a transição 

entre o ideal e o real, nos remete a um trecho do livro “A história sem fim” do escritor 

Michael Ende (2011) e que julgamos pertinente para nossa discussão.   

O romance narra as aventuras de Atreiú, um jovem caçador que é designado 

pela imperatriz Criança do mítico Reino de Fantasia para empreender aquilo que 

chamam de “a grande busca”. A imperatriz Criança está muito doente e ninguém 

conseguiu descobrir nem a causa nem a cura para sua enfermidade. Além dessa 

tragédia, a doença da imperatriz coincide com a ameaça do aniquilamento de todo o 

reino, que poderá ser transformado em um mundo de sombras e vazio por uma força 

terrível e desconhecida. Atreiú deve encontrar as respostas que trarão de volta a saúde à 

imperatriz e a paz e segurança ao reino de fantasia. 

Atreiú é muito corajoso e sai em sua busca na companhia de seu inseparável 

cavalo Artax. Ele leva consigo uma insígnia ofertada pela imperatriz Criança, chamada 

de Aurin ou “o Brilho” ou “a Joia”, que lhe conferirá poder e o protegerá. Ele parte sem 

plano ou direção certa, e recebe a instrução de que deve “procurar no desconhecido uma 

coisa que ninguém sabe o que é” (ENDE, 2011, p.41). Deve ouvir apenas a voz que vem 
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de dentro de si mesmo e também não deve fazer uso do poder emprestado de sua 

soberana em benefício próprio. 

A certa altura de sua jornada, Atreiú e Artax se encontram diante do Pântano 

da Tristeza, que devem atravessar para alcançar a Montanha do Corno que se localiza 

no centro do pântano. Artax demonstra temor e receio e, à medida que ambos nele 

penetram, o cavalo vai se atolando, sentindo grande dificuldade para vencer as águas 

pantanosas que parecem lhe tragar todas as forças. Em pouco tempo, sente-se paralisado 

e completamente impotente e desvitalizado, até o ponto de desistir da própria vida para 

que seu mestre consiga seguir adiante. 

Ouçamos as palavras de Artax: “Acho que devíamos voltar. Tudo isso não 

tem o menor sentido. Vamos atrás de uma coisa que não passou de um sonho, e que não 

vamos encontrar. Talvez já seja tarde demais. Talvez a imperatriz Criança já tenha 

morrido, e tudo que estamos fazendo não sirva para nada. Vamos voltar meu senhor” 

(ENDE, 2011, p.55). 

Numa cena tocante, acompanhamos o desespero de Atreiú, que, com todas 

as suas forças, tenta dissuadir Artax de sua desesperança, impelindo-o a resistir e insistir 

pela vida. Mas todas as palavras e tentativas do jovem caçador são em vão, e é chegado 

o momento da separação. Artax pede ao seu mestre que o abandone e siga em frente 

rumo a sua missão, sem olhar para trás. Arteiú atende ao último pedido do seu até então 

inseparável amigo. 

Por que Atreiú parece imune aos malefícios do pântano enquanto Artax é 

invadido e tragado pela tristeza que dá nome ao lugar? Talvez a resposta nos seja dada 

pelos próprios personagens em seu último diálogo. 

(…) Nenhum de nós sabia o que nos esperava aqui. Mas já 

sabemos por que o Pântano da Tristeza tem esse nome. É a 

tristeza, o que me torna tão pesado e que me faz afundar. Não é 

possível evitá-lo. Atreiú retruca argumentando que ele também 

está ali e que não sente nada. Artax lhe responde: „É porque 

você tem o Brilho e ele o protege‟ (ENDE, 2011, p.55). 

  

Ter o “Brilho”! Por enquanto, vamos ficar com essa ideia guardada para retomá-

la mais adiante… 
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Também no filme “Melancolia”, de Lars von Trier (Melancholia, 2011) 

encontramos uma passagem semelhante, quando as irmãs Justine e Claire, vividas 

respectivamente pelas atrizes Kirsten Durnst e Charlotte Gainsbourg, saem para 

cavalgar. Sabemos de antemão que o tema do filme gira em torno da iminente extinção 

do planeta Terra pela colisão com um planeta chamado Melancholia. Justine é uma 

jovem melancólica que, no dia do seu casamento, parece não encontrar sentido, não 

somente para aquele ritual, como também para toda sua vida. Ela é alguém que 

demonstra um grande receio de dar um passo adiante. Claire, por seu turno, é, 

aparentemente, uma pessoa mais prática e ajustada que a irmã a todos os rituais da vida 

comum, mas isso também vai mudar no decorrer da história.  

Em determinado momento, ao deparar com a necessidade de atravessar uma 

ponte, o cavalo de Justine para e recua, mesmo após insistentes tentativas de sua 

amazona. É interessante pensar ser justamente o cavalo montado por Justine o que fica 

estagnado e se nega a atravessar. Na cena, Justine parece se conformar com o curso dos 

acontecimentos, diferentemente de Atreiú, que, diante do iminente naufrágio de seu 

cavalo no Pântano da Tristeza, desce de sua montaria e tenta ele mesmo arrancar o 

animal de sua paralisia mortífera.  

A jovem olha para o céu como se buscasse uma resposta. Afinal, estaria a 

proximidade da colisão do planeta Melancholia com a Terra provocando aquele 

estranho comportamento? Nunca saberemos. No entanto, podemos refletir sobre as 

dificuldades e os conflitos que envolvem a necessidade de se abandonar uma posição 

anterior - sentida como prazerosa, ou pelo menos segura ou conhecida -, deixar o 

passado para seguir na direção do futuro desconhecido. A recusa em atravessar e a 

impossibilidade de completar a travessia nos reconduzem ao tormento de Oscar Wilde 

em seus últimos anos de vida.  

 Parece-nos que, de alguma forma, o escritor se negou a aceitar que todo o 

antes de sua vida já havia passado, tornando-se, portanto, irrecuperável, e mais ainda, 

que se fazia necessário despedir-se do antigo Wilde, para encontrar um novo, integrando 

as experiências de sofrimento ao seu talento criativo. Mas ele não conseguiu 

transformar sua experiência de dor e sofrimento em narrativa, a entrar no processo de 

luto e elaboração psíquica que envolve lembrar e narrar para transformar.  
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A propósito disto, para que possamos compreender a importância do 

trabalho do luto na constituição do psiquismo e o valor desse processo que nos 

acompanha por toda a vida, devemos revisitar os postulados de Melanie Klein. 

 

3.3. Luto e Posição Depressiva: a elaboração do traumático 

 

Além de dar grande importância à vida de fantasia, o que demarca uma 

importante diferenciação entre suas teorias e as teorias clássicas de economia pulsional, 

Melanie Klein também inaugura um olhar muito mais focalizado nos acontecimentos do 

mundo interno e nas relações de objeto. Ela traz para um período mais inicial do 

desenvolvimento psíquico o Complexo de Édipo e a formação do superego. 

Na teoria kleiniana, é dada uma grande ênfase aos movimentos de projeção e 

introjeção, que seriam os movimentos constituintes mais arcaicos do psiquismo 

humano. No início da vida, o bebê é um feixe disperso de projeções e introjeções, 

movimentos que vão permitir a formação de imagens de satisfação e frustração, que 

serão as bases para o objeto bom e objeto mau, mundo interno e externo, fantasia e 

realidade. 

A realidade dos sentimentos de amor e ódio é algo presente no psiquismo 

humano desde o início. No entanto, em 1935, a autora compreende de forma definitiva a 

importância da internalização do bom objeto para formar as bases do psiquismo 

saudável. Nesse ano, Melanie Klein publica um texto que delimita uma transição 

importante em sua trajetória teórica. Ela escreve “A psicogênese dos estados maníacos 

depressivos”, no qual faz importantes considerações sobre uma fase do 

desenvolvimento emocional infantil e adulto a qual chamará de posição depressiva. 

Antes disso, fará uma importante distinção entre os tipos de angústia que 

habitam o inconsciente infantil em seus primeiros anos. Por essa época, realizará uma 

separação muito mais nítida entre a angústia persecutória e a angústia depressiva. 

Para a autora, em um período muito precoce do desenvolvimento psíquico, o 

bebê utiliza amplamente os mecanismos de projeção e introjeção com os quais irá 

colorir emocionalmente e perceber o mundo à sua volta, composto pelo ambiente e 
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pelas figuras parentais. O bebê projeta sobre o ambiente seus impulsos sádicos, que são 

predominantes nessa época, e através do mecanismo de introjeção, percebe e introjeta as 

imagos parentais impregnadas de seus impulsos sádicos, na forma de um superego 

implacável e cruel. 

Esse superego arcaico, muito anterior ao superego postulado por Freud, é 

formado pelas identificações e introjeções dos objetos primários, mas esses objetos 

introjetados não correspondem aos objetos da realidade externa. As figuras parentais 

introjetadas são fortemente matizadas pelos impulsos agressivos e destrutivos da 

criança, que se encontram, nessa fase, em um funcionamento pré-genital, quando 

predominam os impulsos sádicos orais e anais.  

O superego primitivo, percebido como cruel, implacável e aterrorizador, deverá 

ser transformado, com o passar do tempo, em consciência moral benigna, capaz de 

integrar os impulsos de amor e ódio, assim como a destrutividade infantil, em formas de 

expressão aceitas socialmente pelo mecanismo de sublimação. Este superego 

transformado equivale ao superego herdeiro da resolução edípica, de acordo com a 

descrição de Freud. 

O longo processo de transformação do superego arcaico em 

consciência moral só poderá ser melhor elucidado e 

aprofundado pela descrição detalhada do processo de 

assimilação de parte desse superego pelo ego, no qual os 

aspectos sádicos terão de sofrer uma unificação com as pulsões 

libidinais, modificando-se o superego arcaico  e emergindo uma 

consciência moral e ética que envolve o reconhecimento do 

outro com seus direitos e aspirações, e que permite a entrada nos 

regulamentos e nas leis impostos por uma comunidade social 

(CINTRA E FIGUEIREDO, 2010, p. 78). 

 

Nesse comentário, Cintra e Figueiredo (2004) esclarecem que, a partir de 1935, 

o processo de suavização do superego será denominado por Melanie Klein “elaboração 

da posição depressiva”. 

Quando o sadismo da criança diminui e o caráter e a função de seu superego se 

modificam, as ansiedades persecutórias diminuem e é despertada na criança uma 

propensão a sentir culpa. Os mecanismos defensivos que formam a base de uma atitude 



83 

 

moral e ética são ativados, levando a criança a ter consideração por seus objetos e a 

mostrar-se dócil ao sentimento social (KLEIN, 1933). 

A criança passa do sadismo (ataque ao objeto) para a depressão – o que envolve 

anseio, desejo pelo objeto e medo de perdê-lo. O temor de perder a mãe, que também é 

amada, dá origem a atitudes morais e éticas; esses sentimentos promovem o surgimento 

da capacidade de empatia, abrindo espaço para os impulsos amorosos que tomam conta 

da criança na forma de preocupação com a mãe e remorso profundo, resultados da 

confluência do amor e do ódio em direção ao objeto – a ambivalência. 

Aproximadamente por volta dos quatro e seis meses de idade, por ocasião do 

desmame, a criança terá uma primeira percepção da mãe como um objeto total. Antes 

disso, como já havíamos mencionado anteriormente, a mãe é percebida como objeto 

parcial, sem autonomia em relação ao corpo do bebê. Neste momento inicial, de relação 

de objeto parcial, mãe é seio, cheiro, colo, aconchego, partes recortadas do objeto a 

serem consumidas ou rejeitadas, conforme as necessidades da criança. O objeto só se 

totaliza e pode ser percebido como “alguém que me faz falta”, no momento mesmo em 

que se ausenta. 

Ao perceber a mãe como algo separado de si, o ego do bebê passará por uma 

mudança substancial, colocando-se numa nova posição – e aqui depreendemos a 

importância do termo posição para localizar o indivíduo nesta nova forma de relação –, 

pois, ao ser capaz de reconhecer a mãe total como outro separado e autônomo, passará a 

temer e angustiar-se com a possibilidade de danificar, estragar ou perder seu objeto de 

amor. As ansiedades predominantes, que eram do tipo paranoide e que estavam voltadas 

à manutenção da integridade do ego do bebê, mudam para outro tipo de ansiedades, 

chamadas depressivas, que, aliadas a um conjunto de sentimentos mais complexo e 

ambivalente, o levam a se preocupar com a preservação do objeto, surgindo, portanto, 

os primeiros vislumbres de sentimentos de culpa. 

O sentimento de culpa, neste caso, é fundamental no processo de fazer o ego 

reposicionar-se na relação com o objeto, que, antes, representava algo a ser devorado e 

consumido; a partir de então, o ego vai se dar conta da separação e do limite existente 

entre ele e o mundo, uma primeira percepção da realidade externa. Então, ao reconhecer 
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na mesma pessoa a mãe que frustra, mas que também é fonte de alimento e cuidado, terá 

despertado em si o desejo de preservá-la e mantê-la. 

Será, portanto, o sentimento de culpa despertado no bebê pelas ansiedades 

depressivas e pelo medo de perder o objeto amado que lançará as bases para que se 

efetuem as primeiras manifestações de cunho reparatório. A cada ataque ao objeto, o 

bebê sentirá angústia e culpa pela possibilidade de tê-lo danificado ou destruído, o que 

ocasionará em si o surgimento do desejo de reparar por amor. 

Cintra e Figueiredo (2004) nos informam que a reparação é um mecanismo de 

defesa que Melanie Klein havia observado, durante a análise de crianças, sempre que 

estas sentiam culpa pelos ataques imaginários feitos a seus objetos de amor e desejavam 

devolver-lhes a sua integridade ferida. 

A reparação começa a ser ativada por meio das defesas maníacas.  Quando estas 

se tornam muito intensas, com predomínio do desejo de anular magicamente todos os 

ataques sádicos feitos ao objeto, estão a serviço de proteger o ego de profundas 

ansiedades persecutórias que provocam no indivíduo o medo de aniquilamento. Esse 

sentimento de culpa primitivo ligado às profundas ansiedades persecutórias associa-se 

ao funcionamento de um superego arcaico que está, como vimos, na raiz do 

adoecimento melancólico. 

Há nas formas de reparação motivadas pela culpa primitiva e persecutória um 

forte desejo onipotente de anular e negar a morte, assim como a culpa e o desespero que 

advêm da constatação de se ter ferido, danificado ou destruído coisas ou pessoas 

valiosas. A negação onipotente dos limites e da finitude caracterizam um funcionamento 

psíquico da posição esquizo-paranoide sobre o qual falamos com mais vagar em outro 

momento. 

As defesas maníacas, desta forma, servem para negar e anular todo o mal estar 

causado no indivíduo por seus ataques imaginários feitos ao objeto, mas também para se 

contrapor ao sentimento de pesar e culpa depressiva, que são o medo de perder algo ou 

alguém que seja valioso para si. A onipotência e a negação que estão implícitas nas 

defesas maníacas são formas de abolir tudo o que causa intenso desprazer; mas vale 

lembrar, também, que as defesas maníacas são reguladoras das ansiedades e permitem 

que o indivíduo suporte melhor suas emoções.  
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À medida que o ego lança mão desses mecanismos, de maneira cada vez menos 

frequente e com menor intensidade, as defesas maníacas que procuram anular a dor e a 

percepção da destrutividade, progressivamente, terão sua força superada, permitindo 

que se realizem, com mais frequência, as atividades de reparação motivadas pelo 

verdadeiro pesar, a culpa depressiva. Neste caso, quando o indivíduo é capaz de 

reconhecer os estragos feitos ao objeto amado, aceitando a própria responsabilidade 

pelos ataques e buscando minimizá-los e remediá-los dentro do possível, podemos 

afirmar que se abre a via de acesso ao mecanismo de reparação, que possibilita a 

realização de atividades reparatórias de cunho ético e estético, entre as quais destacamos 

a produção de obras artísticas e literárias.  

Seguindo Cintra e Figueiredo (2004), concordamos que a produção de obras de 

arte pode ser considerada como um significativo exemplo de reparação bem sucedida. 

Descrevo a seguir um exemplo disso: 

No filme “Desejo e Reparação” (ATONEMENT, 2007), que se baseou no 

romance “Reparação”, do escritor britânico Ian McEwan (2001), encontramos a jovem 

Briony atormentada por um intenso sentimento de culpa. Quando tinha apenas treze 

anos, movida pela inveja e ciúmes de Cecilia, sua irmã mais velha, Briony usa sua 

imaginação fértil para acusar Robbie, o filho do caseiro e grande amor de Cecilia, de um 

crime que ele não cometeu. Uma acusação que destruirá o amor da irmã e alterará de 

forma dramática a vida dos três. No decorrer do filme, acompanhamos o desenrolar de 

uma história em que Cecilia e Robbie se reencontram e refazem sua vida juntos, mas 

que, depois, descobrimos ser toda inventada e escrita por Briony, na tentativa de 

reparar, ao menos simbolicamente, toda a destruição que provocara. Embora não tenha 

sido possível reverter os danos, em sua mente, ela busca minimizá-los, recriando a 

realidade na forma de um romance em que Cecília e Robbie permanecem vivos. Outro 

dado importante é que a jovem Briony se torna enfermeira durante a guerra, talvez na 

tentativa de, cuidando dos ferimentos alheios, cuidar e reparar os ferimentos provocados 

em Cecilia e seu amado, além de esse ato ajudá-la a suportar melhor o próprio 

sofrimento. 

Para que todo esse desenvolvimento seja possível na direção da constituição de 

um psiquismo saudável, capaz de sentir culpa e anseio pelos objetos perdidos ou 
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danificados, de forma a realizar tarefas reparatórias, acreditamos que, de acordo com os 

postulados kleinianos, deve ocorrer predominância da posição depressiva sobre a 

posição esquizo-paranoide no funcionamento psíquico do indivíduo. Para isso, é 

necessário que haja uma firme introjeção do bom objeto, aspecto que, segundo a autora, 

será fundamental para a capacidade de amar e reparar. Melanie Klein considera a 

elaboração da posição depressiva o ponto mais importante do desenvolvimento infantil. 

 

3.4. O brilho que gera sombra e a questão do brilho como acesso ao simbolizar 

 

A elaboração da posição depressiva só é possível se houver a criação de um 

ambiente psíquico em que predominam as relações de amor e gratidão. Para isto, é 

preciso internalizar o bom objeto. Colocar para dentro do psiquismo todas as 

experiências de prazer, satisfação, proteção, conforto e segurança, formando um 

registro, uma espécie de reserva interna a que o próprio indivíduo poderá recorrer 

continuamente e sempre que passar por experiências de privação, dor e sofrimento: isso 

significa a firme internalização do bom objeto.  

A possibilidade de guardar dentro da memória psíquica inconsciente essa marca 

propicia na criança, em seu processo inicial de desenvolvimento, e depois no adulto, no 

decorrer de toda a vida, fácil acesso ao prazer e à segurança, capacitando-os a tolerar 

estados transitórios de frustração e desprazer.  

Seguindo Cintra e Figueiredo (2004, p.84), concordamos que: 

O objeto bom é, assim, o nome da experiência de satisfação 

introjetada e convertida em uma fonte de bem estar e segurança, 

é o nome do que resulta da introjeção da experiência de encontro 

entre a necessidade da criança e o que o ambiente pôde 

efetivamente proporcionar a ela. Esse objeto bom introjetado 

será a fonte das pulsões de vida e amor. 

 

 É durante a elaboração da posição depressiva que nasce a possibilidade de 

conter e elaborar a realidade psíquica; por isso, essa é uma posição tão importante para 

o desenvolvimento psíquico e para a criação da capacidade de amar e reparar. Seu 
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funcionamento pode ser comparado a uma gestação, o que nos faz supor, desde sempre, 

a necessidade de dar tempo para que os elementos se ajustem satisfatoriamente entre si e 

na relação com o meio externo; pois, por meio do trabalho de elaboração da realidade 

psíquica, é que se constitui o sujeito psíquico – esse trabalho significa, portanto, deixar 

o passado e fazer nascer um tempo presente que se abre a um futuro.  

A elaboração da posição depressiva é responsável pela gestação da 

personalidade: nela cria-se um mundo interno de objetos e impulsos bons e maus que se 

formam pela integração dos impulsos ambivalentes (HINSHELWOOD, 1992 p. 154). 

Há, sobretudo, à medida que o ego se identifica com o objeto bom, um aumento 

dos anseios libidinais, o que acarreta o surgimento do amor e do desejo de devorar o 

objeto incorporando-o como parte de si mesmo. O uso desse mecanismo irá fortalecer a 

introjeção do objeto bom pela repetição do teste de realidade, quando o ego recorrerá 

continuamente ao objeto bom para combater a angústia persecutória e se proteger, toda 

vez que se sentir ameaçado pelos próprios medos e ansiedades. 

Klein (1940) explica que, quando ocorrem as primeiras identificações com o 

objeto bom, também aumentam, na criança, os desejos de devorar esse objeto, pois isso 

significa que, na realidade, o objeto externo não é tão mau quanto o havia concebido e 

que seus impulsos não são tão destrutivos quanto pareciam; afinal, o objeto bom e as 

situações de satisfação e segurança predominam.  Isso quer dizer que o mecanismo da 

introjeção vai sendo reforçado a cada vez que a criança repetir a incorporação do bom 

objeto como uma forma de testar a realidade dos seus medos e refutá-los. De um lado, a 

criança precisa certificar-se repetidamente de que seus ataques sádicos não destruíram o 

objeto bom, e de outro, precisa garantir a existência desse objeto no combate aos 

perseguidores internalizados que ela tanto teme. 

Embora os processos típicos da posição esquizo-paranoide continuem existindo 

por toda a vida, quando se estabelece a firme introjeção do objeto bom, deve 

predominar uma dinâmica de funcionamento psíquico de confiança na bondade dos 

objetos, o que concerne diretamente à posição depressiva. 

Devemos então, por razões de clareza, lembrar que a cisão entre figuras 

excessivamente boas, idealizadas e perfeitas, ou más e perseguidoras caracteriza a 

posição esquizo-paranoide, enquanto podemos afirmar que na posição depressiva ocorre 
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uma unificação das partes boas e más num objeto total integrado e uma relativização 

tanto da bondade quanto da maldade, o que produzirá imagos mais próximas da 

realidade. 

A saúde psíquica e a capacidade de amar e reparar dependem, substancialmente, 

da elaboração da posição depressiva; isto é, da maneira de lidar com a ambivalência 

fundamental, conseguindo-se, por fim, que prevaleçam os impulsos amorosos sobre o 

ódio. 

 Isso implica ressaltar que a satisfatória elaboração da posição depressiva 

(…) cria algo como um “espaço psíquico” onde os conflitos 

poderão ser enfrentados, elaborados (ou perlaborados, como 

queria Freud, o que significa “ser atravessados”). Pensamos que 

podemos associar a posição depressiva a uma dinâmica 

gestacional: à ideia de processo e de temporalização; à ideia de 

trabalho que leva à moderação e à relativização da intensidade 

do prazer e do desprazer; e a um aumento da capacidade de 

considerar a realidade psíquica e a realidade externa. Por outro 

lado a posição paranoide fica associada às situações de 

gratificação e frustração intensas e imediatas, às operações 

defensivas radicais que envolvem rápidas oscilações entre tudo e 

nada, e bom e mau, absolutos (CINTRA E FIGUEIREDO, 2004, 

p.90). 

 

Aqui, os autores corroboram a importância dada por Melanie Klein (1935/1940) 

à posição depressiva como a posição central do desenvolvimento da criança, da qual 

dependem tanto a capacidade de amar quanto sua saúde mental. E também como uma 

matriz de experiências emocionais, já que capacita o psiquismo do indivíduo a elaborar 

os conflitos, as perdas e separações que surgirão durante a vida. É um complexo 

trabalho de elaboração psíquica a que o ego é convocado desde muito cedo e de cujo 

sucesso dependerá para a configuração de um mundo interno estável, em que o bom 

objeto interno funcionará como suporte e fonte de segurança e confiança em si mesmo e 

no mundo.  

Esse breve percurso pelos dois textos seminais de Melanie Klein (1935/1940) a 

respeito da importância da posição depressiva na saúde psíquica do adulto e da criança 

nos leva a pensar nas angústias e no trauma psíquico vivido por Oscar Wilde durante 

seus últimos anos de vida. Pensamos que o fato de não ter renunciado aos ideais de 
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perfeição e beleza absolutos pode ter sido um impedimento severo na capacidade do 

escritor de elaborar satisfatoriamente seu sofrimento. Mas, para compreendemos melhor 

os aspectos que, possivelmente, foram entraves para a travessia de Wilde na direção de 

uma criatividade e subjetividade renovadas, devemos retomar, mesmo que de forma 

concisa, as ideias de Klein sobre o papel do luto no desenvolvimento do psiquismo 

saudável. 

Em 1940, Melanie Klein amplia substancialmente o conceito de posição 

depressiva, assim como os entraves e os impedimentos que podem surgir durante seu 

atravessamento. Nesse texto, intitulado “O luto e suas relações com os estados maníaco-

depressivos”, estabelece uma conexão entre a posição depressiva e os processos de luto 

normal e luto anormal, abrindo espaço também para considerar a doença maníaco-

depressiva. 

O grande trabalho da posição depressiva é apontado nesse texto como a 

elaboração das angústias psicóticas, trabalho que envolve o tempo de uma infância 

inteira, e que deixa sempre algo a ser terminado pelo resto da vida. Esse trabalho de 

transformação das ansiedades paranoides em ansiedades depressivas criará a base para o 

surgimento do sentimento de amor, culpa e desejo de reparação do objeto amado. Na 

posição depressiva surge o anseio e a culpa de ter estragado e danificado o objeto 

amado, devido à ambivalência das pulsões.  Isto é o que Klein (1940) chama de trabalho 

de luto, o próprio trabalho da posição depressiva. Quando o ego se torna capaz de 

integrar os impulsos libidinais e ambivalentes na relação com o objeto total e pela 

introjeção do objeto bom, essa ordenação é sentida como uma vitória contra o 

sentimento de caos interior. 

Klein (1940) atribui fundamental importância à temporalidade para a 

consumação do trabalho do luto. É preciso tempo para que o indivíduo deixe ir seus 

objetos perdidos, seja na forma de pessoas amadas ou na forma de ideais. Segundo 

Hinshelwood (1992), esse processo pelo qual o indivíduo deve passar é vivido dentro do 

seu próprio ego, primeiramente como uma perda irreparável, que depois vai se 

dissipando na forma das boas memórias do que foi vivido, até o ponto em que o ego se 

torna capaz de integrar traços daquele mesmo objeto perdido dentro do próprio 

psiquismo, ressignificando todos os lutos anteriores. Embora a dor da perda tenha de ser 
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atravessada, ela é de certa forma compensada pelas memórias agradáveis que 

predominam, pela gratidão pelo que foi possível receber, e a confiabilidade do mundo é 

reconstruída.  

Já durante a infância, a criança deve enfrentar um longo processo de aprender a 

se separar dos pais, por conta da necessidade da conquista de uma autonomia psíquica e 

identidades próprias. Nesse trajeto, precisa abrir mão de inúmeras idealizações, 

sobretudo dos pais ideais, sonhos de perfeição pessoal, que representam o desejo de ser 

capaz de realizar tudo, assim como uma parte da sua onipotência, os amores ideais e as 

fantasias de realização de plenitude e do absoluto. 

“Os ídolos e os ideais precisam morrer e renascer modificados”, nos dizem 

Cintra e Figueiredo (2004, p. 92), e prosseguem afirmando que “a transitoriedade de 

tudo obriga, constantemente, a fazer o luto do momento presente para obter acesso ao 

momento seguinte” (idem). 

Pensamos que a dificuldade de fazer luto dos ideais da infância, sobretudo do 

desejo de ser absolutamente perfeito, como um filho que procura ajustar-se, 

correspondendo exatamente às expectativas e exigências de seus genitores, pode ser um 

importante obstáculo para que se realize o trabalho psíquico de, justamente, fazer 

morrer esses pais da infância, comumente percebidos como ideais e perfeitos, assim 

como abrir mão das expectativas e exigências de perfeição sobre si mesmo.  

Dizemos isso, pois devemos retornar à história do escritor Oscar Wilde, como 

um exercício de interpretação psicanalítica, de modo a desvendarmos o que pode ter 

sido um poderoso impedimento para o trabalho do luto.  

Antes de ser julgado e condenado por “flagrante indecência”, Wilde era um 

autor celebrado nas altas rodas da aristocracia da Londres do século XIX. Ao ter sua 

intimidade vasculhada e exposta publicamente, sofre um primeiro golpe, a condenação, 

para logo depois se ver destituído de tudo aquilo que sempre amou. A beleza e o 

florescimento de si, temas frequentemente interligados nos textos de Wilde antes da 

prisão, tornar-se-ão o referencial de uma vida que perdeu e à qual nunca mais terá 

acesso novamente, embora o deseje profundamente.  
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“Não fui feito para cantar o sofrimento” (apud Todorov, 2011, p.56), revela 

Wilde. Há controvérsia e contradição nestas palavras, principalmente se examinarmos 

alguns contos escritos por ele antes do romance “O Retrato de Dorian Gray”, nos quais, 

como vimos, há uma fina crítica à hipocrisia reinante naquela sociedade, mas também 

uma preocupação com o sofrimento dos menos afortunados. Mas, por agora, essa breve 

sentença dita pelo autor nos convém para dar conta da distância, percebida por ele, entre 

aquele que foi e aquele que se tornará após a experiência da prisão.  

Wilde se apega de maneira aguerrida aos seus ídolos e ideais de outrora, 

recusando-se, ainda que o estivesse fazendo sem perceber, a entrar num processo de luto 

pelo antigo Wilde, em que fosse possível chorar e sofrer profundamente pelas perdas 

sofridas e inaugurar, ao tempo de um satisfatório atravessamento pelo trabalho do luto, 

uma nova etapa em sua criatividade artística.  

A recusa de Wilde nos lembra da de Dorian Gray em reconhecer a passagem do 

tempo e seu anseio por permanência num tempo narcísico infinito, em que tudo 

permanecesse como antes, todas as fontes de desprazer fossem eliminadas e as fontes de 

prazer tornadas eternamente disponíveis, por terem sido por ele absorvidas. Dorian não 

precisaria mais sentir falta de nada, pois todos os seus suprimentos estariam 

permanentemente disponíveis a ele.  

No entanto, a experiência de Wilde se dá no mundo real, com todas as suas 

vicissitudes, e em pouco tempo, ele será obrigado a reconhecer que frequentar apenas a 

parte ensolarada da vida privou-o de experimentar os sofrimentos dos quais, até então, 

havia se esquivado. Isso pode tê-lo impedido de desenvolver uma suficiente capacidade 

de elaboração psíquica, de que tanto necessitou para atravessar os traumatismos vividos 

durante e depois da prisão. 

Acreditamos que a ideia de um mundo interno suficientemente povoado por 

bons objetos introjetados se relaciona com o conceito de espaço psíquico postulado por 

Pontalis (2005), já que a criação desse espaço nos parece ter uma forte conexão com o 

processo constitutivo da subjetividade. 

Essa experiência primordial fundante está enraizada na experiência do desmame, 

que dá início a uma série de desdobramentos importantes para a constituição subjetiva 

do indivíduo. Trata-se de um primeiro e importante luto que ressignifica a cesura do 
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nascimento, tornando possível a instalação do espaço psíquico, o que, por sua vez, está 

diretamente associado à firme introjeção do bom objeto. Esse profundo trabalho de 

elaboração psíquica constitui as bases para que o psiquismo desenvolva mecanismos 

que possibilitem lidar com as ansiedades e se fortaleça satisfatoriamente, de modo a 

suportar rupturas e traumatismos inescapáveis à experiência que é viver. 

Pensamos essa constituição psíquica associada à instalação do objeto bom 

interno e ao atravessamento da posição depressiva, o que implica, necessariamente, 

elaborar de forma minimamente satisfatória o luto pelo objeto primário. 

Conforme já mencionamos anteriormente, a introjeção do bom objeto se dá 

numa dinâmica que envolve a participação das dimensões intrapsíquicas e 

intersubjetivas. O nascimento e a vitalidade dessa subjetividade em desenvolvimento 

não se dão, apenas, a partir da economia pulsional, da disposição inata de cada 

indivíduo para a integração ou desintegração. É algo que depende fundamentalmente do 

encontro com outro ser humano, pelas trocas intersubjetivas que ocorrem nas relações 

mais arcaicas entre a mãe e o bebê. 

 Compreendemos que o indivíduo humano depende das trocas com o ambiente 

para compor seu mundo interno, de forma que as vivências de satisfação, proteção e 

segurança sejam preponderantes para que se instale o objeto bom interno, que aqui 

consideramos uma aproximação conceitual ao que Pontalis chama de espaço psíquico. 

A relação com o ambiente também promove a apreensão da realidade, o que, por seu 

turno, é fundamental para que o psiquismo em formação consiga ir discriminando, 

gradativamente, a realidade da fantasia. 

Por considerar a importância dessa relação primordial que funda o espaço 

psíquico e o mundo interno do bebê, e como tributário dos postulados kleinianos, 

Pontalis (2005) afirma que a edificação desse espaço psíquico ou desse “quarto 

próprio”, que aqui associamos à firme introjeção do objeto bom, está intrinsicamente 

relacionada ao trabalho do luto. Trata-se do luto da cena originária, que é despertado 

pela perda do objeto primário e que implica entrada e atravessamento da posição 

depressiva, com internalização do objeto bom interno.  
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Ousamos também associar a firme introjeção do bom objeto ao elemento que no 

livro “A história sem fim” é chamado de o “Brilho”, aquilo que protege e dá forças para 

que o jovem herói Atreiú atravesse todas as intempéries de sua jornada.  

O “Brilho” descrito no livro é uma espécie de joia, uma insígnia que foi ofertada 

por outro, neste caso, a imperatriz Criança, mas que também poderia ser a figura da mãe 

ou de quem venha a exercer as funções de proteger e cuidar. Atreiú leva consigo algo 

que pertence e representa a própria imperatriz Criança, a soberana do reino de Fantasia. 

É o símbolo, a presença ausentemente disponível da imperatriz, o que nos faz lembrar 

de outro importante postulado defendido por Pontalis (2005, p. 61), quando afirma que 

o espaço psíquico “é a mãe ausente que constitui o nosso interior”. 

Lembremos que, possivelmente, por ser possuidor do “Brilho”, Atreiú não tenha 

sucumbido às tenebrosas forças que tragaram a vida do cavalo Artax para as 

profundezas do Pântano da Tristeza, durante sua travessia. 

Isso nos faz pensar em todas as trocas intersubjetivas que se dão na relação da 

mãe com o bebê e que formam “o chão” da organização psíquica do indivíduo. Um 

mundo interno suficientemente povoado por bons objetos, portanto, depende da 

invulnerabilidade do bom objeto interno – que para nós representa o manancial de 

experiências de confiança e segurança que vão propiciar ao ego a capacidade de 

atravessar, de forma satisfatória, perdas, traumatismos e lutos. 

Esse mundo de bons objetos internalizados pode ser pensado também como 

todas as vozes e memórias das experiências de satisfação, proteção e confiança 

vivenciados desde o período mais arcaico da existência. Vozes que constituem o 

psiquismo, dotando-o de capacidades, fortalecendo-o e expandindo-o a cada nova 

experiência de ruptura e perda. 

Essas vozes só se formam ao ter passado pelo processo de apropriação subjetiva, 

precisam ter se convertido, através de simbolizações sucessivas, em uma capacidade de 

se sentir e de sentir o outro, de se ver e de ver o outro, de se ouvir e de ouvir o outro. 

Trata-se de um infindável processo de construção e afinação que se dá através da 

elaboração da posição depressiva e da dissolução do complexo de Édipo, as quais 

permitem a entrada no regime do Princípio de Realidade, e na conciência da 
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transitoriedade de tudo.  A isto podemos nomear como a capacidade de fazer uma 

experiência ou de aprender com a experiência.  

Seguindo Cintra e Figueiredo (2004), afirmamos que a saúde mental não 

significa escapar ao destino que a transitoriedade da vida nos impõe, muito pelo 

contrário; as mudanças e as perdas inerentes à experiência humana devem ser 

reconhecidas e integradas como parte de um todo que nos compõe.  

Klein (1940) defende uma forte conexão entre o Complexo de Édipo e a posição 

depressiva, o que se mostra pela necessidade de que, em ambos os processos de 

atravessamento, esteja presente a necessidade de separação gradual e contínua na 

direção de uma autonomia psíquica. O Complexo de Édipo, em especial, é o processo 

que instaura no psiquismo os limites da cultura e as interdições pelo Complexo de 

castração, quando o menino percebe que deve abrir mão da fantasia de possuir a mãe 

pela barreira do incesto, para ter acesso a todas as outras mulheres como potenciais 

parceiras sexuais. A entrada na posição depressiva, por sua vez, impõe a separação entre 

o ego e o objeto, o que demanda o reconhecimento da alteridade e autonomia deste. 

Abrir mão da posse exclusiva de seus objetos de amor e reconhecer-se separado deles – 

ambos são importantes processos de constituição psíquica, que envolvem a entrada do 

indivíduo na temporalidade, na transitoriedade e no campo das regras e leis sociais e 

culturais, além do ingresso na consciência da finitude e da morte. 

Em todo processo de luto, deve haver a aceitação de uma morte e algum tipo de 

renascimento. Lembramos que o desmame é a primeira perda grande e significativa 

capaz de ressignificar a cesura do nascimento, conforme Klein defende no texto de 

1940. Essa experiência, que provocará importantes mudanças psíquicas, será o ponto de 

partida para que se estabeleça a aceitação de que, continuamente, existirá algo a ser 

perdido e algo a ser conquistado. Perde-se a etapa da amamentação, para que, através da 

própria perda, constitua-se um mundo interno que lhe permitirá viver fora do 

aleitamento e da dependência absoluta à mãe. Renuncia-se a um lugar, algo ou alguém, 

milhares de pequenas mortes que vão nos possibilitar a passagem de um estágio a outro, 

como se cada perda funcionasse como um vislumbre de uma ponte que nos leve a outro 

lugar, que nos permita o acesso a algo novo. 
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Klein (1940) afirma que as pessoas adoecidas de melancolia ou estados 

maníacos depressivos, ou ainda as que atravessam um luto anormal, têm em comum o 

fracasso na sua capacidade de fazer lutos, o que nos faz pensar que não conseguiram 

estabelecer dentro de si seus objetos bons internos. Isto lhes impossibilitou a instalação, 

pela firme introjeção de bons objetos, de um sentimento forte de segurança e 

enraizamento de uma capacidade de transformação da dor e da perda em seu mundo 

interno, ou seja, não chegaram a superar a posição depressiva infantil.  

Depreendemos dos postulados kleinianos, portanto, que, para atravessar de 

forma suficientemente satisfatória os primeiros lutos, que são os decorrentes da entrada 

na posição depressiva infantil, é preciso que se estabeleça uma firme introjeção dos 

bons objetos internos. Essa experiência primordial de trabalho de luto cria um espaço 

psíquico de contenção e elaboração, para que outros tantos processos de luto possam ser 

suportados e elaborados ao longo de toda a vida.  Essa introjeção dos bons objetos 

internos cria um espaço psíquico, que Pontalis (2005) dizia ser a presença da mãe 

ausente, como solo em que a subjetividade vai ser construída. Para Klein (1940), o bom 

objeto interno vai além da mãe: ele se forma pela introjeção de um casal parental em 

harmonia. De certa forma, Klein propõe que os bons cuidados maternos dependem da 

existência de uma mulher feliz, que determina o predomínio da dinâmica amorosa na 

mãe. Esta dinâmica, embora tenha suas raízes arcaicas na própria relação de objeto que 

aquela mulher teve com a sua mãe, precisa, no momento em que se torna mãe, ser 

sustentada e alimentada pelo relacionamento com um homem que a situa como mulher, 

e faz da criança que tiveram a manifestação de um amor ao mesmo tempo sexual e 

terno, dando-lhe uma origem que não a define como produto apenas da mãe.  

A firme introjeção do bom objeto se dá, pois, pela incorporação das imagos dos 

pais amados e que se amam entre si, possibilitando a construção de um sentimento 

interno de harmonia. Mais que a interiorização de uma imago isolada, o 'bom objeto" 

passa cada vez mais a ser o nome de toda uma situação amorosa, a situação edípica com 

suas diferenciações e relativizações do amor primário. O dom amoroso recebido de um 

casal parental em relativa harmonia se projeta no filho e é capaz de criar um ambiente 

seguro e amoroso, algo como aquele "brilho" que salvou Atreiú de perecer no pântano 

da tristeza. Esse dom amoroso parental fortalece a potencialidade amorosa da criança, 

contribuindo para gerar e ampliar seus próprios impulsos amorosos. Tanto a criança, na 
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elaboração da posição depressiva infantil, quanto o adulto, pela contínua elaboração dos 

pequenos e grandes lutos da vida, tornam-se capazes de ordenar e transformar o 

sentimento de caos interno em cosmos.  

Um ambiente em que o casal parental vive em contínuo litígio é, potencialmente, 

desfavorável a que o psiquismo em construção internalize fortemente sentimentos de 

segurança e de ser amado. 

Esse sentimento de segurança e harmonia que se originou dos objetos amados 

durante a infância se fortalece e amplia, de forma a permitir que se estabeleça, no 

indivíduo adulto, uma espécie de senso ético e a crença de que é possível amar e confiar 

nas pessoas e no mundo, mesmo que, em certos momentos, ocorram perdas, frustrações 

ou desilusões. Assim, ele será capaz de vencer a depressão e o luto. 

Assim se constrói um mundo interior na mente inconsciente da 

criança, mundo que corresponde às experiências reais e às 

impressões que recebe das pessoas e do mundo externo, que, no 

entanto são alteradas pelas suas próprias fantasias e impulsos. 

Quando se trata de um mundo onde as pessoas estão 

predominantemente em paz umas com as outras e com o ego, o 

resultado é a harmonia, a segurança e a integração interna 

(KLEIN, 1940, p. 388). 

 

O processo de luto deve ser compreendido como um esforço de reinstalar, sob a 

forma de um bom objeto interno, a pessoa que se perdeu, o que, no início, é bastante 

penoso, pois a perda provoca um aumento da persecutoriedade, do sentimento de estar 

sendo roubado, lesado e, sobretudo, abandonado. Ao entrar no processo de luto, a 

pessoa reedita todos os processos de luto da vida, principalmente aqueles relativos às 

primeiras separações dos pais (CINTRA e FIGUEIREDO, 2004). 

Durante a elaboração de um luto, o indivíduo adulto sofre profundamente com a 

desorganização do seu mundo e objetos internos, um sofrimento similar ao da criança 

pequena durante a experiência da posição depressiva infantil. No entanto, enquanto a 

criança está lutando para estabelecer seus objetos internos, criando uma primeira 

ordenação para o seu mundo interior, o adulto está buscando restabelecer e reintegrar o 

seu mundo de objetos internos. Por isso, Klein (1940) afirma que em todo luto há uma 

reedição do luto primordial, que é o da posição depressiva infantil. 
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Para ilustrar um processo de luto que seguiu a bom termo, no texto de 1940, 

Klein nos fala de uma paciente, a Senhora A, cujo filho havia morrido em circunstâncias 

inesperadas. Desconfia-se que, nesse relato, a autora discorra sobre a sua própria 

experiência de ter perdido o filho mais velho num acidente durante uma escalada nas 

montanhas. Acompanhamos sua narrativa pelas fases de elaboração do luto: da negação 

inconsciente da perda no período inicial à profunda idealização de seus objetos, até o 

ponto de recuperar sua capacidade de sonhar e entrar num profundo processo de 

elaboração psíquica. Durante sua análise, a Senhora A irá descobrir a necessidade de 

entrar em contato com sua dor e chorar dolorosamente suas perdas, não somente a perda 

desse filho-objeto amado, mas também todas as perdas de uma vida inteira.  

Quando diminuíram suas fantasias persecutórias de ser roubada e esvaziada de 

seus bons objetos, a paciente foi capaz de chorar a sua perda e resgatar seu afeto pela 

pessoa amada. Esse sentimento de amor pelo objeto perdido precisa ser destituído das 

idealizações que transcorrem durante o período inicial do luto, quando é preciso lançar 

mão de defesas maníacas a fim de “neutralizar o poder perseguidor” do objeto que se 

foi. Esta partida é sentida como um abandono dirigido a fazer sofrer quem ficou. 

Quando a idealização diminui, amplia o sentimento de segurança interna dos objetos 

bons, que voltam então a ganhar vida, produzindo no indivíduo um forte estímulo para a 

criatividade. 

Na hora da perda, a pessoa enlutada sofre um forte abalo em seu mundo interno, 

pois são reativadas as angústias mais primitivas, aquelas que eram predominantes na 

posição esquizo-paranoide, quando o ego precisava se defender e se proteger 

continuamente dos perseguidores na forma de objetos maus, lançando-a num estado 

maníaco-depressivo transitório, que pode ser suplantado, repetindo-se o processo vivido 

pela criança pequena ao atravessar a posição depressiva infantil.  

Diminuir e negar a dor da perda, assim como se recusar a fazer contato com o 

sofrimento, reconhecendo-o como parte do processo normal do luto, são mecanismos 

ensejados pelas defesas maníacas, com intuito de celebrar uma espécie de triunfo sobre 

o objeto, na forma de um sentimento de superioridade do próprio ego sobre o objeto 

perdido. Esses mecanismos são ativados justamente para negar a intensidade da dor da 
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perda: a negação da intensidade da dor é necessária, pois a pessoa ou objeto perdido era 

intensamente amado.  

Permanecer num funcionamento psíquico em que se faz uso incessante das 

defesas maníacas, sobretudo na forma de um triunfo sobre o objeto, é uma maneira 

poderosa de retardar ou fazer naufragar um processo de luto. As defesas maníacas são 

uma recusa a reconhecer a importância da perda e a dor sentida. No romance “O Retrato 

de Dorian Gray”, assistimos a um exemplo desta recusa da importância das pessoas e 

das perdas, quando o personagem principal se torna insensível a todos e a tudo que 

acontecia.   

Entretanto, alguma defesa maníaca no sentido de idealizar a pessoa perdida pode 

favorecer, no início do luto, o aumento de sentimentos positivos sobre a pessoa ou 

objeto perdido, permitindo que o trabalho do luto estabeleça a convicção de que, com a 

aceitação plena da perda, o objeto possa ser reinstalado dentro do ego do indivíduo. 

Desta forma: 

Quando o sofrimento é vivido ao máximo e o desespero atinge o 

seu auge, o indivíduo de luto vê brotar novamente seu amor pelo 

objeto. Ele sente com mais força que a vida continuará por 

dentro e por fora, e que o objeto amado perdido pode ser 

preservado em seu interior. Nesse estágio do luto, o sofrimento 

pode se tornar produtivo. Sabemos que experiências dolorosas 

de todos os tipos às vezes estimulam as sublimações, ou até 

despertam novas habilidades nas pessoas, que começam a pintar, 

escrever, ou iniciam outras atividades produtivas sob a pressão 

das frustrações e adversidades. Outras se tornam mais 

produtivas de uma maneira diferente: mais capazes de apreciar 

as coisas e as pessoas, mais tolerantes na sua relação com os 

outros, elas se tornam mais sábias. Em meu ponto de vista, 

obtêm-se esse enriquecimento através de processos semelhantes 

nas etapas do luto que acabamos de estudar. Isto é, qualquer dor 

trazida por experiências infelizes, qualquer que seja sua 

natureza, tem algo em comum com o luto. Ela reativa a posição 

depressiva infantil; a superação de qualquer tipo de adversidade 

envolve um trabalho mental semelhante ao do luto (KLEIN, 

1940, p.403). 

 

Do sucesso do trabalho do luto, portanto, depende a reconstrução do mundo 

interno do indivíduo e a reinstalação no ego de bons objetos internos, que são não 

somente os objetos perdidos no presente, mas todos os objetos perdidos e transformados 
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em bons objetos internos desde a infância mais arcaica. Uma elaboração de luto bem 

sucedida pode ser o ponto de partida, em muitos casos, para o despertar da criatividade 

científica, artística e literária.  

Recorremos mais uma vez a Cintra e Figueiredo (2004, p.101), para dar voz a 

nossas considerações: 

A reinstalação dos bons objetos internos (…) produz um 

sentimento de renovação que está associado à recuperação da 

capacidade de amar, interessar-se e investir no mundo depois da 

longa hibernação do luto. É isso, fundamentalmente, o que o 

melancólico e o deprimido não conseguem fazer. 

 

Voltando a Oscar Wilde, é possível que, em decorrência das vivências 

traumáticas, desde a sua exposição e humilhação pública durante o julgamento e 

condenação, passando pelo sofrimento da prisão e, depois, ao descobrir-se inteiramente 

destituído de sua capacidade de criar, ele não tenha sido capaz de elaborar 

psiquicamente todas as perdas sofridas.  

A partir de uma interpretação muito pessoal dos textos que relatam a experiência 

de Wilde antes e depois da prisão, podemos supor que, pela magnitude do trauma 

sofrido, mesmo tendo sido capaz de constituir um mundo interno povoado por bons 

objetos que funcionaram até então como fonte de equilíbrio e força para o ego 

atravessar as rupturas anteriores, talvez esse autor tenha experimentado uma quebra 

demasiado intensa que o impossibilitou de efetuar um trabalho psíquico de 

transformação de suas vivências traumáticas em uma nova criatividade e subjetividade, 

através de um profundo trabalho de luto. 

Pelos escritos de Wilde durante seu tempo na prisão e depois dela, até sua morte 

em 1900, intuímos que, outrora celebrado por sua genialidade, ele buscou primeiro uma 

espécie de retorno a algum estágio anterior de sua produção artística, como se fosse 

possível retomá-la exatamente no ponto em que a havia deixado. Ao sair da prisão, toda 

a situação de vida de Wilde estava modificada, e levaria pouco tempo até se dar conta 

de que a maior prisão estava dentro de si mesmo. Uma paralisia em seu psiquismo já se 

infiltrara. 
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 Condenado a uma vida nas sombras, justamente ele, considerado o apóstolo da 

beleza, aquele cujo projeto maior de vida era transformá-la numa verdadeira obra de 

arte, e defensor do florescimento individual como forma máxima de expressão da 

própria personalidade, percebe-se incapaz de reconstruir seu mundo interno e externo. 

Impedido de ver os próprios filhos e vivendo na miséria, Oscar Wilde fenece 

definitivamente, sem conseguir libertar-se dos fantasmas que imobilizaram sua 

criatividade artística literária.  

Numa passagem de “Entre o sonho e a dor”, Pontalis (2005, p. 247) questiona se 

“o luto não realizado com o que ele implica de anseio de permanência, de recusa e de 

onipotência não teria algo a ver com a cena originária”.  O anseio de permanência é o 

que chamamos de aspiração a um tempo narcísico infinito, sem rupturas e diferenças; 

sem movimento. É preciso realizar o luto destes primeiros amores, seja os amores duais 

com cada um dos pais, seja o pertencimento a uma tríade narcísica idealizada. É este 

luto da cena originária que abre os processos de constituição que, por sua vez, compõem 

o espaço interno do indivíduo. Esse luto primordial, que corresponde à entrada e 

elaboração da posição depressiva, acontece paralelamente à gradual humanização do 

superego primitivo e implacável e à sua transformação em uma consciência moral 

benigna. Estamos falando de um conjunto de processos psíquicos que ocorrem em 

sincronia para formar e desenvolver, no sujeito psíquico, uma consciência estética e 

ética, que possibilita a capacidade de apreciar e apreender a beleza e, mais ainda, 

reconhecer sua dependência, enquanto ser humano, das trocas intersubjetivas que se dão 

nas relações com outros. 

Em seus escritos sobre Wilde, Todorov (2011) questiona o fato de o célebre 

autor não ter se esquivado de ser preso e condenado, fugindo da Inglaterra para a 

França, e assim prosseguindo sua vida em liberdade. É o próprio escritor que responde: 

“Decidi que era mais nobre e mais belo ficar. (…) Um nome falso, um disfarce, uma 

vida vigiada, tudo isso não é para mim.” (WILDE apud TODOROV, 2011, p.63). No 

entanto, Todorov recorre a um “boato” de que a mãe de Wilde fez chegar a seus ouvidos 

de que preferia ver o filho preso a evadido.  

Por que falar agora sobre a mãe de Wilde? Em uma biografia do autor, Lady 

Jane Frances Elge é descrita como esnobe, narcisista e megalomaníaca, além de muito 
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apegada às aparências… Mas, para nós, o que realmente importa é pensar que Wilde 

não queria romper com seu antigo sistema de valores, renunciando ao aspecto nobre de 

sua ação – enfrentar o julgamento e pagar por seu delito –, pois isso implicaria perder 

também o reconhecimento e aceitação de seu público. Acreditamos que, de alguma 

forma, Wilde alimentasse a ilusão de que a opinião pública pudesse livrá-lo da 

condenação… 

Wilde opta por manter as aparências a todo custo e não consegue enfrentar os 

fatos como eles realmente se apresentam. Sua atitude nobre não o livrará da 

condenação, nem da prisão, e, uma vez aprisionado, logo irá considerar que o castigo 

que o atinge é justo. Talvez a voz imperiosa da mãe, internalizada na forma de um 

superego arcaico, tenha sido um poderoso obstáculo para que Wilde desenvolvesse um 

superego mais humanizado e capaz de relativizar seus próprios ideais de beleza e 

perfeição. 

Em vários momentos nos textos de 1935 e 1940, Melanie Klein nos fala da 

capacidade de amar e reparar, que é despertada e desenvolvida à medida que a criança 

pequena entra na posição depressiva. Acreditamos que sobretudo a capacidade de fazer 

reparação é um importante mecanismo entre muitos outros adquiridos após a elaboração 

da posição depressiva infantil.  

Por ora, queremos lembrar que são muitas as capacidades desenvolvidas pela 

entrada e elaboração da posição depressiva, capacidades que são renovadas e ampliadas 

a cada novo trabalho psíquico realizado. Entre tantas, devemos destacar que se cria uma 

sensibilidade moral e ética que está intimamente relacionada à capacidade de se 

preocupar com o outro, de sentir empatia por ele. Devemos abrir mão da nossa 

onipotência, o que significa aceitar os próprios limites, além de reconhecer que nem 

tudo é possível, mas alguma coisa o é; devemos continuamente nos despedir do 

momento presente para acessar o momento seguinte. Desenvolvemos, assim, maior 

tolerância à frustração e, com isso, a capacidade de esperar, e não se desesperar a ponto 

de enlouquecermos - pois somos capazes de reconhecer que todos os estados de ser são 

transitórios - com a solidão e as perdas que vão acontecer por toda a vida. Tudo isso, é 

claro, envolve a capacidade de conter e elaborar a realidade psíquica, discriminando a 
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vida de fantasia da realidade. Isto nos parece inegável, é trabalho para uma análise 

inteira, e por que não considerar para uma vida inteira? 

Adiante, revisando a história de Oscar Wilde e algumas ideias desenvolvidas por 

psicanalistas pós kleinianos, abordamos a importância do impulso criativo como uma 

forma de restaurar e recriar o mundo interno. Veremos também de que forma a paralisia, 

de um lado, na forma de um desejo de permanência ou regressão, e a fluidez e 

alternância entre as posições, do outro, podem revelar-se importantes impedimentos ou 

favorecedores dos processos criativos e do trabalho de luto. 
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Capítulo 4 – Permanecer, recuar ou prosseguir: os impasses da posição 

pós-depressiva 

 

Há sempre dor no nascimento de uma criança ou de uma estrela  

(Oscar Wilde, 2009, p.90) 

 

4.1. Uma breve exposição teórica 

 

Talvez, num primeiro momento, associar dor, morte e luto ao nascimento pareça 

algo estranho. No entanto, se pensarmos que para nascer é preciso mudar de lugar e 

enfrentar um mundo desconhecido, lembraremos que a passagem do bebê do ambiente 

estável do útero materno para o mundo externo implica uma violenta ruptura e a 

urgência de adaptação a uma nova realidade. Ao longo de seu desenvolvimento psíquico 

e global, a criança terá de fazer inúmeras novas rupturas para seguir na direção da 

aquisição de novas capacidades que fortalecerão e transformarão seu psiquismo e a 

relação estabelecida com seus objetos. Desde sempre, a transitoriedade dos estados, 

sejam físicos ou psíquicos, demanda que o sujeito desenvolva uma mobilidade e 

disponibilidade interna, para prosseguir, ao longo da vida, em contínuo processo de 

mudança e transformação.  

Em seus desenvolvimentos teóricos sobre os postulados de Melanie Klein, para 

elaborar o conceito de continência, Wilfred Bion (1959, apud BRITTON, 2003) fez 

uma separação entre a identificação projetiva normal – algo essencial para o 

desenvolvimento psíquico – e a identificação projetiva patológica. Da mesma forma, 

segundo Ronald Britton (2003, p. 107), um psicanalista pós-kleiniano da 

contemporaneidade, Bion fez distinção semelhante na teoria das posições esquizo-

paranoide e depressiva daquela autora. Acreditamos que um dos grandes méritos de 

Bion, ao revisar a teoria kleiniana das posições, seja o fato de dar ênfase à 

movimentação ou alternância entre as posições – algo que Klein indicou, mas de forma 

não tão evidente em seus textos - como um fator fundamental ao desenvolvimento do 

psíquico saudável.  

No início do texto “Antes e depois da posição depressiva”, Britton (2003) cita 

um pequeno trecho de um poema de William Wordsworth (1984), algo que nos soa 
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como importante indicativo quanto ao conteúdo daquilo que ele deseja elucidar. Na 

epígrafe utilizada por Britton, Wordsworth nos fala de um “anseio por repouso que seja 

sempre o mesmo”, o que nos faz pensar num profundo desejo de permanência e 

acomodação. A aspiração de Woodsworth por um tempo narcísico infinito é o que 

Britton caracteriza como a dificuldade de viver uma posição equizo-paranoide pós-

depressiva, o que, no caso do poeta inglês, representa uma cristalização na posição 

depressiva.  

De acordo com as ideias defendidas pelo psicanalista inglês, e conforme 

veremos adiante neste capítulo, o que torna um psiquismo saudável e criativo é 

justamente a capacidade de abrir mão de um sentimento de segurança e certeza 

conquistados previamente para encontrar na incerteza e incoerência um novo estado 

psíquico sob a forma de reintegração. Vejamos as palavras de Britton sobre os 

desenvolvimentos teóricos de Bion da movimentação entre as posições: 

Se seguirmos as implicações de alternância que Bion postula de 

Ep <->D, e equacionarmos Ep e D com essas duas posições, 

então o movimento da posição depressiva para a posição 

esquizoparanoide, bem como o movimento contrário, deve ser 

visto como fazendo parte de um processo normal do 

desenvolvimento (BRITTON, 2003, p. 107). 

 

Britton, por sua vez, irá retomar a discussão sobre as posições de Melanie Klein 

e ampliá-la em um modelo teórico em que busca descrever o movimento dentro de cada 

uma das posições como parte de um desenvolvimento contínuo, cíclico, que perdura por 

toda a vida. Ele restringe a palavra “regressão”
9
 a um recuo na direção de uma 

organização patológica “que reitera o passado e se evade do futuro” (idem, p.110). 

A ideia de permanência e acomodação, e ainda de um funcionamento psíquico 

paralisado que “reitera o passado e se evade do futuro” nos faz lembrar do personagem 

Dorian Gray e de seu desejo de permanecer jovem e belo para sempre, uma forma de 

não aceitação da inexorável passagem do tempo - que marca o corpo e a mente, à nossa 

revelia -, e ainda a situação traumática vivida por Oscar Wilde, que resultou na 

                                                           
9
 No texto no qual baseamos parte do desenvolvimento deste capítulo, Ronald Britton faz uma 

significativa digressão sobre as formas que a palavra regressão foi utilizada por diversos teóricos da 

psicanálise para justificar sua escolha. 
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amputação de sua criatividade artística. Sobre essas duas personalidades emblemáticas, 

a saber, Dorian e Wilde, voltaremos a falar mais adiante. 

A ideia central do conceito elaborado por Britton (2003) é a distinção entre o 

movimento que é saudável e aquele que configura a patologia. Para isso, além de tomar 

de empréstimo a fórmula de Bion, a qual modifica significativamente, ele recorre ao 

conceito de organizações patológicas de John Steiner (1987) na forma de refúgios 

psíquicos (Steiner, 1993). 

Segundo Britton (2003), Bion é enfático quando afirma que é preciso que o 

sujeito se abstenha de se agarrar a tudo que lhe seja familiar para ir em direção de um 

estado mental semelhante à posição esquizo-paranoide. Isso implica pensarmos que esse 

sujeito deverá ser capaz de abrir mão da organização e coesão conquistadas na posição 

depressiva, para novamente enfrentar a posição esquizo-paranoide, cujo funcionamento 

é desorganizador, em contraste com a posição depressiva que tinha sido conquistada. 

Ele chama essa posição que se apresenta como uma possibilidade no horizonte psíquico 

de nova posição esquizo-paranoide ou posição pós-depressiva, utilizando a equação 

matemática Ep(n+1), para simbolizá-la.  

O modelo proposto por Britton (2003) ressalta a posição esquizo-paranoide pós-

depressiva na fórmula Ep(n+1). Esse estado psíquico pressupõe uma crise em que o 

indivíduo, já tendo alcançado a posição depressiva, se vê confrontado pelo fluxo 

contínuo de acontecimentos em seu mundo interno. A cada novo luto a ser elaborado, a 

cada novo conflito que se apresente para ser atravessado, o indivíduo deve perder a 

ordenação e a coerência da posição depressiva, para, transitoriamente, encontrar-se 

assolado pela insegurança e medo por não saber o que virá depois.  

A posição esquizo-paranoide pós-depressiva Ep(n+1) é decorrente de uma crise 

interna provocada por algum desconforto psíquico, pela emergência de material 

psíquico anteriormente evitado ou desconhecido. Não é ponto de chegada; ao contrário, 

representa um novo ponto de partida e pode ser pensada como uma terra desconhecida e 

aparentemente hostil a ser conquistada (BRITTON, 2003). 

Acreditamos que a elaboração e travessia da posição depressiva compreendem 

que o indivíduo tornou-se capaz de perceber e se relacionar com seus objetos de forma 

mais realista e menos idealizada, assim como também desenvolveu a capacidade de 
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distinguir entre o mundo interno e o externo e, além disso, deve ter ocorrido a 

transformação do superego arcaico implacável e cruel em um superego mais 

humanizado, o que pressupõe a formação de uma consciência moral benigna e o acesso 

ao simbolizar
10

 (BRITTON, 2003).  

Entretanto, o autor nos chama a atenção de que, na década de 1960, os textos 

kleinianos já indicavam que a posição depressiva não é um destino definitivo. Para ele, 

“deixar a coerência da posição depressiva para uma nova rodada de incertezas 

persecutórias e fragmentárias é necessário para o desenvolvimento” (BRITTON, 2003, 

p.112). 

É preciso que se estabeleça uma mobilidade, em que ocorra a alternância 

contínua entre as posições, a oscilação entre os estados psíquicos que devem ser fluidos 

e incessantes, tal o correr das águas em um rio. A necessidade inconteste dessa fluidez 

que nunca cessa leva-nos à conclusão, conforme os postulados de Britton (2003), que, a 

cada nova crise, para alcançar uma nova posição depressiva, é preciso regredir, 

transitoriamente. Para encontrar a possibilidade futura que se apresenta a nós na forma 

de uma esperança, de um vir a ser, se faz necessário perder a segurança e a certeza de 

tudo que foi previamente alcançado para abraçar um destino sempre desconhecido, 

incerto e, portanto, novo. 

Britton (2003) nos diz que, ao tentar não ir adiante e permanecer imóvel, 

paralisado, o psiquismo adoece. Para que exista um funcionamento psíquico saudável, 

capaz de amar, produzir e criar se faz necessário o movimento. Ele afirma que “é esse 

movimento para frente adentro da análise: da integração à desintegração, que deve ser 

seguido por uma reintegração” (idem, p. 113). Assim como no processo analítico, na 

vida temos de ser capazes, o tempo todo, de abrir mão de nossas crenças mais 

enraizadas para abrir espaço ao novo.  

Mais adiante, a fim de clarificar a teoria que está desenvolvendo, o autor nos 

orienta: 

No início existe a posição esquizo-paranoide infantil, que com o 

tempo, evolui para a posição depressiva infantil. Esse processo 

                                                           
10

 As capacidades que são desenvolvidas pela elaboração da posição depressiva infantil são tratadas com 

maior acuidade no capítulo “Sobre a experiência da perda, da dor e do luto”. 
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pode ser representado com Ep(1) -> D(1). Klein deixou claro 

que elas representavam estados psíquicos e modos de relação de 

objeto que repetidamente retornam através da vida em qualquer 

que seja a moeda corrente psíquica da ocasião. Designo a versão 

do momento presente em qualquer tempo dado por Ep(n) -> 

D(n); a versão destinada a ocorrer nalgum tempo futuro eu 

designo como Ep(n+1) ->D(n+1); n é um signo matemático que 

denota o número desconhecido de sequências Ep->D que levam 

até o momento presente. Pudesse ele ser conhecido, um número 

baixo para n indicaria alguém muito jovem, mentalmente 

deficiente, ou emocionalmente imaturo (BRITTON, 2003, p. 

113). 

 

O autor demonstra aqui que, no psiquismo em constituição, num período arcaico 

do desenvolvimento infantil, quando predominam as ansiedades paranoides e de 

aniquilamento, há a primeira posição esquizo-paranoide infantil representada pelo 

símbolo Ep(1). À medida que o bebê progride nas suas relações com os objetos, ele 

migra de Ep(1) para a D(1), que representa a primeira posição depressiva infantil. 

Ao destacar que, seja na forma de estados psíquicos ou relações de objeto, a 

movimentação entre as posições é renovada continuamente ao longo de toda a vida, e, 

para demarcar e distinguir quando se refere ao momento presente do momento futuro, 

ele também lança mão das fórmulas matemáticas. 

No modelo proposto por Melanie Klein, o movimento se desloca sempre da 

posição esquizo-paranoide (Ep) na direção da posição depressiva (D), e em cada novo 

ciclo, e por toda a sua trajetória de vida, o indivíduo irá deparar com novas posições Ep 

e D. 

Britton (2003) nos fala que o crescimento psíquico ocorre em ciclos contínuos 

de Ep(n) posição esquizo-paranoide normal no tempo presente para D(n) posição 

depressiva normal e na sequência para Ep(n+1)... até  D(n+1), que representa sempre 

um vislumbre, uma possibilidade de vir a ser. Toda vez que se alcança uma nova 

posição depressiva, Ep(n+1) se transforma em organização defensiva, ou seja, o que era 

pós-depressiva se torna pré-depressiva.  

A partir dessa breve exposição, acreditamos que fique mais claro porque Britton 

(2003) diz que, para se desenvolver, ou para continuar se desenvolvendo, o psiquismo 
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precisa regredir, desde que isso signifique um passo rumo ao desenvolvimento. Há um 

mecanismo transformador que se consuma a cada nova resolução. A crise então é a 

integração e aproximação da posição depressiva (de uma nova), conforme descrita na 

literatura psicanalítica. 

No entanto, há um tipo de regressão muito mais alinhado ao movimento de 

recuar na direção de uma organização patológica. Toda vez que o psiquismo se paralisa 

frente à possibilidade de perder a organização previamente alcançada, ele faz uma 

regressão, no sentido daquilo que Steiner (1993) nomeou de refúgio psíquico. Britton 

(2003) menciona Steiner em seu texto para enfatizar esse movimento que se dá na 

direção do adoecimento psíquico. Ele nos lembra que Ep(n+1) não significa uma 

travessia tranquila, ela vem sempre acompanhada de sofrimento e de um sentimento de 

que algo importante está sendo perdido, provocando em certos indivíduos uma profunda 

ansiedade pelo temor da desorganização interna que a crise da Ep(n+1) demanda. Em 

outros indivíduos, a regressão provocada pela crise da posição esquizo-paranoide pós-

depressiva provoca orgulho e inveja. As regressões patológicas, conforme expostas por 

Britton (idem), recebem o nome de (via)D para refúgio psíquico quase-depressivo e 

(via)Ep para refúgio psíquico quase-esquizo-paranoide. 

Ao evocarmos o personagem Dorian Gray do romance escrito por Oscar Wilde, 

talvez possamos inferir que o jovem e belo dândi, com seu anseio por prazer 

ininterrupto e permanência num tempo narcísico infinito, fez uma regressão radical, 

erigindo para si um refúgio psíquico na forma de uma fortaleza impenetrável e 

dissociada da realidade externa. Talvez tenha permanecido numa regressão tipo (via)Ep, 

utilizando maciçamente mecanismos de defesa mais arcaicos, além de estabelecer 

relações de objeto extremamente idealizadas e parciais. 

Oscar Wilde, por sua vez, nos parece alguém que não conseguiu seguir em frente 

para conquistar uma nova posição depressiva D(n+1) - ou melhor, não foi capaz de 

elaborar uma crise Ep(n+1). Há fortes indícios de que tenha permanecido atrelado a seu 

antigo sistema de crenças, o que provavelmente foi um dos fatores que o impediu de 

concluir o trabalho de luto que possibilitaria a retomada da sua criatividade. 

Enquanto esteve preso cumprindo pena pela condenação por “flagrante 

indecência” (FRANKEL, 2013), Wilde escreveu uma extensa carta ao seu amante 
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Alfred Douglas. Todos os dias ele recebia uma folha de papel a qual preenchia 

completamente com letra miúda, e que resultou no livro “De Profundis e outros escritos 

do cárcere”, obra publicada postumamente, em 1905. Nesse escrito, ele oscila entre a 

lamentação queixosa e ressentida e uma resignação, com um profundo sentimento de 

culpa; primeiro, por ter se deixado enredar no envolvimento amoroso que o levou à 

decadência pública e pessoal, e em dado momento chega a declarar-se merecedor 

daquela pena. Pelo fato de ter sido capaz de produzir enquanto vivia seus dias no mais 

profundo abatimento físico, moral e psíquico, isto nos faz crer que, com esse gesto, ele 

desenhava o embrião de uma travessia psíquica na forma do processo de luto que era 

fundamental para integrar sua experiência de sofrimento à sua capacidade de criar. 

Após ser libertado, ele ainda escreve duas cartas para o editor do Daily 

Chronicle, um importante jornal de sua época, para relatar a forma desumana com que 

eram tratados os presos dentro das prisões inglesas e faz sugestões de melhorias. A 

primeira foi motivada pela notícia da demissão de um carcereiro que havia dado 

biscoitos a uma criança faminta que cumpria pena na mesma prisão que Wilde. Na 

segunda, ele dá prosseguimento a uma lista das reformas necessárias ao sistema 

prisional inglês. Essas duas cartas estão contidas na obra póstuma supracitada do 

escritor. Depois disso, o gênio criativo de Wilde não produz mais nada. 

Será que Wilde alimentou em seu íntimo a ilusão de que poderia recobrar seus 

ideais de outrora, na forma de seu antigo estilo de vida? Ou quem sabe a dor da perda de 

todas as coisas valiosas para ele, o que inclui sua dignidade e a admiração do público 

que o aplaudia, e mais ainda, o direito de ver os próprios filhos, o tenham lançado num 

abismo escuro e de onde ele não teve forças para sair? Nunca saberemos. O que num 

primeiro momento podemos supor é que sua paralisia criativa pode ter sido decorrente 

não apenas de uma série de intensos incidentes traumáticos, conforme citados acima, 

mas, acima de tudo, da reverberação destes em seu mundo interno, o que o levou a um 

excesso de dor, frustração e desamparo.  

Esse conjunto de fatores – representados no mundo externo pela humilhação 

pública e todas as perdas sofridas por ele, a condenação e a prisão – fizeram eco em seu 

psiquismo numa intensidade tão violenta, que podem ter reativado um objeto mau 

poderoso que até então vivia adormecido em seu mundo interno arcaico, desfigurando 
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as imagens internalizadas de segurança, satisfação e amor na forma de seus objetos bons 

internos, e que, aparentemente, não foram suficientemente fortes para favorecer que ele 

suportasse e atravessasse a crise Ep(n+1) que se configurou em seu horizonte psíquico.  

Chegar ao outro lado da ponte que o separava de tudo aquilo que foi perdido 

significava abrir mão de seus antigos ideais para abraçar outros novos, na forma da 

conquista de uma nova posição depressiva. 

Para ilustrar melhor as movimentações possíveis entre as posições, parece-nos 

relevante, recorrer aos exemplos clínicos descritos por Britton (2003) em seu texto 

sobre a posição equizo-paranoide pós-depressiva. Nesses dois casos relatados, o autor 

busca demonstrar duas vias de regressão, uma mais rápida e a outra mais grave, tanto 

por sua extensão quanto por sua duração.  

No primeiro caso clínico, a que chamaremos de A, ele fala de uma paciente em 

quem as oscilações entre as posições se dão de forma razoavelmente rápida dentro do 

curto espaço de tempo entre as sessões de análise. Em alguns momentos, ele assinala a 

alternância dentro de uma mesma sessão analítica. 

A crise inicial nessa análise se dá justamente no ponto entre a posição depressiva 

para a esquizo-paranoide pós-depressiva, ou seja, de D para Ep(n+1). 

Após uma experiência de insight próxima ao final da sessão, A vai embora num 

estado reflexivo. Na sessão seguinte, chega atrasada e reclamando sobre uma nova 

colega de trabalho com quem teria de dividir a mesma sala. Essa nova colega 

provocava-lhe um profundo incômodo, pois, para A, as coisas que possuía eram de 

extremo mau gosto, enquanto as suas próprias coisas eram consideradas “boas e 

agradáveis” (p.117). 

Britton descreve essa primeira parte da sessão como uma movimentação de uma 

posição depressiva D(n), o estado em que a paciente saíra na sessão anterior, para uma 

posição esquizo-paranoide pós-depressiva Ep(n+1), a partir da queixa trazida, de forma 

que esta denotava uma organização mais paranoide.  

De início, o autor faz uma interpretação que parece acertar em cheio uma 

camada mais profunda da questão trazida pela paciente, quando diz: 
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Quando há diferença de gosto e quando os objetos não 

familiares são introduzidos por outra pessoa há um problema 

não só quanto ao espaço físico, mas quanto ao espaço mental 

compartilhado. E, afinal de contas, de quem é o espaço mental? 

(BRITTON, 2003, p.117). 

 

Parece que, ao deparar com o novo, o diferente, o inesperado e, sobretudo, o 

desconhecido, a paciente é deslocada de seu estado de coesão interna anterior, 

alcançado por uma posição depressiva, sendo lançada para dentro de um processo de 

reorganização interna, motivado pela situação de incerteza e pelo contato com algo que 

não lhe é familiar. Britton (2003) considera que as suas interpretações da sessão anterior 

foram vividas com o desconforto que ela descreve, referindo-se à nova colega de 

trabalho, e afirmando a sua confusão a respeito do espaço mental; afinal, de qual seria a 

origem do insight, a quem atribuir a sua autoria: ao analista ou a ela própria? 

Entretanto, a interpretação de Britton (2003) provoca na paciente um movimento 

regressivo em que ela manifesta com mais intensidade um sentimento de 

persecutoriedade e fragmentação. Ela parece ter dado um passo atrás na direção de 

Ep(n), ou seja, da posição esquizo-paranoide. O psicanalista então leva a questão de fora 

para dentro do setting analítico, fazendo uso da transferência e apontando que toda vez 

que ele introduzia qualquer elemento novo sem aquiescência de A, este era sentido por 

ela como algo estragado. Dessa vez, a paciente aparentemente aceita a intervenção do 

analista, manifestando algum sentimento de remorso e autoacusação. Nesse momento, o 

autor nos assinala uma movimentação de Ep(n) para D(n), com a paciente num estado 

reflexivo. 

Há um breve silêncio seguido por uma fala do analista que diz à A que ela não 

percebe a sua própria descrença de que a análise possa fazer algo por ela (idem, p.118). 

A paciente faz uma pausa, para, em seguida, concordar com ele. Vejamos o que A diz: 

“É surpreendente... eu nunca percebi isso. Como é que o senhor percebeu que eu pensei 

isso? Eu não sabia... Como é que a gente faz isso? Nunca me ocorreu; eu não 

compreendo inteiramente, mas é verdade” (BRITTON, 2003, p.118). Na sequência 

desta fala, Britton nos conta que ela aparentemente submerge em pensamentos. Uma 

constatação inteiramente nova se apresentara e esta descoberta na forma de um insight 

empurrou-a na direção da posição esquizo-paranoide pós-depressiva. 
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É importante ressaltar aqui que esses avanços e retrocessos da paciente estão 

acontecendo dentro de uma mesma sessão analítica. Ao contrário do que possamos 

pensar num primeiro momento, a oscilação entre as posições, conforme demonstrada 

pelo autor, pode acontecer o tempo todo dentro da análise e também na vida cotidiana 

dos indivíduos. A paciente A avança de D para Ep(n+1) para depois entrar numa rápida 

regressão que Britton (2003) irá considerar como (via)D até o ponto de reencontrar a 

posição depressiva. 

Mais para o fim da sessão, a paciente A parece conseguir ter acesso a um exame 

mais profundo dos motivos de seu desconforto psíquico. “Eu me lembro agora por que 

me atrasei. Na verdade, eu não queria vir. Estava com muito ódio do senhor antes de vir 

hoje” (idem, p.119). Esse comentário precede o acesso da paciente a uma memória 

muito antiga, pertencente a sua vida psíquica infantil. Ela fala de uma mãe “intrusiva e 

impenetrável” a quem tinha odiado quando criança. Mas agora ela conseguia sentir 

culpa ao reconhecer o estado depressivo crônico da mãe, o que, possivelmente, tinha 

sido o que a fizera perceber a mãe como impenetrável.  

Sentindo-se confiante após um período pensativa, a paciente sai da sessão num 

estado mental que Britton descreve como D(n), uma mistura de dor, confiança e 

esperança que nos faz crer na possibilidade de novos insights. 

Há mais detalhes na descrição desse caso clínico no texto de Britton, mas, para 

nós, o que interessa é demonstrar a regressão que se instala como processo favorecedor 

de novos ciclos de desenvolvimento. Nas palavras de Britton (2003, pp.119-120): 

Desenvolvimentos ulteriores implicavam que paciente e analista 

teriam de se defrontar com novas incertezas na análise e com a 

necessidade renovada de abdicar da coerência de D(n) pela 

incoerência de Ep(n+1). Isso novamente iria se mostrar difícil. 

Desse modo, deveria haver novos ciclos de desenvolvimento e 

regressão, os quais, para usar um outro velho termo, eu chamaria 

de elaboração.  

 

O segundo exemplo apresentado pelo autor nos mostra os passos de uma 

regressão grave e prolongada. Esse paciente, a quem chamaremos de B, encaixava-se na 

descrição feita por Rosenfeld (1965, apud Britton, 2003) de pacientes narcisistas de 

pele fina.  
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B estava em análise há um tempo considerável e, depois de muitos anos em um 

processo analítico cheio de dor e violência, ele se encontrava imbuído de um estado 

mental de culpa, remorso e tristeza. Nutria uma viva curiosidade a respeito de seu 

analista, com quem se relacionava de forma ambivalente. 

Certo dia, B faz uma descoberta que o mergulha num estado mental de profunda 

regressão. Sem querer, descobre a identidade de outro paciente – tratava-se de alguém 

que pertencia a seu campo de atuação profissional e, para seu dissabor, era muito mais 

bem estabelecido publicamente que ele. Isso foi o suficiente para lançá-lo num estado 

de profunda irritação, como se aquela descoberta representasse o nascimento de um 

irmão que viria a destruir sua fantasia de ocupar um lugar especial entre os pacientes do 

analista. Essa descoberta, que o lançou na posição Ep(n+1), ligava-se a uma situação de 

sua infância, quando acreditava possuir um status especial junto a sua família antes do 

nascimento de um irmão mais jovem. 

Mas o autor nos afirma que isso poderia ter acontecido a qualquer um, e nos 

coloca diante da seguinte questão:  

Será possível mover-se adiante para uma nova resolução, por 

enquanto ainda inimaginável, que incorpore os novos fatos 

naquilo que eu chamei D(n+1), nalguma posição depressiva 

futura? Ou é provável que ocorra uma regressão a uma 

organização patológica e, em caso afirmativo, por quanto tempo 

ela persistirá? (BRITTON, 2003, p. 120). 

 

O que ocorre neste caso é uma regressão a organizações patológicas mais 

primitivas, algo que Balint (1968, apud BRITTON, 2003) chamou de regressão 

maligna. Ao deparar com a descoberta de que não ocupava um lugar especial na relação 

com o seu analista, B entra num processo de regressão tão radical, que passa a 

manifestar sintomas que denotam um estado mental marcadamente melancólico, com 

autoacusação e autodesprezo, em que defesas muito arcaicas são acionadas. Ele se perde 

entre os fragmentos de todas as suas crenças anteriores. Sentia-se abandonado e 

desprezado por seu analista. Britton considera a regressão do paciente como do tipo 

(via)D, uma posição depressiva malograda do tipo melancólica e não a posição 

depressiva que representa uma verdadeira elaboração de conflitos. 
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O autor observa que, ao se encontrar em semelhante estado mental, algumas 

possibilidades poderiam se realizar: o paciente entrar em um significativo trabalho de 

elaboração psíquica até chegar ao ponto de mover-se para uma verdadeira posição 

depressiva. Outra possibilidade seria desenvolver uma depressão crônica, ao evitar sair 

de onde se encontrava (via)D, alimentando o seu estado de masoquismo moral. Ainda 

uma outra possibilidade, com o paciente permanecendo na zona de masoquismo moral e 

produzindo uma reversão maníaca de papéis, tornando-se uma pessoa superior e cheia 

de desprezo por aqueles a quem consideraria inferiores, pelo uso maníaco da 

identificação projetiva (BRITTON, 2003). 

Nada disso ocorre, e o paciente segue funcionando entre organizações 

melancólicas e maníacas que não se sustentam. A regressão acontece de forma ainda 

mais radical, levando-o para uma organização paranoide do tipo (via)Ep, pois não era 

capaz de suportar nem a autorreprovação melancólica, nem alcançar a superioridade 

maníaca. 

A partir desse ponto, B passa a colocar o analista e a análise no banco dos réus. 

Parece assumir as características de um implacável superego arcaico. A organização 

defensiva cumpria um circuito no qual, ao sair do modo acusador para ocupar o lugar de 

uma persecutoriedade generalizada, o paciente passava a um estado de preocupação 

com o analista e reavaliação de si mesmo. No entanto, sua movimentação na direção de 

uma posição depressiva fracassava assim que ele começava a se comparar ao analista, e 

também a outros pacientes imaginários.  

Segundo Britton (2003, p. 122), o paciente permaneceu nesse estado mental por 

bastante tempo: 

Vergonha e humilhação substituíam, então, a culpa e o remorso; 

a restauração do orgulho tomava precedência com respeito à 

reconciliação, fazendo-o mover-se de volta para sua organização 

paranoide, (via)Ep, para mais uma rodada de ressentimentos. 

 

Há nesse segundo exemplo clínico descrito pelo autor uma cronicidade da 

organização patológica, o que nos faz pensar na existência de uma paralisia psíquica na 

forma de um obstáculo que impede o indivíduo de seguir adiante no curso de seu 
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desenvolvimento, já que B se mantém preso a um circuito repetitivo que sempre o faz 

retroceder à organização patológica (via)Ep. 

Relembrando as palavras de Bion (apud BRITTON, 2003), quando afirma que a 

alternância entre as posições pode ser muito curta, como nos estágios finais de uma 

análise, mas também pode se prolongar durante muito tempo, Britton (2003) nos 

oferece os dois exemplos clínicos supracitados para ampliar nossa compreensão do seu 

modelo teórico de movimentação entre as posições.  

É possível apreender o quanto as regressões muito longas, complicadas e 

repetitivas afastaram o paciente B da linha de desenvolvimento. 

Embora em Ep(n+1) certas funções associadas com a posição 

depressiva estejam temporariamente perdidas, eu  não a encaro 

como regressão e sim como transição. Reservei o termo 

“regressão” para descrever o recuo para uma organização 

patológica, que pode acontecer num modo esquizo-paranoide 

(via)Ep ou num modo depressivo, (via)D (BRITTON, 2003, 

p.123) 

 

D(n+1) não é um estado de mente consumado, mas uma esperança baseada na fé 

de que futuros desenvolvimentos trarão coerência e significado.  

A seguir, mencionamos as análises feitas pelo autor da trajetória dos gênios 

criativos dos poetas William Wordsworth e Rainer Maria Rilke. Britton (2003) nos 

apresenta sua interpretação das imbricações entre a vida e a obra dos artistas, o que nos 

ajuda a pensar, com mais clareza, os meandros da movimentação entre as posições 

como princípio de saúde mental e favorecedor da criatividade, de um lado, e a 

estagnação e paralisia criativa do outro. A discussão sobre os caminhos da capacidade 

criadora desses dois poetas nos reconduzem ao tema do luto impedido que paralisou a 

criatividade artística e intelectual de Oscar Wilde.  
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4.2. Wordsworth: a criança bem-aventurada e o desejo de permanência 

 

Nossa proposta desde o início desta pesquisa é fazer uso do romance “O Retrato 

de Dorian Gray”, sobretudo de seu personagem principal, e de fragmentos da vida do 

escritor Oscar Wilde – em especial os eventos traumáticos que desencadearam o 

bloqueio de sua criatividade – para fazer um exercício de interpretação psicanalítica, a 

fim de pensarmos a importância do trabalho do luto em estreita conexão com a 

capacidade de criar. Compreendemos que a elaboração da posição depressiva significa 

desenvolver capacidades novas de simbolizar e transformar angústias, fazer reparações 

simbólicas que permitem criar, e nesse sentido, acreditamos, que foi exatamente a falta 

desta elaboração que inibiu a criatividade de Wilde. 

Como já anunciamos na introdução a partir das ideias de Melanie Klein, Britton 

(2003) afirma que resolvemos o Complexo de Édipo elaborando a posição depressiva e 

resolvemos a posição depressiva elaborando o complexo de Édipo. Nenhuma das duas 

elaborações é jamais terminada e ambos têm de ser retrabalhados em cada nova situação 

de vida. Esse ponto parece-nos um fator decisivo, ao analisarmos os encontros e 

desencontros de Oscar Wilde com a sua criatividade artística, pois pensamos que, em 

conexão com a resolução do Complexo de Édipo arcaico, a travessia das primeiras 

posições depressivas fornece ao psiquismo a capacidade para elaborar os contínuos 

lutos que enfrentaremos durante toda a vida, e também formam a base para a 

manifestação da criatividade. É desta perspectiva que daremos prosseguimento à nossa 

análise e discussão daquilo que impede ou favorece o trabalho criativo, em conexão 

com o trabalho do luto. 

Ronald Britton (2003) trabalhou na interface da psicanálise com a literatura, 

quando analisou a obra de William Wordsworth no texto “Wordsworth: a perda da 

presença e a presença da perda” e também a de Rainer Maria Rilke, no texto “Ansiedade 

existencial: as Elegias de Duíno de Rilke” considerando as imbricações entre a 

produção artística literária e a vida desses dois autores, para discutir aquilo que favorece 

ou impede o trabalho criativo, e de como o mundo interno desses artistas se projeta em 

suas criações. 
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William Wordsworth é considerado, junto com Samuel Taylor Coleridge, um 

dos grandes poetas românticos ingleses. Ele tornou-se conhecido em seu tempo por sua 

escrita poética sublime e criativa, mas também por uma inquietação que se manifestava 

na forma de um espírito impetuoso e revolucionário. Por conta de suas singulares 

características, transformou-se no modelo de toda uma geração de poetas ingleses que 

acompanharam desde sua juventude o gênio brilhante, sensível e visionário, dono de 

uma intuição capaz de antecipar, nos versos de sua poesia, algumas das importantes 

descobertas psicanalíticas do século XX (BRITTON, 2003). 

Com o passar dos anos, no entanto, à medida que conquistava o reconhecimento 

público por seu trabalho, parece ter encontrado um estado mental que o modificou a 

ponto de seus frequentes admiradores se sentirem traídos. Não que o poeta tivesse 

deixado de produzir versos de qualidade artística e técnica, mas, ao chegar à 

maturidade, a genialidade artística de Wordsworth empalidecera. Ele fora referido por 

um de seus contemporâneos, em seu tempo de juventude, como “grande e venerável 

personalidade”, “persona poética e política de inovador revolucionário” e ainda 

“modelo de vida e de morte!”
 11

 (BROWNING, 1845, pp. 60-1 apud BRITTON, 2003, 

p.187). 

Seguindo a trajetória da escrita do próprio Wordsworth, é possível vislumbrar, 

desde o seu período de maior criatividade, uma antecipação da perda gradual de seu 

espírito inovador de outrora. Quando afirma que “(...) Durante o dia ou à noite, as coisas 

que eu via agora não vejo mais” (WORDSWORTH, 1984, p. 297), é como se o poeta 

tivesse perdido a alegria a que antes, supostamente, teria livre acesso. Mais que isso, 

podemos dizer que o brilho que iluminava seu horizonte psíquico como uma chama 

incandescente que brota desde dentro, impelindo-o a criar de maneira original, 

extinguia-se pouco a pouco. 

Mas o que pode ter acontecido na trajetória de vida do poeta inglês a ponto de 

modificar seu estilo de escrita, afastando-o da criatividade visionária que o imortalizou 

perante seus contemporâneos?   

                                                           
11

 Nós que o amamos, o seguimos, o honramos,/ Vivemos sob seu olhar terno e forte,/Aprendemos sua 

grandiosa linguagem, pegamos seu sotaque cristalino,/Fizemos dele nosso modelo de vida e de morte! 
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Britton (2003) nos informa que, em 1802, aos trinta e dois anos de idade, 

enquanto escrevia os versos em que manifesta um possível esmaecer de sua alegria, 

Wordsworth passava por um momento decisivo em sua vida. Naquele momento, havia 

ficado noivo de uma jovem, Mary Hutchinson, com quem viria a se casar, e tinha planos 

de ir à França – lugar onde “vivera de paixão e revolução” dez anos antes – encontrar-se 

com outra moça, Anette Vallon, com quem mantivera um relacionamento e tivera uma 

filha, a qual, só então, iria conhecer. Esse reencontro motivado pela iminência do 

casamento, num lugar repleto de lembranças significativas, marcava uma ruptura 

importante, um luto de uma identidade e um estilo de vida, para abraçar outros ideais e 

valores. 

Sem dúvida esses eventos externos, com suas implicações 

emocionais imediatas, desempenharam um papel nos versos, que 

são tão expressivos de um passado perceptual perdido. Contudo, 

há abundantes evidências de que processos internos mais 

básicos estavam em questão (BRITTON, 2003, p.189).  

 

 A perda da criatividade artística experimentada por Wordsworth não pode deixar 

de nos lembrar o que aconteceu com Oscar Wilde, embora existam grandes diferenças 

entre os momentos vividos e as experiências emocionais de ambos.  Cremos que o 

decisivo foi o mundo psíquico dos dois autores, que se viu profundamente abalado por 

circunstâncias exteriores de cunho traumático em diferentes níveis, levando ao bloqueio 

da capacidade de criar.   

Mas voltemos ao relato de Britton a respeito do poeta inglês. Ele nos diz que “é 

quando a presença da perda desaparece de sua poesia” que algo da sua genialidade 

criativa aparentemente está perdida (2003, p.189). Parece-nos que, ao evocar o 

sentimento de perda através da sua poesia, ele estaria em contínuo processo de 

elaboração dos lutos pelas perdas sofridas ao longo da vida. Esse movimento de 

sublimação, na forma de uma transformação da dor em narrativa, pode ser pensado 

como um grande facilitador de sua criatividade. 

O que aconteceu na vida de Wordsworth que determinou uma presença tão 

significativa da experiência de perda? Ele perdera a mãe aos cinco anos, sentindo-se 

muito abandonado por ela, e depois veio a morrer o pai, quando tinha oito anos.  Esses 

acontecimentos fizeram com que se ligasse profundamente à irmã Dorothy, 
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provavelmente uma figura que substituiu essas perdas. Mais tarde, a forte conexão do 

poeta a Coleridge acabou unindo os dois e Dorothy, em um triângulo afetivo e 

intelectual de grande importância para Wordsworth.   

De outro lado, por volta de 1802, outras ligações vieram se somar a estas. Ao 

preparar-se para o casamento com Mary Hutchinson, sentiu-se muito culpado de estar 

abandonando Anette Vallon,  a namorada francesa de dez anos antes, com quem tinha 

tido uma filha. Resolveu então voltar à França e visitar a filha que não conhecera. A 

antiga namorada e também a noiva inglesa eram duas mulheres que abalavam a relação 

que o mantinha tão unido a sua irmã e ao amigo Coleridge, com quem formava uma 

espécie de “trindade poética”.  

Três anos depois deste período de turbulência emocional, aos trinta e cinco anos, 

já casado e vivendo na companhia de Mary Hutchinson e de Dorothy, Wordsworth 

entrou em uma crise da meia idade. Suas ansiedades depressivas foram mobilizadas em 

virtude desse importante momento de transição psíquica, que significava ter de abrir 

mão dos ideais da juventude que anunciavam um futuro perfeito, para aceitar um 

presente imperfeito, com aquilo que era possível realizar.  

Segundo Elliott Jacques (1968), a crise da meia idade que acomete homens 

importantes na metade ou ao final dos seus trinta anos pode ter diferentes resultados 

para o trabalho criativo destes. Do lado negativo, pode ocorrer uma estagnação do 

processo criativo; do lado positivo, a crise representaria para alguns o disparador para 

um aprofundamento desse trabalho. O autor defende que, ao reconhecer que metade de 

sua vida já fora vivida, e mobilizadas as angústias de perda características da posição 

depressiva, o indivíduo se veria envolvido numa espécie de regressão a uma posição 

anterior (pré-depressiva), num processo de elaborar novamente a posição depressiva 

infantil, que, uma vez concluída, tornaria viável a continuidade e renovação do trabalho 

criativo; mas, em caso de fracasso, isto levaria à deterioração do caráter e também ao 

bloqueio da criatividade. 

Contudo, é preciso ressaltar que, diferentemente do que Jacques (idem) sugere, 

Britton defende a ideia de que não é revisitar a posição pré-depressiva que estaria 

associada à crise da meia idade, mas, em lugar disso, o conflito seria ter de renunciar à 

crença coerente e à estabilidade interna já alcançadas nas elaborações da D(n), em troca 
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de novas incertezas, naquilo que denominou de posição esquizo-paranoide pós-

depressiva, ou Ep(n+1). Não é um retrocesso na direção de rever uma posição anterior, 

ao contrário, significa um movimento para frente, envolvido num estado de incerteza 

que favorecerá a conquista de uma nova posição depressiva. 

Desta forma, acreditamos que o que ocorreu foi que a criatividade de 

Wordsworth se viu diminuída pela chegada da meia idade na fronteira não da posição 

depressiva, mas da posição pós-depressiva. Britton (2003) afirma que a dificuldade do 

poeta foi em confrontar-se com a mudança e a incerteza - quando seu mundo poético se 

fragmentou uma vez mais e com um movimento defensivo mais evidente, direcionou-se 

para um refúgio psíquico de crença coerente e certeza moral, o que caracteriza uma 

cristalização da posição depressiva (idem). 

Vejamos o que o psicanalista tem a nos dizer sobre isso: 

Sugeri que problemas em abrir mão da posição depressiva 

alcançada e sustentar a posição pós-depressiva é que iriam 

provavelmente sufocar a sua criatividade. Emocionalmente 

precoce, ele parece ter-se referido à sua crise da meia idade em 

seus versos a partir dos vinte e oito anos (BRITTON, 2003, p. 

207). 

 

E mais adiante, esclarece: 

 

Wordsworth mergulhou em uma crença religiosa convencional 

que ele podia partilhar com a mulher, amigos e vizinhos. O 

radicalismo desassossegado da sua juventude deu lugar a 

convicções acomodadas e a imperativos morais. O amante 

romântico se tornou o pai vitoriano. A perda da presença tinha 

se dado antes; a presença da perda foi brilhantemente articulada 

por um tempo na sua poesia, mas aí também ela se perdeu em 

uma acomodação reasseguradora que deve ter parecido 

irresistível para alguém que sofreu tanto e que teve tantas 

mudanças indesejadas (idem, p.208). 

 

Nos escritos mais antigos de Wordsworth, mais precisamente os dos idos de 

1799, quando ele contava cerca de vinte e nove anos, é que encontramos alguns dos 

achados preciosos que demonstram de forma mais crua e espontânea a profundidade de 
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seu talento criativo. Wordsworth deseja investigar as origens da sensibilidade poética, e 

para tanto, mergulha nas profundezas da própria subjetividade para dar voz às suas 

percepções de um período muito remoto de sua vida. É justamente nesses escritos, que 

ele nos apresenta a uma série de antecipações de conceitos psicanalíticos que só seriam 

desenvolvidos no século XX.  

Mas, em 1804, ele já nos antecipa seu anseio por algum tipo de permanência, 

quando proclama em seus versos: “Esta indomada liberdade produz-me cansaço;/                                                             

Sinto o peso dos desejos ao acaso./ Minha esperança não mais mudará de nome,/ Aspiro 

por um repouso que jamais se consome” (WORDSWORTH, 1984, p. 296 apud 

BRITTON, 2003, p.192). 

Um contraste significativo se exprime nesses versos, quando comparados a uma 

passagem da primeira versão de “O Prelúdio”, escrita em 1799, em que o poeta afirma 

que, para sobreviver, a potência poética e o insight humano precisam estar em contínua 

luta, resistindo ao que ele chamou de “ação comum do mundo” (WORDSWORTH, 

1979, p. 24 apud BRITTON, 2003, p.192). 

É importante ressaltar que, na primeira parte do “O Prelúdio”, Wordsworth nos 

apresenta uma autobiografia psíquica para dar conta de sua percepção do 

desenvolvimento psíquico infantil, desde as formações mais arcaicas do psiquismo até 

as relações de objeto, passando pela latência até chegar à adolescência.  

Ali, ele nos revela aquilo que Klein (1957, apud BRITTON, 2003) nomeou de 

“memórias em sentimentos” transfiguradas na mais sublime poesia. Em um trecho de 

pouco mais de quarenta linhas, ele vai narrando sua saga de “abençoada e tenra 

criança”, um bebê afortunado que “recolhe paixão dos olhos maternais”. Uma criança 

bem-aventurada e muito investida de amor e expectativas, que, possivelmente, sofreu 

com intensidade a violência da perda de seu objeto de amor quando contava cerca de 

cinco anos. Uma perda significativa que foi sendo elaborada através da criatividade 

poética e que nos possibilita afirmar que todas essas elaborações da juventude foram 

bem sucedidas. O empalidecer da criatividade se deu mais tarde, depois de casar-se e 

tornar-se um reconhecido poeta vitoriano, quando a exigência de elaborar perdas parece 

ter se extinguido nele, como se as primeiras elaborações tivessem sido suficientes, 

propiciando uma cristalização da posição depressiva já elaborada.    
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Britton (2003, p.197) afirma que o bebê introjeta os sentimentos que a mãe tem 

por ele, de forma que eles se transformam em uma “fonte de força dentro da própria 

mente do bebê e acendem o seu entusiasmo pelo mundo ao redor”. E mais adiante: “As 

qualidades da mãe amada tingem todos os objetos e todos os vínculos com eles através 

de todas as modalidades” (idem, p.197). 

O bebê, uma vez equipado com as capacidades desenvolvidas pela elaboração da 

posição depressiva, torna-se capaz de animar o mundo externo com significados, e se 

beneficiar da experiência que extrai do contato com esse mundo. Isso representa a 

capacidade de formar símbolos, que é base de toda a sublimação e todo o talento, e 

também, da relação do sujeito com o mundo externo e com a realidade em geral 

(KLEIN, 1930). 

O espírito, ou a sensibilidade poética seria para Wordsworth, portanto, a 

transformação das qualidades do objeto amado introjetado, na forma de um manancial 

de amor, conforto e segurança, e pela simbolização desses objetos no mundo externo. 

Sobre a importância da formação de símbolos no desenvolvimento psíquico 

individual e como fonte de acesso à sublimação e aos processos criativos, Hanna Segal 

(1957, p. 168)
12

 nos oferece uma importante contribuição quando afirma que:  

O símbolo propriamente dito (...) é sentido como representando 

o objeto. (...). Surge quando os sentimentos depressivos 

predominam sobre os sentimentos esquizo-paranoides, quando a 

separação do objeto, a ambivalência, a culpa e a perda podem 

ser vivenciadas e toleradas. O símbolo é usado não para negar a 

perda e sim para superá-la.  

 

O símbolo se encontra na fronteira entre a realidade psíquica e a material. Na 

forma de uma metáfora, representa o fluxo entre o real e o ideal. Se o objeto perdido 

não é experimentado como algo que falta, como a presença da perda, ele é sentido 

como a presença de algo – algo temido, algo de que se tem que fugir (SEGAL, 1957). 

Não é nosso intuito aqui aprofundar e analisar a obra de Wordsworth, nem a de 

Rilke, de quem falaremos com maior vagar mais adiante. O que nos interessa é tomar de 

empréstimo as discussões levantadas por Britton (2003) acerca desses dois artistas, para 

                                                           
12

 “Notas sobre a formação de símbolos”, Hanna Segal (1957) citada por Britton, 2003 p.199. 
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iluminar nossa análise a respeito de nosso objeto de pesquisa. Queremos demonstrar 

como a estagnação e a fixidez psíquica podem tornar-se disparadores do bloqueio 

criativo, ao passo que o seu contrário, no caso, a fluidez e o movimento entre as 

posições de forma contínua e cíclica são favorecedores de várias capacidades, entre elas 

o simbolizar pela criação artística.  

A crise interna de Wordsworth se configurou na fronteira da posição depressiva 

com a posição esquizo-paranoide pós-depressiva. Isso nos faz lembrar novamente a 

experiência de Oscar Wilde quando, ao sair da prisão, percebe que será preciso 

recompor a seu mundo externo e interno, que, pela violência dos traumas sofridos, 

haviam sido dilacerados.  

Se os eventos externos e suas implicações emocionais imediatas desempenham 

um papel importante na vida e no trabalho dos escritores, ao mesmo tempo, dão-nos 

indícios que algo mais está em jogo. Nisto estamos de acordo com Britton (2003) 

quando pensa que, embora os traumatismos ocorridos no mundo externo sejam 

inegáveis em sua força e potência, “há abundantes evidências de que processos internos 

mais básicos estavam em questão” (BRITTON, 2003, p.189)  

Aparentemente, quando seguimos Wilde através da escrita de “De profundis e 

outros escritos do cárcere”, nos damos conta de que, com essa produção, ele divisava 

um trabalho de elaboração e travessia de inúmeros lutos necessários para que fosse 

recomposto seu equilíbrio psíquico. Contudo, o que acontece depois de ter sido 

libertado e de inúmeras tentativas de voltar a escrever é que o escritor irlandês se vê 

completamente destituído de sua capacidade criadora.   

De forma análoga a Wordsworth, Wilde tinha pela frente um novo e difícil 

trabalho de elaboração para que pudesse integrar em seu psiquismo as experiências de 

perda e dor. Sobretudo esse trabalho implicava na capacidade do artista de mudar de 

posição, deixando para trás suas crenças e antigos ideais para reinventar, quem sabe, a 

própria identidade enquanto indivíduo e artista na forma de um novo estilo literário e 

também na sua forma de viver.  

O que sabemos através das fontes consultadas é que o escritor Wilde retoma seu 

antigo laço afetivo com lorde Alfred Douglas e busca se cercar de todas as condições 

que julga necessárias para que o processo criativo aconteça. Mas deixa de fora o 
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elemento mais importante e que daria nova substância a suas produções literárias: a sua 

experiência de sofrimento. 

De outro lado, no caso do poeta inglês:   

A verdadeira imaginação, celebrada e buscada (...) por 

Wordsworth (...) é a transcendência do indivíduo à sua 

experiência de perda, por meio da reparação simbólica. Isto, 

portanto, inclui necessariamente um elemento de perda, que vai 

colorir os prazeres da renovação que surgem da descoberta de 

uma nova versão simbólica. (...) Wordsworth encontra uma voz 

para a posição depressiva que fala por todos nós e a todos nós 

(BRITTON, 2003, p. 207). 

 

  No artista criativo deve existir uma disposição contínua para renunciar ao 

previamente conquistado e se mover de um estado de segurança e certeza, na forma de 

uma conquista da posição depressiva normal, para mais uma rodada de incertezas e 

incoerências internas, como uma necessária condição para que a criatividade continue a 

acontecer. Ao alcançar a sua própria D(n) pessoal nos seus trinta e poucos anos, 

Wordsworth sucumbiu ao desejo de permanecer num lugar que lhe pareceu 

extremamente cômodo e tanto mais difícil de ser deixado. 

 

4.3. Rilke e a angústia que impele a criar 

 

O poeta alemão Rainer Maria Rilke nasceu em 1875, filho de um oficial do 

exército que se tornou funcionário da estrada de ferro e uma mulher muito religiosa. Um 

ano antes de seu nascimento, sua mãe perdera o bebê que esperava, uma menina. 

Quando ele nasceu, foi batizado com o nome de René Maria, e a mãe vestia-o e tratava-

o como menina, até que a ida para o colégio militar por influência do pai parece ter sido 

um fator decisivo para que se consolidasse sua verdadeira identidade de gênero. 

Interessou-se por Filosofia, História, Literatura e viveu em diversos países, entre os 

quais a atual República Tcheca, Alemanha e Suíça. Mudou seu nome para Rainer Maria, 

após conhecer e tornar-se amante de Lou Andreas-Salomé, uma figura importante para 

seu florescimento e desenvolvimento artístico, mas continuou assinando René nas cartas 

escritas à mãe. Rilke e Lou permaneceram amigos mesmo depois do casamento dele 
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com Clara Westhoff, em 1901, pois o poeta sentia que sua antiga amante era a única 

pessoa que o compreendia verdadeiramente. Morreu de leucemia em 1926 (BRITTON, 

2003). 

Em sua poesia, Rilke se mostra possuidor de uma fina sensibilidade e uma 

intuição para descrever de forma viva e visceral os estados de mente mais profundos e 

primitivos. Sua marca, o sofrimento psíquico, que o atormentará em todo o seu percurso 

de vida, o faz surgir ante nossos olhos como um eterno angustiado. Sua atormentada 

existência encontrará alívio apenas por breves períodos de exaltação amorosa e 

produção artística intensa. Esse sofrimento intenso, que será o registro mais reconhecido 

e frequente de sua poesia, será também a mola propulsora que impelirá sua criatividade 

a manter-se sempre num fluxo que, embora sofra períodos de recesso, nunca se esgota. 

Trata-se de um sofrimento fecundo para a criatividade artística. 

Da forma como conduzem suas vidas, Rilke e Wordsworth – assim como Oscar 

Wilde - nos mostram que “o rio da vida do artista não poderia se manter caudaloso 

sendo obrigado a se separar em dois leitos: o da existência e o da criação” (TODOROV, 

2011, p. 104). É o que temos percebido até aqui da forma como se encontram a vida e 

obra dos artistas comentados neste trabalho. 

Britton (2003, p.210) nos conta que tanto Rilke quanto Wordsworth tinham em 

comum com Freud a crença de que aquilo que descobriam através de suas auto-

observações possuía significado geral. Para eles, a realidade interna é tão significativa 

quanto o mundo externo e tem sua própria validade. Isso torna todos os homens muito 

semelhantes no que tange ao essencial, de uma forma que transcende o tempo e a 

cultura.  

Se perguntássemos: Onde o poeta encontra o seu poder e quais são as suas 

fontes? Possivelmente Rilke nos responderia com as “Elegias de Duino” e os seus 

“Sonetos de Orfeu”, e Wordsworth nos apresentaria o seu “O Prelúdio”. Da mesma 

forma que Wordsworth, o poeta alemão também se propõe a um mergulho na própria 

subjetividade para encontrar as raízes da sua sensibilidade poética. Mas, diversamente 

daquele, Rilke nos oferece uma versão inteiramente diferente daquilo que consideramos 

um período crucial para a constituição e desenvolvimento do psiquismo humano. 
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As “Elegias” e os “Sonetos”, juntos, constituem a maneira de Rilke de tentar 

abordar o mesmo programa que Wordsworth tratou em “O Prelúdio” para dar um 

apanhado do “homem, natureza e sociedade” através do seu autoexame. Ambos os 

poetas se aproximam disso por meio da memória e da imaginação “(...) usando essa 

última palavra (...) para designar o que Klein mais tarde quis dizer por fantasia”. 

(BRITTON, 2003, p.212) 

Antes de iniciar as “Elegias", Rilke escreveu, em 1910, “Os Cadernos de Malte 

Laurids Brigge”, considerado o primeiro relato do poeta de seu desejo de empreender 

uma viagem interior: trata-se de uma obra que pode ser pensada como um prospecto 

para as “Elegias”, que foram iniciadas em 1912. De acordo com Britton (2003, p. 218), 

as “Elegias de Duíno” foram escritas num ritmo intermitente ao longo de uma década, 

com prolongados intervalos de êxtase, desespero frequente e grande dificuldade. Foram 

escritas em espasmos, em grupos que não correspondem aos seus atuais números no 

arranjo final da obra. 

Sobre o processo criativo, Rilke (1910, p.20 apud BRITTON, 2003, p.212) nos 

fala: 

Você precisa ter lembranças... E ainda assim não é suficiente ter 

lembranças. Você precisa ser capaz de esquecê-las quando são 

muito numerosas, e você precisa ter a enorme paciência de 

esperar até que elas voltem. Pois as lembranças em si mesmas 

não são importantes. Só quando elas se transformaram no nosso 

próprio sangue, em olhar e gestos, e já não têm nomes, já não 

mais se distinguindo de nós – só então pode acontecer que em 

algum momento muito raro a primeira palavra de um poema 

surja.  

 

Mas, para compreender um pouco mais o mundo interno do poeta alemão, de 

onde emanavam as reminiscências profundas que povoaram sua escrita, talvez tenhamos 

que recuar um pouco em sua história, revisitando aquilo que ele mesmo nos conta 

através de sua poesia. 

Rilke via a si mesmo como a “criança não abençoada” que se sentia aniquilada 

pelos olhos da mãe que não o enxergavam. Toda vez que fazemos comparação entre a 

sua poesia e a de Wordsworth, lembrando que ambos empreenderam uma viagem 
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dentro do próprio psiquismo através da escrita, nos damos conta das diferenças abissais 

que separam os dois poetas, pois o mundo interno do poeta inglês era povoado por 

figuras que nos conduzem ao seu encontro favorável com uma mãe que o amou e o 

acolheu desde o início. Rilke, por seu turno, escreveu certa vez sobre os restos expostos 

de uma casa demolida, para dimensionar a profunda tristeza e vazio que o habitavam 

(BRITTON, 2003).  

Britton (2003) nos lembra de que, por meio do símbolo, é possível renovar nosso 

relacionamento com o objeto primário perdido do qual buscamos satisfação. Hanna 

Segal (1952, apud BRITTON 2003) postula que o artista pode, por meio da sua criação, 

reparar seus objetos internos que estão danificados, perdidos ou aniquilados em fantasia. 

É possível que as “Elegias de Duíno” escritas por Rilke representem uma tentativa de 

reparar seus objetos internos, pela criação de uma obra poética que transfigurava em 

palavras as angústias que habitavam seu mundo interno. Desta forma, de acordo com 

Britton (2003), a escrita das “Elegias” pode ser comparada a um processo de análise de 

uma pessoa perturbada e infeliz. 

Se Wordsworth em vários aspectos de sua escrita pode ser considerado como o 

poeta da posição depressiva e do luto, Rilke, por sua vez, se mostra como uma viva 

ilustração dos conflitos vivenciados na posição esquizo-paranoide; o seu mundo 

externo, colorido pelas projeções do mundo interno aterrorizado pelos próprios 

fantasmas, é descrito sempre como hostil e perturbador. O medo parece ser um 

sentimento frequente e que retorna de tempos em tempos para assombrá-lo.  

De acordo com Britton (2003), embora seja possível localizar a poesia de Rilke 

como uma bela ilustração daquilo que ocorre dentro do psiquismo funcionando na 

posição esquizo-paranoide, não se pode afirmar que o poeta funcionava nesse registro. 

Isso porque, para escrever da forma como o fazia, seria preciso estar num 

funcionamento mental muito mais próximo da posição depressiva. Aliás, o autor 

considera que o ato da escrita representava, para Rilke, justamente esse movimentar-se 

de uma posição a outra.  

As experiências emocionais dos dois poetas contam histórias muito diferentes. 

Wordsworth nos apresentada a “tenra e abençoada criança”; Rilke (1981, p. 65 apud 
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BRITTON, 2003, p.213), em contrapartida, escreve sobre sua mãe: “Jamais soprou dela 

para mim uma brisa cálida”
13

. 

Vemos que a forma de percepção do mundo externo, colorido pelas projeções do 

mundo interno, assim como a forma como esse universo transparece no 

desenvolvimento da criatividade, ambas estão diretamente relacionadas à forma como 

se estabeleceram as primeiras relações de objeto desses indivíduos. 

Britton (2003, p. 213) afirma que o testemunho narrado por Wordsworth em “O 

Prelúdio” corresponde “a uma das descrições que Klein faz da infância”, quando há um 

encontro favorável entre a expectativa do bebê e sua fonte nutridora. A mãe, 

representada num período mais arcaico do desenvolvimento pelo seio bom, transformar-

se-á no manancial de amor, conforto e segurança; e, pela repetição e continuidade, 

possibilitará a introjeção das memórias de experiências de satisfação, que vão formar o 

chão de um psiquismo povoado por bons objetos internos, favorecendo os primeiros 

lampejos de criatividade. 

Rilke, por sua vez, se posiciona no extremo oposto da situação exposta acima. A 

história de suas primeiras experiências nos conta de contínuos desencontros e 

frustrações – entre suas expectativas e aquilo que lhe era oferecido por seu objeto de 

amor – e se alinham às descrições feitas por Melanie Klein de uma experiência inicial 

não favorável, que expõe o bebê a intensas angústias de aniquilamento. Essa angústia 

provoca uma cisão entre o objeto bom, que será sempre extremamente idealizado, e o 

objeto mau, extremamente perseguidor. 

Sobre isso, Melanie Klein (1957, p. 201) nos diz que: “O „seio bom‟ que 

alimenta e inicia a relação de amor com a mãe é o representante da pulsão de vida e é 

sentido também como a primeira manifestação de criatividade”. Esse comentário 

corrobora o que dissemos sobre Wordsworth e sua representação da infância na forma 

de uma criança bem aventurada que “recolhe paixão dos olhos da mãe”. Mas é 

interessante observar também o que a autora descreve sobre o uso da idealização como 

forma arcaica de se lidar com a angústia de aniquilamento; algo que transparece com 

                                                           
13

 Cabe aqui lembrar que a mãe de Oscar Wilde é descrita por Daniel Salvatore Schiffer, biógrafo do 

escritor, como uma mulher extremamente vaidosa, megalomaníaca e narcisista. Ainda de acordo com 

Schiffer, lady Wilde desejava uma menina como segundo filho, costumava mentir sobre a sua 

ascendência e diminuir a idade, mas também é referida como uma mãe muito afetiva e carinhosa, capaz 

de enfrentar a sociedade para defender seus amados filhos. 
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muito mais força na poesia de Rilke: “Descobri (...) que a idealização decorre de um 

sentimento inato de que existe um seio extremamente bom, um sentimento que leva ao 

anseio por um objeto bom e pela capacidade de amá-lo” (KLEIN, 1957, p. 192). 

Numa nota de rodapé do texto datilografado de 1957, que não foi incluída na 

versão publicada, Klein (1957, apud BRITTON, 2003, p. 214) escreveu o seguinte: 

Bebês que constantemente necessitam de atenção e não podem 

ficar felizes por conta própria por nenhum período de tempo são, 

como sugeri, inseguros porque seu objeto bom não está 

suficientemente estabelecido. Isso pode ser observado em 

qualquer criança que se agarre excessivamente à mãe. Ela acima 

de tudo quer ver dissipados pela presença da mãe sua ansiedade 

e, em última instância, seus impulsos destrutivos que ameaçam 

seu mundo interno e externo.  

 

Britton nos conta que a terceira “Elegia” de Rilke apresenta uma passagem em 

que ele descreve uma criança pequena aterrorizada que busca intensamente a presença 

de uma mãe que dissipava o mundo ameaçador. O poeta precisou de meses para 

conclui-la e esta teve início no mesmo período em que ele cogitou a possibilidade de 

iniciar um processo de análise. Embora tenha desistido do processo analítico, podemos 

pensar no trabalho de elaboração psíquica desencadeado pelo processo criativo das 

“Elegias de Duíno”, e este, como uma alternativa à análise.  

Rilke sabia desde sempre que, através de sua arte, ele encontraria o equilíbrio 

interno para seguir vivendo. Enquanto estivesse produzindo, criando, não seria 

necessário recorrer à psicanálise. Numa carta, ele escreve: “Sei agora que a análise só 

faria sentido para mim se eu estivesse realmente sério quanto a... não escrever mais” 

(apud BRITTON, 2003, p.215). 

Britton (2003) ressalta que Rilke, quando se refere à própria mãe, é para retratá-

la na forma de uma presença que o conforta e protege de seus terrores internos. O que 

significa isto? Que a mãe do poeta Rilke surgia como uma “presença boa, mas limitada, 

divorciada dos terrores estranhos do externo e desconectada dos demônios sedutores do 

mundo interno” (BRITTON, 2003, p. 215).  Ou seja, não havia a figura materna como 

fonte de toda a bondade do mundo, mas apenas como uma figura idealizada que pode 

proteger contra os terrores do mundo.   
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O processo de análise deve proporcionar um caminho de elaboração das 

angústias, o estabelecimento de posições depressivas e, por outro lado, deve suscitar 

novas angústias e novas posições esquizo-paranoides pós-depressivas que exijam 

sempre novas elaborações em um processo interminável. Isso porque, se o processo se 

estabiliza, há um estancamento da vitalidade e da criatividade. 

Por isso mesmo é possível reconhecer no processo de realização e no conteúdo 

poético das “Elegias” um intenso trabalho de elaboração psíquica. Havia em Rilke, 

aparentemente, uma forte resistência a reconhecer sua dependência de seus objetos de 

amor. É possível que devido às suas primeiras experiências terem sido de insatisfação, 

ele possuísse uma percepção frequentemente hostil do mundo externo. Para ele, o 

mundo e os objetos, ao menos à primeira vista, não são dignos de confiança. A suas 

relações de objeto eram fortemente marcadas pela idealização e parcialidade. 

Frequentemente, os seus objetos internos são mostrados como danificados. O objeto 

“possivelmente” amado é percebido como esquivo. E amar é incompatível com 

preservar a própria identidade (BRITTON, 2003). 

Britton (2003) nos conta que há dez elegias que foram escritas de modo 

intermitente ao longo de uma década, com longos intervalos de êxtase, desespero 

frequente e grande dificuldade. E somente depois de repetidas releituras é que foi 

possível compreender que o que ele diz na elegia final está implícito na primeira e, 

ainda assim, esse sentido implícito só pode ser adequadamente compreendido à luz da 

última elegia. Segundo o próprio Rilke, as “Elegias” “(...) foram escritas como uma 

busca, mas era uma busca com uma diferença e, nesse sentido, era muito como uma 

análise, um mergulho para dentro de si mesmo, algo como uma viagem exploratória a 

um país no qual já se viveu” (BRITTON, 2003, p.218) 

Mais adiante, nos diz: 

Penso que o tempo real de composição das “Elegias” é 

importante para compreendê-las em função do modo de 

trabalhar de Rilke. Elas são todas efusões espontâneas escritas 

após intensos períodos do que ele chamava de Ausfühlen, 

palavra que ele mesmo inventou que significava “sentir até o 

fim” [felling through] análoga a “trabalhar até o fim” [working 

through, elaborar]. É possível seguir esse processo graças as 

suas copiosas cartas, que são um comentário ao seu trabalho 

bem como à sua vida (BRITTON, 2003, p.219). 
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Rilke decidiu olhar para dentro de si mesmo, ainda que isso significasse 

encontrar o vazio e o amortecimento, porque identificar o vazio e a não existência, e 

encontrar um lar para eles, é uma maneira de transformá-los e incluí-los em seu próprio 

mundo psíquico.  

Ao concluir sua décima “Elegia”, Rilke nos oferece a sua versão pessoal da 

posição depressiva:  

Esta é a sua versão pessoal, penso, da posição depressiva, e 

aquilo que ele alcançou é uma habilidade de valorizar o seu 

pesar porque nele ele valoriza aquilo que se perdeu e aquilo que 

ele nunca teve. Este último é crucial na medida em que o que 

parece lhe ter faltado é alguém para fazer por ele 

necessariamente aquilo que ele conclui que precisa fazer pelo 

mundo: nomear as coisas, registrar o que existe, transformar a 

experiência da forma visível para a forma invisível, fazer o luto 

do que se foi e distinguir o que está vivo do que está morto 

(BRITTON, 2003, p. 228). 

 

Lembramos que o poeta Wordsworth, na figura de uma “tenra e abençoada 

criança”, surge para nós como uma personalidade afortunada, cuja expectativa de 

encontrar um objeto amoroso e compreensivo se realizou em seus primeiros encontros 

com a mãe, que era então a sua encarnação e corporificação, possibilitando-lhe construir 

a crença de que o mundo sempre conteria tais objetos. Rilke, por seu turno, nos mostra 

que a expectativa de um objeto amoroso e compreensivo encontrou apenas uma 

realização negativa na forma de uma intensa desilusão e que só pode, portanto, ser 

preservada na ideia de um objeto que jamais é encontrado, furtivo e esquivo, um 

verdadeiro espectro que assombra os sonhos e as memórias (BRITTON, 2003). 

No processo de composição e finalização das “Elegias” e na sua sequência “Os 

Sonetos de Orfeu”, Rilke foi capaz de realizar um difícil e intenso trabalho de luto. Esse 

luto pelos objetos perdidos ou não encontrados de sua infância arcaica, das expectativas 

não realizadas, coisas que se foram da mente e coisas lentamente destruídas, pode ser 

alcançado através do processo criativo das “Elegias”. 
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Hanna Segal (1952) sugere que, para o artista, o trabalho criativo é sua maneira 

mais completa e satisfatória de atenuar a culpa e o desespero derivados da posição 

depressiva e de restaurar seus objetos destruídos. 

Rilke foi capaz de enfrentar os maiores terrores, escondidos em si mesmo. Não 

recuou diante do sofrimento e da dor, mas reconheceu todas as perdas, inclusive 

daqueles objetos que nunca haviam sido encontrados. O trabalho da escrita, o processo 

criativo desenvolvido pela escrita poética, tornou-se a ponte que teve de atravessar para 

encontrar seu mundo interno restaurado.  
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Considerações Finais 

 

Não há senão um caminho. Procure entrar em si mesmo. 

Investigue o motivo que o manda escrever; examine se estende 

suas raízes pelos recantos mais profundos de sua alma; confesse 

a si mesmo: morreria, se lhe fosse vedado escrever? 

 (RAINER MARIA RILKE, in “Cartas a um jovem poeta”, 2013 

p.22) 

 

À medida que a Psicanálise se desenvolveu, várias tentativas foram feitas para 

compreender as origens da sensibilidade e da criatividade artística. Quando Freud 

afirmou a existência de uma vida inconsciente de fantasia e de formações simbólicas 

funcionando dentro do psiquismo, tornou possível uma interpretação psicológica das 

obras de arte e nos mostrou como a obra de um artista é produto da fantasia e tem suas 

raízes, tal como os brinquedos e sonhos infantis, na vida de fantasia inconsciente 

(SEGAL, 1952). 

Melanie Klein foi quem projetou mais luz sobre a questão do impulso criativo e 

da sua relação com os processos de sublimação. Outros autores de linhagem kleiniana 

também se debruçaram sobre a questão da arte e a sua relação com os processos 

inconscientes, entre os quais destacamos Hanna Segal e Ronald Britton, de quem 

selecionamos alguns de seus trabalhos para serem utilizados na realização desta 

pesquisa. 

O conceito de posição depressiva possibilita uma articulação entre os processos 

inconscientes que constituem e desenvolvem o psiquismo e sua importância na 

manifestação e produção do impulso criador. É o desejo de restaurar e recriar tanto os 

objetos amados quanto o próprio mundo interno que está na base da sublimação e da 

capacidade criativa posteriores. São as fantasias motivadas pelas ansiedades depressivas 

que vão pôr em marcha o desejo de reparar e restaurar (SEGAL, 1952). 

No texto “Arte e posição depressiva”, Segal (1993) lembra-nos de que no artigo 

de 1929, “Situações de ansiedade infantil refletidas em uma obra de arte e no impulso 

criativo”, Melanie Klein volta-se para as origens do impulso criador. Primeiro, através 

da análise do personagem de uma ópera de Ravel com libreto de Colette, ela busca 



134 

 

demonstrar como uma ansiedade persecutória desencadeada pelos impulsos destrutivos 

de uma criança contra seus objetos é transformada num impulso de reparar pelo amor e 

pela compaixão pelo outro. Os pontos chaves da história se dão quando o menino cheio 

de cólera, por ter frustradas as suas expectativas, tenta ferir um esquilo. Nesse 

momento, todos os objetos à sua volta ganham vida própria e manifestam intensa 

hostilidade para com ele. Mais tarde, essa mesma criança manifesta sua preocupação 

com o outro, quando tenta cuidar da pata de um esquilo ferido. Quando essa cena 

acontece, todos os elementos que antes se apresentavam como objetos aterrorizantes 

sofrem uma transformação, tornando-se amistosos. O menino chama por “mamãe” 

resgatando a imagem da mãe cuidadora, depois do momento de fúria e destruição, e ao 

resgatar o objeto bom interno, reencontra a sustentação no ambiente externo, e os 

objetos que ameaçavam se transformam, fazendo eco ao seu chamado pela mãe boa.  

O fato de o menino ter feito um apelo à figura protetora da mãe revela que a 

raiva e a hostilidade presentes nos momentos anteriores tinham cedido em parte, 

permitindo que ele fizesse contato com a experiência amorosa que ele quer restaurar e 

que havia desaparecido no momento em que a cólera tinha tomado conta da cena 

psíquica.   

Vale ressaltar que a história do menino descreve a movimentação da posição 

esquizo-paranoide para a posição depressiva, que se dá nos períodos mais arcaicos da 

constituição do psiquismo. Isso se tornou possível graças à introjeção de um bom objeto 

que é a base de todo o impulso de reparar e criar. A passagem para a posição depressiva 

é também o que possibilita o reconhecimento das diferenças entre o mundo interno e o 

externo, a aceitação de que somos limitados e o desenvolvimento de tolerância à 

frustração. 

 No segundo exemplo desse texto, Klein dedica-se a pensar sobre a vida da 

artista sueca Ruth Kjär e nos informa que essa jovem pintora sofria de uma profunda 

depressão, que fazia com que se sentisse invadida por um espaço vazio. Em certa 

ocasião, quando um quadro que havia emprestado foi levado embora pelo pintor, e 

diante do espaço vago na parede de seu quarto, ela foi dominada pelo sentimento 

insuportável de vazio interior. Essa angústia mobilizou-a de tal forma que ela se viu 

compelida a pintar um quadro para preencher aquele espaço. O espaço vago na parede 
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parecia coincidir com o seu sentimento de vazio interior. Através da necessidade inicial 

de solucionar uma situação que lhe provocava um intenso sofrimento psíquico, Ruth 

Kjär tomou conhecimento de seu talento e iniciou uma carreira de sucesso.  

Klein nos conta que um dos primeiros trabalhos de Ruth Kjär foi o retrato de 

uma mulher idosa num estado de tristeza e resignação, como se nos dissesse, apenas 

com a expressão de seu olhar, que seu tempo de vida estava chegando ao fim. Um de 

seus últimos quadros, no entanto, um retrato de sua mãe, na figura de uma jovem, bela e 

exultante mulher com seu queixo erguido e olhar desafiador, nos diz que tem ainda 

muito tempo pela frente até que chegue a hora de “levar aos lábios a taça da renúncia” 

(KLEIN, 1929, p.248). Vale ressaltar que é a partir do segundo exemplo do trabalho de 

Kjär que Klein estabelece uma relação direta entre a necessidade de reparar e a origem 

do impulso criativo.  

É interessante observar que Kjär cumpre as etapas descritas por Klein, desde as 

fantasias em que predomina a destruição dos objetos amados, na forma da imagem da 

velha senhora que aguarda resignada o próprio fim, até o ponto de ser capaz de restaurar 

esses mesmos objetos através do seu fazer criativo. Parece que, neste primeiro trabalho, 

a imagem desvitalizada da mãe revela que predominava na cena psíquica o 

desvalimento. No momento em que a pintora se sente criativa, pode evocar a imagem de 

sua mãe jovem e vitalizada. É difícil não associar isto com a ficção do retrato de Dorian 

Gray, uma vez que o personagem tentava manter a sua juventude através de um 

mecanismo mágico, a manutenção do retrato envelhecendo, enquanto ele se mantinha 

jovem.  De um modo diferente disto, a transformação interna que acontece na posição 

depressiva, com a evocação da vitalidade da infância e sua integração ao psiquismo, é 

um caminho que exige trabalho psíquico e tempo para resgatar a potencialidade vital, 

mas exige aceitar as perdas inevitáveis. No caso da pintora, foi a revitalizaçao da mãe 

interna provocada pelo nascimento da criatividade e pela aceitação e transformação de 

sua destrutividade que levou ao retrato da mãe em sua juventude. A transformação se 

deu então no mundo interior, e a reconstrução se deu depois da perda do visível, em um 

processo invisível de esculpir a jovem mãe. 

O trabalho da posição depressiva consiste justamente no movimento de sair do 

pensamento mágico e onipotente.  Se, por um lado, o mecanismo mágico tem o poder 



136 

 

de produzir uma imediata realização de desejo, ao longo do tempo o seu preço é bem 

alto, ao passo que o lento trabalho de transformação da posição depressiva é capaz de 

fazer um verdadeiro resgate da vitalidade perdida e provocar um real rejuvenescimento. 

A criatividade reencontrada coloca a pintora em contato com suas percepções 

internas e externas da beleza, da juventude que transparecem no retrato de sua mãe, 

feito no fim de sua vida. O seu impulso de reparar e reconstruir o narcisismo ferido e 

trazer à vida os seus bons objetos que estavam destruídos no estado de depressão 

ressignifica a relação da artista consigo mesma e com o mundo. Acreditamos que é por 

isso que a realização do trabalho criativo representa, para muitos artistas, um trabalho 

de elaboração psíquica interna semelhante ao processo analítico. De certa forma, a 

citação acima de Rilke contém algo desta necessidade vital de criar para se manter vivo 

e vitalizado.  

Segal (1993) defende que a formação de símbolos é a própria essência da 

criatividade artística. Num artigo de 1952, “Uma abordagem psicanalítica da estética”, 

sugere que o impulso criativo está diretamente ligado à posição depressiva. Segundo a 

autora, a “necessidade do artista é recriar o que sente nas profundezas de seu mundo 

interno” (1993, p.96); para isso, o artista cria um mundo que seja sentido como 

inteiramente novo. Dizemos isso, pois, ao entrarmos em contato com obras de arte, seja 

na pintura ou literatura, nos vemos transportados ao mesmo tempo para dentro do 

universo individual de seu criador, mas também para dentro de uma realidade 

perceptual completamente nova.  

Quando lemos um romance que nos impressiona, olhamos um 

quadro ou escutamos uma música, somos conduzidos para 

dentro de um completo mundo novo. E é um mundo que 

pertence exclusivamente à obra. Por mais realistas que sejam o 

pintor ou o escritor, dois pintores que pintam a mesma 

paisagem, ou o mesmo retrato, ou dois romancistas que 

descrevem a mesma sociedade, na realidade criam mundos 

exclusivamente seus (SEGAL, 1993, p.96). 

 

Toda criação artística traz em seu bojo o desejo de trazer à vida objetos amados 

mortos ou de alguma forma perdidos. O escritor Marcel Proust em sua obra mais 

importante “Em busca do tempo perdido” (1908-12 e 1922, apud Segal, 1993 p.97) nos 

diz que “um livro é um grande cemitério onde sobre a maior parte das lápides não se 
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pode mais ler os nomes desbotados”. Aqui nos damos conta, em consonância com a 

sensibilidade do escritor e acompanhando o pensamento de Segal (1993), que, para que 

exista a necessidade de recriar, é preciso que os objetos tenham se tornado passado; esse 

distanciamento seria um fator determinante para que o sujeito se sinta impelido a criar. 

“Somente quando renunciamos àquilo que amamos é que podemos recriá-lo” 

(PROUST, apud SEGAL, 1993, p.97).  

Isso nos lembra do que disse Freud - o primeiro a fazer uma análise de obras de 

arte sob o prisma da psicanálise
14

 - sobre a renúncia ao objeto e sua posterior 

assimilação pelo ego. De forma que nos parece impossível não antecipar aqui a 

necessidade do trabalho de luto para que se realizem de maneira satisfatória os 

processos de sublimação e criação.  

De acordo com Segal (1993), Proust também enfatiza que o único modo pelo 

qual se pode fazer um luto é encontrando uma forma de expressão simbólica. Ela 

sustenta que a criação desse mundo interno é também a recriação inconsciente de um 

mundo perdido. Mas que mundo perdido seria esse de que nos fala Proust? Um mundo 

de objetos tingidos com as cores das nossas projeções idealizadoras e que se perderam 

no tempo das nossas memórias mais arcaicas e de ideais que alimentavam um 

sentimento de completude e onipotência.  Isto se perdeu a partir da ruptura que obrigou 

a separar o mundo interno do mundo externo, eu e o outro, e que trouxe a necessidade 

de abrir mão de algo no aqui e agora, transformando-o em passado, para ir ao encontro 

do desconhecido e da incerteza, na esperança de alcançar novamente um estado de 

equilíbrio e harmonia interna. Isso se expressa também na obra de outros artistas, entre 

eles, Wiliam Wordsworth, quando nos oferece a sublime descrição das reminiscências 

de suas primeiras relações de objeto no seu famoso “O Prelúdio”.  

Esse processo de mergulhar nas próprias reminiscências perscrutando as 

camadas mais profundas das experiências emocionais arcaicas envolve o movimento de 

reconhecer a própria incompletude e dependência dos objetos amados, assim como a 

                                                           
14

 “Personagens psicopáticos no palco” (1905-1906), “Delírios e sonhos na Gradiva, de W. Jansen” 

(1906-1907), “Escritores criativos e devaneios” (1908), “Uma recordação de infância de Leonardo da 

Vinci” (1910), “O tema da escolha do cofrinho” (1913), “O Moisés de Michelangelo” (1914), “Uma 

recordação de infância em Poesia e verdade” (1917), “O inquietante” (1919), “Prólogo a Edgar Poe: 

estudo psicanalítico, de Marie Bonaparte” (1933), para citar alguns exemplos. Os textos de Freud aqui 

citados seguem a edição das obras do autor publicadas pela Companhia das Letras e pela Editora Imago. 
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agressividade e o potencial destrutivo que caracterizam essas experiências emocionais 

arcaicas. No caso de Proust, ele percebe, através do sofrimento e da dor das perdas, que 

será necessário recompor o próprio equilíbrio psíquico a fim de recuperar alguma 

harmonia e organização interna, através da realização do trabalho de criação.  

O sentimento de ter, na fantasia, ferido ou danificado os objetos amados internos 

e externos, acompanhado por um sincero pesar, que muitas vezes se manifesta como um 

lamento, uma tristeza profunda pelas perdas, impele o ego na direção de executar uma 

tentativa de reparar os danos feitos em fantasia e recompor o próprio mundo interno, o 

que vai permitir a restauração em alguma medida daquilo que foi quebrado, destruído 

ou perdido.  

Falamos do lamento, pois acreditamos ser essa uma genuína manifestação da dor 

experimentada. O ato de lamentar parece-nos uma forma de expressão simbólica através 

da qual é possível dar voz ao próprio sofrimento. A lamentação é uma espécie de canto 

fúnebre, uma forma espontânea de pouco a pouco afastar-se dos objetos perdidos. E 

temos ciência de que ao longo de toda a vida, o canto fúnebre das lamentações terá de 

ser entoado por diferentes razões e de diferentes maneiras.   

Pensamos no trabalho criativo como uma viva metáfora das perdas e traumas 

sofridos, metáfora que se constrói através da elaboração psíquica que também foi 

chamada de sublimação. O artista traz em si a habilidade para expressar o seu mundo 

interno de relações de objeto através de sua arte. Cada quadro, escultura, obra literária 

ou mesmo um trabalho acadêmico nos conta uma história de angústias inescapáveis, 

dores inomináveis e um intenso desejo de restaurar e recriar no mundo externo e interno 

tudo aquilo a que foi preciso renunciar.  

É claro que aqui damos pistas das importantes habilidades psíquicas que são 

desenvolvidas pela elaboração da posição depressiva, que, na forma de um luto 

primordial, funcionará como uma matriz – caso seja bem sucedida - de todos os 

trabalhos de elaboração psíquica posteriores, um processo que, conforme já sabemos, 

precisa ser continuamente retrabalhado.  

Em seus escritos sobre o Moisés de Michelângelo, Freud (1914) afirma que, ao 

renunciar à posse exclusiva dos objetos de amor, estes são internalizados dentro do ego 

como partes da personalidade do próprio indivíduo. Ao transformar os objetos em parte 
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da realidade psíquica, o artista cria uma obra de arte que tenta reproduzir “a mesma 

constelação mental que nele produz o ímpeto de criar” (1914, p. 212, apud Segal, 1993 

p.99). Ao dizer isso, Freud nos coloca diante do desafio de compreender, não somente 

as raízes do impulso criador, mas também os meios utilizados pelo artista para despertar 

no seu público o mesmo enlevo que o motivou a criar, ao mesmo tempo em que é capaz 

de capturar seu interesse e admiração.  

Diante do Moisés  de Michelangelo, que aspectos da vida psíquica de Freud 

provocaram a sua captura estética? Moisés, condutor do povo hebreu através do deserto, 

para sair da escravidão no Egito, encontra todo o tipo de rebeldia e está prestes a 

quebrar as tábuas da lei em um momento de fúria. Temos uma figura paterna, o 

momento de fúria e indignação diante da rebeldia dos filhos que queriam os prazeres 

imediatos e a resolução mágica de suas necessidades através de cultos mágicos, 

abandonando a fé no Deus que os unia em seu projeto de libertação da escravidão. Estão 

aí reunidos inúmeros temas: a relação com o pai, a fúria, a contenção da fúria, a questão 

da lei, enfim... temas que nos recordam dos conflitos que Freud vivia com seus 

primeiros discípulos e que, por sua vez, evocavam seus primeiros conflitos edípicos.  

Devemos retornar a Hanna Segal que nos propiciará uma melhor compreensão 

da experiência estética
15

, primeiro vivenciada pelo artista e depois por seu público.  

(...) penso, que a ideia de Freud de que o artista visa evocar no 

receptor de sua arte a mesma constelação de sentimentos 

inconscientes que o motivou sugere que as emoções devem ter 

algo em comum para despertar a emoção chamada “experiência 

estética”. E se estou certa ao pensar que a constelação específica 

a que se visa, no fundo, relaciona-se com uma tentativa de 

resolução de um conflito depressivo, incluindo aí sua 

constelação edípica arcaica, então os meios devem transmitir 

tanto o conflito como uma tentativa reparatória de resolução 

(SEGAL, 1993, p.99). 

 

Quando Segal se refere à experiência estética como uma emoção despertada pela 

artista em seu público através de sua obra de arte, e que tem raízes profundas no 

inconsciente arcaico, lembramo-nos de Todorov (2011), quando nos apresenta àquilo 

que nomeia de “aspiração do absoluto” e “experiência de plenitude”. Uma experiência 

                                                           
15

  Reiteramos que não é nossa intenção nesta pesquisa entrar no campo filosófico da estética. 
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que nos transporta a algum lugar que não sabemos nomear, que nos enleva, causando-

nos um sentimento de completude, ainda que ilusório, que é pura sensação. Esse 

momento de arrebatamento, simultaneamente, nos remete a uma necessidade de nos 

alimentarmos de beleza – uma necessidade imperiosa e necessária à nossa saúde mental, 

de tempos em tempos.  

Mas também nos faz crer que a aspiração ao absoluto tenha raízes numa fantasia 

de um reencontro fusional com o objeto primário ideal. Serão as experiências arcaicas 

registradas e arquivadas no inconsciente do indivíduo que irão colorir e modelar a 

intensidade e a capacidade de cada ser humano experimentar o enlevo dessa experiência 

que organiza e restaura os bons objetos no mundo psíquico. 

As ideias acima expostas nos lembram da história de Oscar Wilde, e de seu 

desejo de tornar-se ele mesmo uma obra de arte, cercando-se de coisas belas. Aqui 

relembramos que, para nós, a história desse escritor está dividida em dois momentos 

muito distintos: antes e depois da prisão. No primeiro, ele é o célebre e aclamado 

escritor que transita pelas altas rodas da sociedade londrina, onde possui livre acesso, 

um esteta que se tornou conhecido como “apóstolo da beleza”. No segundo, ele é um 

homem despojado de tudo aquilo que sempre cultivou, sobretudo, a beleza, na forma de 

seu antigo estilo de vida, e do seu talento criativo. O bloqueio de sua criatividade 

acontece depois da prisão, onde, isolado e humilhado, ele se viu privado de todas as 

fontes nutridoras de sua criatividade, que eram advindas dos órgãos dos sentidos. E foi 

o bloqueio da criatividade que precipitou ainda mais a sua decadência física e 

emocional, culminando em sua morte. 

A beleza para Wilde representava um bem supremo que organizava seu mundo 

interno e externo. Retomamos o tema da beleza, pois acreditamos que os encontros com 

o absoluto e as experiências de plenitude, na forma de repetidas experiências estéticas 

de satisfação, segurança e amor, são constituintes do psiquismo e também oferecem, em 

alguma medida, uma via de transformação e restauração dos objetos internos. Mas 

também, no caso de Wilde, a relação que o escritor estabeleceu com a beleza nos leva a 

intuir que essa relação possuía raízes profundas nos registros arcaicos de seu 

inconsciente.  
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Sobre isso, através do biógrafo Daniel Salvatore Schiffer (2011), sabemos que, 

desde o seu nascimento, Oscar Wilde esteve cercado de expectativas e idealizações. Sua 

mãe desejava que o seu segundo filho fosse uma menina, e o nome completo do escritor 

evocava uma trajetória de vida célebre e prestigiosa, a saber: Oscar Fingal O‟Flahertie 

Wills Wilde
16

, nos fazendo crer nas poderosas idealizações e projeções que seus pais 

depositaram sobre ele. Além disso, como vimos, sua mãe é descrita pelo biógrafo como 

uma mulher vaidosa, megalomaníaca e narcisista, alguém que dispensava muito valor às 

aparências. Talvez aqui possamos divisar algum elemento que justifique o extremo 

valor dado à beleza e ao prestígio pelo escritor irlandês, como importantes 

organizadores do mundo interno e externo.  

No entanto, nem só de glórias e intensas idealizações foi composta sua vida. 

Ainda através de Schiffer (2011), tomamos ciência de alguns fatos importantes da vida 

do escritor, que, talvez, nos ajudem a vislumbrar alguns cantos escuros do seu mundo 

interno, aparentemente inexistentes se detivermos nosso olhar apenas sobre o “apóstolo 

da beleza”.  

Schiffer (2011) nos conta que a infância de Wilde foi pontuada pelo escândalo 

envolvendo seu pai, que era médico e fora acusado de tentativa de estupro por uma 

antiga paciente. O pai de Wilde conseguiu se livrar do processo, mas há também que se 

levar em conta os conflitos internos e externos a que o jovem Wilde se viu exposto, pelo 

fato de que sir William possuía duas famílias: uma oficial, composta por três filhos, 

sendo dois meninos - entre eles Wilde - e uma menina; e outra oficiosa, com duas 

meninas e um menino. Para situar a relação entre os irmãos, basta citar que as crianças 

passavam juntas as férias de verão. 

Sobre a relação de Wilde com seu pai, Shiffer (2011) nos conta que Wilde sentia 

por ele muito mais respeito do que afeição, ao contrário de sua mãe, que sempre foi uma 

figura que influenciou fortemente sua personalidade e valores. Além disso, o jovem  

                                                           
16

 De fato, segundo Schiffer (2011), tal nome de batismo traduz toda uma doutrina, enraizada num 

poderoso contexto histórico. Oscar, na mitologia céltica, é o filho de Ossian, rei de Morven, na Escócia; 

enquanto Fingal, irmão de Ossian, é um herói do folclore irlandês. O'Flahertie é o nome genérico dos reis 

pré-normandos de um condado situado do lado ocidental da Irlanda. Essa genealogia é corroborada num 

artigo tardio (1909) dedicado a Wilde por outro célebre autor irlandês: James Joyce. Quanto ao quarto 

nome, Wills, trata-se de um dos nomes do próprio pai de Oscar Wilde, que descendia de um ilustre e 

destemido guerreiro batavo. Podemos imaginar que essa encantadora sucessão de nomes, na forma de  

uma espécie de aliteração poética extemporânea, ressoava no espírito do jovem Wilde como um eco das 

velhas lendas. 
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escritor nutria por seu irmão uma viva rivalidade, que chegava por vezes ao desprezo, 

ao passo que com sua irmã Isola mantinha uma relação extremamente afetuosa. 

 Sobre os incidentes que possivelmente instalaram no jovem Wilde uma 

melancolia que nunca mais o abandonou, Shiffer (2011) aponta duas histórias trágicas: 

suas duas irmãs por parte de pai pereceram queimadas vivas em um acidente em 1871. 

E quatro anos antes, aos onze anos de idade, ele perdeu a sua querida irmã Isola, 

vitimada por um derrame cerebral aos nove anos em consequência de uma febre mal 

tratada. De acordo com o biógrafo, foi para ela que Wilde compôs, em 1877, seu 

primeiro poema, intitulado “Resquiescat” (Descanse), somente publicado em 1881.  

Um detalhe, que nos dá indícios ainda maiores das sombras que permeavam o 

mundo interno do escritor desde muito cedo e que, mesmo depois de muitos anos, nunca 

o haviam abandonado: quando ele morreu em seu miserável quarto de hotel, 33 anos 

depois da morte de Isola, seus amigos mais próximos encontraram em meio aos seus 

poucos objetos pessoais um pequeno, mas precioso envelope colorido contendo em seu 

interior uma mecha de cabelo de sua amada irmã. Quem sabe se a paralisia criativa de 

Wilde, o luto impedido que o impossibilitou de recriar e restaurar seus objetos e o seu 

mundo interno, não estaria enraizado nas profundezas de seu inconsciente, na forma de 

um registro de perda e dor que nunca fora suficientemente lamentado? Creio que esses 

acontecimentos trágicos teriam exigido reconhecer a dor da perda, mas também o ódio 

sentido pela vivência de abandono decorrente da separação do objeto amado.  

Partindo do contraste entre vida e morte, pensemos agora em uma conexão entre 

o que está íntegro e a ideia de beleza. De acordo com Ella Sharpe (apud SEGAL, 1993, 

p.99), o belo está associado a tudo que é simétrico, rítmico e harmônico, e se transfigura 

na forma de experiências de satisfação vivenciadas e internalizadas pelo indivíduo. O 

contrário do belo corresponde a tudo que é arrítmico e assimétrico, destruído e doloroso. 

Assim como Rickman (1940, apud SEGAL, 1993, p. 99), essa autora coloca a beleza e a 

feiura em campos antagônicos. Hanna Segal (1993, p.100), por sua vez, defende que a 

“experiência estética” seria “uma particular combinação entre o que tem sido chamado 

de „feio‟ e o que poderia ser chamado de „belo‟”. Para ela, o artista seria aquele que tem 

o poder de transformar, através de sua arte, as experiências terríveis em formas de 

beleza.  
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Há nessa ideia de Segal um sentido de integração entre partes, como se a beleza, 

na forma de um objeto bom e confortador, e a feiura, como um objeto mau e 

perseguidor, precisassem ser integradas num elemento/objeto total, em que coexistisse a 

ambivalência das duas vertentes como formas complementares e constituintes. A arte, 

ou melhor, o trabalho criativo do artista surge como a forma de expressão simbólica que 

possibilita essa transformação.  

O trabalho do artista produz transformação, nos diz Segal (1993) em certo 

momento. A história de Picasso serve como uma bela ilustração para esse processo de 

integração, possibilitado pela elaboração psíquica decorrente da realização de uma obra 

criativa. O pintor espanhol teve uma intensa experiência de desilusão, aos dezenove 

anos, ao sentir-se incapaz de produzir uma obra à altura dos grandes mestres da pintura. 

Ao ser acometido por uma depressão, Picasso parece ter experimentado uma 

fragmentação de seus objetos internos, que, naquele momento, mostraram sua 

vulnerabilidade quando submetidos à exigência de serem objetos ideais. Muito tempo 

depois, na velhice, ele pintou uma interpretação pessoal do quadro “As meninas” de 

Velásquez. Segal (1993) nos conta que, em sua versão, Picasso fragmentou e 

desmantelou o quadro de Velásquez para reconstruí-lo à sua maneira. Parece que 

somente após uma vida inteira ele foi capaz de reconstituir e recriar os objetos internos 

que se fragmentaram quando um profundo sentimento de perda e impotência se abateu 

sobre ele.  

Não podemos deixar de recorrer também aqui à experiência de Oscar Wilde 

quando se percebe destituído de sua capacidade criativa. Podemos inferir que o escritor 

irlandês, na passagem do ambiente da prisão para retornar à sociedade, tenha nutrido a 

idealização de realizar uma obra literária que o fizesse recuperar seu antigo status 

perdido. Essas idealizações e desilusões, já que Wilde em pouco tempo chegaria à 

conclusão de sua incapacidade de retomar seu trabalho de escritor, possivelmente 

fizeram emergir memórias arcaicas que estavam sendo atualizadas naquele momento, e 

quem sabe, ampliadas por aquela experiência traumática. Infelizmente para Wilde, os 

acontecimentos não tomaram o mesmo curso que na vida de Picasso e ele não 

conseguiu reconstituir seu mundo interno, recriando seus objetos amados perdidos 

através do seu fazer criativo.  
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Parece que, entre outras coisas, Wilde não foi capaz de reconhecer o seu próprio 

ódio contra aqueles objetos que o perseguiram e abandonaram. Lembramos que em “De 

profundis”, acompanhamos um Wilde muito resignado com sua situação de condenado, 

oscilando entre o lamento ressentido e o sentimento de ser plenamente merecedor de seu 

castigo. 

O processo que subjaz à criatividade é o processo de transformação. “A 

reparação verdadeira, em contraste com a reparação maníaca, deve incluir um 

reconhecimento da agressividade e de seu efeito” (SEGAL, 1993, p.102). A autora cita 

Adrian Strokes e sua descrição de como o primeiro passo ao iniciar o trabalho artístico é 

o de conter a agressividade. No caso do escultor, ele diz que o mármore deve ser 

cortado e martelado, o barro precisa ser socado. Quando se refere ao pintor e ao escritor, 

Strokes fala do momento em que é preciso macular a tela e a folha de papel em branco 

com o primeiro traço ou gota de tinta. Depreendemos que, no ato que impulsiona o 

artista a emergir das suas idealizações para entrar no processo de realização de seu 

trabalho, existe uma brusca ruptura e um trabalho de luto a ser realizado. Há que se abrir 

mão dos ideais de perfeição que muitas vezes paralisam o trabalho criativo para 

encontrar a realidade daquilo que pode ser realizado.  Mas há também a fantasia de que 

algo imaculado foi violado e, portanto, urge a necessidade de uma reparação. 

Rilke disse que “a beleza é o principio do terror que mal somos capazes de 

suportar”, e Nietzsche afirma, em concordância com os preceitos da arte clássica grega, 

que “não há superfícies verdadeiramente belas sem profundezas terríveis” (apud 

SEGAL, 1993, p.102-103). O imperfeito deve coexistir com o perfeito, e toda obra 

comunica a seu receptor a tensão que subjaz a seu processo de criação. 

Todorov (2011) nos diz que a experiência de plenitude é ilusória, embora nos 

satisfaça e nos lance no impulso de repeti-la incansáveis vezes durante a vida. É como 

se buscássemos, em cada encontro com o absoluto, a revivescência e a vivacidade da 

primeira experiência estética, do primeiro encontro com o objeto bom: um sentimento 

de completude ilusória associado à fruição do belo e que foi chamado por  Freud (1916) 

de raridade no tempo. Segal (1993) pensa o trabalho do artista como um ato de 

reparação que nunca se completa, e afirma que no encontro com a verdadeira obra de 

arte nunca exaurimos as possibilidades de nos tornarmos completos. Ou seja, 
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diferentemente da arte inferior, da qual podemos extrair todas as respostas, a verdadeira 

obra de arte sempre nos provoca o desejo de repetir a experiência, pois a cada 

reencontro poderemos completá-la, percebendo novas e diferentes interpretações do 

mundo simbólico que ela nos oferece. Segal (1993) afirma que precisamos completar a 

obra internamente e que nossas imaginações devem transpor a última lacuna a ser 

preenchida. O próprio Picasso afirmou certa vez que um quadro nunca está terminado.  

Esse processo de completar o sentido de uma obra de arte, redescobrindo-a e 

reinterpretando-a, parece-nos algo muito próximo às elaborações internas ocorridas 

durante o processo de análise. Mesmo durante a vida, fora do espaço analítico, podemos 

pensar que todos os processos de luto, o atravessar e elaborar perdas e rupturas, o chorar 

e o enxugar as lágrimas, tudo isso envolve um contínuo e ininterrupto redescobrir, 

reinterpretar, restaurar e recriar.  

Sobre a relação entre o impulso criador e os sentimentos que são evocados no 

receptor de uma obra de arte, naquilo que chamou de experiência estética, Segal (1993 

p.103) nos diz que: 

O ato de criação, no fundo, tem a ver com uma memória 

inconsciente de um mundo interno harmonioso e com a 

experiência de sua destruição – isto é, com a posição depressiva. 

O impulso é o de recuperar e recriar esse mundo perdido. Os 

meios para alcançar isso tem relação com o equilíbrio entre 

elementos “feios” e elementos “belos”, de modo que possam 

evocar no receptor uma identificação com esse processo. 

 

Acreditamos que a busca por um objeto ideal, íntegro, vivo e harmonioso parece 

ser o ponto de partida que impele à ação de criar, mas que também pode paralisar o 

artista imobilizando a sua criatividade. No processo de criação, o artista deverá ser 

capaz de se atrever a transformar sua idealização em realidade, confrontando as 

realidades interna e externa, o que, ao fim do trabalho, implicará em reconhecê-la 

incompleta e inacabada tal como ele mesmo. Essa possível destruição simbólica do 

objeto ideal levará a um impulso para recriá-lo no mundo externo e interno do artista. É 

um processo que se desdobra no contato do artista com o seu público, e no contato deste 

com o artista, através da obra de arte e do mundo interno de ambos. Segal (1993) 

lembra-nos mais uma vez de que a criação de uma obra, que é sempre incompleta e 
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inacabada, leva a que precisemos completá-la internamente, pois, ao completar o 

trabalho de criação, o que está sendo restaurado é uma realidade interna. 

Há uma crença tanto no artista quanto no receptor de que a obra de arte é um 

veículo através do qual o artista nos revela uma nova realidade. Essa realidade pode ser 

pensada como uma realidade interna ou como aspectos dela que nos são revelados pelas 

projeções do artista em sua obra. Vemos isso de forma clara ao confrontarmos a vida e a 

obra de vários artistas. No caso de Oscar Wilde, destacamos o romance “O Retrato de 

Dorian Gray”, que pareceu traduzir, em alguma medida através de seus personagens, 

importantes aspectos das projeções e idealizações deste autor. Ali, Wilde expressa 

grande parte de sua filosofia de vida no que tange a seu projeto de transformar sua vida 

numa existência bela. Na voz dos personagens lorde Henry, Basil Hallward e de Dorian 

Gray, o autor nos apresenta alguns aspectos de seu próprio mundo interno, a sua 

realidade psíquica, ao menos naquele período criativo.  

Lendo o romance, pudemos iluminar algumas noções teóricas, entre elas o 

funcionamento psíquico da posição esquizo-paranoide. Se Dorian Gray pode ser 

pensado como a corporificação dos mecanismos e do funcionamento esquizo-paranoide, 

a obra “De profundis”
17

 (2009), do mesmo autor, pode representar, na forma de uma 

lamentação e mergulho de suas memórias dolorosas, ao menos uma tentativa de 

elaborar a posição depressiva; ainda que esta elaboração não tenha permitido a 

recuperação de seu élan criativo. 

É um paradoxo que a obra de um artista seja vista como algo novo e, no entanto, 

surja da ânsia de recriar e restaurar. Esse paradoxo é inerente ao simbolismo (SEGAL, 

1993). Toda criação artística possui em sua raiz inconsciente uma fantasia de restaurar 

ou recriar. O trabalho criativo pode ser pensado pelos mecanismos de equivalência 

utilizados no desenvolvimento da formação de símbolos, como um filho simbólico, e 

seu processo de realização, equiparado a uma gestação. Através do filho, os pais, isto é, 

o que era velho está sendo recriado e ressuscitado. Esse processo de transformar as 

vivências do mundo interno em formas de expressão simbólica no mundo externo é 

resultado de uma capacidade que se desenvolveu num período arcaico de constituição 

                                                           
17

 Como relatamos anteriormente, uma obra de não ficção de Oscar Wilde que foi escrita durante o tempo 

em que cumpriu pena. Trata-se de uma longa carta destinada a seu amante Alfred Douglas; ali, o escritor 

parece fazer uma verdadeira tentativa de elaborar suas perdas na forma de lamentações e rememorações 

dos altos e baixos de sua relação afetiva. 
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psíquica, pois a habilidade para formar símbolos que está na base do impulso criativo é 

resultado de um trabalho psíquico que se desenvolveu na posição depressiva.  

Hanna Segal (1993) segue a ideia de Freud do artista como alguém que está 

sempre em devaneio criativo e defende que ele possui uma habilidade em sua 

sensibilidade. Para o artista, produzir uma obra de arte representa alcançar algo no 

mundo externo, fator essencial para seu sentimento de ter uma reparação concluída.  

Freud tinha razão ao afirmar que, em certo sentido, o artista 

também retorna à realidade. Ele retorna à realidade externa ao 

fazer algo no mundo externo real e para esse mundo. A difícil 

conquista da superação da posição depressiva é a aceitação pelo 

bebê de que sua mãe e outras figuras significativas são 

realmente externas e tem existência independente dele próprio. 

Um aspecto crucial da reparação, bem como do progressivo 

senso de realidade, é o de que a criança pouco a pouco renuncie 

a suas fantasias de controle onipotente e, em sua mente, aceite a 

existência independente da mãe, incluindo a relação dela com o 

pai, outras gravidezes e todas as extensões e simbolizações 

dessas atividades. Assim, se minha suposição é correta – que o 

artista em seu trabalho está novamente elaborando sua posição 

depressiva infantil -, então ele tem não apenas de recriar algo em 

seu mundo interno que corresponda à recriação de seu mundo e 

de seus objetos internos, mas tem, também, de externalizar isto, 

para dar-lhe vida no mundo externo (SEGAL, 1993, pp.105-

106). 

 

O artista, portanto, é aquele que possui livre trânsito entre a realidade e a 

fantasia. Sua sensibilidade, no entanto, não o destitui de sua capacidade de distinguir 

aquilo que pertence às percepções internas e subjetivas daquilo que pertence ao mundo 

externo. 

Recordamos que o impulso criador nasce de ansiedades depressivas e vive do 

expediente de expressar essas ansiedades, de um modo que seja significativo para quem 

entra em contato com a obra do artista. Isso envolve processos análogos aos que são 

mobilizados na posição depressiva: a capacidade de simbolizar, a percepção da 

realidade interna e externa e a habilidade de suportar a separação dos objetos amados. 

A grande dificuldade encontrada na produção de uma obra criativa artística diz 

respeito à necessidade de satisfazer, no artista, o anseio por um objeto ideal e um self 
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fundido com esse objeto, mas também há a necessidade de restauração de um objeto que 

é realisticamente percebido no mundo externo. Por outro lado, o processo de se 

encontrar imbuído por uma intensa idealização para, logo em seguida, pelo teste de 

realidade, encontrar a desilusão e a frustração das expectativas idealizadas, pode ser o 

ponto de partida para o início de uma produção criativa bem sucedida. No entanto, 

defesas extremas contra um conjunto de sentimentos que configuram a posição 

depressiva podem se mostrar como significativos fatores de inibição da criatividade 

artística ou refletir-se no produto final da obra. De acordo com Segal (1993, p.107), 

“defesas esquizoides e maníacas baseadas em negações de realidades psíquicas seriam 

fortemente prejudiciais à experiência estética”.  

Segal (1993) nos conta a história de Richard Holmes, que se tornou biógrafo de 

Robert Louis Stevenson, escritor nascido na Escócia, e que se tornou um famoso 

novelista, poeta e escritor de roteiros de viagem. Holmes decidiu seguir os passos de 

Stevenson para conseguir reproduzir não somente as histórias de seu biografado, mas 

também seu estado mental. Ele conta em seus escritos que um dia chegou a uma velha 

ponte que Stenvenson atravessara e encontrou-a completamente destruída. Sem meios 

para atravessá-la, ele teve de utilizar uma ponte moderna. O que nos interessa aqui é 

ressaltar que, primeiro, Holmes foi motivado por intensas idealizações que foram 

rapidamente desfeitas ao encontrar o veredito da realidade. A ponte atravessada por 

Stenvenson não permanecera intocada à sua espera, e mesmo que esta tivesse sido 

mantida em condições de uso, ainda assim, não seria “a mesma” ponte. O colapso da 

idealização e da identificação provocou em Holmes um profundo desalento, mas isso foi 

uma experiência importante para desencadear seu processo de criar. Ele de fato foi 

capaz de atravessar a ponte. A ponte que leva do imaginário ao encontro com a 

realidade externa. 

Isso nos leva a pensar que tanto quanto a realidade externa, que está em 

constante mutação à nossa revelia, também o mundo interno demanda contínua 

mudança e transformação. Sobretudo no artista, a oscilação e alternância entre 

diferentes estados mentais mostram-se importantes para a fluidez do processo criativo.  

Aqui nos lembramos de Ronald Britton quando propõe sua teoria da posição esquizo-

paranoide pós-depressiva, como vimos anteriormente. 
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Mais uma vez, devemos retornar à história de Oscar Wilde para refletirmos 

sobre aquilo que se tornou um impedimento para entrar num processo de elaboração 

psíquica, que permitisse retomar a sua criatividade artística. Talvez o verdadeiro 

momento de recriar seus objetos e seu mundo interno teria sido, para esse escritor, não 

durante a sequência de eventos traumáticos que o lançaram na categoria de pária, mas 

no momento em que se deu a grande desilusão por perceber, na forma de um colapso de 

suas idealizações, que não seria mais possível retomar seu antigo estilo de vida, nem 

tampouco seu antigo estilo de escrita. O paraíso perdido de Wilde se transfigurou em 

terras distantes, ecos de um passado que nunca mais retornaria. Era preciso reconhecer a 

estrangeiridade desse outro país chamado passado. 

Dizemos isso porque compreendemos que há dois importantes aspectos a serem 

destacados na elaboração da posição depressiva. O primeiro é o reconhecimento e 

aceitação do objeto em sua forma real, tal como de fato é, com sua imperfeição, 

incompletude e ambivalência. Isso implica um intenso trabalho de desidealização dos 

objetos e também de si, aceitando-se, entre outras coisas, como elemento excluído da 

cena triangular edípica, pois, renunciar à posse exclusiva dos objetos amados está na 

base tanto da elaboração da posição depressiva quanto do processamento dos lutos 

inerentes a todas as fases da vida. Mas também podemos pensar na desidealização e 

aceitação da imperfeição e incompletude do artista em relação à sua obra, da qual, em 

algum momento deverá ser capaz de separar-se, e que sempre irá revelar alguma 

distância entre aquilo que foi idealizado e o que foi possível realizar. O segundo aspecto 

diz respeito a reconhecer a própria dependência dos objetos, dos quais, embora 

estejamos separados, continuamos necessitando para nos constituir e desenvolver. 

 Segal nos diz que “não se pode restaurar uma mãe sem restaurar toda a família 

com a qual ela está relacionada” (1993, p.109). Por que nos referimos à mãe nesse 

momento? Porque a mãe, na forma de um primeiro objeto de amor é também o primeiro 

elemento do qual o indivíduo deverá ser capaz de separar-se para se constituir e 

desenvolver. Esta ruptura será atualizada e revivida ao longo de toda uma vida na 

relação de separação, destruição e restauração de inúmeros objetos encontrados e 

perdidos. O processo de restaurar e recriar aquilo que se perdeu, foi um difícil trabalho a 

que Wilde foi convocado a tomar parte, mas que, aparentemente, não foi capaz de 

concluir. 
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Acreditamos que o grande impasse na etapa final da vida de Oscar Wilde foi 

que, após todas as vivências de perda, dor e humilhação por sua condenação e prisão, 

ele tivesse de aceitar que não apenas o mundo à sua volta havia se transformado, mas 

ele próprio também havia se tornado uma nova pessoa e precisava fazer um trabalho de 

integração das suas experiências de perda, dor e sofrimento na sua vida dali em diante e 

também em sua obra.  

Todorov (2011) fez uma observação pertinente quando disse que, mesmo depois 

de libertado, Wilde não foi capaz de libertar-se da prisão interna instalada dentro dele. 

Essa prisão, aliada a todas as experiências traumáticas vividas nos últimos anos, fez ruir 

o seu mundo de idealizações que parecia estar fortemente sedimentado na forma de sua 

organização psíquica interna. Esse funcionamento interno se fazia revelar pela forma 

como Wilde expressava suas ideias e ideais em suas obras, e entre eles a beleza sempre 

ocupou lugar de destaque. 

Ele se manteve cativo: incapaz de retomar o trabalho criativo, reproduziu no 

mundo real e externo a sua amputação interna. Parece que no mundo interno do escritor 

restaram apenas objetos despedaçados que, em confluência com a vida de miséria e 

vergonha, suas fiéis companheiras em seus últimos anos de vida, empurraram-no para 

dentro de seu cárcere interno, impedindo-o definitivamente de fazer florescer 

novamente a beleza e a criatividade em sua vida. 

Segal (1993) nos conta que todo malogro estético está na negação da verdade 

interna, e prossegue afirmando que existe no artista um desejo de recriar um estado 

mental e objetos ideais anteriores, um estado ideal perdido no começo da integração. 

A criação de uma obra de arte envolve uma busca incessante por reconstruir 

verdades inevitáveis e por encontrar meios de simbolizá-las de um modo que continuem 

a dar impulso, a reviver e continuar mais adiante esta busca. 
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