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Em nossa casa havia um escritório. As paredes eram recobertas por estantes. Havia muitos, 

muitos livros. Os de advocacia eram encadernados. Era lá que ele ficava, muitas horas, lendo. 

Entrar lá era ter acesso a um outro universo, tão silencioso quanto misterioso, fascinante. Um 

outro registro de mundo cheio de palavras e pensamentos novos para mim: eu era pequeno e 

ele, grande. Era bom ficar lá, eventualmente o importunando com mil perguntas que ele, 

pacientemente, respondia. E quando eu insistia, insatisfeito com as respostas dadas, ele 

simplesmente dizia: “Eu já lhe expliquei, José Luiz.” Foi ele quem me presenteou os primeiros 

volumes. Dentre eles, Machado de Assis, Eça de Queiroz, Érico Veríssimo (indispensável na 

biblioteca de um gaúcho) e a coleção completa de Monteiro Lobato, é claro. Certo dia ele me 

trouxe um livro de sonetos de Shakespeare. Em um dia de aniversário, não lembro qual, ele me 

deu um caderno de capa de couro verde: “É para você escrever seus pensamentos”, ele disse. 

Na primeira página ele mesmo havia escrito, com sua caligrafia impecavelmente talhada com 

sua caneta-tinteiro, o conhecido poema de Kipling que termina dizendo: “Se és capaz de dar, 

segundo por segundo, ao minuto fatal todo valor e brilho, tua será a terra com tudo que existe 

no mundo e, mais do que tudo, tu serás um homem, meu filho.” Este trabalho que explora a 

articulação entre o desamparo freudiano e a contemporaneidade de Nelson Rodrigues é 

dedicado ao meu pai que sempre me amparou, mesmo quando discordávamos. 

 

 

 

 

 

 

  



  



 
 

AGRADECIMENTOS 

Meu primeiro contato com a PUC São Paulo foi com as Professoras Maria Aparecida 

Junqueira e Diana Navas, no dia da realização do exame para admissão ao Mestrado em 

Literatura e Teoria Literária. Uma vez aprovado, conheci pessoalmente a Professora Elizabeth 

Cardoso com quem já havia me comunicado por e-mail sobre meu interesse na área de 

Literatura e Psicanálise. A elas e às demais professoras eu agradeço o acolhimento tanto inicial 

como também ao longo do curso, sem deixar de lembrar de Ana Albertina, que sempre auxiliou 

nas tarefas mais protocolares. Em especial, agradeço à Professora Elizabeth Cardoso a 

orientação recebida, a generosidade em partilhar comigo seu conhecimento e a gentileza em 

sempre acolher meus momentos de ansiedade e dúvidas no percurso da escrita deste texto. Beth 

foi -winnicottianamente- suficientemente boa, isto é: presente como firme orientadora sempre 

que necessário e também deixando-me livre para voar sempre que possível. 

Para sustentar o fôlego necessário para esta escrita ao longo de doze meses de segunda 

a segunda incluindo sábados, domingos e feriados, não raramente me valendo do silêncio da 

madrugada quando os espíritos da pulsão criativa ficam rondando, não há equação mágica, 

milagre divino tampouco novena que resolva. É necessário retirar-se um pouco do mundo pois 

a escrita é um ato solitário. É preciso tornar-se surdo ao ruído externo e dissolver-se no breu 

interno das fantasias que nos habitam, não menos barulhentas e caóticas. Há que persistir nas 

diversas etapas de processo. Por exemplo, conseguir suportar o sofrimento de levar duas ou 

mais horas e várias canecas de café para escrever, reescrever e mais uma vez escrever apenas 

um mísero parágrafo que faça sentido para a alma exigente e inquieta diante da tela do 

computador. Mas há também os momentos de prazer para desfrutar quando a digitação de várias 

páginas corre livremente, facilmente, misteriosamente, em apenas uma manhã. E, ao final, ainda 

encaminhar o texto para a revisora que, em diálogos de dúvida, provoca reflexões sobre o 

material produzido. Portanto, agradeço aqui a compreensão e a tolerância -nem sempre vividas 

em um céu de brigadeiro, é verdade - daqueles de quem precisei me distanciar um pouco (não 

raramente muito) para me aventurar em todas as etapas deste projeto. Refiro-me principalmente 

aos familiares que a vida me trouxe ou pela dádiva ímpar da paternidade ou por escolha própria 

ao longo da bumpy road to love, como diz a canção de Gershwin. Da mesma forma, agradeço 

a paciência dos amigos paulistanos assim como a dos cariocas que me acompanham há algum 

tempo e que sabem do meu modus operandi que me torna alguém tediosamente monotemático 

nesses momentos. Finalmente, agradeço à minha psicanalista que me acolheu sempre que eu, 

esgotado, deitava no divã e passava cinquenta minutos tergiversando sobre qual o sentido e o 

lugar da obstinação neste percurso.  



 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Qualquer um tem seus íntimos pântanos, sim, 

pântanos adormecidos. É preciso não despertá-los. 

Mas certos acontecimentos acordam a lama do seu 

negro sono. Quando isso acontece, a alma começa a 

exalar o tifo, a malária e a paisagem apodrece.” 

(RODRIGUES, 1997, p. 12) 
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RESUMO 

A urgência de transformações políticas, sociais e intelectuais no pós-guerra resultou na 

transgressão de limites até então estabelecidos borrando as margens das convenções sociais, 

permitindo uma fértil expansão de fronteiras. Trata-se de um movimento que também envolveu 

a literatura, expondo a tensão entre ficção e a não ficção, vale dizer, arte e vida. Daqui partimos 

para eleger como nossa primeira vertente de interesse neste trabalho a escrita contemporânea 

na qual podem participar diversas categorias como autoficção, metaficção, autobiografia ou 

mesmo outras linguagens como, por exemplo, material fotográfico. Na escrita contemporânea 

não há algo exatamente novo, mas, sim, uma nova maneira de construção literária na qual não 

apenas o conteúdo, mas também o modo de narrar a obra são importantes. Não raramente, a 

crítica literária assim como a teatral atribuem a Nelson Rodrigues um papel central na 

renovação da dramaturgia brasileira nos anos 40. A escolha desse autor e, em especial, de Álbum 

de família como corpus deste estudo se deu ao nos indagarmos sobre a possibilidade de 

estarmos diante de um exemplar da escrita contemporânea. Esta é, portanto, a primeira pergunta 

deste trabalho e se sustenta na hipótese de encontrarmos nessa obra os recursos literários que 

revelem as marcas da autoficção e do hibridismo de linguagens como estratégias para elaborar 

a escrita desse Álbum. A segunda pergunta deste trabalho se articula com hipótese de que o 

recurso estético que melhor expressa a subjetividade de Nelson em Álbum de família seja o 

desamparo no sentido freudiano [Hilflosigkeit] que estrutura o arcabouço daquela família, em 

especial Senhorinha, em seu casamento com Jonas. Em seu sofrimento, Senhorinha aproxima-

se de Medeia, ícone do desamparo em seu casamento com Jasão. Medeia mata os filhos e os 

retira da vida. Senhorinha mata a vida em seus filhos e se retira da cena. Ambas não elaboraram 

suas aflições e se veem exiladas de seus continentes afetivos. Por esse motivo, Medeia foi 

convidada para aqui dialogar com Senhorinha. Para explorar o entendimento da tragédia grega 

e do drama moderno recorremos principalmente a Aristóteles, Peter Szondi e Anatol Rosenfeld. 

Para nossas reflexões acerca do trabalho da escrita literária em si e de seus autores fomos buscar 

referências em Antonio Candido, Alfredo Bosi, Décio de Almeida Prado, Umberto Eco, Jean 

Paul Sartre, Roland Barthes e Michel Foucault dentre outros. Para elaborar nossas proposições 

acerca da escrita contemporânea nos valemos essencialmente dos olhares de Ana Paula Arnaut, 

Linda Hutcheon, Leyla Perrone Moisés sobre o tema, além de Philippe Lejeune e Serge 

Doubrovsky. Nos capítulos que abordaram a psicanálise e, em especial, a questão do desamparo 

[Hilflosigkeit], recorremos principalmente aos postulados de Sigmund Freud, além de algumas 

contribuições de Ferdinand de Saussure e Jacques Lacan sobre linguagem e psicanálise. Na 

companhia desses teóricos, desenvolvemos nossas reflexões. A partir delas, formulamos as 

proposições que sustentam as vertentes aqui apresentadas para leitura deste corpus, a saber, 

escrita contemporânea e desamparo [Hilflosigkeit]. Pretendemos que a análise dos recursos 

literários e estéticos aqui explorados contribua com algo novo para a fortuna crítica de Álbum 

de família que habitualmente dedica seu olhar à tragédia e aos incestos e que, com nosso 

trabalho, buscamos ampliar.  

 

Palavras-chave: Autoficção. Hibridismo. Desamparo. Nelson Rodrigues. Sigmund Freud.  
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ABSTRACT 

The urgency of political, social, and intellectual transformations in the post-war period resulted 

in the transgression of previously established boundaries. The limits of social conventions were 

blurred, allowing for the fertile expansion of borders, including those between fiction and non-

fiction. From here onwards, we set out to characterize contemporary writing as our first line of 

interest, in which different categories, such as self-fiction, metafiction, autobiography or even 

other languages such as photographic material, may be used. In contemporary writing, nothing 

is exactly new, but rather a new way of literary construction in which both the content and the 

way in which the work is narrated are important. It is not uncommon for literary, or even 

theatrical critics to attribute to Nelson Rodrigues a central role in the renewal of Brazilian 

dramaturgy in the 1940s. The choice for this author and, in particular, of Álbum de família as 

the corpus of this study, was made when we asked ourselves about the possibility of facing an 

example of contemporary writing. This is, therefore, the first interrogation of this work and is 

based on the hypothesis that we find in this work the literary elements that reveal the features 

of self-fiction and hybridity of languages as strategies used by Nelson to prepare the writing of 

this work. The second interrogation is related to the hypothesis that the aesthetic resource that 

best expresses Nelson's subjectivity in Álbum de família is the helplessness in the Freudian 

sense of the concept [Hilflosigkeit]. As a prisoner of his peculiar perspective in which his own 

obsessions howl, Nelson tells us of the helplessness that structures the framework of that family. 

It is in this state that the affliction of all the characters is woven, especially Senhorinha in her 

marriage to Jonas. In her suffering, Senhorinha gets close to Medeia, an icon of the helplessness 

experienced in her marriage to Jasão. Medeia kills her children and takes them out of life. 

Senhorinha takes the lives of her children and withdraws herself from the scene. Both did not 

elaborate their afflictions and find themselves exiled from their affective continents. For this 

reason, Medeia was invited to dialogue with Senhorinha in this work. To explore the 

understanding of Greek tragedy and modern drama, we turned mainly to Aristotle, Peter Szondi 

and Anatol Rosenfeld. For our reflections on the work of literary writing itself and its authors, 

we looked for references in Antonio Candido, Alfredo Bosi, Décio de Almeida Prado, Umberto 

Eco, Jean Paul Sartre, Roland Barthes and Michel Foucault, among others. To elaborate our 

propositions about contemporary writing, we essentially made use of the perspectives by Ana 

Paula Arnaut, Linda Hutcheon and Leyla Perrone Moisés in addition to Philippe Lejeune and 

Serge Doubrovsky. In the chapters that psychoanalysis was addressed and, in particular, for the 

issue of helplessness, we mainly resorted to the postulates of Sigmund Freud in addition to 

some contributions by Ferdinand de Saussure and Jacques Lacan. We developed our reflections 

alongside them. They helped us formulate the propositions that support the aspects presented 

here for the reading of this corpus, namely, contemporary writing and helplessness 

[Hilflosigkeit]. The objective is that the literary and aesthetic resources explored here will 

provide something new to the critical fortune of Álbum de família, which usually dedicates its 

gaze to tragedy and incest and which we seek to expand by means of our work.  

 

Key words: Self-fiction. Hybridism. Helplessness. Nelson Rodrigues. Sigmund Freud. 
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INTRODUÇÃO 

 

As questões abordadas neste trabalho emergiram de algumas inquietudes promovidas 

pela leitura de Álbum de família (2020) resultando em duas vertentes de exploração. A primeira 

se refere aos recursos literários utilizados por Nelson Rodrigues na composição desta obra cuja 

leitura nos provocou reflexões acerca da possibilidade de estarmos diante de uma obra ficcional 

contemporânea. A segunda vertente de exploração se refere aos recursos estéticos empregados 

por Nelson que nos fazem supor que o desamparo - no sentido freudiano do termo - estrutura a 

aflição daquela família, especialmente Senhorinha. Desta maneira, o tema deste trabalho é a 

exploração de Álbum de família no que tange à perspectiva de tratar-se de uma escrita 

contemporânea tendo o desamparo freudiano como elemento de sustentação do sofrimento 

daquelas páginas, costuradas pelo componente trágico como fio condutor da trama.  

Quanto à primeira vertente aqui explorada, constituiu-se a partir de duas considerações. 

A primeira se refere à autoficção como uma das estratégias de desenvolvimento desse Álbum 

que traz como matéria-prima, em nosso entendimento, o olhar de Nelson Rodrigues para sua 

própria interioridade em busca de soluções para seus conflitos articulados com a sociedade na 

qual ele próprio estava inserido. A presença de episódios da vida de Nelson inscrita na voz das 

personagens de Álbum de família se faz notar ao longo da obra, nos remetendo à noção de 

autoficção proposta por Doubrovsky: uma ficção de fatos reais. A segunda consideração refere-

se à utilização de duas linguagens - teatral e fotográfica - nesse Álbum de Nelson. Mais do que 

uma observação, trata-se de uma constatação que nos conduziu ao encontro da confluência de 

gêneros, o hibridismo, como mais uma estratégia de composição da obra em questão. A partir 

destas duas considerações elaboramos então nossa primeira vertente de trabalho. Especulamos 

se a observação de ambos os recursos - autoficção e hibridismo - na composição literária do 

corpus em tela poderiam nos autorizar a propor a leitura de Álbum de família como uma ficção 

contemporânea. Esta é a primeira indagação deste trabalho.  

A segunda vertente de exploração se refere aos recursos estéticos empregados por 

Nelson que nos fazem supor que ele se apropriou do desamparo - no sentido freudiano do termo 

- para expressar o sofrimento anímico daquela família, especialmente Senhorinha. Ao ser 

publicado, Álbum de família provocou diversas reações de acolhimento e exaltação assim como 

de repúdio, tanto nos leitores quanto na imprensa e nos críticos. O alvo preferencial da repulsa 

era a quantidade acentuada de incestos no texto. Em nossa leitura do Álbum concordamos que 

os incestos estão ali claramente expostos, saltam de imediato aos olhos, estão à flor da pele, são 

cáusticos, são factuais. Porém, com a lente da picanálise, a leitura dessa obra nos fez supor - ou 
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sentir - que pode haver algo a mais que subjaz no factual do texto deixando suas manchas na 

escrita. É da revivescência do desamparo no olhar de Freud [Hilflosigkeit] que estamos falando. 

Presente em praticamente todas as personagens, sua trilha nos parece ser mais notadamente 

reconhecida nos acidentes de percurso de Senhorinha e é em torno desta proposição que se 

elabora a segunda vertente deste estudo. Desenvolvemos a perspectiva de termos, em Álbum de 

Família, a revivescência do desamparo freudiano como predominante na organização dos 

recursos estéticos na estratégia de composição dessa obra. Esta é a segunda indagação deste 

trabalho.  

Trabalhamos aqui, portanto, com estas duas vertentes: recursos literários e recursos 

estéticos em Álbum de família. Desta maneira, pretendemos contribuir para a fortuna crítica 

dessa obra que, mais usualmente, explora as marcas da tragédia e a ocorrência dos incestos 

como sendo as principais características do texto. Trazemos aqui um outro olhar, novo, porém 

adicional e não excludente dos já consagrados, estruturado nas proposições que apresentamos: 

que Álbum de família seja uma ficção contemporânea e que o desamparo freudiano seja o 

elemento preponderante na composição dos recursos estéticos nessa obra.    

Na organização da literatura de referência para o desenvolvimento de nossa escrita 

recorremos a diversos teóricos. Eles serão mencionados a seguir, à medida que formos 

apresentando os capítulos e a maneira como foram construídos. Ainda com este propósito, 

recolhemos o material disponível em bancos de dados acadêmicos que apresentasse 

informações pertinentes às nossas elaborações. De posse desse material, revisitamos conceitos 

e estruturamos reflexões que, reunidas, levaram à formulação e apresentação das proposições e 

indagações já mencionadas. Organizamos nosso trabalho em cinco capítulos, como veremos a 

seguir. 

O primeiro capítulo abordou a tragédia como gênero literário, sua definição e 

características. Embora o cerne de nossas indagações esteja ancorado nas questões da escrita 

contemporânea que já comentamos, julgamos importante aqui abordá-la por alguns motivos. 

Assim como as tragédias gregas clássicas exibem um valioso referencial de cunho documental 

para investigação da vida cultural e política na península ática, as escritas autoficcionais 

também podem fazê-lo. Adicionalmente, o valor em não a negligenciar nessa escrita também 

reside no fato de a tragédia constituir-se um gênero literário que, abordado por Aristóteles 

(2019), manteve-se presente por mais de vinte séculos até alcançar o drama moderno que, 

portanto, pode estar a atualizá-la. Parece-nos que é o que se passa em Álbum de família, obra 

que o próprio Nelson reconhece como sendo uma tragédia, como veremos. Além disso, ao 

abordarmos a tragédia, desenvolvemos em paralelo algumas considerações sobre a condição 
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trágica que nos interessa explorar aqui mais cuidadosamente. Para o desenvolvimento deste 

primeiro capítulo recorremos principalmente a Aristóteles (2019), Szondi (2004, 2015), Barthes 

(1984, 2004, 2007) e Rosenfeld (2010). 

O segundo capítulo pretendeu explorar determinadas características presentes nas 

páginas de Nelson. Iniciamos com alguns dados biográficos reunidos por Ruy Castro (1994). 

Na sequência, troxemos a questão do estilo como conceito na obra literária. Há diversas formas 

de abordá-lo. Em nossa escrita, focamos no estilo como um sintoma e como marca da cultura. 

Neste âmbito, exploramos ainda a relação do escritor com o tecido social no qual se insere, 

constituindo o tesouro da escrita. Como consequência natural desta rota, nos dirigimos ainda 

neste segundo capítulo para a questão arrebatadora, polêmica e atual sobre a presença do autor 

na obra literária. Em conexão com o conteúdo até aqui abordado, resgatamos o tema barthesiano 

do ator possuído para propormos a figura do autor possuído retomando a questão da relação 

entre a obra, o autor e seu entorno de ordem social, política e cultural. Com essas considerações 

estabelecemos a ponte com o capítulo seguinte no que tange à escrita contemporânea. 

Finalizamos este segundo capítulo trazendo ainda alguns recortes sobre o ruído provocado no 

palco brasileiro com a chegada de Nelson Rodrigues. Para o desenvolvimento deste capítulo 

recorremos principalmente a Barthes (1984, 2004, 2007), Eco (1985, 2003), Sartre (2019), 

Foucault (2001), além das memórias narradas pelo próprio Nelson (1993) e as compiladas por 

sua filha (2017) sem deixar de olhar para seus principais comentadores como, por exemplo, 

Magaldi (1981, 1992, 2004). 

No terceiro capítulo nos dedicamos então a abordar mais diretamente a primeira vertente 

deste trabalho: a perspectiva da escrita contemporânea em Álbum de família. Iniciamos com 

uma revisão do percurso da literatura no Brasil desde o século XVIII para situarmos o lugar de 

Nelson Rodrigues nessa trajetória. Nesta trilha, demos ênfase ao movimento instalado pela 

Semana de Arte Moderna em 1922 que estabeleceu novos olhares literários antropofagizando 

um ideário europeu e abrindo possibilidades para se criar um espaço mais genuinamente 

brasileiro no qual se inscreveu o dramaturgo Nelson Rodrigues. Com esta pavimentação, 

dirigimo-nos então à especulação sobre Álbum de família poder ser considerada como uma 

ficção contemporânea. Para substanciar esta proposição, recorremos às lentes da autoficção e 

do hibridismo. Para embasar nossa questão acerca da escrita contemporânea resgatamos 

algumas considerações gerais vindas de Arnaut (2016), Perrone-Moisés (2007, 2017) e 

Hutcheon (1991).  

Ao elegermos trabalhar com a autoficção fomos buscar elementos para nossas reflexões 

em Lejeune (2014), Doubrovsky (2014) e Colonna (2014) cujas proposições foram tão 
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claramente destacadas por suas comentadoras Noronha (2010, 2014) e Faedrich (2014, 2016). 

Para explorar as proposições que formulamos acerca da possível autoficcionalidade na escrita 

de Álbum de família, recorremos a declarações do próprio Nelson (1993) assim como as 

recolhidas por sua filha (2017) para cotejá-las com trechos da obra em tela. Neste caminho, 

fomos guiados pelas obsessões que, ao nosso ver, transbordam de suas memórias e também 

das páginas do Álbum que nos propusemos aqui a folhear: religião, amor, sexo e morte. A 

seguir, nos questionamos se Álbum de família poderia trazer alguma novidade que viesse 

ampliar a paleta autoficcional de Doubrovsky, propondo então uma quinta capa para esse 

Álbum.  

Como já exposto, para a indagação acerca do corpus em análise poder apontar para uma 

escrita contemporânea, recorremos também à investigação do hibridismo - além da autoficção 

- como recurso literário na composição dessa obra. E, para elaborar nossas reflexões acerca da 

contribuição da imagem na confluência das linguagens teatral e fotográfica nesse Álbum, fomos 

buscar elementos em Sontag (2006) Barthes (1984, 2004, 2007) e Benjamin (1987).  

Com este roteiro estabelecemos até aqui algumas premissas na perspectiva de 

propormos Álbum de família como uma escrita contemporânea. Adicionalmente, esta mesma 

trilha  também forneceu subsídios que permitiram nossa aproximação da segunda vertente deste 

trabalho, que se desdobra a partir de agora: o desamparo freudiano [Hilflosigkeit] como 

modelador dos recursos estéticos no corpus em tela. Apresentamos, no parágrafo a seguir, 

como este caminho nos permitiu estabelecer este continuum entre as duas vertentes que 

exploramos em nossa escrita.  

Até o final do terceiro capítulo nos debruçamos sobre os recursos literários no corpus 

em tela, destacando a ficção de fatos reais e o hibridismo nas linguagens teatral e fotográfica. 

Na articulação com a segunda vertente aqui explorada consideramos que, no que tange à 

autoficcionalidade, o desamparo freudiano transborda na linguagem teatral das pesonagens que 

vocalizam conflitos e obsessões do próprio Nelson, como observamos em suas memórias. No 

que tange à linguagem fotográfica, se considerarmos que fotografias denunciam a ausência 

daquilo que algum dia já existiu, nas fotos montadas para este Álbum há algo que expõe o que 

algum dia se viveu, mas foi perdido. Ou, talvez, a exposição das imagens seja uma denúncia 

daquilo que nunca existiu. Em ambas as perspectivas, nos deparamos naquelas imagens com o 

estado de desamparo que subjaz nos membros daquela família. É com esta articulação, que será 

desenvolvida de modo mais amplo, que partimos então em direção à segunda vertente de 

investigação em nossa escrita.  
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Para introduzirmos nossa proposição acerca da observação da Hilflosigkeit freudiana 

como eixo central dos recursos estéticos em Álbum de família consideramos necessário 

desenvolver, preliminarmente, o quarto capítulo. Nele, exploramos as articulações entre 

literatura, psicanálise e linguagem. Iniciamos com Passos (1995) ressaltando a necessidade de 

se evitar tanto a psicobiografia como a psicocrítica na leitura das obras. Seguimos com 

Bellemin-Noël (1983) destacando a questão de o psíquico não ser um bloco unitário de 

superposições e que a escritura de grandes obras não se restringe à transmissão de uma 

mensagem de sentido único e evidente. Na sequência, abordamos a importância atribuída por 

Freud aos grandes autores da literatura e suas obras no desenvolvimento da psicanálise. Sobre 

seus textos, aqui utilizados como referência de consulta, recorremos às Obras Completas 

editadas pela Companhia das Letras, entre 2014 e 2020 pelo fato de que, nessa edição, os textos 

foram traduzido diretamente do alemão, sem a etapa intermediária de outros idiomas entre o 

original no qual foi escrito e o português. Em um sentido documental, trabalhamos também 

com alguns trechos da extensa correspondência entre Freud e Fliess desenvolvida já desde o 

período pré-psicanalítico do percurso freudiano e que evidencia como foi sendo traçado o 

caminho para a construção da psicanálise. Para isso, nos valemos da conhecida coleção de cartas 

organizada por Masson (1986). Quando apropriado, associamos neste capítulo algumas 

reflexões importantes de Garcia-Roza (1990, 2009, 2014), valioso comentador da obra de 

Freud. 

Ainda neste mesmo quarto capítulo tratamos da articulação entre linguagem e 

psicanálise. Aqui nos valemos das publicações que abordam a evolução do entendimento acerca 

da relação dos processos de linguagem com o funcionamento do aparelho psíquico. Iniciamos 

resgatando importantes proposições feitas por Freud (2013) ainda neurologista sobre os 

distúrbios de linguagem observados nas afasias. Trata-se do assentamento inicial de conceitos 

fundamentais para a linguagem em sua relação com a psicanálise por vir, como os de 

representação-coisa e representação-objeto. Seguimos com o seminal Projeto para uma 

psicologia científica (FREUD, 1975), extraindo dele os trechos que se relacionam com a 

linguagem com especial destaque para a memória. Chegamos então à Interpretação dos Sonhos 

(FREUD, 2020), obra que lança a psicanálise inaugurando o século XX. Dela destacamos, 

principalmente, os processos de condensação, deslocamento, figurabilidade e elaboração 

secundária que vão se articular com os conceitos de metáfora e metonímia. A partir daí 

seguimos para outras publicações subsequentes de Freud sempre tendo o cuidado de recolher, 

delas, as considerações relativas à linguagem como, por exemplo, as que abordam os atos falhos 

assim como os chistes e outras formações do Inconsciente que fazem parte da psicopatologia 
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de nossa vida cotidiana. Como a principal fonte teórica aqui é novamente Freud, adotamos 

como fonte de consulta as obras da mesma coleção citada no parágrafo anterior, pelo mesmo 

motivo. Raras exceções foram feitas nesse sentido e, quando feitas, foram indicadas. Para 

complementar a abordagem elaborada neste capítulo, alguns textos e proposições de Lacan 

(1974, 2009, 2017a, 2017b, 2017c) e Saussure (1970) acerca da linguagem foram recuperados, 

conforme necessário. De Lacan, resgatamos trechos de algumas de suas obras fundamentais 

quando quisemos construir alguma reflexão sobre a linguagem: A Instância da letra no 

Inconsciente ou a razão desde Freud e Função e campo da fala e da linguagem em psicanálise. 

Na pavimentação das proposições lacanianas sobre o tema, recorremos a algumas 

considerações originais de Saussure em seu conhecido Curso de linguística geral. Na última 

seção deste capítulo fizemos a articulação dos conceitos psicanalíticos aqui considerados com 

a obra de Nelson Rorigues.  

Ao chegarmos ao quinto e último capítulo, alcançamos então mais diretamente a 

segunda vertente deste trabalho que se refere à proposição do desamparo no entendimento 

freudiano como condutor dos recursos estéticos preponderantes em Álbum de família. Este 

capítulo resgata as noções freudianas sobre a revivescência do desamparo, sua articulação com 

a angústia e o entendimento desta experiência - na psicanálise - como sendo fundante da 

existência humana. Para abordarmos a experiência do desamparo [Hilflosigkeit], recorremos 

incialmente às observações acerca da vivência de satisfação apresentada por Freud (1975) no 

Projeto para uma psicologia científica. A seguir, olhamos mais diretamente para o desamparo 

no percurso da teoria freudiana e, para isso, nos valemos principalmente da obra Inibição, 

Sintoma e Angústia (FREUD, 2014a). Na sequência, trouxemos algumas reflexões quanto a 

perspectivas metapsicológicas no desamparo (BIRMAN, 1999; ROCHA, 1999). Mais uma vez 

recorremos como referência principal às Obras Completas editadas pela Companhia das Letras 

indicando outras edições que tenham eventualmente sido utilizadas quando apropriado.  

Na sequência, arrematando este quinto capítulo, abordamos a radical inacessibilidade 

de Senhorinha ao lugar de acolhimento e legitimação de seus afetos em sua (des)união conjugal 

com Jonas. Com as reflexões desenvolvidas, propomos que o percurso de Senhorinha foi 

marcado pela revivescência do desamparo no sentido freudiano do termo. No caminho feito por 

Senhorinha encontramos Medeia. Ambas revivem, no abandono amoroso, a experiência trágica 

do desamparo que não conseguiu ser simbolizada pela palavra. Por este motivo Medeia,  

personagem icônica da tragédia de Eurípedes, foi aqui convidada para dialogar com Senhorinha. 

Na história da tragédia grega antiga, Eurípedes ocupa papel inovador ao trazer para a 

dramaturgia da época elementos do universo psíquico das paixões, como dizem seus 
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comentadores. Na dramaturgia de Nelson Rodrigues, encontramos as paixões de suas 

personagens e a universalidade dos temas da tragédia grega é atualizada em seus contextos 

social e político. Medeia mata os filhos e os retira da vida. Senhorinha mata a vida em seus 

filhos e se retira da cena. Ambas não conseguiram elaborar suas aflições e se veem 

gradualmente exiladas de seus continentes afetivos. Ao atingirem um ponto de não retorno, 

que há muito já se anunciava inevitável, elas atuam em gesto o que na linguagem se fez 

ausência. Essa é a razão pela qual a escrita aqui desenvolvida foi intitulada A Medeia do 

subúrbio. Este foi o arcabouço que sustentou a exploração da segunda indagação deste 

trabalho.  

Chegamos então aos Comentários Finais. Nesta última parte de nossa escrita 

recuperamos breves referências a alguns pontos-chave relacionados às duas vertentes principais 

deste trabalho: escrita contemporânea e desamparo freudiano. Neste momento de encerramento 

apresentamos algumas reflexões atribuindo ao componente trágico o papel de fio condutor da 

trama que providenciou o amálgama dos elementos que nos interessaram aqui explorar. Posto 

isto, avançamos ainda um pouco mais e trouxemos dois temas que nos pareceram relevantes 

para finalizar este percurso. Referimo-nos à questão proposta por Bakhtin (2019) acerca das 

obras literárias que, quando grandes no sentido de sua relevância, permanecem como em um 

continuum pelos séculos: o grande tempo bakhtiniano. E, a seguir, fomos buscar em Agamben 

(2009) suas considerações acerca do que seja contemporâneo para colocá-las em perspectiva 

com o dramaturgo Nelson Rodrigues. Para o filósofo, contemporâneo é quem lê de modo 

inédito a história, não coincide perfeitamente com seu tempo e, nesse sentido, trata-se de 

alguém inatual. Com base nesses dois teóricos, aos quais recorremos nos Comentários Finais, 

elaboramos algumas reflexões que, pensamos, nos autorizam a ler Álbum de família como uma 

obra que se insere no grande tempo de Bakhtin (2019) e nos concedem a possibilidade de 

vislumbrar Nelson Rodrigues como contemporâneo, sob as lentes da filosofia de Agamben 

(2009). 

A metodologia deste trabalho se estruturou em uma abordagem qualitativa com a 

execução de pesquisa bibliográfica sobre os assuntos de interesse propiciando reflexões acerca 

das hipóteses e perguntas elaboradas. Realizamos a pesquisa nos bancos de dados universitários 

assim como no da CAPES além de consultas ao Google Acadêmico com base nas palavras-

chave, apresentadas no resumo deste projeto, que refletem o tema e o corpus em análise com 

especial atenção às dissertações e teses. Com base nos resultados obtidos foram lidos, 

analisados, selecionados e fichados os textos teóricos e as obras que estavam articuladas com a 
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fortuna crítica relativa ao corpus do trabalho assim como as que eram pertinentes às reflexões 

e investigações aqui consideradas.  
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CAPÍTULO 1 – ÁLBUM DE FAMÍLIA: PARA ALÉM DA TRAGÉDIA 

 

O tema deste trabalho se organiza ao redor de duas hipóteses: a perspectiva de Álbum 

de família1 poder ser considerada como uma ficção contemporânea e a possibilidade de se 

observar o desamparo como tema estético nuclear nessa obra.  

Embora a questão que nos tenha convocado para desenvolver a primeira vertente deste 

trabalho tenha sido a perspectiva da escrita contemporânea do corpus escolhido, ou seja, uma 

questão que está para além da tragédia, tivemos a preocupação de não a negligenciar nas seções 

iniciais. Nossa justificativa se baseia na importância da tragédia na história da constituição dos 

gêneros literários e, também, no entendimento do próprio Nelson sobre Álbum de família como 

sendo uma tragédia.  

Iniciamos este Capítulo 1, portanto, abordando a questão da classificação nem sempre 

precisa dos gêneros literários e o lugar da tragédia nesta categorização. Seguimos explorando a 

possibilidade da existência de afinidades entre a tragédia e a cultura na qual ela surge assim 

como sua articulação com o conceito de agência como unidade subjetiva. Na sequência 

resgatamos algumas concepções básicas acerca da tragédia ática assim como do drama 

contemporâneo e trazemos algumas considerações acerca do trágico em sua articulação com o 

gênero da tragédia.  

 

1.1 A fértil impureza da classificação dos gêneros literários  

 

A questão da classificação dos gêneros das obras literárias é abordada por Rosenfeld 

(2010) em O Teatro Épico. Para o autor, esta classificação vem de Platão que, em República, 

nos traz Sócrates apresentando três modalidades de obras poéticas. A primeira refere-se à 

encenação na qual o poeta desaparece deixando as personagens falarem e daí se originam a 

comédia e a tragédia. A segunda representa um simples relato do poeta como é visto 

principalmente nos cantos dionisíacos festivos que exprimiam alegrias ou tristezas, intensas e 

profundas, chamados ditirambos, e articula-se com o que hoje se chamaria de gênero lírico. A 

terceira modalidade une as duas categorias anteriores e é denominada de epopeia, na qual 

manifesta-se o próprio poeta descrevendo e apresentando as personagens ou, então, ganha 

destaque a voz de uma ou outra personagem quando o poeta busca dar a impressão de que não 

 
1 Neste projeto, sempre que nos referirmos a Álbum de família, como o corpus do trabalho, consideraremos a obra 

de Nelson Rodrigues, em sua edição de 2020, publicada pela Editora Nova Fronteira, salvo qualquer exceção, que 

será devidamente indicada. 
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é ele quem fala e, sim, a própria personagem. Ainda que tal classificação possa ter sido 

combatida, mantém-se inabalada, mesmo que estabeleça um esquema ao qual a literatura, 

multiforme, nem sempre vá corresponder. Assim, tal categorização não deve representar um 

sistema de normas às quais os autores devam ajustar suas produções objetivando engendrar 

obras estritamente dramáticas, líricas ou épicas (ROSENFELD, 2010). O rigor classificatório 

das obras literárias se torna ainda mais comprometido se considerarmos que as denominações 

drama, lírica ou épica podem ser conceituadas sob duas acepções: um significado substantivo 

ou adjetivo, como veremos a seguir.  

Quanto à primeira acepção, substantiva, não há dificuldade em se atribuir um gênero a 

uma determinada obra. Será lírico o poema de extensão menor no qual não se cristalizam 

personagens nítidas, mas sim uma voz central - geralmente um Eu - que manifesta o estado da 

alma do poeta e aqui se incluem o canto, a ode, o hino e a elegia como espécies deste gênero. 

Será épica a obra, poética ou não, de extensão maior na qual um narrador apresente personagens 

em diferentes situações e a esta modalidade correspondem a epopeia, o romance, a novela e o 

conto, como espécies deste gênero. Finalmente, será dramática a obra estruturada com base em 

diálogos em que atuam as próprias personagens sem que sejam, necessariamente, apresentadas 

por um narrador. Nesta última modalidade são postas em cena pessoas disfarçadas que atuam 

com gestos e discursos no palco. Aqui se incluem a tragédia, a comédia, a farsa, a tragicomédia, 

como espécies deste gênero.   

Quanto à segunda acepção, adjetiva, no que tange ao significado adjetivo dos termos 

lírico, épico e dramático, aqui são considerados os traços estilísticos de uma obra, 

independentemente do seu gênero em termos substantivos. Assim, obras dramáticas podem ter 

cunho lírico, obras épicas podem ter traços líricos ou dramáticos e assim por diante. Isto 

significa que, ainda que haja uma natural aproximação entre gênero e traço estilístico - por 

exemplo, um drama tender ao dramático - obras de qualquer gênero podem também ter traços 

estilísticos diversos que estejam associados a outros gêneros. Esta última acepção faz com que 

determinados termos ganhem amplitude e se apliquem também a situações extraliterárias que 

se refiram à existência humana que se manifesta em atitudes frente à vida: pode-se ver o mundo 

de uma forma dramática marcada por conflitos de difícil solução ou pode-se viver a experiência 

do existir de modo épico ou lírico (ROSENFELD, 2010). 

A pureza em termos de literatura não é obrigatoriamente um valor positivo, diz 

Rosenfeld (2010), mesmo porque não é apropriado esperar pureza de gêneros em sentido 

absoluto. O valor de tal classificação de obras literárias por gêneros residiria então no fato de 
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atender à necessidade comum a toda ciência de introduzir alguma ordem na multiplicidade de 

manifestações literárias que expressam diversos tipos de atitude frente ao mundo. 

Uma questão importante na abordagem da tragédia e que não pode ser desconsiderada 

diz respeito à possibilidade da existência de alguma afinidade entre este gênero literário e a 

cultura na qual ela surge, nem que seja por um determinado período no transcurso da história. 

Trata-se de um tema explorado por Gumbrecht (2001) em Os lugares da tragédia. Para ele, 

independente de se considerar a tragédia como um fenômeno exclusivo das culturas ocidentais 

- seja ele de natureza literária, um gesto ou, ainda, um sentimento - suas manifestações foram 

decorrentes de uma situação política, social, cultural e religiosa própria da cidade de Atenas no 

século V a.C. e manteve sua presença até o declínio da cultura greco-romana.  

Neste momento, introduzimos aqui mais um elemento importante nesta trajetória que é 

a questão da subjetividade. Na era medieval cristã, a tragédia enquanto gênero desapareceu, 

tendo sido redescoberta na Renascença como forma de representação e, dentro das tradições 

nacionais emergentes à época, a tragédia teve intenso desenvolvimento trazendo à luz alguns 

nomes, como por exemplo, Shakespeare, que, desde a transição do final do século XVI para o 

século XVII, permaneceu até hoje no mundo ocidental como uma das marcas de referência 

deste gênero literário. Já no século XVIII, em pleno iluminismo europeu caraterizado por 

valores como liberdade, igualdade, fraternidade e por uma perspectiva que exaltava a separação 

entre a igreja e o estado, a tragédia se fez presente como um drama burguês com uma feição 

mais de ordem sentimental. Era um período que dignificava o método científico, enaltecia 

Descartes e se alicerçava na objetividade e na razão. Um século após, o Romantismo se volta 

para a subjetividade que vem acompanhada das emoções alicerçando um homem que se orienta 

sob um viés ideológico progressivamente mais distante da objetividade e da razão 

(GUMBRECHT, 2001). 

Para enriquecer o entendimento acerca da tragédia enquanto gênero, Gumbrecht (2001) 

recorre ao interessante conceito de agência desenvolvido por Bernard Williams, filósofo inglês 

que abordaremos a partir de agora. Para Williams, trata-se aqui da unidade da pessoa como um 

ser pensante, agente e presente corporalmente caracterizando o status institucionalizado de uma 

estrutura específica de subjetividade, resultando na capacidade de este agente imaginar 

diferentes cenários culturais e fazer escolhas. Desta forma, o agir implicaria na perspectiva de 

tornar realidade um cenário futuro escolhido, requerendo-se aqui a presença do corpo - do 

agente - para a realização deste futuro.  

A agência, por si só, não produz a tragédia. Sua expressão em Atenas, no século V a.C., 

foi decorrente da tensão entre uma agência muito desenvolvida em confronto com a ordem que 
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era vivida como objetiva, fundamentada em condições religiosas, cosmológicas ou naturais. 

Independentemente da natureza, a ordem objetiva tinha por função exercer uma limitação à 

agência. Ao entrarem em contato, agência e ordem, instaura-se um conflito que leva à produção 

de paradoxos, levando os agentes a sentirem-se confusos, pressionados e sujeitos a enganos e 

erros. Entretanto, para que a tragédia se instale, à tensão entre agência e ordem objetiva deve 

se acrescentar a impossibilidade de o herói desculpar-se pelo seu erro alegando que seu gesto 

não teria sido intencional. Dito de outra forma, é negada ao herói a possibilidade de que ele 

assuma um lugar de vítima inocente ou um papel de salvador. A dedução óbvia é que o herói 

da tragédia “não pode dispor da possibilidade de proteger-se do perigo de uma morte violenta 

proveniente de seu erro [...] não há tragédia sem a presença ameaçadora da morte.” 

(GUMBRECHT, 2001, p. 10-11).  

Um olhar mais ampliado acerca da tensão decorrente da equação que reúne agência e 

ordem requer que se considere a relevância do polo da subjetividade que constitui o agente, um 

dos componentes desta formulação. Trata-se de uma constatação óbvia, porém não menos 

importante no que se refere à presença ou ausência da tragédia no percurso da dramaturgia ao 

longo dos séculos. Na Idade Média, por exemplo, pelo fato de o polo da subjetividade não ser 

tão desenvolvido, a tensão entre o agente e a ordem objetiva da cosmologia cristã não era 

suficientemente relevante a ponto de produzir paradoxos. Desta forma, justifica-se a observação 

que, em textos medievais, nos quais o destino amargo é o que se reserva aos protagonistas, tal 

experiência decorre de um desafio divino endereçado a um potencial santo ou é tributária de 

uma punição também determinada por Deus para pecados cometidos, mesmo que ainda ocultos 

aos olhos do público medieval. Por outro lado, com base na mesma proposição, o ressurgimento 

da tragédia no século XVII poderia ser compreendido pelo fato de haver, naquela época, um 

equilíbrio na transição entre uma visão objetiva do mundo cristão - que se mantinha presente 

pela atuação de instituições influentes - e uma cultura na qual já se fazia bastante presente o 

componente da subjetividade (GUMBRECHT, 2001). 

A partir do século XIX, a perspectiva de uma subjetividade onipotente começou a se 

tornar limitada frente a resistências de outra ordem objetiva que estaria mais articulada com 

projetos e desejos, emanados de um contexto social com feições ideológicas. Ao alcançarmos 

o século XX, estas questões são revisitadas e digressões sobre o significado de tragédia e do 

trágico se tornaram mais férteis. Em referência a Miguel de Unamuno, Gumbrecht (2001) 

lembra que, para esse filósofo espanhol do final do século XIX - que era também romancista, 

dramaturgo e poeta - a imortalidade seria a única limitação objetiva do sujeito, conduzindo ao 

surgimento da admiração pela performance das ações humanas nas quais não havia a chance de 
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produzir-se o efeito normalmente associado. Desta forma, a questão não era que as ações 

alcançassem um êxito prático, mas, sim, que fossem executadas como um gesto que de alguma 

forma evidenciasse que o agente estaria pouco intimidado frente à impossibilidade de atingir 

determinadas metas e pouco afetado pelas ameaças decorrentes de seu gesto. Portanto, a 

tragédia da mortalidade, como condição inerente à existência humana, e o tom trágico das ações 

que não são bem-sucedidas poderiam assumir um outro sentido, articulado com um retrato mais 

amplo no sentido coletivo. Como exemplo, Gumbrecht (2001) menciona a assim chamada 

semana trágica que ocorreu em Barcelona em 1909, quando os anarquistas espanhóis agiram 

com violência, sem qualquer esperança realista de que mudanças políticas fossem instauradas, 

mas sim esperando que aquelas ações individuais pudessem algum dia encontrar alguma forma 

de redenção na revolução social. 

 

1.2 O destino na tragédia ática e a culpa no drama moderno 

 

A eventual dificuldade de se seguir um rigor classificatório quanto aos gêneros 

literários, como exposto acima, não compromete a relevância da Poética de Aristóteles. Trata-

se de uma obra fundamental para o estudo da tragédia, gênero literário pertencente ao drama, 

uma das três modalidades de obras poéticas. Acredita-se que essa obra, incompleta, lacunar, 

seja uma compilação de notas que teria servido para auxiliar seu autor em exposições orais, 

além de servir como referência para consulta dos alunos que frequentavam o Liceu onde 

Aristóteles lecionava (PINHEIRO, 2019).  

A Poética pode ser considerada como uma obra sobre o modo de composição de um 

poema mimético - em especial a tragédia - fazendo com que possa ser lida como um método 

normativo, prescritivo ou descritivo para tal composição. Nessa obra, Aristóteles trata da 

produção de uma imagem poética que não se refere à experiência objetiva dos fatos, pois não 

se articula apenas com o objeto da representação, mas, principalmente, com o efeito mimético 

produzido. Em contraposição ao historiador, o poeta mimético busca representar as coisas como 

elas deveriam ou poderiam ter ocorrido e não como supostamente ocorreram. Trata-se, portanto, 

de um processo criativo, imitativo, ou seja, mimético.  

Para Aristóteles (2019), importava compreender a utilização artística de uma noção 

estética como a mimesis, cujo agente primário é o poeta que faz uma releitura dos antigos mitos 

da cultura grega. A partir daí é possível produzir-se um efeito decorrente da manipulação das 

emoções a serem evocadas, como pavor e compaixão, que são então depuradas: o efeito 

catártico da tragédia. A Poética de Aristóteles nos fala em especial sobre o poema trágico, ainda 
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que ela também teça considerações sobre o poema épico. Além disso, Aristóteles também 

aborda questões relativas à formação do ethos, quando discorre sobre o caráter e a 

caracterização de personagens. Para que tudo isso se organize e uma tragédia seja encenada, a 

tarefa fundamental do poeta é a composição do enredo (mythos). É a partir da trama, ou seja, 

da composição dos fatos ou acontecimentos, que se origina o enredo que, por sua vez, nos 

remete à constituição das personagens, ao pensamento, à elocução, ao espetáculo visual e ao 

canto. O enredo é, portanto, um elemento estrutural fundamental na tragédia aristotélica 

(PINHEIRO, 2019). 

Tragédias e comédias eram encenadas assim como ditirambos eram entoados, 

anualmente, em Atenas, durante suas principais festas urbanas: as Grandes Dionísias. Outras 

cidades pertencentes à Liga de Delos também participavam e os espectadores em geral 

ansiavam por reconhecerem-se representados naquele mundo de heróis. A literatura ateniense 

pode ser considerada sociopolítica no que se refere à sua produção, imersa no campo artístico 

da época. O ambiente político e as categorias das classes sociais definidas na península ática 

eram determinantes na forma de expressão artística nessa época. Nos parágrafos que se seguem 

vamos abordar a questão da articulação entre arte e questões sociais e políticas. 

Não se trata aqui de propor o artístico como refém do político, mas, sim, de entender 

que a relevância deste era tão acentuada e estruturante na sociedade da época que era capaz de 

atrair determinadas manifestações daquele pelo intenso poder imagético da arte cênica. Desta 

forma, os políticos recorriam às representações trágicas para obterem reconhecimento e 

notoriedade por parte dos cidadãos atenienses. As questões políticas eram de extremo valor para 

o cidadão da península ática. Portanto, da mesma forma que não se pode imaginar esse período 

sem sua dimensão política, não se deve também omitir da tragédia o componente político 

(MOERBECK, 2014). 

A presença do elemento divino na tragédia é abordada por Barthes (2007) em Escritos 

sobre o teatro. Ao fazer algumas reflexões sobre a questão sociopolítica na tragédia, ele 

comenta que o teatro grego, pelo menos o de Ésquilo e Sófocles, teve uma forte conotação 

social. Ainda que recorrendo aos mitos divinos, o que estava em questão era o devir da cidade, 

o poder de ela própria traçar seu destino com base em iniciativas políticas. Como exemplo, o 

autor cita As suplicantes, uma apologia de Ésquilo às tendências democráticas ainda incipientes 

na Grécia e que trata do debate entre guerra e paz. Antígona, como expressão artística do 

conflito da lei parental com a lei civil, e Édipo, que aborda a articulação entre mácula e realidade 

social, são ainda outros exemplos. Entretanto, lembra ele, o Mal, nessas peças, não é psicológico 

e tampouco metafísico, mas, sim, essencialmente político e a culpa surge a partir da ameaça de 
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destruição da Cidade. O perdão deixa de ser uma graça concedida pelos deuses e passa a ser 

fruto de uma decisão adotada por um júri de cidadãos traduzindo o gesto da mais democrática 

e mais humana das divindades: Atenas. Desta forma, a tragédia grega foi, para Barthes, o teatro 

de uma história política da qual os homens são os senhores, pois em qualquer momento podem, 

por um “ato crítico”, por uma “‘sabedoria’ que é antes de tudo um julgamento eficaz”, torná-la 

“mais humana, menos enviscada nos tabus retrógrados e nas Leis ameaçadoras elaboradas fora 

do homem.” (BARTHES, 2007, p. 35-36). 

Para Aristóteles, na Poética, a tragédia é definida como sendo a mimese de uma ação 

de caráter elevado, em linguagem ornamentada, que se efetua por ações dramatizadas e não por 

narrativas e “em função da compaixão e do pavor realiza a catarse de tais emoções.” 

(ARISTÓTELES, 2019, p. 73). Para ele, a tragédia traz à cena o homem que não se distingue 

muito pela virtude nem pela justiça e chega à adversidade não por sua maldade ou vício, caindo 

no infortúnio em consequência de uma falta relacionada a um erro de julgamento cometido por 

desconhecimento do teor e das consequências de sua falha. Trata-se de um processo que o 

conduz da prosperidade à adversidade. Aristóteles estabelece que esse processo se dá às 

expensas de uma reviravolta - ou seja, “a modificação que determina a inversão das ações” - e 

do reconhecimento que é “a modificação que faz passar da ignorância ao conhecimento” (p. 

105). Para ele, é a combinação entre reviravolta e reconhecimento que conduz à compaixão ou 

ao pavor. Nesse sentido, Aristóteles (2019) privilegia a composição dos enredos complexos em 

relação aos simples, pois, nestes, as ações ocorrem de modo continuado e unificado, sem 

reviravolta ou reconhecimento no processo de modificação da ação. Nos enredos complexos, 

no entanto, há uma modificação da ação que se dá por meio do reconhecimento, da reviravolta 

ou de ambos. Estes últimos são os enredos mais belos, diz ele. 

Da tragédia grega à atual há um trajeto percorrido, para além do cronológico. Na 

concepção de Aristóteles, o papel do destino imposto ao homem pelas divindades se faz 

presente. As ações executadas pelas personagens na tragédia aristotélica não estão relacionadas 

à existência de algum defeito moral, mas, sim, se devem à sua incapacidade em reconhecer o 

que é correto e justo, levando a um erro trágico: é a assim denominada falha aristotélica. É da 

limitação humana que aqui se trata, fazendo com que a desgraça caia sobre a personagem.  

Em um salto de mais de vinte séculos, nos aproximamos da concepção da tragédia por 

volta do final do século XIX e início do século XX como apresentado por Szondi (2015) em 

Teoria do drama moderno [1880-1950]. O autor comenta que o drama da época moderna 

nasceu do Renascimento em um momento em que o homem se deparava com a diluição da 

concepção medieval de mundo. Nesse sentido, a efetividade de sua obra passa a ser 
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fundamentada na reprodução da relação entre os homens, ou seja, o homem se torna um ser que 

existe na relação com os outros (SZONDI, 2015, p. 23).  

Lembramos aqui de Barthes (2007, p. 26-27) ao considerar que na tragédia antiga “a 

tempestade física de todo um povo acompanhava desgraças que, entretanto, só pertenciam à 

humanidade superior dos reis, dos heróis e dos deuses.” Em contraposição à tragédia ática, na 

modernidade, o enternecimento e a comoção, quando se manifestam, são de origem 

introspectiva, pois o público só chora quando o drama se articula com seu próprio horizonte 

conjugal ou familiar e o teatro só tem, como tarefa, fornecer “um reflexo apagado de seus 

infortúnios possíveis”. Estar entre os outros, diz Szondi (2015, p. 24), se fazia a parte essencial 

da existência humana e o lugar em que o homem “ganhava realidade dramática era o ato de 

decidir-se.” Desta maneira, sua interioridade se convertia em presença dramática expressa por 

sua decisão à ação: “tudo que estava aquém ou além desse ato devia permanecer alheio ao 

drama.” 

Em uma elaboração a partir da teoria de Szondi, Rosenfeld (2010) comenta que se a 

problematização do drama moderno se estrutura ao redor da apresentação da realidade como 

produto da dinâmica das relações inter-humanas, o recurso literário prevalente é o diálogo. Para 

ele, é o diálogo que sustenta o tecido dramático moderno e o diferencia da tragédia grega. Neste 

sentido, o drama é autônomo, não se articula com algo externo a ele. O autor não faz 

intervenções e os diálogos não se dirigem ao público que, por sua vez, assiste silenciosamente 

ao que dramaticamente é encenado, paralisado pela visão de um outro mundo. 

Quanto à compaixão e ao pavor, Aristóteles considera que é em função de tais emoções 

que a tragédia realiza a catarse (ARISTÓTELES, 2019). Nesse sentido, a catarse permitiria a 

anulação do elemento caótico associado à desgraça e desagregação humanas para se alcançar o 

restabelecimento da ordem coletiva. Com o advento da visão cristã, neste salto que fizemos de 

vários séculos após Aristóteles, o conceito de caos não foi eliminado. Ao contrário, ele persiste 

como condição inerente ao mundo dos homens, separado de Deus. No mundo cristão, este 

estado de caos não se modifica e não há a superação sem que haja a morte. Ao final, fica a 

sensação de que tudo poderá se repetir, pois o homem carrega, como marca constitutiva, a 

mancha do pecado em sua origem, apontando para uma falha moral que dialoga com a noção 

de culpa pelas ações realizadas. Assim, “o estado de desordem tem acompanhado a história da 

humanidade”, constituindo-se como algo próprio da natureza humana ao longo dos séculos 

(LIMA, 2011, p. 82).  

Na tragédia do mundo cristão, em especial, vale observar uma clara relação de causa e 

efeito na dinâmica da experiência humana alicerçada no conflito, na ambiguidade e na angústia 
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decorrentes de forças contraditórias que se fazem presentes e colocam o homem no papel de 

responsabilidade por seus próprios movimentos. Assim, não há a possibilidade de essa 

personagem eximir-se de seu erro sob a alegação de um desconhecimento e não 

intencionalidade de seus atos. Se aceitarmos que a desordem e o caos são condições 

estruturantes da tragédia, a permanência do elemento caótico no percurso do homem pode ser 

“uma das justificativas para a sobrevivência da forma trágica através dos tempos.” (LIMA, 

2011, p. 82). 

 

1.3 O trágico é a marca do inconciliável na tragédia 

 

A análise formal da tragédia inclui algumas reflexões sobre o trágico. Trata-se aqui do 

efeito da tragédia sobre o espectador como resultante da catarse decorrente do temor e da 

piedade suscitados pelo sofrimento das personagens. Para que a cena no palco seja 

experienciada como trágica, os espectadores devem ser capazes de identificar o que lhes 

aterroriza em suas vidas em relação ao que estão assistindo. Ou seja, devem estar presentes 

“motivos e formas de interesse estético”, contextualizados em uma determinada situação 

histórica, para que os espectadores “possam ficar fascinados com as ações caracterizadas como 

trágicas.” (GUMBRECHT, 2001, p. 12). 

Como proposto por Most (2001) em Da tragédia ao trágico, no mundo moderno há uma 

certa tendência a se considerar que determinados eventos são tragédias ou assumi-los como 

trágicos, como se expressassem características permanentes e universais da experiência 

humana. Quando pensamos em tragédia, associamos com a ideia de tragicidade, como uma 

visão trágica do mundo que melhor se expressaria na tragédia. O ethos trágico é uma construção 

moderna, como mencionaremos mais adiante, ao abordarmos o olhar de Szondi sobre o tema. 

Os laços do trágico com o antigo gênero denominado tragédia são mais tênues do que 

as conexões com proposições filosóficas ou sociais mais atuais. Em linguagem coloquial atual, 

“trágico” é uma denominação atribuída a acontecimentos extremamente tristes que envolvem 

uma perda irreparável. Como exemplos, podemos citar a morte de um ser humano ou algo que 

o represente, conferindo pungência à oposição entre os desejos de satisfação e plenitude dos 

seres humanos e o universo que, além de lhes ser indiferente, é o local onde irão fracassar. 

Curiosamente, o uso da palavra trágico é mais comum em um emprego cotidiano do que 

em textos literários, em oposição ao período da Grécia antiga no qual o termo tragikon era mais 

frequentemente usado em referência à literatura e, quando empregado metaforicamente, poderia 

estar associado a conotações como esplêndido, grandioso ou, então, associado a magnífico e 
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pomposo, quando relacionado a circunstâncias externas. Da mesma forma, poderia estar 

associado a arrogante, presunçoso e vaidoso, se considerado em um contexto referente a estados 

psicológicos. Em apenas poucas passagens os eventos tristes são referidos como tragikon e, 

nesses casos, a conexão com o gênero da tragédia é geralmente óbvia, pois envolve alto grau 

de sofrimento. Vale observar ainda que, mesmo que estas extensões do significado do adjetivo 

trágico - tragikon - não se limitem à tragédia, elas trazem em si o sentido que era atribuído a 

características daquele gênero da dramaturgia (MOST, 2001). 

Para nós, o adjetivo trágico pode representar a tristeza consequente a divergências entre 

o homem e o universo. Para os gregos, entretanto, parece ter significado a “presunção 

ofensivamente arrogante de um contra muitos, aquela do herói trágico que se recusa a ser 

integrado na comunidade humana.” (MOST, 2001, p. 23). Se esta era a percepção que os antigos 

gregos obtinham de suas tragédias é porque talvez o que os poetas gregos lá abordavam não 

eram tanto as angústias metafísicas sobre o lugar que o homem ocuparia no universo 

ininteligível. A questão aqui se refere a “tensões políticas entre o indivíduo e a comunidade 

associadas à democratização rápida e controversa de Atenas, que se acompanhava, se 

alimentava e era refletida na tragédia ateniense.” (MOST, 2001, p. 23-24). 

Outro conceito de trágico desenvolveu-se entre os filósofos nos últimos dois séculos, de 

ordem mais coloquial. Trata-se na realidade de um grupo de conceitos relacionados entre si 

com as seguintes características: uma aparência de significação que em realidade esconde a 

arbitrariedade das coisas; uma responsabilidade pessoal que vai além dos limites da liberdade 

de ação e não é diminuída pelas limitações da necessidade; uma nobreza indestrutível no 

espírito humano que se revela principalmente no sofrimento, na renúncia e na compreensão; 

um nó do destino associado à culpa e à expiação; uma sabedoria final a respeito da grandeza e 

da inconsequência do homem no universo que é alcançada pela purificação conferida por um 

enorme sofrimento, no mínimo parcialmente não merecido e pagando-se às vezes o preço da 

total aniquilação. Nesse sentido, o termo trágico per se não encerraria um conteúdo estético a 

definir um gênero, mas, sim, veicula “a essência da condição humana em sua estrutura imutável 

ou como se manifesta em situações excepcionais, catastróficas.” Trata-se aqui do que é 

inevitável no percurso do ser humano (MOST, 2001, p. 24). 

Ainda no que se refere à articulação entre a tragédia e o trágico, em Ensaio sobre o 

trágico, Szondi (2004) propõe que desde Aristóteles há uma poética da tragédia, porém é só a 

partir de Schelling, ou seja, a partir do final do século XVIII e início do século XIX, que surge 

uma filosofia do trágico. Em Poética, o objeto de Aristóteles é a tragédia no que se refere à 

caracterização dos elementos da arte trágica e não a ideia de tragédia. Para Aristóteles, a origem 
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e o efeito da tragédia são considerados sob a luz da mimesis como origem da arte e da catarse 

como efeito da tragédia no que se refere à sua significação para a poesia e é a partir daí que 

emerge a filosofia do trágico que, para Szondi, é de origem fundamentalmente alemã. 

Szondi (2004) considera que não se deve criticar a obra de Aristóteles sobre a poética 

por não conter um olhar sobre o fenômeno trágico, como também não se deve negar a relevância 

da teoria do trágico que nasce entre os séculos XVIII e XIX na consideração das obras anteriores 

a esse período. Baseado em sua proposição acerca do nascimento da filosofia de o trágico ter 

se dado com os pensadores alemães desse período, Szondi destaca Schelling, como comentado 

acima, para quem vale interrogar como a razão grega conseguiu suportar as contradições de 

suas tragédias. Ao analisar Édipo Rei, Schelling sugere que o fundamento dessa contradição se 

situava no conflito da liberdade humana com o poder do mundo objetivo, vale dizer, a tensão 

entre agente e ordem objetiva - proposto pelo filósofo inglês Bernard Williams que já citamos 

- em cujo desfecho o herói trágico, mortal, tinha necessariamente que sucumbir, diz Szondi. 

Entretanto, por não ter sucumbido sem luta, havia a necessidade da punição, marcada por sua 

própria derrota. Ao fazer o herói lutar contra o poder superior do destino, a tragédia grega da 

época também honrava a liberdade humana, ou seja, mesmo que suportando a perda da própria 

liberdade, esta era reconhecida como a declaração da vontade livre. Ainda comentando sobre 

Édipo Rei, Schelling considera que o processo trágico só adquire um sentido ao referenciar-se 

a seu télos, isto é, seu destino. Para Szondi (2004), aqui está a raiz da história da teoria do 

trágico que se dirige não mais para o efeito da tragédia, mas sim para o próprio fenômeno 

trágico. 

A questão do trágico sempre está de alguma forma referendada à tragédia ática, diz 

Lesky (2019) em A Tragédia Grega. O autor considera que com o passar dos séculos a palavra 

trágico desligou-se da forma artística à qual é vinculada no mundo helênico e adquiriu o status 

de adjetivo qualificando “destinos fatídicos de caráter bem definido” marcando a atualidade 

com “uma bem determinada dimensão de profundidade” que aponta para uma maneira bem 

definida de ver o mundo “separado de Deus por um abismo intransponível.” (LESKY, 2019, p. 

26). O autor não negligencia, entretanto, o fato de que a essência do trágico é mais antiga, 

embora reconheça que os tragediógrafos da península ática não tenham desenvolvido qualquer 

teoria do trágico que fosse além de sua presença na constituição do drama, ou seja, não teceram 

considerações que se articulassem com alguma concepção mais geral de mundo, em 

consonância com o pensamento de Szondi sobre este tema como comentado no parágrafo 

anterior.  



36 
 

Não obstante tais considerações iniciais, Lesky (2019) vai além, estabelecendo um 

debate bastante provocativo, questionando se a proposição aristotélica sobre a catarse como 

finalidade da tragédia poderia se articular de alguma forma com as reflexões acerca da essência 

do trágico. Pergunta-nos inicialmente o autor se podemos encontrar na Poética os germes de 

uma concepção do trágico que transcenda os limites determinados por uma análise puramente 

técnica da obra de arte já que, para Aristóteles, trata-se de uma composição que requer a 

presença do terror e da compaixão levando à purgação dessas emoções como elementos 

fundamentais nesta modalidade artística. Além disso, lembra o autor, para Aristóteles a catarse 

não está relacionada a qualquer efeito moral. Em oposição situa-se Platão que excluiu a tragédia 

de seus preceitos por considerá-la uma ameaça à moral dos cidadãos. De modo bastante 

instigante, Lesky (2019) acrescenta que, na Poética, Eurípedes é considerado como o mais 

trágico dos poetas de sua época. Entretanto, se devidamente contextualizada, observa-se que tal 

qualificação refere-se apenas ao desenlace habitualmente triste de suas peças indicando, 

portanto, que o uso da designação de trágico se faz em um sentido que prepara seu emprego 

posterior. 

Nesta mesma direção, Lesky (2019) nos lembra que na tragédia, para Aristóteles, 

mesmo ao se considerar como trágica a queda no infortúnio, ela não decorre de um defeito 

moral, mas sim de uma falha consequente à incapacidade do homem em reconhecer o que é 

correto e de obter uma orientação segura, levando-o, portanto, ao naufrágio por não estar à 

altura de cumprir determinadas tarefas. O autor conclui suas digressões questionando se 

poderíamos então considerar que as concepções de Aristóteles de alguma maneira estariam 

apontando para a situação trágica da natureza humana e recorre às palavras de Goethe, para 

quem o trágico se baseia numa contradição inconciliável. Consequentemente, caso alguma 

acomodação seja possível, a essência do trágico desaparece. Lesky (2019) acrescenta que tal 

contradição trágica pode ter duas modalidades: pode situar-se no mundo dos deuses e seus polos 

opostos serão Deus e os homens ou, então, pode situar-se entre adversários “que se levantem, 

um contra o outro, no próprio peito do homem.” (LESKY, 2019, p. 31). 

 

1.4 Há tragédias que não são trágicas? 

 

Com esta instigante questão, Most (2001) faz uma interessante releitura da Poética de 

Aristóteles. Para ele, foi somente a partir do século XIX que tal interrogação se tornou mais 

proeminente na crítica da tragédia, tanto as antigas quanto as modernas, em decorrência da 

observação de alguns críticos que determinadas tragédias não pareciam ser trágicas. Tanto na 
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filosofia como na crítica literária antigas parece não haver nenhum indício da noção filosófica 

moderna do trágico como sendo uma dimensão estrutural da experiência humana, mas, em seu 

lugar, apenas elaborações ao redor de teorias da tragédia como um gênero literário específico. 

A tragédia, para Aristóteles, diz Most (2001), é uma espécie natural de poesia claramente 

definida sob o aspecto formal, distinguindo-a do grupo geral de tipos de poesia. Com sua 

estrutura mimética e formal são expressas capacidades básicas e inatas dos seres humanos e não 

poderia ter se tornado outra coisa, pois os grandes poetas, seja por instinto ou por vontade 

própria, aceleraram um processo natural que, mesmo sem eles, teria chegado à mesma 

conclusão, porém mais vagarosamente.  

Embora Aristóteles situe a origem das dimensões formais da tragédia em diferentes 

contextos culturais, ele não faz alusão à sua função institucional. A evolução da tragédia se 

afasta do culto e se aproxima da literatura. Ao ser descontextualizada institucionalmente, a 

tragédia se torna um texto disponível livremente ao invés de uma encenação que faça parte de 

um ritual. Na visão de Most (2001), esta é uma das razões pelas quais Aristóteles se afasta do 

que possa ser de cunho religioso em sua concepção da tragédia, pois interpreta as histórias como 

representações de ações bem ou malsucedidas de agentes humanos.  

Ainda sobre a concepção aristotélica da tragédia, Most (2001) nos lembra que sua 

concepção é teleológica, ou seja, é elaborada para servir a um propósito específico, isto é, por 

meio da piedade e do temor é realizada a purificação de emoções. Tal perspectiva indica que 

ela é orientada não necessariamente à sua própria estrutura, mas, sim, estabelecida em relação 

ao efeito daquela estrutura sobre o receptor. Desta forma, haveria que se considerar seu efeito 

psicológico como que estando em primazia em relação ao estético. Nesse sentido articula-se 

aqui o papel da catarse para temporariamente evacuar o excesso da emoção suscitada pela 

encenação. Dito de outra forma, ainda que a tragédia certamente mobilize emoções 

perturbadoras na plateia, esta se livra delas pelo processo catártico. 

Aproximadamente 300 anos após Aristóteles, o filósofo, político e escritor Cícero que 

viveu na República Romana no século I d.C. traz para a cena a questão do uso da razão e os 

momentos de tomada de decisão nos dramas das personagens trágicas. Recorrendo ao exemplo 

dos “astutos estratagemas de Medeia” (MOST, 2001, p. 30), ele demonstra que a razão poderia 

estar a serviço do mal, colocando em xeque o entendimento acerca da “administração 

providencial do mundo” (p. 30). Para Epicteto, filósofo grego que viveu a maior parte de sua 

vida em Roma, no século I d.C., Medeia teria agido sob uma impressão errônea e “um filósofo 

poderia certamente tê-la convencido que estava cometendo um terrível engano e, assim, ter 

salvado as crianças.” (p. 30). Com o decorrer dos séculos, o termo trágico foi progressivamente 
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se deslocando de sua ligação exclusiva com uma determinada forma literária e tornou-se mais 

generalizado aplicando-se à própria condição da existência humana. Concluindo, na 

modernidade, a invenção do trágico se dá na perspectiva de um sintoma desta época, pois “a 

vida só pode parecer trágica quando, por um lado, nós ainda mantemos a expectativa de que o 

mundo deveria ter sentido, mas, por outro, não estamos mais certos de que haja um deus que 

garanta este sentido.” (MOST, 2001, p. 35). 

Embora as tragédias gregas clássicas contenham material precioso para investigação da 

vida cultural e política da península ática, sua relevância vai mais além de um mero valor 

documental por constituir um gênero literário que, além de veicular importantes manifestações 

artísticas e políticas daquele período, fez-se presente ao longo dos séculos até alcançar o drama 

moderno. Em obras dramáticas de autores atuais como Edward Albee, Eugene O´Neil, Arthur 

Miller, August Strindberg e também Nelson Rodrigues, podem ser notados elementos da 

tragédia grega, ainda que readaptados (MOERBECK, 2014). 

Ao longo da construção de sua dramaturgia, Nelson classificou sua produção de modo 

bastante variado, não necessariamente em plena conformidade com a categorização ou 

classificação tradicional. Ele mesmo nomeou suas obras como tragédia carioca, farsa 

irresponsável, peça em dois atos, divina comédia, obsessão em três atos, além dos habituais 

drama ou tragédia (RODRIGUES, 2017). Quanto aos seus comentadores, observa-se a falta de 

consenso acerca do reconhecimento classificatório tradicional dos gêneros em suas obras. Sob 

o olhar de Magaldi (2004), um de seus mais conhecidos comentadores, Álbum de família é 

incluída no grupo das peças míticas. Já o próprio Nelson a definiu como uma tragédia 

(RODRIGUES, 2017). Como que confirmando esta dissonância acerca da classificação das 

obras de Nelson quanto aos gêneros literários, o próprio autor considerava Vestido de Noiva, 

uma de suas mais reconhecidas produções dramáticas, como sendo uma tragédia 

(RODRIGUES, 2017). Em contrapartida, Magaldi (1992) não a incluiu no grupo das tragédias, 

mas sim no grupo das peças psicológicas na classificação que ele mesmo organizou sobre a 

obra desse dramaturgo2 adotando-a em suas publicações. Não se trata aqui, nos parece, que 

 
2 Referimo-nos aqui à classificação adotada e apresentada por Sábato Magaldi em Nelson Rodrigues: Dramaturgia 

e encenações na 2ª. edição, de 1992, publicada pela Editora Perspectiva. Logo no primeiro capítulo, Magaldi nos 

conta que propôs a Nelson uma ordenação não cronológica de suas dezessete obras para teatro. Nelson aprovou a 

proposta que foi então adotada por Magaldi e que aqui seguem. São elas as Peças Psicológicas: A mulher sem 

pecado; Vestido de Noiva; Valsa no. 6; Viúva, porém honesta; e Anti-Nelson Rodrigues; Peças míticas: Álbum de 

família; Anjo Negro. Dorotéia; e Senhora dos Afogados; Tragédias cariocas (I): A falecida; Perdoa-me por me 

traíres; Os Sete Gatinhos; Boca de Ouro; Tragédias Cariocas (II): O beijo no asfalto; Bonitinha, mas ordinária; 

Toda nudez será castigada; A Serpente. 
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estamos diante de contradições acerca do enquadre de suas peças neste ou naquele gênero, mas, 

sim, da ampla variedade de possibilidades de entendimento acerca da obra de Nelson.  

Além disso, no que tange à questão já apresentada acerca da articulação entre trágico e 

tragédia, na obra Nelson Rodrigues: trágico então moderno, Lopes (2007) tece alguns 

comentários. Para ela, Nelson Rodrigues seria um autor que captaria clichês trágicos na 

construção de suas tragédias, incluindo-se aqui Álbum de família. Lopes (2007) sustenta que o 

entendimento acerca da tragédia em Nelson Rodrigues, grupo no qual ela inclui Álbum de 

família, baseia-se na identificação de elementos como destino, fatalidade, maldição e vingança 

em sua vasta produção, além da presença do coro e da abordagem de temas trágicos universais 

como incesto e infanticídio. Nesse sentido, Lopes (2007) formula, então, a questão-proposição, 

provocativa, se Nelson estaria a realizar uma tragédia no sentido clássico do termo. Em nossa 

leitura de Álbum de família, identificamos as surpreendentes reviravoltas da trama como, por 

exemplo, os suicídios, o caos como matéria da qual se nutre aquela família decorrente das 

ultrapassagens dos limites das leis civilizatórias e os momentos finais nos quais a catarse faz 

alarde como por exemplo na cena final entre Jonas Senhorinha. Além disso, ao final, surge um 

coro arrematando o percurso do desespero. São elementos que nos parecem apontar para a 

estrutura clássica de uma tragédia cunhada com o tom trágico dos dilemas inconciliáveis. 

Resgataremos o componente trágico em nossas considerações finais como sendo o amálgama 

do infortúnio nessa tragédia. 

 

  



40 
 

 

 

  



41 
 

CAPÍTULO 2 – AS PÁGINAS DE NELSON 

 

Pela trilha pavimentada com a abordagem até aqui desenvolvida, estamos 

paulatinamente nos aproximando do cerne da primeira vertente deste trabalho que se organiza 

ao redor da perspectiva de Álbum de família poder ser considerada como um exemplo de escrita 

contemporânea. Para tanto, serão consideradas inicialmente, aqui neste segundo capítulo, 

algumas reflexões sobre Nelson Rodrigues assim como algumas marcas de sua escrita. A obra 

literária, enquanto manifestação artística, expressa-se em uma determinada época sob um certo 

formato moldado com determinados recursos. Nesse sentido, trazemos para iniciar este capítulo 

alguns registros sobre a vida de Nelson Rodrigues e o tecido social no qual ele estava imerso. 

A seguir, resgatamos algumas concepções acerca do processo da escrita literária em geral, 

dando ênfase para a questão do estilo na escrita. Prosseguindo, buscamos trazer à cena o 

fecundo debate acerca da relação do autor com sua obra. Esses elementos serão articulados com 

o olhar de Nelson sobre ele mesmo e sua produção, quando apropriado. A seguir, trouxemos 

algumas considerações sobre o ruído desencadeado por Nelson ao se fazer presente na cena 

artística nacional. Neste percurso, vamos então recolhendo os elementos que irão auxiliar na 

composição de uma arquitetura a sustentar, no próximo capítulo, algumas reflexões e 

proposições sobre a estratégia da composição literária no corpus em tela. 

 

2.1 O cidadão Nelson: a vida como ela foi  

 

Nelson Falcão Rodrigues nasceu no Recife, em 23 de agosto de 1912, o quinto filho de 

uma família de catorze. Quando tinha três anos, seu pai, Mário, foi tentar a sorte no Rio de 

Janeiro, capital federal. O combinado era que tão logo encontrasse trabalho, chamaria a família 

para ir ao seu encontro. Em 1916, sua esposa Maria Esther empenhou as joias e mandou um 

telegrama para o marido avisando do embarque naquele mesmo dia. O primeiro endereço da 

Família Rodrigues no Rio de Janeiro foi a Rua Alegre, na Aldeia Campista, zona norte da 

cidade. Durante esse período, Nelson começou a desenvolver sua apurada observação sobre o 

mundo e entrou em contato com o que há de pulsional no homem. Como a lembrança do rapaz 

que tomou veneno por ter brigado com sua namorada e a cena da mãe e da namorada do morto 

disputando o defunto em pleno velório, como relatado no website desenvolvido em seu nome, 

reunindo fatos sobre sua vida. 

O ambiente onde Nelson viveu, na zona norte do Rio, é maliciosamente retratado por 

Ruy Castro (1994) na biografia O Anjo Pornográfico quando são descritos a moda, os costumes 
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e as personagens, na época em que Nelson e sua família mudaram para lá em meados de 1916 

e que certamente povoaram seu imaginário que pulsava quando se sentava à máquina de 

escrever para escrever seus textos: 

As vizinhas eram mesmo gordas e patuscas. Tinham bustos opulentíssimos, braços 

espetaculares e colares de brotoejas. Passavam o dia nas janelas, fiscalizando os 

moradores da rua e suspirando exclamações como “Deus é grande!” e “Nada como 

um dia depois do outro!”. Seus maridos eram magros, asmáticos, espectrais e, à 

noitinha, postavam-se nas soleiras com seus pijamas de alamares e chinelos [...]. Era 

também uma vizinhança de solteironas ressentidas, de adúlteras voluptuosas e, não se 

sabe por que, de muitas viúvas machadianas, só que com gazes enroladas nas canelas, 

por causa das varizes.  

[...] No resto, a vida era simples. Os banhos eram de bacia, os partos eram feitos em 

casa e os velórios eram a grande atração da rua - ia-se à casa do defunto não para vê-

lo pela última vez, mas para se assistir ao desespero da mãe ou checar a sinceridade 

da viúva. Como os velórios eram domésticos, e não nas capelinhas, não havia morte 

que passasse em branco. Daí a impressão de que as pessoas morriam mais, 

principalmente as crianças. Talvez morressem mesmo. Mas o mais provável é que 

essas mortes, assim como as solteironices e os adultérios, fossem tantas quanto hoje, 

só que menos banalizadas. (CASTRO, 1994, p. 21-22). 

 

Essas eram as personagens que habitavam o cenário no qual Nelson viveu sua infância 

e adolescência. É delas que Nelson fala em seus textos. Seguiremos com alguns trechos sobre 

sua vida recolhidos da biografia assinada por Ruy Castro (1994). 

A carreira de Nelson começou aos treze anos de idade na redação do jornal A Manhã, 

fundado por seu pai. Ele foi contratado como repórter policial, função à qual ele atribuía grande 

prestígio. Sua responsabilidade era procurar casos de acidentes, assassinatos e adultérios que 

pudessem se tornar matérias para publicação a serem redigidas por ele com uma forte carga 

dramática construindo enredos minuciosos e transformando narrativas trágicas em textos 

folhetinescos. O mundo factual de Nelson era intenso e não menos rico e diverso era seu mundo 

criativo que incluía as adúlteras, as mulheres que se expunham muito maquiadas tão logo 

enviuvavam assim como as que desfilavam no Carnaval e que, embora apenas com o umbigo à 

mostra, insinuavam sua nudez sob a fantasia. Quanto aos homens, Nelson lhes destinava o lugar 

de enciumados, exatamente como era seu pai que não deixava a esposa sair sozinha, 

principalmente de bonde, pelo risco de estar exposta à cobiça do olhar masculino. Nelson 

presenciou intensas cenas de ciúmes entre Mário e Maria Esther, seus pais, cujo desfecho era 

geralmente atuado por seu pai jurando que nunca mais aquilo iria se repetir (CASTRO, 1994). 

Por volta dos seus 14 anos Nelson e seu primo Augusto que vivia no Recife dão início 

ao Alma Infantil, um periódico de apenas quatro páginas, com tiragem pequena, cuja metade 

dos exemplares ia para o Recife junto com o jornal de seu pai, A Manhã. O objetivo do Alma 

era manter um olhar de protesto e denúncia em relação à cena política e social do país à época, 

não poupando personagens religiosas e intelectuais tanto no Rio de Janeiro quanto no Recife. 
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As críticas, geralmente sem fundamento, provavelmente contribuíram para a vida curta do 

jornal: apenas cinco números foram lançados e Nelson voltou a se concentrar nas crônicas 

policiais em A Manhã (CASTRO, 1994). 

Em 1928, Nelson e seus irmãos trabalhavam, todos, no A Manhã e Nelson, aos dezesseis 

anos incompletos, havia sido promovido das páginas policiais para a página três, a página dos 

editorialistas onde Monteiro Lobato e outros assinavam artigos. Nelson ia passar a escrever 

artigos assinados, uma vez por semana. Os leitores logo perceberam que aquele articulista 

parecia ter uma alma torturada. O primeiro artigo, A tragédia da pedra..., incluindo as 

reticências, foi publicado no dia 7 de fevereiro de 1928. Era muito bem escrito e apontava para 

o dinheirismo a que se entregara o homem moderno, oportunista e insensível aos valores da 

natureza em um registro psicológico. De alguma maneira, o texto apontava para o precário 

equilíbrio nervoso que Nelson vivia, principalmente quanto ao fato de a sociedade chamar de 

loucos, malandros e idiotas os sensíveis a uma vida contemplativa. Nelson falava de si mesmo 

(CASTRO, 1994).  

Como habitual na adolescência, seu desempenho na vida era cobrado pelos mais velhos. 

Colocá-lo na página três do jornal e dar-lhe uma coluna semanal tinha sido uma iniciativa de 

seu pai para mobilizá-lo. O artigo da semana seguinte, Gritos bárbaros, evocava Moacir de 

Almeida, um poeta já obscuro na época, que havia morrido de tuberculose há pouco tempo, aos 

23 anos. Moacir de Almeida era um jovem apagado, feio e doente, mas sentia-se como Castro 

Alves quando escrevia, o que encantara Nelson. Porém, o que mais o intrigava era a figura 

trágica do poeta, pouco mais velho do que ele, que se transfigurava ao escrever poesia, aludindo 

a uma dupla identidade. Era como se um homem poderoso e sensível tivesse morrido sufocado 

na pele de um pobre coitado. Nelson, com sua vocação trágica, diria que aquela era a história 

de sua vida (CASTRO, 1994). 

Nos três artigos subsequentes ao Gritos bárbaros, sua sensibilidade se intensificou e ele 

começou a ter imagens delirantes. Em O elogio do silêncio, Nelson escreveu sobre flores que 

se transformam em seios de mulher. Em A felicidade, ele comparou a Lua a uma prostituta 

velha que ainda se considera atraente para rapazes que, entretanto, zombam dela. E em Palavras 

ao mar, Nelson fala de ondas que, depois de se arremessarem a uma extraordinária altura caem 

ruidosamente no turbilhão das espumas como um bando de mulheres quando se contorcem em 

convulsões de amor. Até o momento em que ele publica O rato... (com as reticências, 

novamente) no qual conta ter visto um rato morto, achatado por um carro, em frente à Biblioteca 

Nacional no Rio de Janeiro. Ao se aproximar e espiá-lo compadeceu-se até às lágrimas. Além 
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disso, ao observar suas tripas, pareceu-lhe que elas estavam sorrindo e que o ventre aberto do 

animal morto estava cantando o Trovatore (CASTRO, 1994). 

Nessa ocasião, Nelson passa a atacar figuras literárias importantes da época. O poeta 

Alberto de Oliveira e o contista Viriato Correia, que haviam sido contemporâneos e 

provavelmente desafetos de seu pai no Correio da Manhã foram alvo de suas flechas. Assim 

foi até que, em um artigo intitulado Rui Barbosa... (novamente as reticências) ele propôs-se a 

provar que aquele que era considerado o maior dos brasileiros, falecido há cinco anos, não era 

um gênio em contraposição ao enaltecimento de Euclides da Cunha, Dante, Homero e Byron. 

Ao tomar conhecimento do texto, seu pai enviou Nelson de volta para a seção da crônica policial 

onde permaneceu pelos cinco meses seguintes. Nelson havia sido retirado da prestigiosa página 

três do jornal para a qual retornaria, entretanto, após cumprir o exílio decretado por seu pai 

(CASTRO, 1994). 

A permanência de Nelson na página três durou pouco. Por disputas pessoais envolvendo 

questões financeiras, seu pai perdeu o jornal para seu sócio. Porém, em menos dois meses Mário 

fundava seu novo jornal, Crítica, um escandaloso sucesso, e que estampava seu lema na 

primeira página: “Declaramos guerra de morte aos ladrões do povo.” De circulação matutina, 

seu formato era regularmente composto por oito páginas sendo a primeira quase sempre política 

e a última sempre policial. Nelson dizia que nesse novo jornal de seu pai, cada manchete era 

“um berro gráfico, um uivo impresso” que às vezes limitava-se à única palavra: “CANALHAS! 

ou ASSASSINOS!” (CASTRO, 1994, p. 68). 

Esse era o ambiente em que Nelson vivia. Essa era a cena rodrigueana. Nos amores não 

poderia ser diferente. Nelson sofria por paixões não recíprocas. Enquanto seu pai enfrentava os 

problemas decorrentes de suas matérias jornalísticas e os desafetos adquiridos, Nelson foi 

despachado para o Recife por seus pais para mitigar seus quadros depressivos ainda que a 

credibilidade dada às suas expressões melancólicas não fosse das mais firmes. Pensavam eles 

que poderia haver algo de teatral nas manifestações sentimentais desse rapaz de menos de 

dezessete anos. No Recife Nelson reencontrou seu primo Augusto e, juntos, passaram a 

frequentar a zona de mulheres do Cais do Porto, considerada como a maior da América do Sul 

na época. Ao voltar para o Rio, reassumiu seu lugar de repórter em Crítica, na crônica esportiva. 

Em pouco tempo a cena mudaria (CASTRO, 1994). 

Foi na redação do Crítica, que se deu primeira grande tragédia pessoal de Nelson: o 

assassinato de Roberto, um de seus irmãos, por conta de uma reportagem sobre o divórcio de 

uma mulher da sociedade. O motivo não alegado publicamente seria o adultério. Quando soube 

que a matéria seria publicada, a esposa traída foi até a redação para tomar satisfações. Ao entrar 
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na redação do jornal, no dia 26 de dezembro, perguntou se Mário Rodrigues estava. Não estava. 

Roberto, um de seus filhos, recebeu a moça em sua sala que, logo ao entrar, sacou um revólver 

de dentro da bolsa e atirou. Nelson estava na redação na hora do crime (CASTRO, 1994). 

O assassinato de Roberto marcou profundamente a trajetória da família. Mário, em 

pouco mais de dois meses veio a morrer em decorrência de uma trombose cerebral, 

inconformado por seu filho ter sido morto em seu lugar. Nelson estava com dezessete anos. Ele 

conta que o assassinato de seu irmão marcou sua obra de ficcionista, de dramaturgo e cronista 

assim como também se faz presente em seu teatro, em seus romances e contos. Para ele, esse 

assassinato transformou inteiramente sua vida, marcou sua constituição e sua obra de ser 

humano. E logo após veio a morte de seu pai que, diz Nelson, tinha um enorme sentimento 

paterno de tal forma que a morte de um de seus filhos foi uma verdadeira catástrofe. Ele previa 

que ia morrer de paixão, diz Nelson em referência ao pai (RODRIGUES, 2017). 

Passados poucos meses, em 1931, Crítica foi fechado pela polícia por ordens do governo 

Vargas. A partir daí até 1935, quando a situação começou a melhorar, a família Rodrigues viveu 

dias muito ruins, escassos, uma miséria que só tem equivalente nos retirantes de Portinari, dizia 

Nelson (SILVA; PANICHI, 2018). A tuberculose trouxe o adoecimento de Nelson e de Joffre, 

seu irmão mais próximo, a quem Nelson chamava de gêmeo e que veio a falecer aos 21 anos 

por conta da mesma doença. Nessa altura, Mário Rodrigues Filho havia se tornado sócio do 

Jornal dos Sports para o qual Nelson passou a redigir textos sobre futebol. A partir daí Nelson 

passou a escrever crônicas, contos, correio sentimental, folhetins, comentários esportivos e 

artigos opinativos para diversos jornais como Correio da Manhã, O Jornal, Última Hora, 

Manchete Esportiva e Jornal do Brasil, dentre outros.  

O dramaturgo Nelson surge em 1941, quando estreia A Mulher Sem Pecado. Porém, sua 

grande consagração vem em 1943 com a encenação de Vestido de Noiva, marco do teatro 

brasileiro moderno. Em unanimidade, público e crítica aplaudiam o ineditismo do espetáculo e, 

apesar das polêmicas sobre obras posteriores e problemas com a censura, seu valor dramático 

foi reconhecido por grande parte dos diretores, atores e críticos da época. Nelson deixou ainda 

sua marca na televisão brasileira participando de mesas-redondas sobre futebol e conduziu o 

programa A Cabra Vadia no qual pessoas de destaque eram entrevistadas por ele com a 

presença no estúdio de uma cabra viva. Nelson deixou sua marca na teledramaturgia brasileira 

ao escrever, para a TV Rio, a novela A Morta Sem Espelho. No cinema, Nelson chegou a 

colaborar com o roteiro de A Dama do Lotação; Bonitinha, mas ordinária; e Álbum de família, 

além de escrever diálogos para os filmes: Somos Dois e Como ganhar na loteria sem perder a 

esportiva. No final de sua vida, estava bastante debilitado e sofreu muito por um aneurisma na 
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aorta. Nelson Rodrigues morreu no dia 21 de dezembro de 1980. Deixou seis filhos: Jofre, 

Nelson, Maria Lucia, Paulo César, Sonia e Daniela. Foi enterrado com a bandeira do 

Fluminense, diz o website que leva seu nome disponibilizando dados sobre sua vida. 

 

2.2 A assinatura de Nelson: o que faz de alguém um Nelson, porém Rodrigues? 

 

Em Discurso Sobre o Estilo, Buffon (2011) diz que o estilo é o próprio homem. A 

afirmativa do naturalista, matemático e escritor francês, que viveu no século XVIII, foi 

recuperada por diversos autores em diferentes contextos. Peter Gay (1990, p. 19), em O Estilo 

na História, baseia-se em seu ofício de historiador para desenvolver suas reflexões exatamente 

sobre essa máxima de Buffon que pode ser vista como um epigrama que, lacônico, deve ser 

“retirado de seu invólucro”. A proposição de Buffon era que não se tomasse o estilo como um 

mero ornamento, mas, sim, que representasse um dos alicerces do trabalho do escritor. No 

entanto, o estilo nem sempre é o homem, diz Gay (1990), no sentido do homem por inteiro, 

pois se a maneira e a matéria estão indissoluvelmente unidas - como num matrimônio católico 

isso não significa que nunca possam se separar. Uma boa parte do discurso sobre o estilo está 

na busca tanto de formulações literárias felizes como da virtude da clareza, ainda que esquiva. 

O historiador aqui em tela entende que a formulação de Buffon se refere à proposição que a 

“maneira cultivada” (p. 20) do escritor expressa tanto seu passado pessoal quanto as formas de 

pensar, sentir, crer e operar a cultura. Desta maneira, para Gay, deslindar o estilo é deslindar o 

homem. “Os estilos compõem uma rede de indícios que apontam, uns para os outros e - somados 

- para o homem, historiador em atividade.” (GAY, 1990, p. 24). 

O homem vive, simultaneamente, no mundo de sua intimidade privada, no âmbito de 

seu ofício e no domínio público de sua cultura. Seu estilo literário é uma síntese desses 

componentes, diz Gay (1990). O estilo literário, segue ele, é constantemente modelado de tal 

forma que o escritor encontre sua voz própria. Palavras transmitem informações, demonstram 

afeto, expõem advertências e, não raramente, transcrevem emoções sem retoque. O estilo, 

entretanto, é o uso desses meios para um fim, embora possua um lado passional e faça 

revelações involuntárias. Por esses motivos, os estilos individuais têm histórias assim como o 

estilo em si também tem uma história. 

Há diversas formas de abordar o conceito de estilo, que pode ser investigado como 

norma, ornamento, gênero ou mesmo como um desvio quando uma palavra é substituída por 

outra. Entretanto, vamos nos deter no estilo como um sintoma e no estilo como marca da cultura, 

como desenvolvido por Compagnon (2019) em O demônio da teoria. Nessa obra, o autor 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Naturalista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escritor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
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considera que o estilo é propriedade do discurso, pois denota um código de expressão e, nesse 

sentido, está ligado a uma escala de valores. A associação do estilo ao homem surge 

paulatinamente a partir do século XVII e traz duas vertentes: a objetividade como código de 

expressão e a subjetividade como reflexo de uma singularidade. Seguindo com Compagnon, a 

concepção moderna de estilo está associada mais ao gênio do que ao gênero aqui exemplificado 

por Proust para quem o estilo - no que se refere ao escritor - não é uma questão de técnica, mas, 

sim, de visão, ou seja, uma visão singular que traz a marca do sujeito no discurso. Como traço 

sintomático a noção de estilo se faz notar nas artes plásticas quando ganham relevância detalhes 

sutis como “o toque de uma pincelada, o contorno de uma unha ou de um lóbulo de orelha” (p. 

168) que permitirão identificar o artista: são “minúcias que escaparam ao controle do pintor” 

(p. 169). Desta maneira, o estilo se tornou o conceito fundamental da história da arte no 

transcurso do século XIX. Em paralelo, no que tange à arte literária, o estilo surge como um 

detalhe sintomático. Trata-se de uma “rede de desvios ínfimos que permitem caracterizar a 

visão de mundo de um indivíduo, assim como a marca que ele deixou no espírito coletivo.” 

(COMPAGNON, 2019, p. 169). 

Quanto à articulação do estilo com a cultura, a abordagem proposta aqui é de ordem 

sociológica e antropológica e se refere ao espírito e à visão do mundo pertencente a uma 

determinada comunidade, sua Weltanschauung ou cosmovisão3. A noção de cultura equivaleria 

então ao que os historiadores do século XIX chamavam de alma de uma nação ou a raça, no 

sentido filológico do termo, como uma unidade da língua e das manifestações simbólicas de 

 
3 Trata-se aqui de termo desenvolvido por Wilhelm Dilthey (1833-1911) para dar conta do processo psíquico 

através do qual o sujeito ascende à consciência do Si-mesmo e do mundo. No caos sensível em que a existência 

humana está submersa, só a cosmovisão emerge, segundo Dilthey, como uma tentativa para dominar o que a vida 

possui de confuso e enigmático. Através dela, todas as questões e todos os problemas que se colocam ao Homem 

encontram uma resposta coerente. Também é por seu intermédio que se torna possível agir no mundo. A existência 

individual, sustentáculo da nossa percepção, afirma-se num universo arbitrário e contraditório através ora do 

pensamento, ora da ação. O que guia ambos não é tanto a realidade (que nos é exterior e apenas apreensível por 
símbolos), mas sim a sua representação e a autoconsciência do Si-mesmo, ambas proporcionadas pela cosmovisão. 

Antes de ser convertido no nosso interior em objeto-fim, a realidade deverá ter passado previamente por um 

processo de avaliação decorrente da nossa experiência vivida. Transforma-se destarte numa imagem do mundo, 

que mais não é do que a reprodução das percepções e a sua ordenação representativa. Tal imagem perene constitui 

o substrato inferior da cosmovisão. Se tornada uma abstração por uma inteligência emancipada das emoções, a 

imagem do mundo é convertida num mecanismo. Só posteriormente é submetida a um processo de valoração e de 

compreensão a partir do qual se podem estabelecer determinados fins, selecionar meios e realizar uma ideia. É a 

este nível que a cosmovisão permite definir as metas e o campo de ação da vontade humana. Um nexo teleológico 

articula, pois, toda a cosmovisão. Mas, esta vai mais além, configurando a vida pessoal e social do indivíduo dentro 

de um plano englobante. Quanto à literatura constitui-se como exemplo eloquente. Contemplando um espectro 

alargado das várias manifestações literárias, Dilthey considera que a extensividade do romance permite apresentar 

a vida em toda a sua plenitude enquanto que o drama, na sua contenção, concentra a complexa textura da 

experiência vital numa cosmovisão. A poesia, por seu turno, abre as portas da consciência a um sem-fim de 

possibilidades de valorizar e de expressar a vida, manuseando a seu bel-prazer as formas e transformando todo e 

qualquer acontecimento em símbolo. Disponível em: https://edtl.fcsh.unl.pt/ encyclopedia/weltanschauung-

cosmovisao. Acesso em: 10 out. 2021. 

https://edtl.fcsh.unl.pt/encyclopedia/sujeito/
https://edtl.fcsh.unl.pt/encyclopedia/accao/
https://edtl.fcsh.unl.pt/encyclopedia/representacao/
https://edtl.fcsh.unl.pt/encyclopedia/imagem/
https://edtl.fcsh.unl.pt/encyclopedia/literatura/
https://edtl.fcsh.unl.pt/encyclopedia/romance/
https://edtl.fcsh.unl.pt/encyclopedia/drama/
https://edtl.fcsh.unl.pt/encyclopedia/poesia/
file:///C:/Users/Mônica/OneDrive/Desktop/Mon/REVISÕES/0_DEZ_21_JOSÉ%20LUIZ%20TAVARES%20-%20PUC/símbolo
https://edtl.fcsh.unl.pt/%20encyclopedia/


48 
 

um grupo. Nesse sentido, a noção de estilo designaria “um valor dominante e um princípio de 

unidade, um ‘traço familiar’, característico de uma comunidade no conjunto de suas 

manifestações simbólicas.” O estilo seria então um “conjunto de traços formais detectáveis [...] 

o sintoma de uma personalidade (indivíduo, grupo, período). Descrevendo, analisando um estilo 

em seu detalhe complicado, o intérprete reconstitui a alma dessa personalidade.” 

(COMPAGNON, 2019, p. 170-171). 

No final de seu capítulo sobre o estilo, Compagnon (2019) resgata algumas reflexões 

muito interessantes do filósofo Nelson Goodman acerca da relação entre estilo e assinatura que 

nos parecem ser pertinentes para elaboração deste trecho de nosso trabalho. O artigo de 

Goodman aqui em tela, The Status of Style, foi publicado em 1975 no Critical Inquiry e, dentre 

outras considerações, propõe ver o estilo como uma assinatura individual ou grupal que, por 

exemplo, permite reconhecer Resnais ou Whistler, diferenciar as fases inicial e tardia de Corot, 

ou discriminar entre o Barroco e o Rococó. Da mesma maneira, permite que se diga que o 

trabalho de um determinado autor traz o estilo de um outro. Ou, ainda, que determinado trecho 

de uma obra contém ou não o estilo de outros trechos da mesma obra. De uma maneira geral, 

diz Goodman, as propriedades de estilo de uma obra permitem responder às perguntas: quem?, 

quando?, onde? Entretanto, um aspecto que não caracterize per se um determinado estilo pode 

assim fazê-lo quando em combinação com outros. Da mesma maneira, algumas propriedades 

podem não ser comuns e não constantes em um estilo em particular ou, ainda, podem indicar 

um estilo se nunca aparecerem em algum trabalho. Não há um catálogo fixo de elementos ou 

propriedades que caracterizem um estilo, diz Compagnon (2019) citando Goodman. Não 

raramente captamos um estilo sem termos sido sequer capazes de analisar os aspectos de seus 

componentes. Nossa apreensão de um determinado estilo é tributária das certezas e da 

sensibilidade sobre como vemos as obras. 

Ainda sobre esta questão, em 1995, Umberto Eco (2003) faz uma exposição no 

Congresso da Associação Italiana de Estudos Semióticos, nomeada Sobre o Estilo (2003). Eco 

inicia comentando que o termo em questão - estilo - tem uma história não homogênea. Ele 

reconhece um núcleo originário - stilus - a partir do qual, desde o momento que surge em seus 

primórdios do mundo latino até a estética e estilística contemporânea, torna-se sinônimo de 

escritura, ou seja, o modo de exprimir-se literariamente. Concebido como um modo de agir de 

acordo com regras geralmente bem prescritivas, a noção de estilo implicaria questões como 

imitação e aderência a modelos. No final do século XIX, porém, o estilo passa a ser identificado 

com o desprezo de modelos e é daí que nascem as estéticas das vanguardas históricas. 
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Para exemplificar, Eco (2003) recorre à obra de Flaubert, na qual se percebe que o estilo 

é uma forma de moldar a própria obra e, através dele, fica expressa uma maneira de ver, isto é, 

de pensar o mundo, para além do léxico ou da sintaxe e que se faz notar tanto na superfície 

como na profundidade do texto. Desta forma, conclui Eco, não se trata aqui apenas do uso da 

língua - tampouco das cores ou dos sons - mas, também, do modo pelo qual as narrativas são 

dispostas, o modo pelo qual as personagens são desenhadas e os pontos de vista articulados. 

Eco está trazendo para a cena o papel da expressão constituindo o gesto do momento da escrita. 

Trata-se de algo que está para além do léxico ou da sintaxe, como ele diz, e que consideramos 

poder se articular com as proposições acerca do escritor em sua relação com o tecido social 

constituindo o tesouro da escrita (ECO, 2003), como veremos nos parágrafos seguintes.  

A forma de ver o mundo, como assinalado acima, também se relaciona à forma de 

interação com o mundo, ou seja, o papel e a responsabilidade da qual alguém se incumbe em 

seu estar-no-mundo que, de certa maneira, pode ser considerado como um componente do 

estilo. Em Que é a literatura?, Sartre (2019) trata da motivação para escrever. Para ele, o 

escritor devia ser livre intérprete e arauto do que a sociedade francesa aspirava na época, não 

bastando invocar suas obrigações como cidadão, mas, também, questionar a modalidade de sua 

relação com a literatura. Posicionar-se publicamente quanto ao papel da literatura e sua inserção 

no tecido social era mais do que um juramento, era quase um ato de fé e resistência em um 

momento no qual a sobrevivência da humanidade estava posta como uma questão (ELKAÏM-

SARTRE, 2019). É com este leitmotiv, esse fio condutor, que o ensaio Que é a literatura? foi 

escrito. Para Sartre, “ninguém é escritor por haver decidido dizer certas coisas, mas por haver 

decidido dizê-las de determinado modo. E o estilo, decerto, é o que determina o valor da prosa.” 

(SARTRE, 2019, p. 31). Conclui ele que, se os impulsos criadores vierem do mais profundo 

dos corações dos artistas, o que será encontrado na obra criada não será nada além deles 

mesmos, suas inspirações. 

Na sequência do pensamento de Sartre e em referência à questão do tecido social no 

qual se inscreve a literatura, na conferência nomeada Entre autor e texto, Eco (2005) traz a 

questão da linguagem como um tesouro social. Diz ele que, nessas circunstâncias, o autor será 

interpretado segundo uma complexa estratégia de interações que também envolvem os leitores 

no que tange à sua competência de linguagem enquanto tesouro social. Trata-se de um termo 

que se refere a uma determinada língua não somente enquanto conjunto de regras gramaticais, 

mas também no que tange à enciclopédia que as realizações daquela língua implementaram. 

Para ele, as convenções culturais que uma língua produziu - e a própria história das 

interpretações anteriores de muitos textos - estão compreendidas no texto que o leitor está lendo. 
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Eco (2005) considera que um texto pode ser lido em relação a diferentes contextos culturais 

mas, se a perspectiva é de interpretar o texto, deve-se respeitar o pano de fundo cultural e 

linguístico no qual a obra foi concebida. 

Para Compagnon (2019), como comentado acima, o estilo pode ser a expressão de um 

sintoma veiculando a marca da cultura, uma propriedade do discurso, que revela um código de 

expressão articulado com uma escala de valores que se constrói com a objetividade de uma 

codificação, estruturada ao redor de uma subjetividade como marca da singularidade do sujeito. 

Perguntamo-nos então: o que faz de alguém um Nelson, porém Rodrigues? 

Ao longo da vida, Nelson deu várias entrevistas nas quais se percebe com uma 

obviedade ululante, como ele mesmo diria, o código de expressão que inscreve sua 

singularidade em seu estilo, como comenta Compagnon. Tanto em sua vida pessoal como em 

suas experiências profissionais como repórter, Nelson capturou os acontecimentos 

transformando-os em um verdadeiro tesouro social cujas preciosidades resplandecem em sua 

escrita. “Se me perguntarem quando é que comecei a ser Nelson Rodrigues, eu diria que foi na 

Escola Prudente de Morais, na Tijuca. [...] um dia, houve, na aula, um concurso de 

composições.” (RODRIGUES, 1993, p. 142). E segue ele contando que a professora deu 

liberdade de assunto aos alunos. “Já disse que fui, por toda a minha infância, um Werther, 

pequenino e cabeçudo. No dia em que eu me matriculava, eu começava a amar minha 

professora. Ainda não a conhecia, não a tinha visto e me crispava de amor.” (p. 142). Diz ele 

que sua composição era um gesto de amor desesperado, pois escrevia para o ser amado. Mais 

adiante ele comenta sobre um período de sua vida adulta quando, já dramaturgo, esteve refém 

dos elogios dos críticos. Nelson precisava da aprovação deles e escrevia pensando neles. Ou 

seja, desde sempre - poderíamos propor - ele escrevia não para os seres amados, mas, sim, para 

ser amado. Algo que se articula com a experiência da revivescência do desamparo que 

abordaremos mais adiante. Nelson nos conta ter plagiado Raimundo Correa logo no início de 

sua composição ao escrever: “A madrugada raiava sanguínea e fresca” (CASTRO, 1994, p. 24). 

Ele sabia estar plagiando e a perspectiva de ser descoberto o aterrorizava, seria uma humilhação. 

Ele estava com oito anos, no quarto ano primário da escola pública. Sua composição falava de 

uma mulher adúltera que foi flagrada em seu ato pecaminoso pelo marido. O amante salta da 

janela e ela cai aos pés do marido implorando para que ele não a matasse. Pois houve uma 

carnificina. O marido a agarrou pelos cabelos e acabou de matá-la a pontapés. Na sequência, 

arrepende-se e se posta de joelhos diante do cadáver da esposa para pedir-lhe perdão. Diz 

Nelson: “O adjetivo era minha tara estilística.” (RODRIGUES, 1993, p. 245). A professora 

acabou de ler, olhou para ele aterrorizada e foi falar com a diretora. Na conversa entre as 
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professoras ele ouvia alguns fragmentos: “‘Ele me olha como se. De um jeito que’. [...] ‘Não é 

normal’.” (p. 144). Todos estavam interessados no erotismo e na crueldade de seu texto e seus 

personagens, fazendo com que ele se sentisse um pequeno tarado, como ele mesmo descreve. 

Nesse momento ele sentiu que ninguém o compreendia, sentiu-se julgado. Nesse momento 

Nelson começou a ser Nelson Rodrigues, em sua própria percepção. 

Como proposto por Eco (2005) - assinalado acima - a interpretação de um texto deve 

respeitar o pano de fundo cultural e linguístico no qual a obra foi concebida. Trata-se do tesouro 

social que sustenta uma complexa estratégia de interações que também envolvem os leitores. 

Nelson nos conta que nas ruas de sua infância havia a diversidade própria de um elenco circense. 

Havia de tudo nos portões, janelas, quartos, salas, alcovas e varandas da Rua Alegre, onde ele 

morava. Havia “adúlteras, suicidas, funcionários, arquitetos, santos e canalhas. Como se não 

bastassem os já citados, morava lá, também, um bandeirinha de futebol.” (RODRIGUES, 1993, 

p. 263). Dentre várias histórias dessa época Nelson nos conta de uma menina que veio morar 

ali perto em plena lua de mel. Ele apaixonou-se por ela e havia algo de fetichização nessa garota: 

ela era estrábica, ele confessa. Ali perto morava um joalheiro que (também) se apaixonou por 

ela. Era um tipo especial. Obeso, diz Nelson, mandava comprar caranguejos em Ramos ou em 

Meriti e os devorava na mesa, “com um sombrio élan”. Pois bem, ele estava amando e a 

vizinhança acompanhava o romance de longe. Certo dia, Nelson passa lá perto e o joalheiro o 

chama. Oferece-lhe quatrocentos réis para que ele levasse um pequeno embrulho, enrolado em 

um cordão dourado, na casa da estrábica. Nelson aceitou a missão. Foi até a casa dela, entregou 

o embrulhinho e voltou para sua casa, correndo, sentindo-se angustiado e culpado sem saber 

muito bem por que se sentia assim. A estrábica abriu o presente: um colar de pérolas. À 

distância, o joalheiro a observava e acenava. Imediatamente ela saiu de casa, foi até ele e, 

ofensivamente, bateu-lhe na cara com o colar. Deu-lhe uma surra de pérolas e voltou para casa, 

como nos conta Nelson. Ao joalheiro, restou-lhe, de cócoras e com uma “angústia míope”, catar 

as pérolas na calçada. A cena foi vista por dois ou três que ali passavam e, naturalmente, por 

algumas senhoras das janelas vizinhas. No dia seguinte, entretanto, em uma reviravolta 

inesperada, a moça reúne as amigas e lhes conta que, ao saber do ocorrido, seu marido chamou-

lhe de burra por não ter aceitado o presente. “Me chamou de burra”, repetia a moça para a 

plateia que lhe assistia. Poucos dias após, apareceu com um colar no pescoço. Reuniu 

novamente as amigas para exibir as pérolas que lhe adornavam e dizia: “Verdadeiras! 

Verdadeiras!” Logo a seguir, a rua começou a chamá-la de cachorra (RODRIGUES, 1993, p. 

267-268). Esse era o tesouro social de Nelson - para ficar no vocabulário de Eco (2005) - um 

mundo que foi sendo construído com as marcas da cultura na qual ele se encontrava imerso, 
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resultando em um estilo literário no qual se encontra claramente a tonalidade de sua voz. Em 

alusão à proposição de Gay (1990), já comentada, o estilo de Nelson tem histórias. A visão 

singular de Nelson sobre o drama cotidiano é tão peculiar que imprime a marca forte desse 

sujeito no discurso, como comentado acima por Compagnon (2019) em referência a Proust. 

Neste sentido, seu estilo é facilmente reconhecido assim como, também, faz adjetivar 

determinados textos de outros autores como “rodrigueanos” por neles se observarem modos de 

dispor estruturas narrativas, de desenhar personagens, de articular pontos de vista inaugurados 

por Nelson. Trata-se de algo que se dá para além do léxico ou da sintaxe, pois é um modo de 

pensar e de ver o mundo, como afirma Eco. É uma expressão, um estilo, não apenas uma 

inscrição. É essa a assinatura de Nelson que o torna Rodrigues.  

 

2.3 O autor Nelson: possuído por ele mesmo  

 

Afirma Compagnon (2019, p. 47), ao abrir o capítulo “O Autor”, em O Demônio da 

Teoria: “O ponto mais controvertido dos estudos literários é o lugar que cabe ao autor.” Não 

pretendemos esgotar aqui este tema. Reconhecemos tratar-se de uma seara controversa e não 

nos parece plausível aspirar a pretensão de alcançar aqui qualquer conclusão sobre este assunto, 

mesmo porque este não é o objeto principal deste trabalho. Propomos então que a inserção deste 

trecho em nossa escrita se aproxime mais de uma reflexão necessária pela relevância da questão 

do que de uma argumentação em prol de qualquer afirmação categórica sobre esta matéria. 

Além disso, conclusões absolutas por si só nos parecem ser - a priori - questionáveis e reflexões 

articuladas a partir de pontos de vista diferentes podem facilmente expor a relatividade do olhar 

sobre aquilo que em um primeiro momento pareceu ser, apaixonadamente, totalmente 

defensável. Entretanto, resgatando a citação de Umberto Eco (2005) no parágrafo acima, há 

algo na escrita que se dá para além do léxico ou da sintaxe e que se articula com o modo de 

pensar e de ver o mundo por parte de quem escreve. Desta forma, algo talvez vá transparecer, 

já desde o título aqui proposto e, principalmente, na leitura a ser feita dos parágrafos que se 

seguem. Propomos que assim permaneça: como algo que se insinua, apenas.  

Para Compagnon (2019, p. 47-48), que abre esta seção, o autor foi o “bode expiatório 

principal de diversas novas críticas”. Para os formalistas russos, assim como para os integrantes 

do New Criticism americano que se instalou na América do Norte entre as décadas de 30 e 40 

e ganhou importância entre 1940 e 1960, o autor era eliminado para “assegurar a independência 

dos estudos literários em relação à história e à psicologia.” Trata-se de um “debate delicado”, 

como assim considera Compagnon, que nos interroga se, ao afirmarmos que o autor é 
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indiferente no que se refere à significação do texto, “a teoria não teria levado longe demais a 

lógica e sacrificado a razão pelo prazer de uma bela antítese? [...] interpretar um texto não é 

sempre fazer conjecturas sobre uma intenção humana em ato?” 

A questão da relação do autor com sua obra remete a outra questão: a intenção do autor 

como critério pedagógico ou acadêmico para se estabelecer o sentido literário. Trata-se de uma 

abordagem comprometedora no que se refere à atividade de interpretação de um texto, pois, se 

sabemos o que o autor quis dizer - ou seja - sua intenção, não é necessário interpretá-lo e torna 

a crítica literária uma atividade inútil. A intenção e o autor propriamente dito, referências para 

a explicação literária desde o século XIX, constituíram o cerne do conflito entre os antigos e os 

modernos na crítica literária dos anos 60. Em 1968, Barthes publica “A morte do autor”. 

Enquanto as noções literárias tradicionais podem remeter à intenção do autor, as posições 

contrárias podem se fundamentar no princípio barthesiano da morte do autor (COMPAGNON, 

2019).  

No início de “A morte do autor”, capítulo integrante de O rumor da língua, Barthes 

(2004) recorre a Balzac na novela Sarrassine. Ele comenta que Balzac, ao falar de um castrado 

disfarçado de mulher escreve: “‘Era a mulher, com seus medos repentinos, seus caprichos sem 

razão, suas perturbações instintivas, suas audácias sem causa, suas bravatas e sua deliciosa 

finura de sentimentos’”. Barthes, provocativamente, então nos pergunta: “Quem fala assim? É 

o herói da novela, interessado em ignorar o castrado que se esconde sob a mulher?” Ou, então: 

“É o indivíduo Balzac, dotado por sua experiência pessoal, de uma filosofia da mulher?” Ou, 

ainda, “É o autor Balzac professando ideias ‘literárias’ sobre a feminilidade?” E continua 

Barthes: “É a sabedoria universal? A psicologia romântica?” E ele mesmo responde que “jamais 

será possível saber, pois a escritura é a destruição de toda voz, de toda origem.” A escritura, diz 

Barthes, “é esse neutro, esse composto, esse oblíquo pelo qual foge nosso sujeito, o branco-e-

preto em que se perde toda identidade, a começar pela do corpo que escreve.” (BARTHES, 

2004, p. 57). Para ele, o autor é uma personagem moderna, produzida por nossa sociedade que 

descobriu o prestígio do indivíduo ou da pessoa humana. Nesse sentido, essa concepção - 

articulada com a ideologia capitalista - concede papel de importância à “pessoa do autor”. Para 

Barthes, a imagem da literatura que se pode encontrar na cultura corrente está “tiranicamente 

centralizada no autor, sua pessoa, sua história, seus gostos, suas paixões [...] a explicação da 

obra é sempre buscada do lado de quem a produziu [...] o autor a revelar sua confidência.” 

(BARTHES, 2004, p. 58, grifos do autor).  

Ainda no mesmo texto, Barthes (2004) propõe que a linguagem seja então colocada no 

lugar daquele que fala. Para ele, “é a linguagem que fala, não o autor; escrever é, através de 
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uma impessoalidade [...] atingir esse ponto em que só a linguagem age, ‘performa’, e não ‘eu’ 

[...] suprimir o autor em proveito da escritura.” (p. 59). Barthes considera que não haveria uma 

anterioridade do autor ao texto, como há entre um pai e um filho. O texto é escrito no aqui e 

agora, pois “escrever já não pode designar uma operação de registro, de verificação, de 

representação, de ‘pintura’ (como diziam os Clássicos), mas sim aquilo que os linguistas [...] 

chamam de performativo.” (BARTHES, 2004, p. 61, grifo do autor).  

Ao afastar o autor, Barthes (2004) considera inútil a pretensão de decifrar um texto, pois 

articulá-lo com um autor é dar a ele um significado último, é “fechar a escritura”. Trata-se de 

algo que interessaria à crítica que se proporia a encontrar o autor sob a obra. Na escritura 

múltipla, entretanto, “tudo está para ser deslindado, mas nada para ser decifrado; a estrutura 

pode ser seguida, ‘desfiada’ [...] não há fundo; o espaço da escritura deve ser percorrido, e não 

penetrado.” Barthes prossegue dizendo que “a escritura propõe sentido sem parar, mas é sempre 

para evaporá-lo [...] recusando designar ao texto (e ao mundo como texto) um ‘segredo’, isto é, 

um sentido último.” Se um texto é feito de escrituras múltiplas, oriundas de várias culturas, há 

um lugar onde essa multiplicidade se congrega: é o leitor, “alguém que mantém reunidos em 

um mesmo campo todos os traços de que é constituído o escrito.”  E para o surgimento do leitor, 

há que se pagar com a morte do autor, conclui Barthes (2004, p. 63-64, grifos do autor). 

O tema da presença do autor na obra literária é abordado por Foucault (2001) na 

conferência “O que é um autor?” na qual deixa de lado a análise histórico-sociológica do autor 

e examina a relação do texto com o autor. Ele inicia considerando que há uma tese na qual o 

próprio da crítica não é destacar as relações da obra com o autor, nem tampouco buscar 

reconstituir através dos textos um pensamento ou uma experiência. Nessa tese, a análise da obra 

se dá em sua estrutura, na forma intrínseca e no jogo de suas relações internas. Entretanto, 

Foucault questiona se uma obra não poderia ser vista como aquilo que é escrito por aquele que 

seria então nomeado como um autor. A partir disso, ele desenvolve várias reflexões acerca do 

papel do autor na obra: o nome do autor e a função-autor.  

Quanto ao nome do autor não é simplesmente um elemento em um discurso. Trata-se 

de um papel exercido em relação ao discurso, pois garante uma função classificatória 

permitindo agrupar um certo número de textos, delimitá-los, excluir alguns ou, ainda, opô-los 

a outros. Quando vários textos são colocados sob um mesmo nome, estabelece-se um ambiente 

de homogeneidade e filiação. O nome do autor caracteriza um certo modo de ser do discurso 

indicando que não estamos diante de uma palavra corriqueira do cotidiano que seja rapidamente 

consumida. Pelo contrário, trata-se aqui de uma palavra que deve receber um certo status, pois 

se dá no interior de uma sociedade e de uma cultura. Para ele, o nome do autor não está na 
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ficção da obra, mas “na ruptura que instaura um certo grupo de discursos e seu modo singular 

de ser.” (FOUCAULT, 2001, p. 276). 

Quanto à função-autor refere-se a um modo de existência, de circulação e de 

funcionamento de certos discursos no interior de uma sociedade. Nesse sentido, na passagem 

do século XVII para o século XVIII, discursos literários não podiam ser aceitos senão quando 

providos da função-autor. Fosse poesia ou ficção, surgiam questões sobre quem havia escrito, 

em que circunstâncias ou a partir de qual projeto haviam emergido, isto é, perguntas cujas 

respostas determinariam o status e o sentido a serem dados a tais produções. Nesse cenário, o 

autor era sempre buscado. Atualmente, a função-autor tem relevância na consideração das obras 

literárias ainda que já há algum tempo, a crítica tenha começado a se aproximar das obras 

segundo seu gênero e sua espécie, de acordo com os elementos que nelas figuram de modo 

recorrente em torno de uma constante que não é mais necessariamente a de seu criador. Para 

Foucault (2001), o que faz de um indivíduo um autor é a projeção do tratamento que se dá aos 

textos, as aproximações observadas, os traços pertinentes, as continuidades que se admitem 

assim como as exclusões que se praticam. Tais operações variam segundo as épocas e os tipos 

de discurso. Para a crítica literária moderna, diz o conferencista (2001), o autor é aquele que 

permite explicar determinados acontecimentos em uma obra como, por exemplo, suas 

transformações, deformações e modificações, sendo que isso se dá pela biografia do autor, pelo 

modo que sua perspectiva individual se constitui, pela articulação com sua situação social, ou 

seja, a revelação do seu projeto fundamental. 

Ao final, o conferencista postula que o apagamento do autor se dá em proveito das 

formas próprias ao discurso e indaga o que isso permite descobrir. Para ele, a resposta está no 

jogo da função-autor e como ela foi exercida na cultura europeia após o século XVII. Foucault 

(2001) conclui que definir de que maneira e em que condições se exerce essa função não 

significa dizer que o autor não existe. 

Em Escritos sobre o teatro, Barthes (2007) discorre sobre o mito do ator possuído. Com 

a inserção de uma vogal, pedimos autorização a Barthes para redirecionarmos para o autor 

algumas das digressões que ele faz sobre o ator, ainda que esta nossa proposição contrarie a 

apresentada por ele no que se refere à relação do autor com sua obra, como comentamos 

anteriormente. É a partir das considerações barthesianas que os parágrafos seguintes se 

desdobram. O texto em questão inicia com Barthes (2007) afirmando que nossa sociedade 

gratifica seus atores com uma gorjeta que não lhes custa nada, sob a forma de alguns mitos 

sublimes a eles atribuídos como, por exemplo, a caracterização do ator em exercício como um 

ser possuído. 
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Perguntamo-nos então se haveria um mito do autor possuído, habitado por suas 

personagens. O mito aqui proposto seria a resultante de alguns elementos. Um deles é ancestral, 

encontrado na sociedade de uma maneira geral, independentemente de sua estrutura: o duplo. 

Pensamos na personagem como um duplo do autor, em uma dinâmica na qual o autor morre 

para si mesmo, como se estivesse a praticar um exercício de despersonalização, como diz 

Barthes (2007), em sacrifício ao seu duplo. Em decorrência desse sacrifício, o autor conquistaria 

a admiração. Além disso, com esse gesto, o autor também pouparia o espectador do próprio 

assassinato, permitindo-lhe usufruir da situação sem riscos. 

Poderíamos considerar ainda outro elemento nesse mito de possessão que diria respeito 

ao autor que estaria numa relação complementar com os espectadores que, ali, representariam 

a sociedade de uma maneira geral. O autor estaria, então, propiciando a existência de uma 

personagem que não está na plateia e, exatamente por isso, seria constituído um organismo 

social equilibrado. Desta forma, o autor possuído oferece à sociedade aquilo que ela não ousa 

ser, como que viabilizando um ritual no qual os riscos podem ser exorcizados. O mito de 

possessão custa muito ao autor, pois, se a ele se submete totalmente, não pode mover-se em sua 

arte e só consegue aspirar a liberdade se puder colocar-se hibridamente, como um amálgama 

que não os diferencie - autor e personagem - pois esta distinção perde o sentido: ora é o autor 

que fala ora é a personagem que encena, ou vice-versa, não importa. O mais inquietante nesse 

mito é que o autor pareceria encontrar algo como em um estado de glória que seria tributário 

do fato de ser devorado por sua personagem diz Barthes (2007), porém em relação ao ator. 

Tal articulação retoma a questão da relação entre a obra e seu autor. Nesse sentido, a 

tensão aqui considerada resultaria em um núcleo vivo, marcado por intencionalidade e 

autoconsciência, que asseguraria a coerência textual, como proposto por Bosi (2014) em 

Psicanálise e Crítica Literária. Nesse texto, Bosi pensa o problema da identidade pessoal - seja 

do autor ou das personagens - sob a ótica dos condicionamentos socioculturais que dão forma 

à persona em um movimento que se dirige de fora para dentro. São os processos de socialização 

do indivíduo pelo meio em que se insere no qual interferem a família, sua classe social, as 

instituições culturais atuantes incluindo-se a escola, as igrejas e, atualmente, o mundo digital. 

Para Bosi, trata-se aqui do escritor que tem consciência do processo do qual ele foi objeto e 

sujeito. A narrativa, diz ele, torna possível a expressão dessa consciência: uma autopercepção 

que se fez escrita. Tal proposição, entretanto, não deve negligenciar o fato de tratar-se de um 

processo que, em condições extremas, pode trazer o risco de reduzir a vida pública a uma 

máscara definitivamente colada na pele em quem a veste e sob a qual pulsa uma subjetividade 

que sofre por perceber-se contida sob a máscara social. 
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Propomos neste trabalho olhar para Nelson como um autor possuído por ele mesmo, por 

seus próprios enredos e pelo que lhe impulsiona quanto ao modo de moldar suas narrativas, 

deixando marcas emblemáticas ao longo de sua escrita. Voltando por um momento às suas 

memórias, publicadas em A menina sem estrela, Nelson (RODRIGUES, 1993) nos conta de 

algumas curiosidades vividas nas redações dos jornais por onde passou e que certamente se 

apoderaram dele, possuindo-o e, de alguma maneira, contribuindo para sua escrita. Diz ele que 

quando o jornal A Manhã estava na Rua Treze de Maio, a redação era sempre invadida por 

vários visitantes muito estranhos que tornavam onírica a vida do jornal. Eram políticos, atrizes, 

camelôs, aleijados, arquitetos, prostitutas, algo inimaginável nas redações de hoje nas quais 

existe uma portaria que não os deixaria entrar. Lembra-se ele de uma idosa que invadiu a 

redação e afirmava, aos berros, ser a consciência da República. O curioso é que ninguém se 

espantava, diz Nelson, e até mesmo um contínuo da redação passou uma hora conversando com 

essa senhora, evidentemente louca, que ficava repetindo em alto e bom som a certeza de quem 

ela era. E havia também os mutilados, os portadores de “doenças hediondas” (p. 269), como ele 

diz. De vez em quando, recorda-se Nelson, alguém lhe sussurrava: “‘Aquele é leproso’” (p. 

269). Certo dia, nos conta Nelson, apareceu por lá o Professor Mozart, que se dizia profeta e 

que fazia milagres. De um dia para o outro surgiram paralíticos, cegos, dementes, sujeitos 

ardendo em chagas. Havia até uma criança que chorava pus, não lágrimas. E o Professor uivava 

para os paralíticos: “Anda, anda!” (p. 270). Eu estava lá, aterrado, diz ele. E de repente, o 

entravado andou. A essas memórias se juntam as da infância na zona norte carioca. Nelson é 

pleno delas, constituído por elas, possuído por elas e a elas sempre se refere em suas inúmeras 

entrevistas ou depoimentos.  

Em suas memórias, Nelson (RODRIGUES, 1993, p. 169) recorda a estreia de Vestido 

de Noiva no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Ao final, a incerteza quanto à reação da plateia 

o amedrontava. “E, de repente, [...] palmas escassas [...]. Atracado à minha cadeira, me sentia 

perdido [...], súbito, todos acordaram de seu espanto. [...] o uivo unânime. [...]. Era como se o 

grande Caruso tivesse acabado de soltar um dó-de-peito.” Nesse momento, em que os atores 

iam e vinham ao palco, trazendo Ziembinski arrastado, ouviu-se uma voz que clamava pelo 

autor. E outras vozes se juntaram a esta, pedindo o mesmo. Nelson estava em um camarote. Sua 

irmã que lá estava o puxou de sua cadeira e ele apareceu - sorrindo - na varanda do camarote, 

mas ninguém o viu. Os que clamavam pelo autor estavam voltados para o palco. “Veio-me a 

vontade de gritar: ‘Sou eu! Sou eu!’ E nada.” Nesse momento, Nelson nos revela que “Por um 

minuto sem fim fui excluído da apoteose e me senti um marginal da própria glória. Recuei 

novamente para o fundo, dilacerado de vergonha e frustração.” (RODRIGUES, 1993, p. 170). 
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Ao descer a escadaria do teatro encontrou Roberto Marinho que o saudou efusivamente. 

Depois encontrou vários que o abraçaram e beijaram. E Nelson ouvia: “‘Formidável! 

Formidável! Sua peça é extremamente interessante [...] Genial!’” (p. 170). Exausto, Nelson foi 

ao encontro de Ziembinski. Ao encontrá-lo, Ziembinski repetia: “O autor! O autor!” Após um 

longo abraço foi ao encontro do elenco. Finalmente saiu do teatro, cruzou a Avenida Almirante 

Barroso e foi jantar em uma leiteria-restaurante ali perto, ao lado de O Globo, deserta àquela 

hora. “A glória era recente demais. Uma hora antes, eu não passava de um pobre rapaz que 

ganhava setecentos mil-réis no Globo”. O percurso da infância pobre na zona norte carioca até 

o Teatro Municipal na Cinelândia, ao lado da Biblioteca Nacional e do Museu de Belas Artes, 

a poucas quadras da sofisticada Sala Cecilia Meirelles e do próprio Palácio do Catete, residência 

de Getúlio Vargas, parecia ser de uma irrealidade atroz. Quando o bife com fritas chegou, ele 

disse ao garçom: “‘Traz mais pão, que eu pago por fora. Manteiga também, sim?’ Eu continuava 

febril de sonho. Mas o prato estava diante de mim, o bife era a vida real.” (RODRIGUES, 1993, 

p. 170-171). 

 

2.4 O dramaturgo Nelson: o ruído ao chegar 

 

A brusca ruptura com a tradição vigente provocada por uma obra de arte, principalmente 

se revestida de um tom provocativo, faz com que seja considerada como obra de vanguarda, diz 

Barthes (2007) em “O Teatro Francês de Vanguarda”, um dos capítulos de Escritos sobre 

teatro. Entretanto, ao ser cooptada pela tradição, o vanguardismo se dilui e, em algum 

momento, essa obra pode até mesmo ser considerada ultrapassada. A vanguarda não é uma 

possibilidade constante. Para que se instale, deve haver duas condições: a existência de uma 

arte conformista e, ao mesmo tempo, um regime liberal de tal forma que a provocação possa se 

construir no espaço entre a razão e a liberdade. Isto explica a observação da ausência da 

vanguarda em regimes totalitários nos quais a censura é generalizada. Por outro lado, em 

regimes nos quais a criação artística é totalmente liberada - ainda que tal condição possa ser 

considerada como utópica - a vanguarda não se faz justificada (BARTHES, 2007). 

No espaço entre liberdade total e censura absoluta há evidentemente várias gradações 

possíveis que vão interferir na possibilidade ou impossibilidade de nos depararmos com alguma 

produção que possa ser considerada como sendo de vanguarda. Aqui se inclui a literatura como 

expressão artística. A posição ocupada por um escritor que seja considerado de vanguarda não 

o isenta de experimentar paradoxos. Se por um lado ele rejeita o status quo vigente, por outro 

necessita da aprovação do mainstream para constituir seu público que nem sempre suporta ver 
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sua interioridade - nua e crua - exposta no palco. Para Barthes (2007), a arte de vanguarda, em 

especial o teatro, é uma expressão artística do mal-estar. Sem dúvida, uma contradição e, não 

surpreendentemente, trata-se aqui de um assunto de família, diz o autor. 

No teatro tradicional, a palavra expressa um conteúdo e comunica uma mensagem de 

modo transparente. Em contrapartida, no teatro de vanguarda, a palavra é “um objeto opaco, 

destacado de sua mensagem”, basta a si mesma, desde que venha a “provocar o espectador e 

agir fisicamente sobre ele”. Dito de outra forma, no teatro tradicional a linguagem é um meio 

e, no teatro de vanguarda, a linguagem é um fim, o que permite considerar que “o teatro de 

vanguarda é um teatro de linguagem em que a própria palavra é dada como espetáculo [...] de 

provocação [...] atacou os pontos mais socializados daquilo que é a instituição mais social do 

mundo, a linguagem”. Para ele, a linguagem do teatro de vanguarda ataca “as belas frases 

nascidas de um sentimento moral cheio de empáfia [...] a linguagem dos intelectuais.” 

(BARTHES, 2007, p. 301-302). 

Em O Teatro Brasileiro Moderno, Prado (2018) faz uma exploração bastante abrangente 

da evolução da cena dramática brasileira desde o início do século XX. Para o autor, a crise 

internacional em 1929 e a instabilidade nacional instaurada pela chamada Revolução de 1930 

interferiram no teatro nacional. Era o fim da República Velha. O então presidente Washington 

Luís foi deposto e seu sucessor Júlio Prestes, eleito em 1º de março de 1930, foi impedido de 

tomar posse, pois o advogado gaúcho Getúlio Vargas assumiu a presidência. A constituição 

brasileira de 1891 foi revogada e o Congresso Nacional foi dissolvido, alterando-se o cenário 

político. Havia uma ambiguidade no ar. Por um lado, havia um otimismo patriótico e, por outro, 

uma incerteza decorrente do fantasma da pobreza. No palco, o teatro brasileiro buscou afastar-

se das comédias de costumes e renovar-se a partir dos autores que, “sem romper de todo com o 

passado, desejavam dar um ou dois passos à frente, mais no campo da dramaturgia, em que 

atuavam, que no do espetáculo.” (PRADO, 2018, p. 22). 

A partir da década de 40 o teatro passa a buscar lugar mais central nas cogitações 

nacionais, visando ganhar crédito artístico. É nesse momento que se passa a ouvir os nomes de 

Nelson Rodrigues e Zbigniew Ziembinski. Vestido de Noiva, uma das primeiras obras desse 

dramaturgo, parecia ser um drama difícil de ser representado, pois diferia de tudo que havia 

sido escrito até então por “sugerir insuspeitadas perversões psicológicas [...] mas, 

principalmente, por deslocar o interesse dramático, centrado não mais sobre a história que se 

contava e sim sobre a maneira de fazê-lo, numa inversão típica da ficção moderna.” O que se 

via no palco, de modo inédito, era a mis-em-scène (encenação): modos de andar, de falar e de 

articular incorporando - à realidade do palco - o imaginário e o alucinatório promovendo um 
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acentuado choque estético que, habitualmente, é usado como ferramenta de mensuração do grau 

de modernidade de uma obra. Na sequência desse processo, a arte dramática ganhou espaço de 

destaque ao lado de uma certa modalidade de poesia e de pintura. A grandeza da tragédia grega 

foi evocada, o expressionismo alemão foi melhor conhecido localmente e “proclamou-se, com 

unanimidade raras vezes observada, a genialidade da obra de Nelson Rodrigues” (PRADO, 

2018, p. 40-41). 

Como comentado acima, a vanguarda se faz presente à medida que traz, 

provocativamente, alguma forma de desconstrução de um modelo de expressão vigente abrindo 

espaço para dar voz à tensão entre conformismo e transgressão. Nelson não deixou de ser 

afetado pela força universalizante das tragédias gregas no que tange ao modo de construção e 

ao conteúdo de sua produção. Quanto à forma, Nelson põe em cena os conflitos articulados 

pelos “demônios interiores” dos protagonistas, emoldurados pelo coro constituído por 

familiares, vizinhos e outros participantes da trama. Quanto ao conteúdo, as estruturas 

familiares são impregnadas pelas aflições e “designadas para o dilaceramento interior com a 

maldição que as obriga ao crime e ao castigo passando de pais a filhos”, deixando conflitos à 

flor da pele como, por exemplo, “puritanismo ou luxúria, virgindade ou devassidão, 

religiosidade ou blasfêmia”. Trata-se aqui de “sentimentos individuais que se definem (ou se 

indefinem) pela ambivalência [...] do polo da atração para o da repulsão, em reviravoltas bruscas 

que proporcionam as surpresas do enredo.” Para Prado, as personagens rodrigueanas são 

“brasileiríssimas e do nosso tempo, mas sem que exista, nessas peças, qualquer intuito de 

retratar a realidade”. Quando muito, diz o comentador, nas peças de Nelson haveria a “irrupção, 

surpreendente no contexto do cotidiano, de impulsos primevos, elementares - e aí é que estaria 

o laço de parentesco com a tragédia grega, na interpretação desta dada por Freud.” (PRADO, 

2018, p. 52). Em um de seus depoimentos, Nelson diz: “Numa palavra, estou fazendo um teatro 

desagradável, peças desagradáveis. No gênero destas incluí desde logo, Álbum de família [...].” 

(RODRIGUES, 2017, p. 135). Curiosamente, Nelson fala em teatro desagradável e Barthes 

(2007) fala em mal-estar no que tange à arte de vanguarda, especialmente o teatro, como 

comentado acima. Parece-nos que ambos compartilham da mesma perspectiva. 

Dois dias depois da estreia de Vestido de Noiva, o Correio da Manhã dizia que, pela 

primeira vez, o teatro brasileiro entrava na literatura e que, com sua estreia, nascia o moderno 

teatro brasileiro. Para Nelson, tornar-se uma celebridade era uma fonte de tensão quase 

intolerável. As notas favoráveis e entusiásticas da crítica eram lidas “em ânsias, numa dispneia 

que me asfixiava [...] palpitações, falta de ar.” (RODRIGUES, 1993, p. 172). Até mesmo 

Getúlio tomou conhecimento do que estava a acontecer no palco carioca e perguntou a Gustavo 
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Capanema, Ministro da Educação e Saúde de seu governo, do que se tratava tal ruído. É Vestido 

de Noiva, respondeu ele. Uma semana após a estreia, Nelson avista Capanema sentado em uma 

cadeira de engraxate na rua Alcindo Guanabara, centro do Rio de Janeiro. Nelson tentou evitá-

lo, mas o Ministro o chamou e acenou para ele. “Fora de mim, vermelhíssimo, acenei. Apressei 

o passo, como se fugisse. Sentira no ministro toda uma cálida humildade diante do artista. Fui 

andando e ia dilacerado de alegria.” (p. 174). Alguns dias após, Nelson recebe um convite de 

Freddy Chateaubriand - através de David Nasser - para trabalhar nos Diários Associados, com 

um muito bom salário e a responsabilidade de dirigir duas revistas. Nelson sabia que atrás do 

convite estava o sucesso de Vestido de Noiva. Ao entrar na redação de O Cruzeiro, a revista 

estava em franca ascensão. Lá passou a trabalhar tendo, como colegas, o próprio David Nasser 

além de Millôr Fernandes, Franklin Oliveira, Hélio Fernandes e outros. 

Entretanto, o sucesso unânime durou pouco. A estreia de Vestido de Noiva foi em 1943. 

Álbum de família foi escrita em 1945, interditada pela censura no início de 1946 por preconizar 

o incesto e somente liberada - para publicação - no final de 1965, ou seja, vinte anos após. 

Nelson Rodrigues passou a ser visto como maldito. Durante o período em que permaneceu 

interditada Nelson não se manteve inerte. Dedicando-se a alcançar sua liberação, entregava 

cópias da peça a seus amigos e coletava depoimentos para encaminhar ao chefe da polícia do 

Distrito Federal esperando convencê-lo a questionar a decisão da censura. Dizia Nelson, 

segundo Castro (1994, p. 197): “Mas como podem censurar? Álbum de família é uma peça 

bíblica! Então teriam que censurar também a Bíblia, que está varada de incestos!”. Entretanto, 

o que interessava a Nelson era mesmo a explosão dos sentimentos, sem censura prévia. 

Inconformado com a reação da censura, antes mesmo de sua liberação, Nelson publicou Álbum 

de família em um livro, resguardando-se sob o título Edições do Povo de tal forma que a peça 

estivesse “ao alcance de qualquer pessoa que soubesse ler”, mas a censura não liberou o texto 

por mais de duas décadas, mesmo sob protestos de vários intelectuais. Diz Nelson Rodrigues 

(1993, p. 216-218): “Sim, a partir de Álbum de família [...] os admiradores querem me destruir, 

com a sua incompreensão apoteótica e homicida; e eu reagindo, como um possesso. [...] Olho 

o meu chão literário; está juncado de admirações abatidas.” Nelson refere-se aqui a Alceu de 

Amoroso Lima que, embora tenha saudado Vestido de Noiva como uma obra-prima do teatro 

moderno, pronunciou-se sobre Álbum de família dizendo que se tratava de subliteratura e que 

com a interdição pela censura, tratava-se agora de “um caso de polícia”. De outros, agora 

desafetos, recebia comentários como: tragédia ou farsa? Diz Nelson: “E, pouco a pouco, eu ia 

fundando a minha solidão. [...] Em seguida, houve a interdição de Anjo Negro [...] Escândalo 

nos jornais.” 
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Em meio a tanta polêmica, nos diz Castro (1994), o jornal carioca O Globo realizou uma 

enquete acerca da liberação de Álbum de família para a representação nos palcos. Nomes 

importantes da intelectualidade da época se manifestaram a favor da liberação: Pompeu de 

Souza, Austregésilo de Athayde, Lúcia Miguel Pereira, Otávio Tarquínio de Souza, Dinah 

Silveira de Queiroz, Accioly Neto, Agripino Grieco, Rachel de Queiroz, Emil Faraht, Nelson 

Werneck Sodré e Lêdo Ivo que sustentou sua opinião dizendo que imoral não seria a peça, mas 

sim a sua proibição. Manuel Bandeira também se manifestou dizendo que Nelson Rodrigues 

era, sem dúvida, o maior poeta dramático que já apareceu em nossa literatura. Sugestões foram 

feitas no sentido de liberar a peça para apresentação apenas para círculos privados, para um 

público à altura de compreendê-la. Outros foram contrários à liberação da peça como Tristão 

de Athayde e Jaime Costa. Este último posicionou-se dizendo que caso alguma companhia 

viesse a representar essa peça em algum momento, o público brasileiro iria, pela primeira vez, 

impedir o final de um espetáculo teatral. A peça foi liberada pela censura em 1965, encenada 

pela primeira vez em 1967 e tal profecia não aconteceu. Mesmo assim, a receptividade de 

Álbum de família não foi boa, pois tratava de um tema incômodo: o tabu do incesto que apontava 

para a transgressão de valores, considerados como corretos, influenciando as famílias. Havia o 

temor que “pais e filhos seguiriam o exemplo daquelas personagens alucinados e sairiam 

copulando alegremente pelos lares.” (CASTRO, 1994, p. 196). Para Magaldi (1981), as reações 

a Álbum de família não se relacionavam com questões artísticas, mas sim morais, relacionadas 

com os temas proibidos que embora habitem a alma humana são recalcados pelas censuras 

psíquicas. Nelson escolheu mergulhar na inconsciência primitiva do homem, diz Magaldi 

(1981). Para esse crítico, suas obras carregam motivos psicológicos presentes a romper as 

barreiras da censura interior e dar livre curso às fantasias. Sem dúvida, ao surgir, Nelson fez 

uma aparição ruidosa.  
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CAPÍTULO 3 – A ESCRITA CONTEMPORÂNEA EM ÁLBUM DE FAMÍLIA 

 

Como exposto na apresentação deste trabalho, nosso primeiro interesse de exploração 

se relaciona à possibilidade de observarmos recursos literários na escrita de Álbum de família 

que nos permitam propor que se trata de uma obra que traz a marca da escrita contemporânea. 

Nesse sentido, iniciamos o primeiro capítulo com considerações sobre a tragédia. Seguimos no 

segundo capítulo traçando uma rota que nos conduzisse ao enfrentamento da primeira 

interrogação deste trabalho. Para isso, recorremos a alguns pensadores que se debruçaram sobre 

questões acerca da relação do autor literário com o mundo e sua articulação com o tesouro 

social, a importância do estilo na formação do texto, assim como a tensão entre identidade e 

persona artística-criativa do autor. Esse trajeto nos conduziu a considerações acerca do teatro 

de vanguarda como sendo um teatro de linguagem. O percurso trilhado nestes dois capítulos 

iniciais nos preparou então para exploramos mais diretamente a primeira das duas questões que 

indagamos neste trabalho e que será agora abordada de modo direto neste terceiro capítulo que 

estamos iniciando.  

Para iniciar este capítulo, propomos premissas e contornos para situar o fazer literário 

de Nelson no percurso desta arte no Brasil. Na sequência, olhamos para os indicadores de uma 

modalidade literária que, ao organizar determinadas estratégias para a construção da obra 

resultaria em uma escrita que pudesse ser nomeada como contemporânea. Para tanto, 

apresentamos nossas reflexões organizadas em dois polos: autoficção e hibridismo. Estas 

foram as chaves de leitura escolhidas para instrumentalizarmos nossa primeira hipótese de 

trabalho sobre o corpus que nos propusemos a explorar. Indagamos se estas estratégias - a 

saber, autoficção e hibridismo - estariam a criar uma obra que nos levaria a especular se, no 

Álbum desta família, estariam inscritas marcas que poderiam apontar para essa produção 

rodrigueana como sendo uma ficção contemporânea. Esta é uma das contribuições que 

pretendemos propor para a fortuna crítica de Álbum de família com o desenvolvimento de 

nosso trabalho. 

Cientes que não são se trata aqui de recursos ficcionais inéditos, recorremos a Arnaut 

(2016) para alicerçar esta nossa hipótese de trabalho. Para a autora, a literatura contemporânea 

se ajustaria à máxima non nova, sed nove, isto é, não se trata de algo novo, mas, sim, organizado 

uma nova maneira. Trata-se de um tema - dentre outros - que estará contemplado nos parágafos 

que serão desenvolvidos a partir de agora. 
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3.1 Literatura e dramaturgia no Brasil antes e após Nelson Rodrigues 

 

Ao voltarmos nossa atenção para o percurso da literatura no Brasil, seu desenvolvimento 

e, ainda, a localização de marcos relevantes no trajeto, recorremos inicialmente a Antonio 

Candido (1999) que, em Iniciação à Literatura Brasileira, traça o caminho percorrido por este 

saber no Brasil desde seus primórdios, há mais de três séculos.  

Candido considera que é a partir da metade do século XVIII que começa a ser esboçada 

no país a literatura como fato cultural configurado, não apenas como produções individuais de 

representação pouco expressiva. Para ele, a articulação dos fatos literários nessa época se deve 

ao surgimento de uma consciência de grupo, por parte dos intelectuais, ao reconhecimento da 

existência de um passado literário local e a uma maior receptividade por parte do público, ainda 

que de modo pouco acentuado. A base para esse ambiente, diz Candido (1999), está no 

movimento das Academias. Refere-se ele aqui à Academia dos Renascidos, fundada em 1759 

na Bahia, que trouxe como novidade a expansão de suas atividades atraindo intelectuais 

distantes como os da região Sul do Brasil. Esse espírito caracteristicamente retórico, entretanto, 

não se manteve em outras academias. Por exemplo, a Academia Científica, fundada em 1771 

por um grupo de médicos no Rio de Janeiro, estava mais interessada no conhecimento da 

natureza e sua articulação com o bem coletivo. Curiosamente, em 1786, essa academia carioca 

se transformou em uma Sociedade Literária que se manteve ativa até 1795, quando foi fechada 

por se considerar que seus membros “pregavam doutrinas subversivas, baseadas em Rousseau” 

(CANDIDO, 1999, p. 29). 

No que tange à passagem do estado de configurada para o estado de consolidada, 

considera Candido, alguns nomes se sobressaem na trajetória da literatura brasileira. Dentre 

eles está Machado de Assis que, ao longo do século XIX, deixou sua marca, cujo legado 

permanece vivo até hoje. Candido nos lembra que, apesar de sua origem modesta, Machado 

adquiriu pelo próprio esforço uma forte cultura intelectual baseada nos clássicos, mas, também, 

abrangendo filósofos e escritores contemporâneos. Jornalista, poeta e comediógrafo, Machado 

foi principalmente um grande ficcionista, autor de nove romances e mais de uma centena de 

contos. Dito de outra forma, trata-se de uma obra literária variada que satisfaz tanto o público 

sofisticado como o mais simples, propõe Candido. Além disso, sua obra pode ser facilmente 

reinterpretada com o passar do tempo, pois carrega uma “dimensão profunda de 

universalidade”. Seu estilo pessoal e visão de mundo marcaram sua produção, na qual é 

abordado um determinado tipo de sociedade, incorporada à ficção. Com fascinante clareza e 

simplicidade, Machado aborda significados complexos, diz Candido: “no subentendido das 
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cenas [...] está escondido o interesse lúcido pela realidade social e o sentimento de suas 

contradições.” Em sua literatura há a fusão de polaridades como “frieza e paixão, serenidade e 

revolta, elegância e violência”, apontando para uma escrita prodigiosa quanto à sua elaboração, 

sempre moderna. Seus temas foram precursores, conclui Candido, fazendo com que seus 

críticos atuais tenham que recorrer a autores posteriores como Pirandello, Proust, Kafka e 

Dostoievski, seu contemporâneo (CANDIDO, 1999, p. 53-55). 

Já alcançando o século XX resgatamos as considerações de Alfredo Bosi (1970) em 

História Concisa da Literatura Brasileira. No último capítulo desta obra, “Tendências 

Contemporâneas”, o autor considera que o termo contemporâneo é “elástico e costuma trair a 

geração de quem o emprega” (BOSI, 1970, p. 429). Desta maneira, diz ele, seria recomendável 

por parte dos historiadores, justificar as datas e os eventos que marcam e dão contorno ao tempo 

assim designado. Neste sentido, Bosi (1970) vai trazer inicialmente o Modernismo como um 

dos momentos emblemáticos no desenvolvimento da literatura brasileira no início do século 

XX. O autor considera que a situação econômica, social, política e cultural que se estruturou no 

Brasil a partir de 1930 constituiu um marco social e histórico do qual somos, hoje, 

contemporâneos. Entretanto, tal demarcação, diz ele, não subestima a relevância do 

Modernismo e da Semana de Arte Moderna em 1922 e sua articulação com o período fecundo 

que lhe sucedeu. Muito pelo contrário, há um estilo de pensar e escrever anterior e um outro 

posterior a Mario de Andrade, Oswald de Andrade e Manuel Bandeira, permitindo que a poesia, 

a ficção e a crítica saíssem renovadas do Modernismo.  

Nessa direção, o olhar de Alfredo Bosi se articula com o de Antonio Candido acerca da 

importância do Modernismo quando este último afirma que tal movimento não se limitou à 

literatura, mas, sim, reavaliou a cultura brasileira de modo mais amplo, coincidindo com 

eventos artísticos importantes. Nas artes plásticas, por exemplo, despontavam Di Cavalcanti, 

Tarsila do Amaral e Anita Malfatti, além de Victor Brecheret e, na música, surgia Villa-Lobos. 

Em 1922, quando se comemorava o centenário da Independência, o país abria novas 

perspectivas, na sequência da primeira grande guerra mundial, acelerando o processo de 

industrialização e trazendo um período de prosperidade. A referência literária desse momento 

é a publicação de Paulicéia Desvairada, de Mario de Andrade neste ano de 1922, exatamente 

o ano da Semana de Arte Moderna que já vinha sendo prenunciada por artigos de Menotti del 

Picchia e de Oswald de Andrade desde 1920. Alguns anos mais tarde, em 1928, Mario de 

Andrade publica Macunaíma. Segundo Candido, uma verdadeira rapsódia que, partindo da 

mitologia amazônica, resgatou lendas indígenas, deu espaço para ditos populares e 

obscenidades, fundiu as tradições brasileiras e cunhou um retrato satírico do brasileiro. Nesse 
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mesmo ano, Oswald de Andrade publica o Manifesto Antropofágico, um registro importante do 

processo de “assimilação destruidora e recriadora da cultura européia, com vistas a uma 

civilização desrecalcada e anti-autoritária” (CANDIDO, 1999, p. 73). 

Nossa cultura traz a marca da pluralidade. Somos latinos, com herança europeia, 

situados nos trópicos, mestiços, influenciados por culturas ameríndias e africanas. Esta profusão 

de interferências fantasiava um índio europeizado em suas virtudes e costumes, ignorava a 

mestiçagem e idealizava o caboclo, diz Candido (2000) em Literatura e Sociedade: Estudos de 

Teoria e História Literária. O Modernismo rompe com essa situação e reinterpreta como 

superioridades o que até então se considerava como deficiências, fossem elas supostas ou reais. 

Antropofagicamente, o Modernismo brasileiro devorou valores europeus e voltou-se para um 

“lirismo telúrico” (p. 122) sem perder o olhar crítico. Não era mais necessário escrever como 

na época de Bilac, diz ele.  

Olhando nessa mesma direção, Bosi (1970) nos lembra ainda que Mario de Andrade, 

em sua conferência sobre o movimento modernista, escrita em 1942, reconhece que o referido 

movimento deixou, como legado, o direito à pesquisa estética e à atualização da inteligência 

artística brasileira assim como a estabilização de uma consciência criadora nacional. Entretanto, 

para esse emblemático modernista, o limite desse movimento se deu porque uma modificação 

de atitude, requerida diante da vida contemporânea, não foi feita. Desta forma, pensa Mario, 

tornaram-se eles os últimos filhos de uma civilização que se acabou. Bosi, todavia, ressignifica 

essas afirmativas e propõe um olhar de continuidade ao reconhecer que a implantação de um 

novo ambiente cultural que se seguiu aos anos 30 não implica romper com as linhas que 

articulam sua literatura com as do Modernismo. Trata-se apenas de admitir que novas 

configurações históricas exigem novas estruturas artísticas (BOSI, 1970).  

Complexo, contraditório e polêmico, o Modernismo renovou as artes de uma maneira 

geral e abriu o caminho para uma fase importante na literatura brasileira que apontava para uma 

maturidade expressa na assimilação das matrizes culturais europeias, porém oferecendo uma 

literatura com características próprias. O tom solene ou afetadamente elegante da escrita foi 

sendo substituído por temas cotidianos, tratados com expressões coloquiais “mais singelas, até 

mesmo vulgares”. Assim emergiu o vocabulário e “a sintaxe irregular de um país onde as raças 

e culturas se misturam”. O primitivismo de nosso folclore, incluindo-se aqui a cultura indígena 

e dos negros assim como o português deformado dos imigrantes, conquistou seu espaço. Desta 

forma, os modernistas trouxeram “a renovação e a quebra das convenções acadêmicas” 

(CANDIDO, 1999, p. 70). 
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Se Machado de Assis deixou a marca de uma escrita prodigiosa na literatura brasileira 

do século XIX, alicerçada em uma “dimensão profunda da universalidade” (CANDIDO, 1999, 

p. 53), possibilitando diversas interpretações ao longo do tempo, exibindo seu interesse pela 

cena social com suas contradições, Nelson não fez diferente. Os temas universais, 

frequentemente míticos, além de uma forte crítica social tonalizada pela voz da denúncia à 

hipocrisia são usuais em sua obra. Em seus textos, Nelson imprime a marca da polaridade que 

justapõe amor e ódio além de outras contradições entre os discursos e as pulsões. Diz ele sobre 

o Bruxo do Cosme Velho: “A arte da leitura é a releitura. Reli muitas vezes [...] Machado de 

Assis, porque apenas a leitura não basta. É preciso a releitura para que haja uma relação mais 

profunda entre o leitor e o que ele lê.” (RODRIGUES, 2017, p. 161). 

Se Mario de Andrade, junto com Oswald de Andrade, são reconhecidos como 

revolucionários da literatura no início do século XX por cunharem um retrato satírico do 

brasileiro contextualizado em uma civilização desrecalcada, além de abordarem temas 

cotidianos com expressões vulgares renovando convenções acadêmicas (CANDIDO, 1999), 

Nelson não fica atrás. Suas obras exibem o retrato de uma sociedade dissimulada na qual os 

disfarces mal se sustentam. Quando surgiu no palco, a cena brasileira privilegiava o teatro de 

costumes com sua temática não raramente tributária da cultura europeia da época. Nelson foi 

jornalista, durante certo tempo ambientado na crônica policial, exposto aos diversos dramas 

cotidianos devidamente capturados e expressos em sua produção literária. Revolucionário, 

Nelson não só mudou o eixo da temática teatral abordando temas cotidianos. A fala de seus 

personagens não era mais pretensamente elegante, mas sim, coloquial, incorreta, verdadeira. A 

linguagem teatral rodrigueana se constrói em um cotidiano sem encadeamento perfeito, na fala 

do homem comum, com destaque para as paixões.  

Ainda no capítulo sobre as tendências contemporâneas na história evolutiva da literatura 

brasileira, Bosi (1970) destaca que as décadas de 30 e 40, de uma maneira geral, foram 

consideradas como a era do romance brasileiro. Não apenas a ficção regionalista de Jorge 

Amado e Érico Veríssimo, mas também a prosa cosmopolita e psicológica de, por exemplo, 

Lucio Cardoso, marcaram a época. A partir da atitude revolucionária do grupo de 22 surgiram 

novos caminhos para formas mais complexas de ler e, consequentemente, de narrar o cotidiano. 

As transformações sociais dos anos 30 tributárias da crise cafeeira e do declínio do Nordeste, 

além da própria Revolução de 30, trouxeram novos estilos ficcionais caracterizados pela rudeza 

e registro direto dos fatos aliados a uma visão crítica das relações sociais. Nesse mesmo período 

“caíram as máscaras”, diz Bosi, instaurando-se um convite à introspecção, sustentado pela 

psicanálise: “socialismo, freudismo e catolicismo existencial” foram as ferramentas para 
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decifrar o homem em sociedade e talhar os romances dessa época. O gosto pela análise psíquica 

era difundido, instalado no mal-estar que o mundo vivia entre as grandes guerras. Dessa cena 

social nasce uma escrita que denuncia a tensão decorrente do relacionamento do autor com o 

mundo objetivo no qual se insere e o mundo estético que lhe é permitido construir (BOSI, 1970). 

É nas décadas de 40 e 50 que surgem romancistas e contistas que apontam para a “maturidade 

literária a que chegou nossa prosa de tendências introspectivas.” Especificamente quanto a essa 

perspectiva, Bosi conclui que “a descida ou, pelo menos, a alusão às fontes pré-conscientes da 

conduta cotidiana (matéria-prima da psicanálise [...]) constitui processo largamente difundido 

na prosa contemporânea.” (BOSI, 1970, p. 473). 

Mais especificamente datando o período compreendido entre 1930 e o final da Segunda 

Guerra Mundial ocorreram significativas mudanças econômicas, sociais e culturais para o 

Brasil. As velhas oligarquias com base agrária declinaram, a burguesia industrial ascendeu e 

assumiu o controle, as classes médias cresceram e aumentaram sua participação social além do 

operariado que adentrou a via política. O fim da Segunda Guerra coincidiu com o ano da morte 

de Mario de Andrade. Surge uma nova geração tanto na prosa narrativa como na poesia, na 

crítica e na dramaturgia. Nesta última, o desenvolvimento foi notável. Grupos amadores 

transformaram a concepção de espetáculo com destaque para a direção e a montagem. Dentre 

os dramaturgos que se destacavam naquele momento há o nome de Nelson Rodrigues, cuja peça 

Vestido de Noiva arremessou no público e na crítica a ousadia da concepção e da encenação. 

Uma clara revolução na cena teatral se produzia (CANDIDO, 1999). Em La Postmodernité au 

Brésil, Dionysio Toledo (1988) reforça esse olhar, ao considerar o Modernismo brasileiro como 

um herdeiro das vanguardas europeias que tinham um traço comum: a essência de um discurso 

utópico trazendo uma dinâmica de provocação e um desejo de fazer a diferença. Ao 

Modernismo de 1922, diz Toledo (1988), sucederam-se diferentes fases e gerações de poetas, 

romancistas como Clarice Lispector, Guimarães Rosa, além de críticos e dramaturgos como 

Nelson Rodrigues com produções consoantes às transformações de muitos setores da sociedade 

brasileira. 

Nelson Rodrigues surge como dramaturgo na década de 40. Sua primeira peça, A mulher 

sem pecado, foi encenada em 1941 e Vestido de noiva, que lhe trouxe notoriedade na cena 

teatral, foi ao palco em 1943. Álbum de família, sua terceira produção para o teatro, foi escrita 

em 1945, porém proibida para encenação e liberada para tal somente vinte anos após, em 1967. 

Vale lembrar aqui a proposição de Bosi para quem, como comentado acima, esse foi um período 

na literatura brasileira no qual caíram as máscaras e instaurou-se um convite à introspecção, 

presente nos romances da época (BOSI, 1970). O diálogo da literatura com a trama urbana na 
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qual é urdida, seus personagens, seus conflitos e máscaras que interferem diretamente em suas 

dinâmicas relacionais, constitui um tema explorado por Nelson em muitos - se não na maioria 

- de seus textos. 

A contribuição de Nelson Rodrigues ao teatro brasileiro, diz Pompeu de Sousa (1965), 

comentador de Nelson, foi a criação da dramaturgia em termos estéticos universais. Pela 

primeira vez na literatura teatral brasileira a substância da criação artística se fez pelo mergulho 

nas entranhas universais da alma humana, criatura exilada de Deus. Em seus textos, Nelson 

coloca, lado a lado, as polaridades da existência humana como nascimento e morte, amor e 

ódio. No campo estético, há uma disformidade decorrente da deformação da camada superficial 

articulada com a captação de uma camada mais profunda que, frequentemente, descamba para 

o (aparente) mau gosto. O bom gosto, no sentido de comedido, nunca foi o forte dos artistas 

criadores, diz Sousa. Sua própria razão de ser é a de serem desmedidos.  

Quanto às polaridades, amor e ódio lado a lado é uma das mais frequentes nos textos 

rodrigueanos. Ao comentar sobre Bonitinha mas ordinária, por exemplo, o próprio Nelson diz: 

“Há várias coisas na peça [...] o ódio do filho pelo pai e que o pai retribui sem prejuízo do amor 

que, apesar de tudo, tem pelo filho – ódio que, afinal de contas, nada mais é do que o disfarce 

do amor.” (RODRIGUES, 2017, p. 92). No que se refere ao mau gosto em sua obra, Nelson 

dizia que se trata de uma das contribuições decisivas de seu teatro. Admirador confesso de 

Dostoievski ele vaticinava: “Os seus livros estão cheios de passagens de mau gosto.” (p. 101). 

Da mesma forma, diz ele sobre a obra de Balzac: “Veja também a obra de Balzac, com 

passagens capazes de arrepiar os estetas bem-procedidos que dela se aproximem” (p. 102). Para 

Nelson, bom gosto é coisa de grã-finas em férias ou, então, assunto de cronistas sociais. Nunca, 

porém é algo de um artista, pois “é aí, no mais evidente mau gosto, que ele vai buscar a seiva 

indispensável à sua obra.” (RODRIGUES, 2017, p. 102). 

Quanto ao contraponto conflituoso entre as camadas superficial e profunda nas páginas 

de Nelson, seria como trabalhar a perspectiva de uma analogia de sua literatura com as artes 

plásticas. O poder da palavra se relaciona com o despertar da imagem mental durante a leitura, 

diz Schollhammer (2007) em Além do Visível: o olhar da literatura. Nesse sentido, é como se 

nas tramas rodrigueanas encontrássemos os retratos de Vermeer como interlocutores das figuras 

distorcidas de Bacon. Ou, então, se colocássemos o grafismo cotidiano-cliché de Roy 

Lichtenstein a dialogar com cenas cubistas fragmentadas. Ou, ainda, se considerássemos as 

paisagens inglesas de Constable como um contraponto às imagens de Pollock repletas de linhas 

tortuosas e borrões. As personagens de Nelson incorporam esses contrastes. São como as 

figuras do Livro de Urizen no qual Blake faz a santidade conversar com o pecado.  
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Para Schollhammer (2007), a dinâmica cognitiva nutre-se tanto dos recursos 

imaginários fornecidos pela experiência viva do leitor como, também, das imagens que foram 

acumuladas em sua formação como ser social imerso em determinada cultura. Há ocasiões nas 

quais a imagem é utilizada para ilustrar a palavra. Entretanto, em outras ocasiões, a palavra 

determina o sentido da imagem. A palavra tem um poder imaginativo e pode evocar imagens 

de relevância singular para o leitor. Nesse ponto, Schollhammer recorre às proposições de Ítalo 

Calvino em Seis propostas para o próximo milênio. Nessa publicação, destaca Schollhammer, 

Calvino trata exatamente desta questão: a força particular da palavra que a torna capaz de 

despertar imagens. Trata-se de um processo que, para Calvino, nos diz Schollhammer, requer 

alguns componentes: a observação direta do mundo articulada com uma ação de transfiguração 

fantasmática e onírica, a transmissão do mundo figurativo pela cultura e um mecanismo que 

inclua abstração, condensação e interiorização da experiência sensível. Tais componentes 

contêm uma importância decisiva tanto para a visualização quanto para a verbalização do 

pensamento, conclui Calvino, como nos diz Schollhammer (2007).  

As articulações entre palavra e imagem são sobejamente conhecidas e exploradas no 

universo da psicanálise. Entretanto, atendo-nos aqui ao saber literário, é expediente também 

amplamente aceito que imagens visíveis inspiram a produção literária. Na literatura, imagens 

visíveis se cruzam com as não visíveis criando-se uma relação de inspiração recíproca, segue 

Schollhammer. Mais uma vez recorrendo a Calvino, ele recupera a proposta acerca da literatura 

não apenas como um espaço de encontro entre imagens e palavras. Trata-se também de um 

espaço para criação de imagens liberadas da fantasia superficial. Uma vez depuradas e 

cristalizadas, tais imagens adquirem definição e autossuficiência. Desta maneira, ler a literatura 

sob o ponto de vista das imagens, considerando-a como criadora de visões do pensamento, 

constitui-se um recurso poderoso. Constitui-se como um dispositivo que possibilita “leituras 

não lineares que passeiam por palavras dotadas de valor icônico [...] na intersecção entre o 

visível e o dizível.” (SCHOLLHAMMER, 2007, p. 10). 

A peça que reconhecidamente consagrou Nelson em 1943, Vestido de Noiva, flertava 

com o melodrama e recorria a uma psicologia eventualmente datada, porém impactou a plateia 

desde a primeira cena, quando o som de um acidente de carro se fez ouvir na escuridão da sala. 

A encenação da peça em três planos simultâneos - memória, alucinação e realidade - foi uma 

inovação que rompeu com o provincianismo da época atrelado à comédia de costumes. Nelson 

transformou em estilo a vulgaridade que via a seu redor. Fantasias e sexualidade reprimidas 

assim como morbidez nos diálogos transformando a morte em elemento estético compunham a 

cena de Vestido de Noiva (CARVALHO, 2006). 
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Há dois momentos do teatro no Brasil: um antes e um após Nelson Rodrigues, diz Sábato 

Magaldi (2004), um dos seus principais comentadores, em Teatro da Obsessão (2004). Na 

comédia de Martins Pena, ele sugere, o diálogo era coloquial, porém o drama deslizava para o 

retórico com frases artificiais e bem pensadas. Nelson nunca abdicou do poético e, ao mesmo 

tempo, não negligenciou a corporeidade cênica do drama. Seus diálogos têm “vocação teatral”, 

diz Magaldi, valorizando a presença do ator. Suas peças pertencem a um domínio duplo: 

literatura e dramaturgia, uma articulação que não era usual no palco brasileiro à época. Com 

Nelson, a dramaturgia brasileira alcançou o patamar de impacto na arte, renovada a partir da 

Semana de Arte Moderna. Diz seu comentador que “a linguagem foi a maior contribuição de 

Nelson ao teatro brasileiro.” (p. 183). Além disso, Nelson corajosamente desmascarou o homem 

arrancando os véus das exigências sociais. A miséria existencial, o absurdo do mundo e a 

humilhação de seus personagens são temas recorrentes em sua obra. É dos abscessos sociais 

que ele fala (MAGALDI, 2004). Esse é o lugar de Nelson no teatro brasileiro. 

 

3.2 Não nova, mas de uma nova maneira na escrita contemporânea 

 

A definição de uma literatura como contemporânea não é tarefa fácil nem isenta de 

riscos, por não termos, dela, o afastamento necessário para considerá-la criticamente. O 

contemporâneo faz parte de nós, de nosso cotidiano, é atual. Daí a dificuldade de colocar em 

prática o distanciamento que uma posição crítica requer. A falta de precisão no que se refere à 

adoção de uma nomenclatura única que assim a defina se articula com o processo de transição 

histórico-social no qual o confronto do modus operandi atual com os valores iluministas 

modernistas precedentes trouxe interrogações. Estas, ainda não foram respondidas no que tange 

à efetividade das transformações próprias da transição. Como comenta Perrone-Moisés, a 

escolha de uma denominação absoluta para o período atual que, evidentemente, inclui 

movimentos literários, traz também a inconveniência decorrente da percepção que o tempo irá 

se encarregar de mudar o sentido desta adjetivação (PERRONE-MOISÉS, 2017). 

Até o início do século XX as estruturas e instituições que garantiam uma sustentação 

social estavam preferencialmente alicerçadas em um modelo vertical no qual a hierarquia per 

se era legitimada. Após o final da Segunda Guerra Mundial, surgiram diversos movimentos de 

inconformismo que conduziram aos protestos urbanos de maio de 68 em Paris e às canções de 

Woodstock em agosto de 69. Tais manifestações clamavam por transformações das relações 

sociais almejando a passagem da autoridade chancelada pelo modelo social hierárquico para 

um cenário de menor assimetria e maior liberdade. Os movimentos que buscavam migrar da 
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verticalidade para a horizontalidade interferiram no modo de funcionamento coletivo e, 

portanto, no papel das estruturas até então garantidoras da construção identitária. Ampliavam-

se as formas possíveis para o advento do sujeito e suas possibilidades de inserção no tecido 

social. Era o final de um período marcando a mudança do tempo (TAVARES, 2020). 

Nesse processo de mudanças, a família patriarcal, as instituições educacionais e 

religiosas, além de outros organizadores sociais, como os vínculos trabalhistas ou ideologias 

políticas que operavam como referências identitárias, foram sendo paulatinamente 

ressignificados. Além disso, novas técnicas reprodutivas também surgiram e se difundiram. 

Recursos contraceptivos se tornaram mais disponíveis e acessíveis, trazendo a possibilidade de 

dissociação entre sexo e procriação. Com esse movimento, reposiciona-se a perspectiva do 

prazer que ingressa nessa equação conduzindo à autonomia do sujeito em relação ao próprio 

corpo, interferindo nas posições discursivas acerca do que seja masculino e feminino e como 

essas questões se articulam com estruturas de poder. Trata-se de um momento que não somente 

transformou, mas, também, ampliou as modalidades de investimento vincular nessa nova ordem 

social. A movimentação do que estava posto pela força do hábito trouxe uma nova dimensão 

da experiência social, não por acaso também articulada com outras indagações acerca do que 

se entende por diferenças e igualdades entre os sexos, pavimentando o caminho para questões 

de gênero mais atuais, assim como para o atravessamento desse tema nas diferentes 

possibilidades de estruturação dos laços sociais (TAVARES, 2020). 

De acordo com Hutcheon (1991), a década de 60 foi importante para a formação 

ideológica de muitos pensadores e artistas que vieram a seguir e cujos resultados podem ser 

vistos hoje. Mesmo que a década de 60 não tenha promovido inovações duradouras, ela 

forneceu o arcabouço para o desenvolvimento de novos conceitos acerca da função e da maneira 

pela qual a arte pode ser considerada. Segundo Kristeva (1980, apud HUTCHEON, 1991), a 

experiência política, social e intelectual dos anos 60 ajudou a permitir que a literatura fosse uma 

experiência de limites. Trata-se aqui de margens e fronteiras das convenções sociais e artísticas 

ousando transgressões em relação a limites previamente estabelecidos. Tais divisas, uma vez 

borradas em sua demarcação, apontam para uma fértil expansão de fronteiras, incluindo-se aqui 

as existentes entre a ficção e não ficção e, por conseguinte, entre arte e vida. 

Esse tema também é abordado por Umberto Eco em Pós-Escrito a O Nome da Rosa 

(1985). Diz ele que a vanguarda histórica busca ajustar contas com o passado. A vanguarda 

destrói o passado, segue Eco, mas há um momento em que ela não pode mais ir além, pois fala 

de textos impossíveis, como a arte conceptual. E aqui ele cita a vanguarda das artes plásticas 

que destrói a figura, a anula e chega ao abstrato, à tela branca, à tela rasgada ou queimada. O 
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passdo não deve ser negado pois não pode ser anulado e, portanto, deve ser lembrado. Para Eco, 

é necessário reconhecer o passado pois é algo que permanece e que deve ser revisitado. Dito de 

outra forma, o que interessa a Eco é a visão dos teóricos assim como dos escritores que não 

repudiam seus pais do século XX tampouco seus avós do século XIX.  

No entendimento de Perrone-Moisés (2017), cada período tem suas peculiaridades e o 

que se observa atualmente é a exacerbação de procedimentos verificados há muito tempo nas 

obras literárias. Desta maneira, essa modalidade de escritura muito bem se articula com a 

máxima non nova, sed nove, ou seja, não se trata de algo exatamente novo, mas, sim, 

apresentado de uma nova maneira, na qual tanto o conteúdo quanto o modo de narrar no que 

tange à composição literária da obra são importantes (ARNAUT, 2016).  

Dito de outra maneira, o modo pelo qual se constrói uma narrativa é tão importante 

quanto aquilo que é narrado. Assim, nessa perspectiva, podem participar diversos gêneros, 

literários ou não, além de estilos variados como ficção, autoficção, autobiografia, referências 

históricas e material fotográfico, por exemplo. Adicionalmente, nessa modalidade literária, 

observa-se a tendência à reinvenção do realismo buscando impactar as questões sociais que 

passam a ser vistas a partir do individual conduzindo à primazia da subjetividade do autor 

quando traz à cena as denúncias sociais, não raramente expressas com uma oralidade veemente, 

intensa, incisiva, não apaziguadora, na qual prevalece seu próprio olhar. Estabelece-se desta 

forma um estreito vínculo da escrita com o contexto histórico-social contemporâneo, refletindo 

as variadas transformações de nosso tempo. A profusão de recursos aos quais recorre a escrita 

contemporânea aponta para a pluralidade da vida, coletiva ou individual e coloca o homem em 

contato direto com sua interioridade em busca de alívio para suas inquietações e conflitos. 

Trata-se de uma modalidade literária que, além de abordar problemas sócio-políticos também 

organiza de maneira peculiar as estratégias utilizadas na construção da obra literária. Desta 

forma, estabelece-se tanto um olhar crítico da linguagem como também do modo de narrar e da 

relação estabelecida entre o escritor e a cena ao seu redor (NAVAS; TAVARES, 2021). 

No trabalho aqui desenvolvido vamos focar como chaves de leitura, como comentamos, 

a autoficção e o hibridismo. Vamos explorar as estratégias de autoficção utilizadas por Nelson 

Rodrigues em Álbum de família que borram os limites da narrativa, trazem algo de 

entrelaçamento na mistura de detalhes das personagens com detalhes da vida de seu criador e 

expressam uma tensão da qual transbordam elementos que sustentam um pacto de ambiguidade 

entre a ficção e a não ficção. Na sequência, vamos abordar o hibridismo como estratégia literária 

no corpus em tela. Desta forma, exploraremos a perspectiva de se poder considerar Álbum de 

família como uma escrita que nos remete ao contemporâneo enquanto modalidade literária.  
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3.3 A autoficção de Serge e de Nelson 

 

A questão da análise de uma obra literária a partir da perspectiva dos gêneros traz 

determinadas peculiaridades à medida que busca identificar determinados padrões de 

funcionamento na escrita sem, entretanto, deixar de considerar o que nela há de particular que 

a torna única, singular. Trata-se de uma questão fundamental que pode fazer parte de um projeto 

crítico para a análise literária, mas que promoverá o enfrentamento de determinados dilemas, 

como bem abordado por Todorov (2019) em Introdução à literatura fantástica. O primeiro 

deles refere-se à extensão da investigação a ser feita para permitir que as observações sejam 

pertinentes. Para Todorov, ao discorrer aqui sobre o estudo dos gêneros literários, há que se 

lidar com o fato de que talvez não seja necessária a observação de todas as instâncias de um 

fenômeno para então descrevê-lo. Independente da extensão do estudo que tenha sido realizado 

nas obras escolhidas, “sempre estaremos pouco autorizados a deles deduzir leis universais”, 

pois o que se está buscando é “a coerência lógica da teoria” (TODOROV, 2019, p. 8). 

A obra literária nunca é exatamente original pois, ao ser produzida, passa a integrar uma 

trama de relações com outras obras do mesmo autor, da mesma época ou do mesmo gênero, diz 

ainda Todorov (2006) em As estruturas narrativas. Para esse autor, a obra nunca existe fora do 

gênero, que pode ser pessoal (todas as obras do escritor), temporal (todas as obras de um período 

definido) ou, ainda, tradicional (por exemplo tragédia, comédia etc.). Nesse sentido, os temas 

da literatura podem ser reunidos em dois grandes grupos. No primeiro grupo predomina o 

homem conflituado diante do mundo, uma temática que, em termos freudianos, se relacionaria 

com a questão da percepção-consciência. No segundo grupo prevaleceria o tema das relações 

inter-humanas, remetendo-nos ao sistema dos impulsos inconscientes. Tal esquematização, 

entretanto, ainda que extrema, pode se fazer necessária para sua argumentação sobre a 

ocorrência de alguma articulação mesmo na oposição destes grupos temáticos: “São os mesmos 

textos que nos permitem observar a temporalidade do tipo ‘eterna volta’ e os temas de 

‘percepção-consciência’.” Tomando como referência A Demanda do Graal, Todorov postula 

que “o tema fundamental é o lugar do homem no mundo, sua busca de Deus.” (TODOROV, 

2006, p. 22). 

Para abordarmos a autoficção, como indicado anteriormente, iniciaremos com algumas 

considerações sobre a autobiografia. Não apenas para seguir um sentido cronológico, mas, 

principalmente, para retratar a articulação entre as considerações de Philippe Lejeune sobre a 

autobiografia e as de Serge Doubrovsky sobre a autoficção sendo que, este último, constrói suas 

proposições em resposta ao espaço deixado em aberto por aquele criando-se, portanto, um 
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fecundo e polêmico diálogo. Curiosamente, trata-se de um instigante debate entre ambos em 

um momento literário que ainda se encontrava sob a égide da morte do autor proposta por 

Barthes (2004) na década anterior.  

No que tange ao desenvolvimento destes conceitos, autobiografia e autoficção, vamos, 

portanto, recorrer aos textos de Lejeune e Doubrovsky que já foram extensivamente 

comentados e revisados por diversos teóricos em várias publicações sobre o tema. Permitimo-

nos então resgatar aqui os momentos que consideramos indispensáveis para nossas reflexões, 

sem a pretensão de propor argumentos veementes no que tange à defesa ou à crítica desses 

discursos. Nesse sentido, trata-se de nos atermos à preparação de um arcabouço teórico de 

conceitos que nos auxilie na abordagem de Álbum de família no que tange às estratégias da 

narrativa e aos pactos de leitura propostos pelo autor com o leitor. 

Na antiguidade, os historiadores apresentavam ficções sob a forma de fatos ao passo que 

os romancistas modernos nos oferecem fatos estúpidos à guisa de ficções. A faculdade de dizer 

a verdade é mórbida e, nesse sentido, há romances que se propõe a ser tão fiéis à vida que 

perdem toda verossimilhança. Desta forma, a idolatria do fato é monstruosa e pode tornar a 

Arte estéril, além de acarretar o desaparecimento da beleza da face da terra. Em literatura, 

portanto, a presença de uma relação de fatos mesquinhos traz perturbação e desgosto enquanto 

a força imaginativa é apreciada. A Arte encontra em si mesma a perfeição e não deve ser julgada 

por um modelo exterior, pois ela é mais véu do que espelho, inventa e destrói mundos, pode 

tirar a lua dos céus. A Vida imita a Arte muito mais do que a Arte, a Vida. As coisas só existem 

porque nós as vemos e o que vemos, como vemos, depende da Arte. É ela que influi sobre nós. 

Uma coisa só é vista quando sua beleza é compreendida. As névoas envolveram Londres por 

décadas, mas ninguém nunca as vira, nunca existiram, até que a Arte as inventasse. Nenhum 

grande artista vê as coisas como elas são realmente. Se isto lhe acontecesse, ele não mais seria 

um artista. As reflexões deste parágrafo são de Oscar Wilde em A decadência da mentira (2020, 

p. 21-55) e nos parecem constituir um bom prólogo para iniciarmos as questões articuladas com 

as concepções de Lejeune e Doubrovsky nos parágrafos que se seguem acerca da autobiografia, 

da autoficção e da tensão decorrente da aproximação assim como do afastamento entre ficção 

e não ficção.  

Em articulação com as reflexões acima promovidas por Todorov acerca dos gêneros 

literários, ou estruturas narrativas, vale recorrer a Noronha (2010) em Notas sobre a 

autobiografia e autoficção quando comenta acerca da aspiração de Lejeune no que se referia a 

propor a autobiografia como um gênero literário. Tal consenso sobre a autobiografia nunca foi 

alcançado, diz Noronha. Se considerado como pertencente às “escritas de si”, a autobiografia 
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irá se juntar a outras modalidades, tanto referenciais como ficcionais, com as quais mantém 

uma relação de proximidade ou de distanciamento. Em 1971, o pesquisador Philippe Lejeune 

publica L’autobiographie en France, no qual buscava organizar um inventário de textos 

autobiográficos para investigar seu modo de funcionamento no momento da leitura e propor 

uma poética do gênero. Nessa publicação, Lejeune traz a definição de autobiografia e o conceito 

de pacto autobiográfico, temas que serão novamente abordados alguns anos após em “O pacto 

autobiográfico”, publicado na revista Poètique, em 1973, e em um livro com o mesmo título, 

em 1975 (NORONHA, 2010). 

Para o autor, a autobiografia seria uma retrospectiva feita por uma pessoa acerca de sua 

existência sob a forma de prosa na qual o foco estaria dirigido para sua história individual, ou 

seja, o que ela apreende de sua personalidade. Quanto ao pacto autobiográfico, seria uma 

proposição - dirigida ao leitor - a ser estabelecida no texto com base na identidade entre o autor, 

o narrador e a personagem tendo, como referência, o nome do autor que estaria indicado na 

capa do livro. A constituição desse pacto é fundamental por garantir a diferenciação entre 

autobiografia, romance autobiográfico e obras ficcionais. Há ocasiões nas quais o leitor pode 

até suspeitar que os acontecimentos apresentados em um romance possam refletir a vida do 

autor se forem tomadas em consideração as informações disponíveis sobre sua vida. Porém, se 

nessa obra o autor escolheu não afirmar sua identidade com a do personagem, deixando claro 

que não está assumindo - como sua - a experiência narrada pela personagem, ao leitor cabe 

aceitar que está diante de um romance e, não, de uma autobiografia.  

Em oposição à autobiografia, na qual ali estão as enunciações do autor sobre as 

narrativas de sua vida, no romance - mesmo que autobiográfico - o autor está a fazer enunciados. 

Nesta última situação, o leitor pode até cotejar o conteúdo do texto com a biografia do autor e, 

desta forma, inferir que há uma correspondência entre ambos. Entretanto, ao autor sempre se 

outorga o direito de negar a verdade dessa correlação, pois tal compromisso não foi assumido 

tampouco proposto por ele. Noronha reforça esse entendimento nos lembrando que, para 

Lejeune, na autobiografia não há alguém que diz a verdade, pois trata-se de um texto onde há 

alguém que nos diz que está dizendo a verdade. E aqui novamente se afirma a importância do 

pacto entre autor e leitor: em um texto ficcional, o que está em jogo é o texto enquanto na 

autobiografia o autor se arrisca, expondo-se à avaliação e julgamento do leitor (NORONHA, 

2010). 

A questão da autobiografia é objeto do estudo de Lejeune desde 1971. Seu percurso 

indica que sua expectativa se encaminhava para além de uma simples investigação de um 

conjunto de obras autobiográficas. Lejeune buscava inscrever a autobiografia no universo da 
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arte literária e, para tal, estruturou o conceito de pacto autobiográfico. Para Noronha, esse pacto 

afirma a autobiografia como gênero, possibilitando estudá-la não mais como um mero 

documento com informações sobre o autor e que serviria para chave de interpretação no estudo 

da obra, mas, sim, como “um texto esteticamente elaborado”. A proposição de Lejeune sobre o 

pacto autobiográfico foi bastante criticada à época por seu caráter normativo e dogmático 

levando o autor a revisitá-lo pelo menos algumas vezes: O pacto autobiográfico (BIS), em 1986, 

e O pacto autobiográfico 25 anos depois, em 2001, nos quais ele efetivamente reconhece o tom 

dogmático de sua primeira proposição sobre o pacto. A investida literária de Lejeune pode ser 

considerada um ato político. Transformando o gênero em um objeto de análise, Lejeune 

aspirava alcançar sua legitimidade e inseri-lo no ambiente literário. Ou seja, a proposição do 

pacto tinha uma tonalidade de militância que postulava a autobiografia como um gênero 

(NORONHA, 2010). 

De acordo com Faedrich (2016), o pacto autobiográfico proposto por Lejeune diz 

respeito ao contrato de leitura entre autor e leitor. Inovador e ousado, estava sendo proposto em 

um ambiente no qual o peso e respeitabilidade do vaticínio barthesiano sobre o autor imperava 

decretando sua morte e, ao mesmo tempo, afirmava a autonomia do texto e do leitor, como já 

comentamos. Desafiando esse entendimento, o autor volta a ser considerado e o contrato de 

leitura - nesse pacto - estava baseado nos princípios de veracidade e de identidade entre Autor, 

Narrador e Personagem-protagonista (A = N = P). Com base nesses princípios, o leitor 

consideraria a narrativa autobiográfica como verdadeira e, portanto, diferente da narrativa do 

romance em que o compromisso com a suposta realidade é impreciso e o pacto é de natureza 

ficcional. Em síntese, na autobiografia, o pacto se baseia na veracidade pela indicação da 

identidade entre autor, narrador e personagem; na ficção romanesca, o pacto se baseia na 

imaginação criativa do autor, decorrente da não identidade declarada entre estes três elementos: 

A, N e P. 

A importância do pacto se acentua à medida que é a partir dele, autobiográfico, que 

Serge Doubrovsky vai avançar e propor a autoficção. Alguns anos após apresentá-lo, Lejeune 

(2014) admite que em sua proposição havia casas vazias em seu esquema com base em um 

equivocado pressuposto que não havia exemplos disponíveis de textos redigidos sob um pacto 

autobiográfico cujo nome do autor não coincidisse com o da personagem principal. E, da mesma 

forma, assumia Lejeune, não havia textos romanescos nos quais o nome do narrador-

personagem remetesse ao autor. Pois foi com base nesta casa vazia que Serge Doubrovsky viu 

a oportunidade para constituir a noção de autoficção. Doubrovsky estava às voltas com a escrita 

de seu livro Fils, naquele momento ainda intitulado O Monstro.  
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Em uma carta endereçada a Lejeune, datada de outubro de 1977, Doubrovsky escreve 

que, ao ler seu estudo na revista Poètique, havia lhe chamado a atenção a formulação contida 

na pergunta se o herói de um romance, assim nomeado, poderia ter o mesmo nome do autor. 

Nada impediria que tal situação contraditória existisse e até mesmo gerasse frutos interessantes, 

argumentava Lejeune no estudo, mas - na prática - não lhe ocorria nenhum exemplo que pudesse 

ser usado como referência. Na carta, Doubrovsky lhe comunicava a vontade de preencher 

aquela casa que havia ficado vazia em sua análise, mesmo sem ter a certeza de seu 

empreendimento teórico. Conclui ele, nessa mesma carta, que seu desejo foi oriundo da ligação 

entre o texto crítico de Lejeune e o que ele próprio estava escrevendo. Ao decidir preencher 

aquela casa vazia, ele estava combinando um pacto de ficção com a indicação genérica 

“romance” na capa do livro com a apresentação de um narrador-personagem que tem o mesmo 

nome do autor (NORONHA, 2010). Criava-se, portanto, um novo pacto que considerava um 

contrato ambíguo de leitura que o motivou, então, a criar o termo autoficção, apresentado ao 

público na quarta capa da primeira edição de Fils, uma declaração que voltaremos a abordar 

mais adiante.  

Mais tarde, em um artigo intitulado Mon Dernier Moi, publicado em 2010 em 

Autofiction(s), Doubrovsky assume seu lugar de escritor para discutir o conceito criado por ele 

mesmo há aproximadamente quarenta anos. Conta-nos ele que houve alguns artigos favoráveis 

à sua proposição e, alguns outros, nem tanto. Tais repercussões o deixaram surpreso, diz ele, 

pois tal conceito adquiriu vida própria, sendo legitimado não apenas em resenhas, livros de 

crítica ou jornais, em matérias sobre literatura, cinema, teatro e pintura. Além disso, a 

autoficção foi incluída nos dicionários Larousse e Robert, caracterizando-se, portanto, como 

uma palavra da língua francesa, também existente nas línguas alemã, espanhola e italiana. 

Doubrovsky conclui então que mesmo “desprezado pelos puristas, correspondia a uma 

expectativa do público [...] preencher uma lacuna ao lado das memórias, da autobiografia e das 

escritas íntimas em geral. Resta saber se ele constitui um novo gênero [...]” (DOUBROVSKY, 

2014, p. 113). A propósito, no dicionário Houaiss que abrange nosso idioma, também 

encontramos o verbete autoficção. Entretanto, Doubrovsky não está interessado nesse debate, 

principalmente para possibilitar a ampliação do sentido de autoficção por parte de outros 

escritores, ainda que diferente do que havia sido originalmente atribuído por ele: “A palheta da 

autoficção é variada e é isso que constitui sua riqueza” (DOUBROVSKY, 2014, p. 113), uma 

afirmativa muito valiosa que inclusive irá favorecer nossas reflexões e proposições acerca de 

uma quinta capa para o álbum de Nelson que faremos mais adiante.  
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Ainda no mesmo artigo, Mon Dernier Moi, Doubrovsky faz uma clara exposição de si 

mesmo ao comentar sobre seu processo criativo: “Não escrevo meus livros. Meus livros se 

escrevem através de mim. Exercendo, isso é óbvio, meu direito de controle estrito sobre esse 

jorro”. E segue confessando: “Você tem um lado feminino, dizia minha mãe. Em minha obra 

predomina o fluxo do ginotexto enquanto produtor. O falotexto vigia e corrige. Como fazia meu 

pai” (DOUBROVSKY, 2014, p. 119-120). O percurso literário de Doubrovsky vai se 

construindo em paralelo à sua experimentação da psicanálise, no lugar de analisando, o que 

pode ter lhe possibilitado propor considerações tanto sobre a constituição do sujeito como 

quanto à tensão entre ficção e não ficção. Em sua perspectiva, o que marca a diferença entre a 

autobiografia clássica e a autoficção moderna é a mudança da relação do sujeito consigo 

mesmo. Para ele, houve um corte epistemológico, ou mesmo ontológico, que veio intervir nessa 

relação e que as proposições da psicanálise foram fundamentais nessa articulação: “[...] houve 

Freud e seus sucessores. A atitude clássica do sujeito que tem acesso, através de uma 

introspecção sincera e rigorosa às profundezas de si, passou a ser uma ilusão.” (p. 122-123). 

Para ele, a suposta consciência de si é, com frequência, uma ignorância que o próprio homem 

desconhece ignorar e, assim, o modelo autobiográfico se vê afetado. Nesse sentido, a 

“restituição de si através de uma narrativa linear, cronológica, que desnude enfim a lógica 

interna de uma vida” é, também, uma ilusão (DOUBROVSKY, 2014, p. 123). 

Curiosamente e arriscando dizer, não por acaso, a questão da autoficção surge para 

Doubrovsky quando ele está escrevendo Fils que, em francês, pode referir-se tanto a filhos 

quanto a fios. Uma palavra que nos remete imediatamente à noção de continuidade. O próprio 

Doubrovsky nos revela isso ao comentar que a autoficção não é uma proposição que promova 

a ruptura com a autobiografia, tampouco decrete sua morte. Para ele, a autoficção é uma 

variante da autobiografia, pois “[...] não acredita mais em uma verdade literal, em uma 

referência indubitável, em um discurso histórico coerente [...] reconstrução arbitrária e literária 

dos fragmentos esparsos da memória [...] ficção de acontecimentos e fatos estritamente reais” 

(VILLAIN, 2005 apud NORONHA, 2010, p. 251, grifo do autor). Na autoficção, a 

referencialidade não é anulada, mas, sim, minimizada quando entra em cena o componente da 

ficção. E este é o pacto então proposto: a indicação “romance” na capa do livro e um narrador-

personagem que tenha o mesmo nome do autor. O que se apresenta ao leitor, portanto, é um 

contrato de leitura marcado pela ambiguidade que responde ao questionamento feito por 

Lejeune alguns anos antes: poderia, o herói de um romance assim nomeado, ter o mesmo nome 

do autor? A ambiguidade do pacto autoficcional é, portanto, oximórica por conter algo de 
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contraditório e paradoxal à medida que combina dois pactos: o autobiográfico-referencial e o 

romanesco, criando uma narrativa ambígua, como bem assinalado por Noronha (2010).  

Esse percurso nos coloca diante da genialidade, da novidade, da notícia criativa sem ser 

disruptiva de Doubrovsky: a ficção de fatos reais. Para ele, a ideia de autoficção não significa 

autofabulação, mas, sim, se refere à possibilidade de uma elaboração de si mesmo na narrativa, 

como se dá nos caminhos da psicanálise. O sentido de uma vida para Doubrovsky, lembra 

Noronha, “não existe em parte alguma, ele não existe em si. Não se trata assim de descobri-lo, 

mas de inventá-lo [...] terá que ser construído. Assim é a construção analítica: fingere, dar 

forma, ficção, que o sujeito vai incorporar. Sua verdade é testada: aceitação ou rejeição”. Em 

uma clara articulação entre a arte da autoficção e a arte da psicanálise, Doubrovsky afirma que 

“[...] O implante fictício que a experiência analítica propõe ao sujeito como sua biografia 

verídica é verdadeiro quando dá certo, ou seja, quando permite ao organismo (melhor) viver.” 

(DOUBROVSKY, 1988 apud NORONHA, 2010, p. 252). 

A articulação entre estrutura sociocultural e produção literária nos parece ser uma 

questão importante quando desenvolvemos algumas reflexões sobre a autoficção na qual, 

segundo Doubrovsky, a matéria da autoficção é factual ao passo que a maneira de abordá-la é 

ficcional. Em Literatura e Sociedade, Antonio Candido (2000) aborda amplamente essa 

questão. Para ele, texto e contexto devem ser fundidos em uma articulação dialética para uma 

abordagem íntegra da obra, gerando uma pergunta acerca da influência exercida pelo meio 

social sobre a obra de arte. Naturalmente, surge então a pergunta reversa, ou seja, qual a 

influência que a obra de arte exerce sobre o meio criando seu próprio público e suas vias de 

penetração? Candido escolhe focar na primeira dessas duas perguntas, o que nos é bastante 

valioso se quisermos propor alguma articulação entre nosso corpus de estudo e a autoficção, 

em outras palavras, se quisermos explorar a influência do meio sobre a obra em tela e seu 

criador. Para isso, há duas considerações a fazer: em que medida a arte é expressão da sociedade 

e em que medida a arte é social, ou seja, interessada nos problemas sociais. Candido considera 

como sendo um verdadeiro truísmo dizer - hoje - que a arte exprime a sociedade. No século 

XVIII, entretanto, esse entendimento estava apenas sendo esboçado, por exemplo, pelo filósofo 

Vico, que propôs essa articulação com as civilizações, ou por Voltaire, que a propôs com as 

instituições. Ainda quanto a esse vínculo, Candido (2000) destaca Madame de Stäel, intelectual 

e romancista francesa que viveu na época da Revolução Francesa. Contemporânea de Napoleão, 

opunha-se às suas ideias e acreditava que a literatura é um produto social que expressa as 

condições da civilização na qual ela se produz. 
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No âmbito dessa articulação na qual se examina a influência dos fatores socioculturais 

na produção literária, Candido propõe que devem ser considerados a estrutura social assim 

como os valores e a ideologia como atuantes nesse processo. Dito de outra forma, no momento 

da produção, sob o impulso de uma necessidade interior, o artista se orienta segundo os padrões 

de sua época, escolhe determinados temas, usa certas formas e o resultado final age sobre o 

meio. Sendo assim, devem se manter articuladas tanto a realização da obra como as 

repercussões promovidas, pois, no que tange ao aspecto sociológico, a obra só está acabada 

quando repercute e atua no mundo se considerarmos que a arte é um sistema simbólico de 

comunicação inter-humana (CANDIDO, 2000). 

A arte, como forma de comunicação expressiva, comunica realidades profundamente 

radicadas no artista e representa mais do que simplesmente uma pura transmissão de noções ou 

conceitos. Tal proposição, que dá ênfase à intuição do artista, poderia apontar para a impressão 

de que apenas os traços irredutíveis da personalidade do artista estariam em jogo, desvinculados 

de condicionantes externos, o que destoaria do olhar sociológico relacionado com a produção 

da obra. Todavia, o que se quer destacar aqui é a importância do aspecto intuitivo e expressivo 

da arte na qual se incluem mais do que as vivências do artista pois, estas, se articulam com o 

arsenal comum da civilização que lhe motivam quanto aos temas e à forma da obra produzida 

sem deixar de levar em consideração o público para o qual ela é direcionada (CANDIDO, 

2000). 

Ainda no que se refere à articulação entre a cena dramatúrgica e o tecido social, tema 

que, como comentamos, entendemos que se relaciona com a questão da autoficção, recorremos 

à publicação La Scène et la mise en scène de la ville dans le récit brésilienne pot moderne. 

Cordeiro Gomes (1998), autor do texto, argumenta que, entre os anos 30 e 60, a metáfora teatral 

era conveniente para a leitura da cidade e seus conflitos nas representações discursivas 

brasileiras envolvendo as camadas médias da sociedade. Hoje, diz ele, a ficção brasileira que 

se seguiu à modernidade não opta por um modelo narrativo exclusivo para a leitura da cidade. 

Ao aceitar o fragmentário, contos e romances brasileiros apresentam a cidade com sua mistura 

de estilos e multiplicidade de signos remetendo a um limite poroso entre realidade e ficção. As 

cidades, hoje, não são mais um produto da memória ou do desejo, como as cidades invisíveis 

de Ítalo Calvino. São objetos complexos que incluem a realidade (GOMES, 1998). Parece-nos 

que na escrita de Nelson Rodrigues da década de 40 já se armava um arco mais amplo no qual 

o tecido urbano, a cultura e a dinâmica situacional, não raramente hipócrita, no que tange ao 

aspecto social, abrigavam suas personagens. De suas páginas transbordam tanto memória como 

desejo. Ainda que se note a objetividade dos diálogos no teatro rodrigueano, a trama que os tece 
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é complexa. Lembramos aqui Todorov quando diz: “O mistério nas letras tem isso de atraente: 

torna-se mais espesso à medida que se tenta dissipá-lo.” (TODOROV, 2006, p. 23). 

Quanto à decisão metodológica para a análise de uma obra no que tange à perspectiva 

da autoficção, há situações nas quais nem sempre é possível tomar como referência a fórmula 

que avalia a identidade ou não identidade entre autor, narrador e personagem para decidir se 

estamos diante de um texto autobiográfico, um romance ou uma autoficção. Voltamo-nos então 

para o entendimento do próprio Doubrovsky acerca da autoficção como sendo uma modalidade 

de escrita na qual ele considera tratar-se de uma ficção de fatos reais. É sob esse registro que a 

ambiguidade no pacto de leitura da obra seria então proposta ao leitor. Como exemplo, nos 

referimos ao texto teatral no qual a história não é necessariamente contada por um narrador. Ao 

ser apresentada pelas personagens no palco, o diálogo é o componente determinante das ações 

dramáticas nas quais a voz do autor pode se fazer ouvir - ou não - na voz das 

personagens.“Talvez fosse mais lógico que víssemos as peças não sentados, mas atônitos, e de 

joelhos. Pois o que ocorre no palco é o julgamento do nosso mundo, o nosso próprio 

julgamento”, diz Nelson no programa de Senhora dos Afogados, encenada em 1954 (LOPES, 

2007, p. 81). 

Nas declarações de Nelson, compiladas por sua filha, lemos: “Minha biografia está 

refletida na minha obra. Todo autor é autobiográfico e eu sou. O que acontece na minha obra 

são variações infinitas do que aconteceu na minha vida” (RODRIGUES, 2017, p. 48-49). Em 

um tom abertamente confessional ele declara: “Todo meu teatro tem a marca da minha 

passagem pela crônica policial [...] em três meses de reportagem policial diária ele (o 

ficcionista) adquire a experiência de um Balzac.” (p. 33). Indo além, em um depoimento 

pungente sobre o assassinato de seu irmão Roberto, já brevemente aqui comentado, ele diz: “O 

assassínio de meu irmão marcou a minha obra de ficcionista, de dramaturgo, de cronista, assim 

como minha obra de ser humano. E esse assassinato está marcado no meu teatro, nos meus 

romances, nos meus contos.” (p. 38-40). Tomando as dezessete peças teatrais escritas por ele, 

vemos que mortes violentas, tais como crimes, assassinatos e suicídios, estão frequentemente 

presentes na trama rodrigueana.  

Em um depoimento à Manchete, sobre Perdoa-me por me traíres, Nelson diz que a 

ficção, para ser purificadora, precisa ser atroz. “O personagem é vil, para que não o sejamos. 

Ele realiza a miséria inconfessa de cada um de nós.” (CASTRO, 1994, p. 273). As peças de 

Nelson são repletas de vilezas, infâmias e ignomínias como traições conjugais, nem sempre 

com desfechos harmoniosos. O mesmo se passava em sua vida. Nelson tinha histórias amorosas 

paralelas, mas mantinha uma fachada fiel em seu casamento com Elza que, por sua vez, fingia 
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desconhecimento por acreditar que Nelson não a deixaria. Em 1953, já envolvido em uma 

história amorosa com Yolanda e vivendo uma paixão não correspondida com Sonia Oiticica, 

os desentendimentos com Elza foram inevitáveis. Nelson resolveu ir embora. Porém, seu filho 

Joffre, naquela altura com 12 anos de idade, literalmente o interditou e ele recuou. Mais tarde 

ele diria: “Num casal, os bate-bocas ficam enterrados, na carne e na alma, como sapos de 

macumba.” Em suas crônicas diárias no jornal O Globo, “A vida como ela é...”, havia pérolas 

como: “Num casal há sempre um infiel. É preciso trair para não ser traído”; ou “Só o cinismo 

redime um casamento [...] muito cinismo para que um casal chegue às bodas de prata” ou, ainda, 

“O amor entre marido e mulher é uma grossa bandalheira. É abjeto que um homem deseje a 

mãe de seus próprios filhos.” (CASTRO, 1994, p. 267-268). Sem dúvida, elementos de um 

enredo que é reconhecido como rodrigueano a léguas de distância, mesclando os limites entre 

o factual e o ficcional em sua obra literária.  

Nos arquivos eletrônicos do jornal O Globo encontramos algumas declarações de 

Nelson. Em um determinado trecho ele diz: “Durante vinte anos, fui o único autor obsceno do 

teatro nacional. Acharam que eu era um caso de polícia. O curioso é que sou de uma violência 

incrível quando escrevo, mas tenho muito do menino que fui.” Para Nelson, o memorialismo é 

um tipo de falsificação e a ficção é autobiográfica (RODRIGUES, 2017, p. 11). Estamos aqui 

a conjecturar se, na perspectiva de um borramento entre ficção e não ficção na escrita literária, 

o que conduziria à ambiguidade do pacto de leitura proposto ao leitor, poderíamos encontrar 

um Nelson que seria, ele mesmo, o melhor narrador-personagem de si mesmo. Essa é a questão 

que vamos examinar a partir de agora. Tomaremos como referências para exploração algumas 

declarações do próprio Nelson decorrentes de experiências que ele mesmo viveu e a obra Álbum 

de família, corpus escolhido para este trabalho. Intriga-nos que talvez seja o próprio Nelson 

quem vá nos contar que sua ficção se constrói a partir de fatos reais, para nos atermos ao 

vocabulário de Doubrovsky. Essa será a abordagem metodológica escolhida e nos interrogamos 

se, ao final, iremos nos deparar com a evidência da existência de um pacto.  

“Todos nós temos histórias que encheriam uma biblioteca; qualquer um pode fazer três 

mil volumes sobre si mesmo”, diz Nelson nos apresentando a matéria-prima de sua obra 

(RODRIGUES, 2017, p. 12-13). “O que dá ao homem um mínimo de unidade interior é a soma 

de suas obsessões” (p. 25), ele afirma, nos revelando os ingredientes desta matéria-prima.  

Em entrevista concedida por Nelson a Clarice Lispector no final dos anos sessenta, ele 

aborda suas obsessões. Na conversa observa-se a relevância das questões religiosas em sua 

formação pessoal quando ele diz “Eu sou apenas cristão, se é que o sou. A única coisa que me 

mantém de pé é a certeza da alma imortal. Eu me recuso a reduzir o ser humano à melancolia 
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do cachorro atropelado. Que pulha seríamos se morrêssemos com a morte.” (LISPECTOR, 

2007, p. 29-30). Quanto ao amor, Clarice o confronta e ele responde: “Eu sou um romântico 

num sentido quase caricatural.” Para ele, “todo amor é eterno e, se acaba, não era amor [...] 

continua além da vida e da morte [...] se insinua nas minhas palavras um ridículo irresistível 

[...] o ridículo é uma das minhas dimensões mais válidas.” (p. 30). Clarice lhe diz que ainda não 

está satisfeita quanto às suas respostas acerca do amor. E Nelson então acrescenta: “O sexo sem 

amor é uma cristalina indignidade. Sempre que o homem ou uma mulher deseja sem amor, se 

torna abjeto. [...] nenhuma forma de impudor é lícita se a criatura não ama.” (p. 31). Vemos que 

mesmo em uma breve conversa logo sobressaem os temas que marcam sua vida e seu ofício de 

escritor: religião, amor, sexo e morte. É a rubrica rodrigueana. É com essas chaves de leitura 

que vamos trabalhar daqui por diante, iniciando, porém, com algumas observações e reflexões 

sobre as personagens e, ao final, acrescentando alguns aspectos referentes ao moralismo e à 

hipocrisia social. Esses temas, nucleares em seu percurso tanto pessoal como literário, são as 

obsessões que apontam para sua experiência de sofrimento. Na outra face da mesma moeda, 

entretanto, resplandece seu fascínio por esses mesmos dilemas.  

Em uma das que compõem a série Entrevistas Históricas, publicadas pela Folha de São 

Paulo, está a que foi concedida por Nelson Rodrigues. Em um determinado momento, o repórter 

lhe pergunta: “E o teatro de Nelson Rodrigues? Onde fica o autobiográfico e onde fica a ficção 

nele?” E Nelson responde: 

Ambos se misturam. Meu teatro tem coisas, fatos autobiográficos, personagens, que 

revelam qualidades e defeitos meus, de conhecidos ou inimigos meus, pessoas que 

existiram. Coloco na boca de personagens também pontos de vista meus, mas elas têm 

grande ação pessoal, elas falam de suas experiências, de seus ódios, seus amores. 

Algumas personagens minhas não pensam como eu, e eu não penso como elas. Vou 

buscar a inspiração na própria vida, nas minhas lembranças e através de tudo que a 

memória guardou. Então aqui vão se projetando nos meus textos. O meu teatro não 

seria o que é, nem eu seria como sou, se não tivesse sofrido na carne e na alma, se eu 

não tivesse chorado até a última lágrima de paixão o assassinato de Roberto. 

(DIAFÉRIA, 2020, n.p.). 

 

O depoimento de Nelson ao repórter aponta claramente para a autoficcionalidade de sua 

obra com uma obviedade inquestionável, ululante, como ele diria. É ele mesmo quem confessa. 

É ele mesmo que expõe e se expõe nesta declaração. O trabalho que aqui desenvolvemos, 

portanto, recorre como premissa inicial ao que já está desta forma posto por ele. Pretendemos 

então, com nossa escrita, avançar e explorar a leitura de Álbum de família com o intuito de 

examinar se nas páginas desse Álbum há elementos que sustentem a proposição da 

autoficcionalidade neste corpus de estudo. Nesta perspectiva, estamos então aludindo à 

proposição de Doubrovsky quando apresentou suas considerações acerca da autoficção. 

Buscamos em nosso corpus de estudo a presença direta ou indireta dos temas preferenciais do 
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cotidiano de Nelson, acima indicados, seja isoladamente ou em combinação com outros, em 

torno dos quais ele gravitava: religião, sexo, religião e culpa, sexo e culpa, morte, a tormenta 

pelo sexo, sexo e morte, amor, sexo e amor, sexo sem amor e com culpa, sexo e moralismo, ou 

moralismos sem articulação sexual, além da hipocrisia social etc. São combinações diversas, 

com possibilidades inesgotáveis. São como pensamentos circulares, verdadeiros tormentos, 

próprios de um modo de funcionamento pessoal que o torna refém das próprias obsessões e que 

porventura podem ter estado presentes em episódios vividos por ele ou então estarem expressos 

em suas convicções sobre a natureza humana.  

“Tenho dito, obsessivamente, que sou uma flor de obsessão. [...] E, de fato, sou um 

homem de fixações inarredáveis. Insisto em assuntos e figuras de nossa época, com uma 

pertinácia quase doentia”, confessa Nelson em O óbvio ululante (RODRIGUES, 2007, p. 253). 

São essas obsessões articuladas com os assuntos e figuras de sua época que vamos verificar se 

florescem em Álbum de família nas seções que se seguem: ficções de fatos reais. 

 

3.4 Religião, amor, sexo, morte: obsessões rodrigueanas na autoficção do Álbum 

 

À guisa de introdução para as seções seguintes, propomos um voo panorâmico inicial, 

ainda sem descer a detalhes, sobre as personagens e sobre a trama vincular da família daquele 

álbum, urdida com as referências das obsessões de Nelson.  

Já nas primeiras páginas de Álbum de família vamos ser apresentados, com informações 

muito breves, aos componentes de uma família que se estabeleceu no início do século passado 

em um local imaginário, como diz Nelson: São José de Golgonhas. Curiosamente, gólgota 

remete a calvário, lugar de dor. Congonhas é o nome de uma erva medicinal que vem da língua 

tupi (kô gôi) e significa aquilo que sustenta ou alimenta. Após a leitura da obra em tela, 

conjecturamos que Nelson talvez estivesse aqui marcando que o que sustenta aquela família é 

a dor, decorrente dos desejos, da transgressão e do ódio que ali circulam. 

PERSONAGENS 

 

Speaker 

Jonas / 45 anos, vaga semelhança com Jesus 

D. Senhorinha / esposa de Jesus, quarenta anos, bonita e conservada 

Guilherme / filho mais velho do casal. Místico 

Edmundo / adolescente, com uma coisa de feminino 

Glória / 15 anos, espantosamente parecida com d. Senhorinha 

Teresa / coleguinha de Glória 

Nonô / o possesso 

Tia Rute / irmã de d. Senhorinha, solteira, tipo da mulher sem o menor encanto sexual 

Avô 

Heloísa / mulher de Edmundo (RODRIGUES, 2020, p. 9).  
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A construção da personagem de Jonas como alguém que se assemelha a Jesus aparece 

algumas vezes, não poucas, ao longo da obra, como veremos mais adiante quando abordaremos 

mais especificamente a relação de Nelson com a religião e como isso se observa no corpus em 

tela. Na primeira aparição de Jonas na peça, Nelson o descreve como “meio Nazareno” e, em 

uma nota de rodapé diz que a personagem estava sendo assim nomeada por ter “cabelos 

semelhantes aos com que a tradição europeia pintou a imagem de Jesus Cristo.” 

(RODRIGUES, 2020, p. 22). Em suas memórias, Nelson diz que em sua infância, imaginava-

se sendo Jesus, filho de Deus. As cenas da crucificação de Cristo que, ao ser retirado da cruz, 

é acolhido, amparado, pranteado por sua mãe, povoavam seu imaginário infantil. Em Álbum 

de família, Nelson transpõe suas fantasias religiosas identificatórias para Jonas, o pai que 

claramente atua para ocupar o lugar de todo-poderoso, ainda que a qualquer custo: ficções a 

partir de fatos reais. 

JONAS (gritando) – Mas ELES estão enganados comigo. Eu sou o PAI! O pai é 

sagrado, o pai é o SENHOR! (fora de si) Agora eu vou ler a Bíblia, todos os dias, 

antes de jantar, principalmente os versículos que falam da família! (RODRIGUES, 

2020, p. 33) 

 

(Jonas levanta-se e apanha num móvel um pequeno chicote, grosso e trançado. Bate 

com o chicote nos móveis.) 

JONAS (como um pai à antiga) – Quando um filho se revoltava contra meu pai, ele 

usava ISTO! Uma vez eu gritei com ele – ele, então, me deu com esse negócio. Me 

pegou aqui – deixou na cara um vasto lanho, ROXO! (RODRIGUES, 2020, p. 72-73). 

 

Quanto a Senhorinha, sua beleza parece ser suficientemente relevante, a ponto de ser 

mencionada na apresentação da personagem que é “bonita e conservada”. Trata-se de algo não 

exatamente trivial e que irá novamente aparecer mais adiante de modo bem significativo em 

sua difícil interação com a irmã Rute. Trata-se de um diálogo curto, marcado por agressividade 

e cinismo, que é como Nelson situa a cena, Rute fala de seu amargor pela beleza da irmã que 

tem atributos físicos que eram valorizados pela própria mãe e que ela mesma gostaria de ter: 

TIA RUTE (agressiva) – Mamãe o quê... (mudando de tom) Eu prometi, jurei à 

mamãe... (cínica) Mas o que é que tem? Ela não gostou nunca de mim. Tudo era você, 

você! Tinha uma admiração indecente pela sua beleza. Ia assistir a você tomar banho, 

enxugava suas costas! Quero que você me diga: POR QUE É QUE ELA NUNCA SE 

LEMBROU DE ASSISTIR AOS MEUS BANHOS? (RODRIGUES, 2020, p. 67-68). 

 

Em suas memórias, Nelson exalta enfaticamente a beleza de Maria Esther, sua mãe. Diz 

ele: “Eu achava minha mãe a pessoa mais linda do mundo. Eu a achava parecidíssima com 

qualquer imagem da Virgem Maria.” (RODRIGUES, 2017, p. 18). 

Na sequência dessa apresentação inicia o primeiro ato com a descrição dos preparativos 

para a primeira fotografia do álbum. Algumas informações sobre Jonas e Senhorinha são 

fornecidas. Há algo de irônico, sarcástico, nas palavras de Nelson: o busto empinado de Jonas, 
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um riso tido como falso e cretino de Senhorinha. Aqui já se insinua a dissonância que está por 

vir entre a interpretação das fotografias - mais do que uma simples descrição das imagens 

capturadas - e os variados afetos que irão transbordar dos diálogos entre aquelas personagens 

que encenam um balé familiar que é adjetivado por ele como pequeno, com toda a polissemia 

que essa denominação pode nos invocar. 

PRIMEIRO ATO  

(Abre-se o pano: aparece a primeira fotografia do álbum de família, datada de 1900: 

Jonas e Senhorinha, no dia seguinte ao casamento. [...] O fotógrafo está em cena, 

tomando as providências técnico-artísticas que a pose requer. [...] Com esta cena, 

inteiramente muda, pode-se fazer o pequeno balé da fotografia familiar. [...] Por um 

momento, Jonas e Senhorinha permanecem imóveis: ele, o busto empinado; ela, um 

riso falso e cretino, anterior ou não sei se contemporâneo de Francesca Bertini etc. 

Ouve-se, então, a voz do speaker, que deve ser característica [...]. NOTA 

IMPORTANTE: o mencionado speaker, além do mau gosto hediondo dos 

comentários, prima por oferecer informações erradas da família.) (RODRIGUES, 

2020, p. 13-14). 

 

Em uma nota de rodapé, Nelson esclarece que Francesca Bertini era o nome artístico de 

Elena Seraceni, atriz do teatro e do cinema italianos no começo do século XX, nascida em 

Florença em 1892. Em A menina sem estrela, Nelson fala de sua relação com o cinema. Diz ele 

que sua grande felicidade era sonhar no quintal de sua casa na Aldeia Campista com os filmes 

vistos. Por volta dos oito ou nove anos, encantou-se com os atores Francesca Bertini, William 

S. Hart, Rolleaux, William Farnum, Tom Mix e outros (RODRIGUES, 1993). Novamente aqui 

o indicativo de detalhes ficcionais a partir de fatos reais. 

No que se refere à trama que Nelson constrói para aquela família, vale destacar 

particularidades importantes das demais personagens além do casal parental. Guilherme, um 

dos filhos,  é caracterizado como místico. Com o desenrolar da peça, porém vemos que ele vai 

para um seminário para, de alguma forma, conseguir lidar com seus desejos incestuosos em 

relação à Glória, sua irmã. Não alcançando o silenciamento de seu desejo, ele parte para uma 

decisão radical de autoflagelo: a emasculação. Guilherme exibe no próprio corpo a marca da 

impossibilidade e da penitência que julga merecer. Entretanto, mesmo assim, seu desejo não 

silencia e ele aborda Glória. Ao não retribuir aos apelos do convite que Guilherme lhe fazia, o 

final é trágico. Glória é assassinada por este irmão que, na sequência, escolhe o suicídio como 

a única saída.  

Sobre esta única filha do casal, nesse primeiro momento nos é dito apenas que Glória é 

espantosamente parecida com a mãe. Na sequência somos informados que havia estabelecido 

relação íntima com Teresa, colega de colégio interno com quem travava diálogos amorosos 

estando, ambas, vestidas com “finíssimas camisolas, muito transparentes [...] um ambiente de 
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idílio” (RODRIGUES, 2020, p. 16). O segredo é descoberto e Glória é expulsa. Retornando à 

casa dos pais, passa a ser assediada pelo irmão Guilherme, como comentado acima.  

A seguir vemos o outro filho, Edmundo, ser descrito como alguém feminino. No 

desenvolvimento da trama, porém é revelado aquilo que verdadeiramente marcava seus afetos 

proibidos, inquietantes, também transgressores, pois incestuosos, dirigidos à mãe. Casado com 

Heloísa, a união nunca foi consumada. Como conta Heloísa, ele sofria ao dizer que apenas com 

uma mulher ele conseguiria ser plenamente feliz: sua mãe. Embora apareça poucas vezes, 

Heloísa tem papel importante na interação com Senhorinha no que tange ao triângulo formado 

entre elas e Edmundo. No velório deste filho, fica claramente exposto o prazer de Senhorinha 

ao ouvir de Heloísa a confirmação do que já havia sido insinuado pelo próprio Edmundo.  

Finalmente chegamos ao filho Nonô, apresentado inicialmente como sendo um possesso 

e nada mais. Trata-se aqui de uma situação surpreendente e peculiar que vai se revelar com o 

avançar do texto. Na sequência de um intercurso sexual - não interditado - com a própria mãe, 

Nonô se desliga da realidade. Nu como um animal, diz Rute - sua tia -, ele segue uivando ao 

redor da casa, louco, sem, no entanto, aparecer em cena sequer uma vez.  

Há ainda Rute, irmã de Senhorinha. Solteira, é apresentada na primeira página como 

uma mulher sem o menor encanto sexual. Vamos ficar sabendo, entretanto, que ela estabelece 

com Jonas uma importante articulação que de certo modo sustenta algo do funcionamento 

transgressor daquela família. Rute é responsável por providenciar as adolescentes                             

- necessariamente da idade de Glória - para que Jonas satisfaça seu desejo. 

Por último, porém não menos importante, temos ainda uma personagem: o speaker, 

responsável por descrever as imagens das fotografias daquela família que são apresentadas no 

decorrer da peça, entremeando os diálogos. Tomando as fotos de um álbum como referência, o 

speaker cria narrativas que não se harmonizam com os diálogos que pautam o ritmo da trama 

traçada por Nelson, repleta de adjetivos, pontos de exclamação, letras maiúsculas, interjeições. 

Nesse confronto entre as fotos - articuladas com a leitura delas sugerida pelo speaker - e os 

diálogos das personagens nos perdemos, sem saber onde estão os fatos e onde se situam as 

ficções dessa família, construindo-se um texto oxímoro, marcado por paradoxos, próprio da 

autoficção.  

Neste voo inicial apenas panorâmico, notamos em Álbum de família as obsessões de 

Nelson que ali irrompem: religião, amor, sexo e morte. É com esses temas que vamos trabalhar 

nas seções seguintes sobre a autoficção, cotejando elementos dessa trama ficcional com as 

memórias narradas pelo pernambucano que elegeu o Rio de Janeiro como sua cidade, a mesma 

que seus pais escolheram para viver lá pelos idos de 1916. A família Rodrigues desembarcou 
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no antigo Cais Pharoux, na Praça Quinze, centro da cidade, em frente ao prédio do antigo Paço 

Imperial construído no século XVIII. Dali foram para a zona norte carioca: a Aldeia Campista. 

Em O Anjo Pornográfico, Ruy Castro nos conta como foi: 

Ele foi na frente com o chofer. [...] Uma hora depois, o carro chegou à Aldeia 

Campista e estacionou na esquina da rua Alegre com a Santa Luísa, ao lado de uma 

farmácia. Da janela, os vizinhos repararam no casal e na escadinha de filhos 

desembarcando e desaparecendo pela porta do no. 135 da rua Alegre.  

O gramofone da casa ao lado tocava um big sucesso da época: a valsa da opereta “O 

conde de Luxemburgo”, de Franz Lehar. (CASTRO, 1994, p. 20). 

 

Anos mais tarde, em A menina sem estrela, um de seus livros de memórias, Nelson nos 

confessa que, nos primeiros tempos de Aldeia Campista, quando a vizinha tocava o “Conde de 

Luxemburgo”, sua mãe valsava, sozinha. “E, nesse momento, ela se dilacerava de felicidade. 

Continuei descobrindo as coisas: o céu, a folha de tinhorão, a morte e o sexo.” (RODRIGUES, 

1993, p. 21). 

 

3.4.1 Eis a verdade: imaginar-se Cristo 

 

De suas memórias de infância, Nelson lembra das vezes em que entrou em igrejas. O 

que ali o fascinava esteticamente era a articulação com o pecado que precisava ser expiado e a 

questão da morte que nos deixa expulsos do mundo, para sempre. Algo que, porém, atenua-se 

pela promessa da eternidade como algo equivalente à felicidade plena, na visão cristã. Em 

diversas declarações, Nelson mostra-se conflituado quanto ao seu lugar no mundo e confessa 

seu temor a Deus. Para ele, não existiam coincidências transcendentes: “Qualquer coincidência 

tem o dedo de Deus ou do diabo.” (RODRIGUES, 2017, p. 253). Em um tom talvez mais 

apropriado para um confessionário, Nelson admitia que os pecados capitais ou seus subsidiários 

trabalhavam sua carne e sua alma. 

Eu ia por mim mesmo [...] quase uma predestinação. Nada me tocava mais que o 

dourado das colunas [...] a palpitação de luzes e de sombras. Queria viver ali, não sair 

dali, olhando os santos vergados e o sono dos círios nos altares [...] percorrendo a 

igreja4, me senti o mesmo menino de 1920, sim, o menino que precisava purificar-se 

da nudez vista por uma porta entreaberta. Lembro-me que começamos a pisar sobre 

túmulos de monges [...] desejei ser uma daquelas ossadas e estar ali enterrado, 

eternamente. (RODRIGUES, 1993, p. 61). 

 

Nós frequentávamos uma igreja no Méier5. Eu achava a Igreja Protestante muito feia, 

seca, árida, sem graça nenhuma. E voltava de lá sempre com dor de cabeça. [...] 

sempre tive uma fascinação total pela Igreja Católica. Por causa dos santos. Eu fazia 

à Igreja Protestante esta restrição gravíssima, de não ter santos. Eu não prescindia dos 

santos, do senhor morto na Sexta-Feira da Paixão. (RODRIGUES, 2017, p. 21). 

 
4 Nelson refere-se aqui a uma visita feita com Otto Lara Resende e Helio Pellegrino ao Mosteiro de São Bento, no 

Rio de Janeiro (RODRIGUES, 1993, p. 61). 
5 Méier, bairro da zona norte carioca, próximo da Aldeia Campista onde Nelson morou na sua infância.  
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Nelson não se limitava às questões estéticas ou ritualísticas no que tange à sua conexão 

com a religião, tramadas sob o imperativo do fascínio. Ele dizia que, na infância, chegou a ter 

vontade de ser coroinha ou frade. E Nelson ia além, atravessado por fantasias identificatórias 

que incluíam cenas sacrificiais na cruz.  

[...] Eis a verdade: — antes de ser Tom Mix [...] me imaginei Cristo, fui Jesus. [...] me 

via na cruz. E me crucifiquei mil vezes. Eu, Nazareno, eu, Filho de Deus, eu, de braços 

abertos, eu, de cabeça pendida, eu, Deus e sem rosto, eu, no regaço da Virgem. 

(RODRIGUES, 1993, p. 62-63). 

 

Em Álbum de família, estas obsessões de Nelson acerca da religião se fazem presentes 

em diversos momentos. Na voz direta ou indireta de Guilherme e Glória estão as referências às 

imagens e estampas, aos símbolos sagrados e também aos rituais católicos valorados por 

Nelson. Além disso, as semelhanças físicas que ele imaginou ter com Cristo estão, no corpus 

deste estudo, mais uma vez deslocadas para Jonas, o pai. Finalmente, o tom sacrificial do 

próprio Nelson imaginando-se crucificado surge novamente na voz de Guilherme que escolhe 

imolar-se como expressão de renúncia e punição pelo reconhecimento dos prazeres 

pecaminosos. Os excertos estão a seguir, como veremos. 

No segundo ato de Álbum de família, Jonas está a pressionar Edmundo para que diga 

qual o motivo de sua separação de Heloísa, sua esposa. Os diálogos se passam entre Jonas, 

Edmundo e Senhorinha. Os rituais católicos, as estampas religiosas e o livrinho de missa são 

sinais que, para Senhorinha, indicam a fé cristã de Guilherme.  

D. SENHORINHA (num transporte) – Guilherme era tão... (não sabe o que dizer) 

Desde menino, não saía da igreja... 

JONAS – Tem que ser como eu! 

D. SENHORINHA (doce) – Sempre com um livrinho de missa! 

JONAS – É impossível que não tenha desejo! 

D. SENHORINHA (feliz) – Ele adorava estampa de anjo! (RODRIGUES, 2020, p. 

58-59). 

 

Mais adiante, ainda no segundo ato, a questão do fascínio pelas estampas religiosas e os 

rituais da igreja católica aparece novamente, desta vez na voz de Glória: “(fechada em seu 

êxtase) – Colecionava estampas... O dia mais feliz da minha vida foi quando fiz a primeira 

comunhão – até tirei retrato!” (RODRIGUES, 2020, p. 91). 

A semelhança de Jonas com Jesus, projeção de uma identificação que algum dia Nelson 

sonhou para ele mesmo, surge ainda outras vezes em Álbum de família. Já no primeiro ato, na 

cena em que Senhorinha anuncia a chegada de Glória em casa, por exemplo, ela diz para Jonas, 

referindo-se à filha: “Me disse uma vez que você, com a barba assim, e o cabelo, se parecia 

com Nosso Senhor!” (RODRIGUES, 2020, p. 36). 
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No segundo ato, Nelson volta a marcar a questão da semelhança de Jonas com Jesus. 

Seguem aqui os trechos que descrevem a ambientação cênica na igreja local e os diálogos de 

Guilherme e Glória onde essa questão aparece. 

([...] Ilumina-se uma nova cena: interior da igrejinha local. Altar todo enfeitado. 

Retrato imenso de Nosso Senhor, inteiramente desproporcionado – que vai do teto ao 

chão. NOTA IMORTANTE: em vez do rosto do Senhor, o que se vê é o rosto cruel e 

bestial de Jonas. [...]) (RODRIGUES, 2020, p. 79). 

 

(Glória está diante do quadro, deslumbrada. Ajoelha-se e reza.) 

[...] 

GLÓRIA – [...] Com quem é que se parece ELE?  

[...]  

GLÓRIA – Igualzinho!  

[...] 

GLÓRIA (sempre impressionada com o falso Cristo) – Nunca vi uma coisa assim! 

Que semelhança! (RODRIGUES, 2020, p. 80). 

 

E segue Glória, ainda contracenando com Guilherme: 

GLÓRIA – Olha bem para esse quadro... Não nota nada – não acha parecido?  

[...]  

GLÓRIA – Não é o mesmo rosto de papai, a mesma expressão, DIREITINHO? 

(RODRIGUES, 2020, p. 82). 

 

GLÓRIA – [...] Quando eu era menina, não gostava de estudar catecismo... Só 

comecei a gostar – me lembro perfeitamente – quando vi, pela primeira vez, um retrato 

de Nosso Senhor... Aquele que está ali, só que menor – claro! (desfigurada pela 

emoção) Fiquei tão impressionada com a SEMELHANÇA! (RODRIGUES, 2020, p. 

90-91). 

 

No decorrer dessa cena na igreja no segundo ato, que estamos aqui explorando, os 

diálogos entre Guilherme e Glória avançam e adquirem alto impacto dramático. Nelson aborda 

diretamente a questão sacrificial que o catolicismo traz para seus fiéis seguidores. Uma 

verdadeira chaga aberta na construção religiosa simbólica do próprio Nelson que chega a se 

imaginar - desejar - ser crucificado, vendo a si mesmo como o Nazareno, com a cabeça 

pendendo, sem rosto (RODRIGUES, 1993). O sacrifício máximo da crucificação que é 

oferecido aos homens e a Deus por seu Filho é delirantemente imaginado por Nelson para si 

mesmo e relatado em suas memórias, como vimos acima: “[...] me imaginei Cristo, fui Jesus.” 

(RODRIGUES, 1993, p. 63). No corpus em estudo, Nelson faz Guilherme encarnar                                    

- literalmente - esse sofrimento.   

Nessa cena da igreja Guilherme fala sobre seu sofrimento por ter vivido por muito tempo 

atormentado por seu desejo incestuoso pela irmã e as decisões que tomou por conta do pecado 

desse desejo. À medida que Guilherme vai se aproximando de Glória para essa revelação, 

Nelson vai incisivamente adjetivando emoções nitidamente contrastantes às personagens. 

Enquanto Guilherme segue numa intensa espiral crescente - enérgico, selvagem, espantado -, 

Glória vai progressivamente se intimidando, decrescendo e se afastando - recuando, baixando 
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a voz, com medo -, demonstrando surpresa e temor pelas revelações. Valendo-se desse 

contraste, Nelson vai construindo a tensão da cena até Guilherme revelar - ainda que não 

textualmente - o que se passou. Nesse momento, exaurido como Cristo na cruz, surge a 

impotência dos afetos: Guilherme, apavorado, baixa a voz. Quando Guilherme diz Já não sou 

como antes, Nelson traz a tragicidade de um impasse.  
 

 

Seguem dois excertos desse diálogo que, na cena completa, é tão longo quanto intenso 

é o sofrimento de Guilherme. 

GUILHERME (ainda baixo) – Mas eu sou diferente. (elevando a voz) Glória, eu posso 

estar aqui – sozinho com você. Mesmo que eu fosse o único homem e você a única 

mulher no mundo. 

GLÓRIA – Que é que há, Guilherme? 

GUILHERME (doloroso) – Sofri um ACIDENTE. 

GLÓRIA – Você sabe que estou notando uma diferença em você? 

GUILHERME – Estou mais gordo... Me arredondando ... (olha com asco para as 

próprias mãos) Suo tanto nas mãos! (RODRIGUES, 2020, p. 83). 

 

GUILHERME – Você sabe por que eu fui ser padre? Por que resolvi renunciar ao 

mundo? 

GLÓRIA (recuando) – Não interessa! 

GUILHERME (enérgico) – POR SUA CAUSA! 

GLÓRIA (baixando a voz) – Mentira! 

GUILHERME (selvagem) – Por sua causa, sim! (como um sátiro) Você era garota 

naquele tempo... Mas eu não podia ver você, só pensava em você... (patético) Não 

aguentava, não podia mais! 

GLÓRIA (com medo) – Agora estou vendo por que é que você me mandou entrar ali... 

POR QUE QUIS QUE EU SECASSE A ROUPA E DESSE DEPOIS PARA VOCÊ 

ESPREMER... 

GUILHERME (espantado) – Não foi por isso – juro!  

[...]  

GUILHERME (apavorado) – Juro! Você diz isso porque não sabe que tive um 

ACIDENTE... (baixa a voz) voluntário! Já não sou como antes.... (RODRIGUES, 

2020, p. 92-93). 

 
 

 

 

Como comentado no início desta seção, Nelson admitia que os pecados capitais ou seus 

subsidiários trabalhavam sua carne e sua alma (RODRIGUES,1993). No trecho acima posto 

em destaque, Nelson está a articular o concreto do ocorrido com o estado anímico de Guilherme, 

fazendo da impotência a marca inscrita tanto no corpo físico como no corpo psíquico.  
 

 

A trama aqui urdida por Nelson reproduz sua crença pessoal sobre as consequências do 

pecado em sua vida, sobre seu corpo e sua alma. Algo que precisa ser expiado, a qualquer custo. 

Como a crucificação de si mesmo que Nelson em algum momento fantasiou viver, Guilherme 

se impõe um autoflagelo que reúne penitência e punição em um único gesto, irreversível. 
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3.4.2 Deixar de amar é como morrer 

 

Em 22 de dezembro de 1980, a Folha Ilustrada publicou uma crônica de Nelson 

intitulada A morte de um amor é pior que a morte pessoal e física6. Ali estão reunidos vários 

comentários de Nelson com suas concepções não raramente conflituosas sobre o amor e seus 

rituais. Também estão expostos sua pureza idealizada e seus abismos por conta dos riscos de 

sofrimento inerentes à experimentação amorosa que, quando se desfaz, pode ser mais doído do 

que a morte.  

O amor é insolúvel. Esta é a grande desgraça humana. Daí a infelicidade carnal da 

criatura, na qual vejo a mais pura substância dramática, tudo na vida tem solução, 

menos o problema da carne, para aquele que perdeu a inocência. É este, de fato, o 

único problema do homem [...] Sou uma das raras pessoas das minhas relações que 

acredita no amor eterno. Já escrevi mil vezes: todo amor é eterno e, se acaba, não era 

amor. O amor não morre. [...] Sou uma alma da Belle Époque e de vez em quando me 

pergunto o que é que estou fazendo em 1974. Eu fui o homem que chorou em Love 

Story.7 Estou batendo esta crônica e ao mesmo tempo ouvindo uma valsa linda, que o 

rádio do vizinho está tocando. Identifico a melodia. É uma valsa que não envelhece e 

que se chama “Quando morre o amor”. Sempre a ouço com encanto e, mesmo, com 

uma certa mágoa. [...] só não concordo com o título. Nenhum amor tem, ao morrer, 

essa doçura [...] O título da valsa deveria ser: “Quando o amor nasce”. Eis a verdade: 

o amor que morre não deixa nenhuma nostalgia, e eu diria mesmo, não deixa nada. 

Ou por outra: deixa o tédio. O que nos fica dos amores possuídos e passados é 

simplesmente o tédio, talvez o ressentimento, talvez o ódio. Abominamos o ex-ser 

amado. Intimamente, nós o acusamos de ter destruído nosso sonho. E vamos e 

venhamos: que coisa atroz é o amor que deixou de sê-lo. Eu diria que a morte de um 

amor é pior que a morte pessoal e física. Só uma coisa espanta: que se possa sobreviver 

a um amor [...] quem experimenta o verdadeiro amor já não sabe viver sem ele. 

(RODRIGUES, 2017, p. 191-194). 

 

Em outras declarações, Nelson comenta sobre a interface entre amor e sexo, um delicado 

desafio que, em sua perspectiva, não raramente permanece mais como uma desarticulação 

inquietante - associada a experiências de ordem traumática - do que componentes que possam 

vir a ser integrados. Seguem aqui dois excertos de suas memórias: 

Eu acho, como já disse, que a relação sexual sem amor é uma ignomínia, e como nós 

a usamos sem amor normalmente, nós somos uns desgraçados. [...] Eu acho o sexo 

uma coisa tranquilamente maldita, a não ser quando se dá este acontecimento 

inacreditável do sujeito encontrar o amor. [...] o sujeito não tem o direito de usar o 

sexo a não ser por amor. E dizer que isto é uma necessidade é uma das maiores 

burrices que se pode imaginar. (RODRIGUES, 2017, p. 25). 

 

 
6 Sobre este sofrimento agudo, Nelson nos conta em suas memórias de um episódio no qual um rapaz resolveu 

suicidar-se por conta de uma traição sofrida. Ao saber da traição ele percebeu não sofrer, o que foi um duro castigo 

para ele. “Chega em casa, tranca-se. E diante do espelho, mete uma bala na cabeça. A princípio, todos deduziram: 

“Matou-se por amor”. Depois, entretanto, descobriram em cima da mesinha um bilhete. Lá estava escrito: “Morro 

porque deixei de amar” [...] uma espécie de canto da solidão infinita [...] quem experimenta o verdadeiro amor, já 

não sabe viver sem ele.” (RODRIGUES, 2017, p. 193-194). 
7 Refere-se ele ao filme da década de 70 estrelado por Ali McGraw e Ryan O´Neal. Diz Nelson sobre o filme: 

“Pode-se negar sua qualidade artística, mas não se pode negar o sofrimento do mal de amor que ele nos causa. O 

sujeito sai do cinema com uma vontade absurda de um amor impossível. Afinal, o espectador está chorando o 

amor que não teve.” (RODRIGUES, 2017, p. 192). 
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[...] eu ia, pela primeira vez ao Mangue8. Desejo nenhum, não era desejo. Eu 

procurava o amor [...] [p. 178]. Entro por um corredor; divisões de madeira. Grito de 

mulher ao lado. A minha cochicha: “É a Arlete que está apanhando”. [...] O homem 

está dizendo: “Engole o choro”. Eu puxo o dinheiro do bolso: “Está aqui. Não estou 

me sentindo bem”. A mulher apanha a cédula. Fujo. [...] Estou na rua. Vou depressa, 

quase correndo e quase gritando. [...] E, de repente, rompe em mim uma desesperada 

alegria. “Não volto mais”, eis o que penso. [p, 181]. [...] um pouco de mim morrera 

no Mangue. [...] Não voltar ao Mangue, nunca mais. [p. 196] [...] Eu diria que a nossa 

tragédia começa quando separamos o sexo do amor. [p. 188] [...] o amor começa 

depois dos instintos e contra os instintos. (RODRIGUES, 1993, p. 186). 

 

Em Álbum de família, os conflitos de Nelson no que tange ao amor e seu enlace com o 

desejo sexual ficam expressos sob o registro da dificuldade, quase-impossibilidade, na dinâmica 

entre Jonas e Senhorinha. A integração entre ambos, numa história que dissolveria os amantes 

amalgamando-os em uma matéria única é inalcançável. Essa é uma de suas obsessões sem 

alívio. As cenas protagonizadas por Jonas e Senhorinha são marcadas pelos dilemas de Nelson 

sobre esse tema. Algo da ordem do sofrimento também se passa entre Edmundo e Senhorinha, 

desta vez sob a inscrição do amor interditado pela cultura. Essas questões também surgem na 

trama que se tece entre Guilherme e Glória assim como no desejo de Jonas pela filha Glória. O 

interdito do incesto nessas circunstâncias ali está, superlativamente apresentado, para 

representar os conflitos de Nelson sobre a articulação nem sempre viável entre o amor, o sexo 

e a lei. Neste rol de desencontros, Nelson ainda acha espaço para o amor sem qualquer 

perspectiva de ser correspondido pelo ser amado e ele coloca esse infortúnio na voz de Rute. 

Os excertos a seguir refletem seu entendimento sobre a inviabilidade do amor que não se 

articula com o desejo, sobre o amor interditado pela lei e sobre o terrivelmente temido amor 

que não é correspondido.  

Quanto à dificuldade quase-impossibilidade do enlace entre amor e sexo, Nelson o 

localiza claramente no casal parental. No último ato, há a cena em que os diálogos entre Jonas 

e Senhorinha, na presença de Edmundo, expõem a desunião do casal. Na presença do filho, o 

casal fala de seu descompasso. Há algo em ruína. Acusações são feitas. Nelson comunica essa 

desordem ao leitor com alguns recursos. Por exemplo, coloca em cena alguém que não deveria 

estar ali: o filho. Além disso, os diálogos são contundentes. Os afetos se desencontram. A cena 

é curta, porém, avassaladora. Nelson estrutura a babel na comunicação entre o casal, denotando 

o desmoronamento das aparências que não mais sustentam a coisa íntima que desagua em uma 

espécie de histeria, triunfante.  

 
8 Nelson refere-se aqui à região no centro do Rio de Janeiro, já quase no limite com a zona norte, onde viviam as 

prostitutas naquela época. No final da década de 70 elas foram deslocadas para uma região próxima, na vizinhança 

da Praça da Bandeira que passou a ser chamada de Vila Mimosa. A região do Mangue, onde estavam incialmente 

localizadas, foi demolida e ali se instalou o Complexo Administrativo da Prefeitura do Rio de Janeiro. 
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JONAS – O que mais me admira é que ela sempre foi FRIA! Nunca teve uma reação, 

nada. Parecia morta! 

D. SENHORINHA (numa espécie de histeria, para o filho) – Está ouvindo – o que 

ele disse? Que eu era FRIA! 

(Edmundo está impassível) 

D. SENHORINHA (triunfante) – Era essa a confidência – a COISA ÍNTIMA que eu 

ia lhe contar, meu filho, fui sempre FRIA! 

JONAS (sardônico) – Posso ou não trazer mulheres para aqui? 

EDMUNDO – Mãe, diga que é tudo mentira! 

D. SENHORINHA – Não posso desmentir. É tudo verdade! 

EDMUNDO – Negue, pelo amor de Deus! 

D. SENHORINHA (erguendo a cabeça) – Tive um amante! (RODRIGUES, 2020, p. 

118-119). 

 

Os destroços desse casal são novamente expostos na cena final de Álbum de família 

quando não há mais laços, não há como sustentar o que deles restou. São escombros que 

apontam para algo que definhou, levou à decadência, à bancarrota, ao colapso total. Os afetos 

ficaram depauperados, pereceram. Há um aviltamento deles mesmos, sem deixar vestígios a 

não ser os de ódio. Diz Jonas para Senhorinha: 

JONAS [...] – olhei para você; e vi que você não era mais nada para mim, coisa 

nenhuma. Até a nossa cama parecia outra, não a mesma – como se fosse uma cama 

estranha, desconhecida – INIMIGA! Foi dali que comecei a te odiar, porque não te 

desejava mais... [...]. (RODRIGUES, 2020, p. 142). 

 

Para Nelson, como ele mesmo diz em suas memórias aqui já resgatadas, o que resta dos 

amores possuídos e passados é o tédio, o ressentimento, talvez o ódio. “Abominamos o ex-ser 

amado [..] que coisa atroz é o amor que deixou de sê-lo.” (RODRIGUES, 2017, p. 193). Nelson 

considerava que o sexo sem amor é indigno, uma infâmia e que o encontro entre amor e sexo é 

um acontecimento extraordinário, espantoso, surpreendente, quase inverossímil. Em Álbum de 

família, ele veste Jonas e Senhorinha com a indumentária tecida com sua própria (des)crença e 

desalento sobre essa questão.   

Quanto ao amor interditado pela cultura, impossível - já que incestuoso -, Nelson o 

caracteriza em três articulações. Na dinâmica entre Edmundo e Senhorinha, por exemplo, que 

se faz anunciar já no primeiro ato. Em um diálogo tenso envolvendo Jonas e Edmundo, na 

presença de Senhorinha, Edmundo desafia o pai e fala de seu verdadeiro amor, não exatamente 

por Heloísa com quem havia casado. E Senhorinha escuta, fascinada, a revelação que está sendo 

corajosamente e apaixonadamente insinuada pelo filho.  

EDMUNDO – Penso NUMA MULHER, o que é muito diferente! Numa só! 

JONAS (exultante) – Confessou – pensa NUMA MUHER. (apaixonadamente) Tanto 

faz pensar NUMA, como em todas! 

EDMUNDO – É outra coisa. (com ódio) Eu não ando atrás de vagabundas do mato, 

que, ainda por cima, devem ter doença, o diabo! (gravemente) Só tenho e só tive um 

amor! 

JONAS (sardônico) – Não é sua esposa? Ou é?  

EDMUNDO – Não. 

D. SENHORINHA (fascinada) – Então, quem? 
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JONAS – Diga! 

EDMUNDO (baixando a cabeça, com toda seriedade) – Não digo. (para d. 

Senhorinha, olhando-a bem nos olhos, baixando a voz) Talvez você saiba um dia! 

(RODRIGUES, 2020, p. 50). 

 

Esse amor impossível e transgressor retorna no último ato, no velório de Edmundo e 

Glória, em um diálogo protagonizado por Senhorinha e Heloísa, esposa de Edmundo. 

Inicialmente há uma certa reserva de ambas. Entretanto, o confronto entre elas é inevitável e já 

anunciado desde o início quando Nelson coloca Heloísa e D. Senhorinha, face a face. O diálogo 

é longo e as revelações são paulatinamente expostas. As frases iniciam curtas, com afetos 

contidos e referem-se, principalmente, a Edmundo. A partir de certo ponto, o conteúdo do 

diálogo se desloca mais claramente em direção a ambas que, lidando com suas paixões, vão 

ocupando o lugar de rivais. Nelson vai progressivamente transformando a cena fazendo o tom 

inicial esquivo, arredio, tímido, ser modificado pelo uso das maiúsculas e dos pontos de 

exclamação assinalando a mudança da atmosfera que passa de evasiva para contundente, 

lancinante, como se faz ao se abordar um abcesso. Recorrendo ao uso abundante e fluente de 

adjetivações, Nelson vai pavimentando e delineando para o leitor passo a passo, fala a fala, o 

espaço dos desejos que ele quer construir, por exemplo: rápida, irônica, resoluta, medo, 

insegura, serenidade, sardônica, irritação, torturando, violência, fascinada, perturbada, 

devorada pela curiosidade, veemente, numa febre, sem se poder conter, impulso inesperado 

etc. Segue aqui o trecho que destacamos, certamente longo, exorbitante e inquietante. 

(Heloísa e d. Senhorinha, face a face.) 

HELOÍSA – Ele me contou – TUDO! 

D. SENHORINHA (rápida e esperta) – Duvido! 

HELOÍSA (irônica) – Mas eu nem disse o que era! 

D. SENHORINHA – Ah, pensei!... 

HELOÍSA (resoluta) – Pois me contou que tinha-se casado comigo... (interrompe-se) 

D. SENHORINHA (com secreto medo) – Que mais? 

HELOÌSA – ...tinha-se casado comigo para fugir de uma mulher, uma fulana aí. 

D. SENHORINHA (meio insegura) – Continue inventando. 

HELOÍSA – Precisava esquecer essa fulana. Achou que talvez comigo... 

D. SENHORINHA (fingindo a maior serenidade possível) – Disse quem era? 

HELOÍSA (sardônica) – É isso que interessa a você – o nome? 

D. SENHORINHA (com irritação) – Mas disse ou não disse? 

HELOÍSA (torturando) – Propriamente não disse, mas.... 

D. SENHORINHA (com violência) – Não sabe de nada! (acrescenta, com desprezo) 

Nem desconfia! 

HELOÍSA (abstraindo-se) – Três anos vivemos juntos. (apaixonadamente) Três anos, 

e ele nunca – está ouvindo? – tocou em mim.... 

D. SENHORINHA (fascinada) – Quer dizer que nunca? 

HELOÍSA (baixando a cabeça, surdamente) – NUNCA! 

D. SENHORINHA (aproximando-se da outra, olhando-a bem nos olhos) – Nem na 

primeira noite? 

HELOÍSA (desprendendo-se como uma sonâmbula) – Quando queria, e me 

procurava, a lembrança da “outra” IMPEDIA! Então, ele me dizia: “Heloísa, ‘Ela’ 

não deixa!” Me lembro que uma vez eu fiz tudo... 

D. SENHORINHA (perturbada) – Tudo como? 

HELOÍSA – TUDO o que uma mulher pode fazer, as coisas mais incríveis! 
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D. SENHORINHA (devorada pela curiosidade) – Fez... então? 

HELOÍSA (veemente) – Perdi inteiramente a vergonha, não sei. Também, eu estava! 

A princípio, ele ficou assim... Mas depois, a lembrança da “outra”... Me senti tão 

humilhada – mas tão! Engraçado é que ele achava o meu corpo bonito! 

D. SENHORINHA (numa febre, sem se poder conter) – O da “outra” podia ser mais! 

HELOÍSA – Eu perguntei se era. Mas ele me respondeu que não se tratava disso, não 

era questão de corpo. 

D. SENHORINHA – Corpo influi muito, mas muito! 

HELOÍSA – Me disse que tinha nascido para amar essa mulher, só ela. Que não podia, 

nem queria desejar outra. 

D. SENHORINHA (agradecida) – Disse isso, foi? 

(D. Senhorinha tem um impulso inesperado: vai ao esquife do filho, beija o rosto de 

Edmundo.)  (RODRIGUES, 2020, p. 126-129). 

 

Ainda quanto ao amor interditado pela cultura, impossível pois incestuoso, Nelson mais 

uma vez o aborda na dinâmica entre Guilherme e sua irmã Glória na cena que se passa na 

igrejinha da fazenda e se estende por quase todo o segundo ato. É uma cena arrastada, na qual 

várias questões relativas à dinâmica do núcleo familiar ao qual pertencem são discutidas. 

Guilherme, entretanto, parece não estar muito interessado em outra questão que não seja seu 

arrebatamento por Glória. Chove e Glória demora para chegar na igrejinha para encontrar 

Guilherme. Seguem aqui alguns excertos. 

GUILHERME – Você custou! 

[...] 

GUILHERME (perturbado) – Precisa tirar essa roupa – olha como está! Senão, se 

resfria!  

[...] 

GUILHERME – No ano passado, por causa de uma chuva dessas, morreu aquela 

menina de pneumonia... (mudando de tom) Olha – tem um lugar aqui! Aqui detrás!  

(Guilherme está ao lado do altar)  

[...] 

GUILHERME (chamando-a com angústia) – Vem, anda! Aqui detrás do altar – é oco! 

Você tira a roupa, deixa enxugar – depois veste!  

[...]  

GUILHERME (agitado) – O que você não pode é ficar assim – molhada. DEPOIS 

VOCÊ VAI-ME DANDO A ROUPA, EU TORÇO. NUM INSTANTE SECA! 

(RODRIGUES, 2020, p. 80-81). 

 

GUILHERME (depois de uma pausa) – Vai passando a roupa para eu torcer. 

(Vê-se que Guilherme está possuído de uma grande agitação.) 

GLÓRIA – Não precisa! 

GUILHERME – Por quê? É uma coisa – TÃO NATURAL. 

GLÓRIA – Deixa – eu mesma torço! 

GUILHERME – Então, está bem... (baixando a voz) Mas não tinha nada de mais. Eu 

não sou como ELES.  

[...] 

GUILHERME (voz baixa para que Glória não possa ouvi-lo) – Se ELES vissem o 

seu braço, de fora, só o braço – NU – estendendo uma peça de roupa – iam se 

impressionar. (RODRIGUES, 2020, p. 82). 

 

GUILHERME – Glória, temos que fugir daqui, depressa.  

[...]  

GUILHERME (apaixonadamente) – Fugir para bem longe! Tenho pensado tanto! 

Nada de casa, de parede, de quarto. Mas chão de terra! E não faz mal que chova!  

[...] 

GUILHERME – Mesmo no amor! Quarto, não, nem cama! Terra, chão de terra!  
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[...]  

GUILHERME – Nós somos diferentes dos outros. Deixa eu olhar para você. 

(RODRIGUES, 2020, p. 87-88). 

 

Seguindo na trilha dos amores interditados pela cultura, Jonas e Glória também o 

encenam. Em momentos diferentes, Jonas e Glória falam do desejo, como vemos nos trechos 

abaixo. Iniciamos com a cena na qual Glória e Guilherme dialogam na igreja, provocada pelo 

tema da relação entre ela e Teresa, sua colega de colégio. A seguir, citamos um trecho da cena 

final entre Jonas e Senhorinha. Curiosamente, os discursos de Jonas e de Glória são exatamente 

os mesmos. Nelson aqui registra de modo inequívoco o que os unia. 

GLÓRIA – ...que toda vez que a gente se beijava, eu fechava os olhos e via direitinho 

a fisionomia de papai. Mas direitinho como está ali. (RODRIGUES, 2020, p. 85). 

 

JONAS – (sem dar atenção a nada) – Desde que Glória começou a crescer, deu-se 

uma coisa interessante: quando eu beijava uma mulher, fechava os olhos, via o rosto 

dela! (RODRIGUES, 2020, p. 137). 

 

Finalmente, há o amor que, embora não exatamente interditado, não contempla a 

perspectiva de ser correspondido pelo ser amado. Nelson coloca essa dor na voz de Rute. A 

cena se dá em um diálogo duro com Senhorinha no qual ela diz para a irmã que, uma única vez 

na vida, foi amada por um homem, bêbado, mas que isso não importava para ela. Na cena em 

que Jonas, Senhorinha e Rute estão reunidos, fatos até então ocultos são agressivamente 

revelados desnudando o que ainda restava silenciado: 

TIA RUTE (inteiramente possessa) – Mas há uma que você não sabe. Eu menti 

quando lhe disse que nenhum homem me tinha tocado.  

D. SENHORINHA (sardônica) – Ah, houve um que...? 

TIA RUTE (dolorosa, transfigurada pela recordação grata) – Também foi só uma 

vez. Ele estava bêbado, mas não faz mal. NENHUM HOMEM ANTES TINHA 

OLHADO PARA MIM [...] Mas o fato é que FUI AMADA. Até na boca ele me 

beijou, como se eu fosse uma dessas mulheres muito desejadas. Esse homem 

(mudando de tom, violenta) É SEU MARIDO! 

JONAS (com certo rancor) – Não devia ter contado! 

TIA RUTE (sem ouvi-lo) – Por isso que eu gosto dele. [...] Agora, o que ele quiser eu 

faço. (RODRIGUES, 2020, p. 40). 

 

Não há solução para o amor. Essa é a mensagem de Nelson. Essa é a grande desgraça 

humana, diz ele em suas memórias, como já comentamos. E ele traz sua convicção para essa 

família, em diversos momentos, envolvendo praticamente todas as personagens. Para ele, a 

essência do drama humano está na infelicidade carnal. Em seu entendimento de mundo, todos 

os problemas do homem podem ser solucionados, exceto o problema da carne, para aqueles que 

perderam a inocência. A impossibilidade da inscrição do amor na construção vincular de Jonas e 

Senhorinha distanciando amor e sexo, sua interdição nas relações incestuosas ou a falta de 

correspondência no amor do qual Rute sofre, presentes na trama de Álbum de família, estão ali 

representando as concepções do próprio Nelson acerca desse dilema da existência humana em sua vida.  
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3.4.3 Os percevejos e o tormento do sexo 

 

Nelson dizia ser, desde garoto, preocupado com questões sexuais. “Eu não entendia as 

manifestações dos sentidos que começaram muito cedo em mim”. E continua revelando que 

havia um conflito: “era como se fosse outra coisa, outro ser, outra pessoa que habitava comigo 

e que me levava a imaginar coisas, a sentir coisas, que eu achava simplesmente abomináveis”. 

Nelson confessa ser uma vítima do sexo. “Sexo me inquietou muito, sempre. Me perseguiu com 

seu grilhão. O sexo me deu uma culpa que eu considero justificada. Eu gostaria de ser casto até 

hoje.” (RODRIGUES, 2017, p. 21). Ele dizia se arrepender de sua primeira experiência sexual. 

A partir do momento em que conheceu o amor físico, transformou-se em outra pessoa e, “até 

hoje, se me perguntarem qual é a solução que sugeriria para a angústia sexual de todo nós, eu 

diria: a castidade. Ou então o amor físico exclusivamente por amor”, diz ele (RODRIGUES, 

2017, p. 20-21). 

A transformação que se dá em quem conheceu o amor físico e a castidade como solução 

para quem sofre da angústia provocada pela experiência sexual estão presentes em Álbum de 

família. Nelson deixa isso claro em um trecho curto de um diálogo entre Jonas e o filho 

Guilherme quando, este, se refere à Senhorinha: 

GUILHERME – [...] É UMA MULHER CASADA, CONHECE O AMOR – NÃO É 

PURA.  

[...]  

GUILHERME [...] – Fazes bem em humilhar mamãe. Ela precisa EXPIAR, porque 

desejou o amor, casou-se. E a mulher que amou uma vez – marido ou não – não 

deveria sair nunca do quarto. Deveria ficar lá, como num túmulo. Fosse ou não casada. 

[...] (RODRIGUES, 2020, p. 77-78). 

 

Em determinados momentos de seu percurso dramatúrgico Nelson se deparava com 

críticos que não raramente o desafiavam como, por exemplo, quando lhe perguntavam se sua 

obra toda gravitava em torno do sexo. Essa é, sem dúvida, uma das obsessões que marcam sua 

vida e sua obra. As questões desse universo são emblemáticas em suas personagens e nas tramas 

em que são ao mesmo tempo vítimas e agentes, em cenas que desacomodam o leitor-espectador. 

Sendo isso verdade, qual o inconveniente? Já disse que não vejo como qualquer 

assunto pode esgotar-se e muito menos o sexual. [...] Já não importa tanto o fenômeno 

da repetição e sim a natureza e a gravidade do tema. O assunto sexual ainda dá motivo 

a escândalo. [...] “Você só sabe escrever sobre isso?” Isso é o amor. [...] Eu acho o 

sexo uma coisa tranquilamente maldita, a não ser quando se dá este acontecimento 

inacreditável do sujeito encontrar o amor. [...] Embora eu seja uma vítima do sexo [...] 

(RODRIGUES, 2017, p. 25, 141). 

 

O sexo como um tema que não se esgota e que pode tornar as pessoas escravas ou 

vítimas do próprio desejo aparece no corpus em tela muitas vezes como, por exemplo, na voz 

de Jonas. Ele e a cunhada Rute têm um pacto no qual ela busca meninas para que ele se satisfaça. 
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Os diálogos transcritos a seguir assinalam esse acordo como sendo uma prática estabelecida 

entre ambos, com naturalidade, há algum tempo. A exigência de Jonas quanto às meninas 

selecionadas por Rute - que sejam necessariamente da mesma idade de Glória - parece aludir a 

um deslocamento de seu próprio desejo incestuoso pela filha. Como diz Nelson em suas 

memórias, as cenas aqui transcritas expõem o aspecto maldito do desejo sexual.  

JONAS (para Tia Rute) – Aquele negócio, Rute? 

RUTE (acesa) – Resolvido. 

D. SENHORINHA (sem notar que ninguém liga para ela) – Você acha que está certo? 

JONAS (para ela; cólera contida) – Acho. 

(D. Senhorinha estaca; parece cair em si; abaixa a cabeça, sem, todavia, perder a 

dignidade.)  

[...] 
(Intervém tia Rute. Cariciosa, sedativa, querendo atenuar as reações de Jonas. D. 

Senhorinha vai-se sentar junto à janela.) 

TIA RUTE (misteriosamente) – Tenho outra. Você conhece. 

JONAS (interessado) – Já veio aqui? 

TIA RUTE (excitada) – Veio, sim – naquele dia! Até você olhou muito para ela – eu 

notei!  
JONAS (estica as pernas, sensualmente) – Como é, mais ou menos? 

TIA RUTE – Os homens andam assim atrás dela – se você visse! [...]Se eu fosse 

homem, nem discutia. (confidencial) Vi tomando banho na Lagoinha!  

[...]  

TIA RUTE [...] – Um corpo, meu filho! (com mímica) O peito, tudo! 

JONAS – Casada? Se for, não interessa! 

TIA RUTE – Casada o quê! Só noiva, mas o noivo... (com desprezo absoluto) Agora: 

é desbocada como você não faz a menor ideia. Diz cada nome! E aos berros, na frente 

de todo mundo.  

JONAS (sombrio de desejo) – Diz nome... Idade?  

TIA RUTE (mudando de tom) – Novinha – 16 anos. Depois é dessas mulheres que 

dão em homem. Bate no noivo; aliás dizem que ele gosta. 

JONAS – É “moça”? 

TIA RUTE (categórica) – Lógico! Tem esses modos etc., mas com ela ninguém 

arranja nada. Fica só na brincadeira – sabidíssima! (ROGRIGUES, 2020, p. 23-25). 

 

TIA RUTE – Claro! Todo mundo está de acordo – o avô – não tem mãe, nem pai, o 

noivo. (abaixa a voz) (ROGRIGUES, 2020, p. 27). 

 

[...] 

 
JONAS (parece cair em transe; não se dirige a ninguém; volta Tia Rute, sem que ele 

perceba) – Gosto de menina sem-vergonha. Mulher, não; menina. De 14, 15 anos. 

Desbocada. (com angústia) Aliás, não sei por que mulher não pode dizer nome feio 

como nós, por quê, ora essa? (com absoluta dignidade, quase com sofrimento) Numa 

conversa, durante a refeição; a Ceia do Senhor, pendurada na parede, e a dona da casa 

dizendo palavrões. (ROGRIGUES, 2020, p. 30). 

 

[...] 

 
JONAS (como que tocado por uma suspeita) – Mas ela chega hoje ou amanhã? 

D. SENHORINHA (perturbada) – Não sei direito, ou hoje ou amanhã! 

JONAS (gritando) – Diga! 

D. SENHORINHA (baixando a cabeça, humilhada) – Parece que amanhã. 

JONAS (cruel, já com o desejo renascendo) – Amanhã, hem? Então, Rute, pode trazer 

a fulana! (muda de tom, enigmático) Glória vem. Agora mesmo é que eu preciso de 

meninas! (RODRIGUES, 2020, p. 36-37). 
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Na cena final, em um diálogo direto, sem qualquer véu que pudesse nublar insatisfações, 

angústias e frustrações, Jonas e Senhorinha expõem as mágoas vividas que em muitos 

momentos abordam as questões sexuais do casal, incluindo-se aqui as fantasias incestuosas de 

Jonas com Glória. Verdadeiros escândalos. Estamos no último ato de Álbum de família de onde 

são retirados os trechos a seguir. 

D. SENHORINHA (com voz perfeitamente neutra) – Jonas, não suporto mais você. 

JONAS (sem ouvir a esposa) – Então, fui para a casa de Mariazinha Bexiga... Ela me 

arranjou a pior: quando eu beijava mulher de lá – uma que deve ter até moléstia de 

pele... (saturado, aproximando-se da mulher, cara a cara com ela) Quis ver se 

esquecia, se parava de pensar, com a mulher mais ordinária possível. (com ar de 

louco) Mas foi inútil! [...] (RODRIGUES, 2020, p. 136). 

 

[...] 

 

D. SENHORINHA (áspera) – Você quer-me ouvir ou não? 

JONAS (sem dar atenção a nada) – Desde que Glória começou a crescer, deu-se uma 

coisa interessante: quando eu beijava uma mulher, fechava os olhos, via o rosto dela! 

(RODRIGUES, 2020, p. 137). 

 

[...] 

 

JONAS – Você e as meninas que Rute arranjava – só meninas, ainda sem desejo. Uma 

vez, morreu uma de 15 anos; o enterro passou no meio do campo de futebol, o jogo 

parou... Eu vi essa menina no caixão – era parecida com minha filha. Cada menina 

tem alguma coisa de Glória, mas é preciso que não seja larga de cadeiras.  

(Jonas aperta d. Senhorinha nos braços) 

JONAS – Quando ela começou a crescer, para mim passou a existir só meninas no 

mundo. Não mulher: meninas, mas tantas! De 12, 13, 14, 15 anos!  

(Quer beijar D. Senhorinha; esta resiste)  

D. SENHORINHA – Não! 

JONAS – Você é parecida com Glória! 

D. SENHORINHA (desprendendo-se) – Eu devo ser sagrada para você – depois que 

tive um amante! 

JONAS – Não faz mal! 

D. SENHORINHA – E não foi Teotônio. (RODRIGUES, 2020, p. 139-140). 

 

[...] 

 

JONAS (meio obscuro) – Minha filha morreu. (lento) PARA MIM ACABOU-SE O 

DESEJO NO MUNDO! (RODRIGUES, 2020, p. 144). 

 

Sexo, nudez, loucura, vergonha, medo e nojo compunham uma equação enigmática e 

aterrorizante para Nelson. Sem que houvesse um entendimento suficiente sobre o que se 

passava, ele alternava entre espanto, perplexidade, curiosidade e, novamente, fascínio em um 

coquetel que o deixava enroscado em si mesmo de tal forma que, junto dos percevejos de seu 

quarto, lhe restava assimilar as experiências, se possível. 

[...] se alguém me perguntasse o que há de mais patético no ser humano, daria a 

seguinte resposta fulminante: A nudez. [...] minha família morava na rua Alegre, 

Aldeia Campista [...] ao lado havia uma cabeça de porco. Morava aí, com a mãe [...] 

uma moça, dos seus 25, trinta anos [...] era a doida do bairro. [...] Passei lá um segundo 

fulminante. Mas a vi. A louca estava no fundo do quarto, encostada à parede e nua. 

Completamente nua. Essa imagem de nudez acuada está, ainda agora, neste momento, 
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diante de mim. Não esperei mais. Corri. Entrei em casa tão branco que alguém me 

perguntou; “O que é que você tem, menino?”. Disse, se é que disse, “Nada, não”. 

Meti-me na cama; debaixo do lençol, tiritava de vergonha, pena, medo e, também, 

nojo. De repente o mundo se enchia de nus, cada qual tinha sua nudez obrigatória. As 

donas da rua, se tirassem a roupa, estariam todas nuas. (RODRIGUES, 1993, p. 23-

24). 

 

E, ainda agora, ao bater estas notas, tenho a cena diante de mim. Eu me vejo pequenino 

e cabeçudo como um anão de Velásquez. Empurro a porta e olho. O espantoso é que 

sinto uma relação direta e atual entre mim e o fato, como se a memória não fosse a 

intermediária. A demente tem a tensão e o cheiro da presença viva. Estou espiando; a 

doida me olha também, estrábica de medo. O corpo parado. A última imagem que fica 

em mim., cravada em mim, é de uma nudez que se enrosca em si mesma. Fujo, então, 

apavorado. [...] Não deixou um nome, um rosto, um gesto, um grito; é apenas e, para 

sempre, essa nudez acuada no fundo do quarto. (RODRIGUES, 1993, p. 39). 

 

Eu tinha meus seis, sete anos. [..] A nudez adulta me parecia absurda. [...] Lembro-

me que, de noite, no quarto atormentado de percevejos, pensava que as senhoras, as 

tias, as vizinhas, as visitas também ficam nuas. Comecei a ter medo. (RODRIGUES, 

1993, p. 176). 

 

A nudez como uma cena enigmática, dramática, com um inquietante teor sexual, como 

expresso pelo próprio Nelson em suas memórias também aparece em diferentes trechos de 

Álbum de família na voz de algumas personagens, em voz direta ou em alusões indiretas, em 

diferentes circunstâncias. Reações moralistas dividem espaço no corpus em tela em articulação 

com sensações díspares como loucura, horror, fascínio, proibição e desejo, como vemos nos 

trechos a seguir.  

No início do primeiro ato, por exemplo, Rute e Senhorinha estão falando sobre Nonô, o 

filho que enlouqueceu após o intercurso incestuoso com sua mãe. Sexo, transgressão e loucura: 

é disso que Nelson fala no trecho a seguir. 

TIA RUTE (na janela, olhando para fora) – É Nonô, outra vez!  

[...]  

TIA RUTE – Eu conheço o grito dele. Aliás, não é grito, uma coisa, não sei. Parece 

uivo, sei lá. Se eu fosse você, tinha vergonha!  

D. SENHORINHA (com sofrimento) – Vergonha de quê? 

TIA RUTE – De ter um filho assim – você acha pouco? 

D. SENHORINHA (com sofrimento) – Uma infelicidade, ora, como outra qualquer! 

TIA RUTE (castigando a irmã) – Imagine que enlouquece e a primeira coisa que faz 

é tirar toda a roupa e viver no mato assim. Como um bicho! Você não viu, outro dia, 

da janela, ele lambendo o chão? Deve ter ferido a língua! 

D. SENHORINHA (dolorosa) – Às vezes, eu penso que o louco não sente dor! 

(RODRIGUES, 2020, p. 19-20). 

 

Indo adiante, no segundo ato Glória e Guilherme dialogam na igreja. Glória estava recém 

egressa do colégio interno, de onde foi expulsa por seu envolvimento com sua colega Teresa. 

Ela fala de algo que lhe parece ao mesmo tempo sedutor e abjeto: fascínio e horror, desejo e 

culpa. E Glória atribui a Teresa aquilo que ela mesma - Glória - quer saber: o mistério aliado à 

sedução pelo corpo do homem. Uma coisa horrível, diz ela e Nelson assim adjetiva aquilo que a 

atrai e, portanto, a atormenta. Com uma simples frase, não mais do que isso, marcada com uma 
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adjetivação negativa - horrível -, seguida por um ponto de exclamação, Nelson faz Glória 

transbordar sua curiosidade por esse corpo que ela diz não conhecer, mas que lhe interessa.  

GLÓRIA – Teresa me disse que o corpo do homem é uma coisa horrível! 

GUILHERME – E é. 

GLÓRIA – Ela não sabe como há mulheres que gostam! (RODRIGUES, 2020, p. 87). 

 

Voltando ao terceiro ato, na cena do velório de Edmundo e Glória, Senhorinha e Heloísa 

- viúva de Edmundo - dialogam e é quando a mãe exalta os dotes do corpo do próprio filho 

Nonô. Um diálogo curto. Apenas uma frase foi suficiente para denunciar o tom erótico de 

Senhorinha, pois Nelson já havia deixado insinuado, em trechos anteriores, que havia ocorrido 

um intercurso incestuoso entre Senhorinha e Nonô. Senhorinha fala de algo que está acima e 

para além de qualquer consideração mesmo que, esta, seja a própria (in)sanidade de seu filho, 

denunciada ali por Heloísa. O tom de Senhorinha faz contraste com a assertividade da nora 

acerca da saúde mental de Nonô. Nelson cria aqui uma nítida polarização de perspectivas entre 

ambas. Nelson usa apenas uma palavra - dolorosa - e um ponto de exclamação. Isto marca por 

onde andava o lamento e o desejo de Senhorinha. Em oposição há a fala indignada de Heloísa, 

construída em apenas três frases, muito curtas porém veementes, antecedendo a de Senhorinha. 

HELOÍSA – E toda a família é assim. Esse Nonô, esse doido, anda no mato, nu – 

como um bicho. Apanha terra, passa na cara, no nariz, na boca!... 

D. SENHORINHA (dolorosa) – Tem um corpo lindo! (RODRIGUES, 2020, p. 133). 

 

Para além do espanto, perplexidade e fascínio, acima comentados, as questões sexuais 

lhe traziam tormentas peculiares. Em experiências precoces com prostitutas, não raramente 

fracassadas, Nelson fantasiava estabelecer diálogos nos quais ele proporia que mudassem de 

vida como ele mesmo nos conta em suas memórias: “Você tem que sair dessa vida! Tem que 

sair!, ele diria e ela choraria, ouvindo-o. Depois ele arranjaria um emprego de datilógrafa no 

jornal de seu pai.” (RODRIGUES, 1993, p. 183). A esse apelo de pureza, mais do que um 

simples convite, associava-se o medo-certeza do fracasso que ele experimentaria em suas 

iniciativas sexuais. Sua inquietação era decorrente do desafio da articulação entre amor e sexo, 

como sabemos.  

[...] ia falhar [...] se voltasse no dia seguinte, a mesma coisa. Em seguida, passei a 

outra certeza: eu iria fracassar até com uma namorada. O medo bateu em mim. [...] o 

desejo ia morrendo à medida que me aproximava do Mangue”.  (RODRIGUES, 1993, 

p. 183-184). 

 

Sobre a fantasia de resgatar as mulheres da vida sexual considerada indigna, oferecendo-

lhes uma vida pura, Nelson coloca na voz de Edmundo a coragem para formular essa proposta 

para a própria mãe. Edmundo nutria um amor idealizado por Senhorinha, talvez assexuado 

porque puro, ainda que incestuoso. Estamos no terceiro ato. Senhorinha está se queixando de 
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Jonas para Edmundo, falando dos maus tratos sofridos com o marido que, como já sabemos 

pela leitura dos atos anteriores, incluem desencontros e violências sexuais e morais.: “O que eu 

tenho passado, aqui, nesta casa, com este homem!” (RODRIGUES, 2020, p. 108), diz ela para 

o filho que então lhe responde: 

EDMUNDO – Mãe, você tem que sair daqui! 

D. SENHORINHA – Ah, se fosse possível! 

EDMUNDO – Precisa deixar esse homem! (tomando entre as suas as mãos maternas) 

A gente podia ir para um lugar onde não tivesse nenhum conhecido. Tem lugar assim! 

(RODRIGUES, 2020, p. 108). 

 

Ainda quanto à percepção de Nelson sobre o sexo como um desejo maldito na vida, ele 

nos conta de um caricaturista com quem trabalhou durante sua vida como jornalista, como no 

trecho recortado a seguir.  

Um homem cheio de mulheres. [...] antes de ficar noivo, o caricaturista parecia ter 

uma amante em cada esquina. [...] “Pela primeira vez, amo”. Pediu a mão da menina 

e deixava o tempo passar, como se a solução fosse um noivado eterno. O futuro sogro 

começou a fazer pressão. Um dia o caricaturista disse: “Quando amo, não desejo. Até 

hoje, não dei um beijo na boca da pequena”. Ele não entendia que alguém pudesse 

desejar o ser amado. Pensava, por outras palavras: “Todo desejo é vil.  [...] Desejo 

qualquer vagabunda, menos a minha noiva [...] Acabei de assinar minha sentença de 

morte. [...] Marquei a data do casamento.  [...] O que vou dizer à menina na noite do 

casamento? Ela não vai entender, ninguém vai entender”. No dia seguinte, o pobre-

diabo entrava no mar, com a calça arregaçada até o meio da perna. E morreu. [...] E, 

naquele momento, achei, como o afogado, que nenhum homem deve possuir a bem-

amada. (RODRIGUES, 1993, p. 184-185). 

 

 

Todo desejo é vil, diz o trecho acima reproduzido. “O homem começa a morrer na sua 

primeira experiência sexual” diz Nelson (RODRIGUES, 1993, p. 197). Para ele, amar não 

permite desejar e, em consequência, não se deve possuir a bem-amada. Essas crenças, tornando-

o solidário com o caricaturista aqui acima citado, são trazidas para Álbum de família na 

dinâmica entre Edmundo, Heloísa e Senhorinha. Como já comentado, é verdade que o amor de 

Edmundo por Senhorinha era incestuoso e, portanto, proibido. E Edmundo reconhecia a lei. 

Mas em sua voz há ainda uma interdição adicional, estrutural, mas talvez oculta para os que 

não estão familiarizados com os relatos e as crenças do próprio Nelson: de uma maneira geral, 

ele considerava que não se deve possuir a bem-amada. É vil. Edmundo nunca conseguiu 

consumar seu casamento com Heloísa, embora tenha tentado, diz ela. Mas quando procurava 

sexualmente sua esposa, confessava-se impedido, pela lembrança da outra a quem 

verdadeiramente amava: sua mãe. O impedimento de Edmundo é duplo: vem da cultura que 

não admite o incesto e ainda se tonaliza de modo especial pela crença singular de Nelson: amar 

e desejar são condições incompatíveis. Na cena do velório de Edmundo e Glória, Nelson põe 

nas vozes de Heloísa e Senhorinha essas questões de sua própria vida que o atormentavam. 
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HELOÍSA (evocativa) – Uma vez, Edmundo me disse: “Só poderei me realizar 

sexualmente com essa mulher.” Até achei interessante a maneira de dizer: “...realizar 

sexualmente.” 

D. SENHORINHA (nostálgica) – Ele tinha uns termos assim! 

HELOÍSA (exaltando-se progressivamente) – Uma noite, não pode mais: me contou 

o segredo, o nome da mulher, tudo! 

D. SENHORINHA (exaltando-se também) – Mentira – isso ele não podia contar! 

(vacilante na escolha dos termos) Era SEGREDO. 

HELOÍSA (rápida e cruel) – SEGREDO DE FAMÍLIA! 

D. SENHORINHA (recuando com medo) – Não! Não! 

HELOÍSA (exultante) – Eu não existia para ele. [...] (RODRIGUES, 2020, p. 130). 

 

Como comentamos, Nelson dizia que desde a infância foi preocupado com diversas 

questões de ordem sexual. Sem entender muito bem o que se passava com ele mesmo, elaborava 

fantasias que ele eventualmente descrevia como abomináveis. Perseguido pelos grilhões do 

desejo, ele confessa, algemado em fantasias inquietantes, ele arrastava as correntes da culpa, as 

ameaças fantasiadas do fracasso e uma certa ingenuidade que o fazia declarar: “Sou um menino 

que vê o amor pelo buraco da fechadura. Nunca fui outra coisa. Nasci menino, hei de morrer 

menino. E o buraco da fechadura é, realmente, a minha ótica de ficcionista. Sou (e sempre fui) 

um anjo pornográfico.” Esta frase é a epígrafe inscrita por Ruy Castro (1994) em sua biografia 

sobre Nelson Rodrigues.  

O enigma do sexo habitou Nelson desde muito cedo em sua infância. Como os 

percevejos, que também habitavam seu quarto de criança. E ele seguia descobrindo as coisas: 

“o céu, a folha de tinhorão, a morte e o sexo.” (RODRIGUES, 1993, p. 21). 

 

3.4.4 As delícias da morte 

 

Em junho de 1973, o jornal O Globo publicou uma entrevista com Nelson Rodrigues 

cujo título é “Toda a minha obra é uma meditação sobre o amor e sobre a morte.” (MAGALDI, 

1992, p. 21). Uma ocasião, conversando com Lucio Cardoso, este diz a Nelson ter percebido 

que o assassinato de Roberto, seu irmão, está presente em Vestido de Noiva. Nelson concorda 

e comenta que o que provavelmente tocou Lucio foi uma cena na qual uma mulher mata um 

homem e, para Lucio, Nelson estaria ali fazendo uma imitação da vida. “Era Roberto que morria 

outra vez, assassinado outra vez.” (RODRIGUES, 1993, p. 84). 

Em A menina sem estrela, Nelson nos conta que, quando jovem, imaginava a si próprio 

pulando o muro do cemitério e violando túmulos recentes. Ou então fantasiava sobre estar de 

mãos entrelaçadas num caixão, ensaiando a própria morte. “Sim, a imagem que as minhas peças 

vendem do autor é a de um sujeito agarrado às abjeções mais tenebrosas.” (RODRIGUES, 1993, 

p. 150). 
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De fato, a morte está presente em inúmeras obras da dramaturgia de Nelson, não 

raramente de modo violento, desde seus primeiros textos. Em A mulher sem pecado, a peça 

termina com o suicídio de Olegário. Alaíde, protagonista de Vestido de Noiva, morre atropelada, 

sem que se desconsidere a possibilidade de suicídio. Nessa mesma obra, a cafetina Madame 

Clessi morre assassinada por um jovem. Em suas obras subsequentes (Anjo Negro; Senhora dos 

Afogados; Dorotéia; A Falecida; Perdoa-me por me traíres; Os sete gatinhos; Boca de Ouro; 

Beijo no Asfalto - dentre outras), a morte se faz presente, sempre com alarde, não raramente 

envolvendo dinâmicas amorosas malsucedidas. Em Álbum de família, corpus deste trabalho 

também há inúmeras mortes, todas violentas, tanto do patriarca Jonas como de seus filhos 

Edmundo, Guilherme e Glória. 

Em suas declarações, Nelson traz a vivência da morte associada ao erotismo e ao amor, 

envoltos em uma atmosfera de deslumbramento, ou seja, novamente o fascínio em cena. Em 

suas memórias, Nelson nos conta de um filme siciliano onde há a morte do herói. Quando o 

corpo já está no necrotério surge a mãe, invadindo a tela. Era o grande momento do filme, 

levando a plateia ao pânico, diz ele. 

Qualquer dor tem seu repertório de gritos. Mas ninguém, em nenhum idioma, berra, 

soluça e uiva como a mãe daquele morto. Era siciliana e aí já está dito tudo. Ao ver o 

cadáver, esganiçou gritos jamais suspeitados. Na minha cadeira, assombrado, 

confesso: tive uma sensação de deslumbramento. [...]  

Aquela mãe devoradora começou beijando o dedo grande do pé. Ou por outra: não 

beijou apenas, o que seria pouco para sua fome. [..] ela sorvia os dedos, um por um, 

como aspargos. A boca ativa, insaciável, continuou beijando: a sola do pé, o calcanhar, 

as canelas. [...] A própria tela ampliava tudo, dando a cada esgar uma dimensão 

miguelangesca.  

[...] deflagrou-se, em mim, um novo movimento proustiano, um novo processo 

regressivo.  

Voltei à rua Alegre. Enquanto a siciliana beijava os pés do filho, eu era, novamente, 

menino de seis, sete anos [..] os enterros saíam mesmo de casa. Não era como agora. 

Agora despacha-se o cadáver pelos fundos. É uma espécie de rapto vergonhoso, como 

se a morte fosse obscena. Naquele tempo, o sujeito era velado, chorado e florido no 

próprio ambiente residencial [...] o enterro atravessava toda a cidade. [...]  

[...] Era lindo ver toda a cidade cumprimentando um caixão, mesmo de quinta classe. 

(RODRIGUES, 1993, p. 27-28). 

 

Da tela do cinema para a vida real, Nelson nos conta de Carlinhos que se suicidou, 

tomando veneno na farmácia, após brigar com a noiva. Esta, lá chegando, atracou-se com as 

pernas e os sapatos do seu amado. Beijou seus sapatos. Não contente, os tirou, arrancou as 

meias para beijar os pés nus e gelados. “Quando Getúlio se matou, pensei na grande cena da 

farmácia. Imaginei que alguém, como a noiva, podia beijar seus sapatos [...] os seus pés sem 

meias. Não me falem da carta testamento, tão secundária diante do tiro no peito.” 

(RODRIGUES, 1993, p. 29-30). 
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Faltou aqui acrescentar que, no relato de Nelson, a mãe do suicida da farmácia também 

apareceu na farmácia, porém, antes da noiva. Atropelando os presentes, montou no filho “com 

os dedos cravados nos seus cabelos frios”. À noiva, restaram as pernas e os sapatos do morto. 

Sem dúvida, uma cena espetacular. “Acho lindo esse amor pela morte que lateja no fundo de 

minha infância”, diz ele (RODRIGUES, 1993, p. 90). 

“Queria morrer de amor e por amor”, diz ele. “Assim seria velado, florido e, talvez, 

beijado pelas bem-amadas.” (RODRIGUES, 1993, p. 41). Como Werther, diz ele, Nelson 

sonhava com a própria morte. Apaixonado por uma mulher infiel de seu bairro, ele fantasiava 

que, quando morto, ela chegaria, ferozmente enlutada e colocaria sua cabeça em seu colo. Sem 

dúvida, a descrição de uma Pietà, tão grandiosa como a obra de Michelangelo. “Mamãe e papai 

chorando por mim e ela, junto ao caixão, rezando. [...] Só de pensar em tal velório, eu 

mergulhava no caldeirão das delícias ferventes.” (RODRIGUES, 1993, p. 43). 

As delícias ferventes registradas em suas memórias se fazem presentes na ficção de 

Nelson em Álbum de família quando ele descreve a ambientação do velório simultâneo de 

Edmundo e Glória. Edmundo suicidou-se por não suportar a impossibilidade de seu amor 

transgressor por Senhorinha. Glória foi assassinada por seu irmão Guilherme por não aquiescer 

ao seu desejo avassaladoramente incestuoso, posto em um lugar muito além de um amor 

fraterno. A cena em tela se passa na igrejinha da fazenda onde tal velório está em curso. As 

palavras escolhidas por Nelson são suficientes para compor dois parágrafos que, embora curtos, 

transbordam com forte intensidade dramática e alto efeito plástico, como recomendado por ele 

mesmo. Nelson fala de uma sobriedade elegante, uma tristeza severa - diz ele -, alguém que 

está encerrado em sua dor, como ele descreve. Há um lamento silencioso e, portanto, 

supostamente digno, realçado pela beleza atribuída por ele à estética do luto. Uma construção 

que aponta para a ambivalência entre fascínio e aflição pelo confronto com a morte e seus 

rituais, como demonstrado nas duas citações a seguir.  

([...] Dois esquifes em cena: um deles com o corpo de Edmundo; o outro com o 

cadáver de Glória. Círios acesos. D. Senhorinha está só, velando o filho. Muito linda 

na sua tristeza severa, no seu luto fechado. Depois de alguns momentos, entra 

Heloísa, a esposa de Edmundo. Veste luto fechado, também. D. Senhorinha, 

encerrada na sua dor, parece não sentir que há mais alguém na igrejinha.) 

(RODRIGUES, 2020, p. 124). 

 

(D. Senhorinha recupera a sua serenidade clássica. Pouco depois, entram quatro 

homens. Cai a luz; os homens trazem tochas. Vão levar o esquife de Edmundo [...]) 

[...] 

(Antes de fecharem o caixão, d. Senhorinha beija a testa do filho. Os homens vão 

levar Edmundo. Esta é uma cena de que deve se tirar o máximo rendimento plástico. 

Apaga-se a luz quando o esquife sai.) (RODRIGUES, 2020, p. 134). 
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Em seus textos, Nelson destina lugar especial aos pactos de morte entre amantes. Era o 

acontecimento policial que mais o fascinava, como algo ardente. “Quem nunca morreu com o 

ser amado, não sabe o que é amor e é um impotente da alma”, diz ele (RODRIGUES, 1993, p. 

144). O fascínio pela possibilidade de articulação entre amor e erotismo ao redor da morte já 

mencionado, aqui avança e abrange os amantes que a escolhem como estruturante de seus pactos. 

Trata-se de algo que está claro para ele desde antes do início de sua carreira como repórter. Em 

determinado trecho de suas memórias ele nos conta sobre dois namorados que se mataram: 

E li, como um fanático, tudo o que se publicou a respeito. A polícia só descobriu o 

jovem casal uma semana após a morte.  

[...]  

Eis o que eu queria dizer: - nascia imediatamente entre mim e os suicidas de amor um 

vínculo tão íntimo, tão sofrido, uma espécie de parentesco ardente e desesperado. Era como 

se eu já tivesse feito a mesma coisa em vidas passadas. (RODRIGUES, 1993, p. 199). 

 

Em outro trecho de suas memórias ele cita mais um caso, dessa vez próximo de sua casa. 

Um casal de namorados combinou de morrer. Ambos ao mesmo tempo, cada um na sua casa. 

A hora exata foi marcada e os relógios foram acertados. Os namorados falaram ao telefone. 

Após desligar ela se tranca no quarto. De repente começou a gritaria.  

Corre-corre na casa. Ela própria abre a porta e passa, correndo. Ardia como uma 

estrela. Embebera o vestido em querosene, ou álcool, riscara o fósforo e rompera em 

gritos. [...] 

[...] E, como moravam na mesma quadra, ele há de ter escutado os gritos da bem-

amada, e ela os gritos do bem-amado.  

[...] Ninguém se mata de graça, pelo puro gosto de morrer. Eu queria o motivo. Eis a 

verdade: - ninguém sabia, nem havia motivo. Estavam noivos e de casamento 

marcado. Nenhuma oposição familiar, nada. Então por quê?  

[...] E, agora, tantos anos depois, eu penso: - morremos tão pouco de amor, e nos 

matamos tão pouco de amor. Não quererá isso dizer que somos uns pobres, uns 

desgraçados impotentes do sentimento? (RODRIGUES, 1993, p. 199-200). 

 

O pacto de morte está explicitamente presente em dois momentos de Álbum de família. 

Logo no início do primeiro ato vemos o envolvimento amoroso de Glória com Teresa, sua 

colega de colégio interno onde ambas estudavam. É quando surge a proposta do pacto. As juras 

de amor entre ambas são feitas em nome de Deus e o pacto é apresentado sob a forma de uma 

proposta de fidelidade até que a morte as alcance, preferencialmente ao mesmo tempo. Ou seja, 

não se trata de um pacto do tipo até que a morte as separe, mas, sim, que permaneçam juntas 

para sempre. Algo da ordem do indissolúvel, mesmo após a morte. 

GLÓRIA (erguendo a cabeça) – Juro que... 

TERESA (retificando) – Juro por Deus... 

GLÓRIA – Juro por Deus... 

TERESA – ...que não me casarei nunca... 

GLÓRIA – ...que não me casarei nunca... 

TERESA – ...que serei fiel a você até à morte. 

TERESA – ...que serei fiel a você até à morte.  

[...] 
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TERESA – Mas não quero que você morra, nunca! Só depois de mim. [...] Ou, então 

ao mesmo tempo, juntas. Eu e você enterradas no mesmo caixão. 

GLÓRIA – Você gostaria?  

TERESA [...] – Seria tão bom, mas tão bom!  

[...]  

TERESA (sempre apaixonada) – Me beija!  

[...]  

TERESA – Na boca! (RODRIGUES, 2020, p. 16-18). 

 

Mais adiante, no terceiro ato, há a cena na igreja na qual Guilherme fala de seu desejo 

para sua irmã Glória. É quando ele faz a proposta de um pacto de morte entre ambos. O diálogo 

entre eles inicia com Glória falando de Teresa e do pacto entre elas: 

GUILHERME (baixando a voz) – Me diz – vocês faziam aquilo – 

INOCENTEMENTE? 

GLÓRIA [...] – Ela me pediu por tudo para nós morreremos juntas. Queria que eu me 

atirasse com ela entre um vagão e outro. [...] Depois o trem passava por cima da 

gente... (RODRIGUES, 2020, p. 85). 

 

Na sequência da cena, Guilherme parte do que Glória havia lhe contado sobre o pacto 

com Teresa para formular sua própria proposta. Estão falando sobre Nonô e Guilherme então 

lhe diz que não quer que ela o veja. Assim se dá o diálogo: 

GUILHERME – Não quero que ele te veja! Vem comigo! Eu te levo para um lugar 

bonito – LINDO! 

(Guilherme avança para Glória, que recua quase até o altar.)  

GUILHERME – Ou, então, se você quiser, nós podemos fazer aquilo que tua amiga 

queria, a gente se atira entre dois vagões, ABRAÇADOS! 

GLÓRIA – Papai não tem nenhum cabelo no peito, nenhum! 

GUILHERME – Pela última vez – QUERES VIR COMIGO? Vem, sim, vem! 

GLÓRIA – Não. 

GUILHERME – Você nunca será dele, NUNCA! 

(Puxa o revólver e atira duas vezes. Glória cai de joelhos, com as duas mãos 

amparando o ventre.) (RODRIGUES, 2020, p. 94). 

 

Na ficção rodrigueana há um lugar de fascínio especialmente dedicado aos amantes que 

exaltam seu vínculo pelo gesto da morte compartilhada. Observados em sua vida pessoal e 

profissional, Nelson traz esses pactos para sua obra. O encanto de Nelson por esse tema é tão 

acentuado que ele chega a atribuir uma condição de potência a esses suicidas de amor, como 

ele os nomeia. Com a morte compartilhada, esses amantes colocam-se - eles próprios - em um 

lugar excelso onde ninguém mais poderá lhes questionar e eles viverão seu enlace por toda a 

eternidade, seja lá o que isto signifique. 

 

3.5 A quinta capa do Álbum autoficcional de Nelson 

 

A autoficção formulada por Doubrovsky nasce da exploração das proposições de 

Lejeune acerca da autobiografia no período em que estava desenvolvendo Le Monstre, 

produção de aproximadamente nove mil páginas na qual já aparecia o termo autoficção. Porém, 
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foi em Fils que Doubrovsky se propôs a construir o que seria a autoficção de tal forma que, na 

quarta capa de seu romance ele a define pela primeira vez:  

Autobiografia? Não, esse é um privilégio reservado aos importantes desse mundo, ao 

fim de suas vidas, e em belo estilo. Ficção, de acontecimentos e fatos estritamente 

reais; se se quiser, autoficção, por ter confiado a linguagem de uma aventura à 

aventura da linguagem, fora da sabedoria e fora da sintaxe do romance, tradicional ou 

novo. Encontro, fios de palavras, aliterações, assonâncias, dissonâncias, escrita de 

antes ou de depois da literatura, concreta, como se diz em música. Ou ainda: 

autofricção, pacientemente onanista, que espera agora compartilhar seu prazer9. 

(DOUBROVSKY, 1977, apud FAEDRICH, 2014, p. 20). 

 

Em Autoficções: do conceito teórico à prática na literatura brasileira contemporânea, 

Faedrich (2014, p. 22) traz a autoficção como uma escrita “que engaja diretamente o leitor nas 

obsessões históricas do autor”, ou seja, não se trata de uma recapitulação histórico-cronológica 

da vida do autor. Nessa modalidade, é o texto literário que se destaca em primeiro plano e não 

a vida do autor narrada em belo estilo como se dá na autobiografia. A autoficção se faz a partir 

de fragmentos e não se constrói com base em uma linearidade do discurso. Trata-se aqui de um 

processo de criação artística a partir de episódios ou experiências vividas pelo autor. 

Resgatando as proposições de Doubrovsky, Faedrich ressalta que, na autoficção, a linguagem 

está fora da sabedoria e da sintaxe do romance e ainda que a matéria seja autobiográfica, a 

maneira de apresentá-la é ficcional. 

Citando Perrone-Moisés (2007), a obra de Nelson Rodrigues é obscena não por conta dos 

temas abordados por ele, mas, sim, por desnudar a linguagem e o discurso corrente da sociedade 

patriarcal brasileira da época em que viveu. Apesar disso e, por isso mesmo, Nelson Rodrigues 

é um moralista. Não um moralista no sentido daquele que “condena ou propõe uma moral, mas 

um moralista no sentido maior da palavra: aquele ‘que introduz uma perspectiva dita verdadeira 

na observação dos comportamentos morais ou dos costumes’”, diz Perrone-Moisés, citando 

Lacan (PERRONE-MOISÉS, 2007, p. 55). Nelson dizia, ele mesmo, ser um moralista feroz. 

“Não sou pornográfico [...] pelo contrário, me chamo de moralista. O único lugar onde o homem 

sofre e paga pelos pecados é em minhas peças” (RODRIGUES, 2017, p. 103). 

Com base nas seções anteriores, analisando o corpus escolhido para este trabalho com 

a lente de Doubrovsky que considera a autoficção como sendo uma modalidade de escrita 

ficcional baseada em fatos reais, propomos que Álbum de família possa assim ser considerada. 

 
9 A tradução acima é a apresentada por Faedrich em sua tese de doutorado intitulada Autoficções: do conceito 

teórico à prática na literatura brasileira contemporânea, de onde também se extraiu o texto original apresentado 

por Doubrovsky na quarta capa de Fils e que aqui se reproduz: Fiction d’événements et de faits strictement réels; 

si l’on veut, autofiction d’avoir confié le langage d’une aventure à l’aventure du langage, hors sagesse et hors 

syntaxe du roman traditionnel ou nouveau. Rencontre, fils de mots, allitérations, assonances, dissonances, écriture 

d’avant ou d’après littérature, concrète, comme on dit en musique. Ou encore, autofriction patiemment onaniste 

que espère faire maintenant partager son plaisir (DOUBROVSKY, 1977, apud FAEDRICH, 2014). 
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Lendo o álbum da vida de Nelson e o Álbum que ele escreveu, em vários momentos nos 

surpreendemos diante da perspectiva da diluição dos limites entre o que poderia ser factual e o 

que seria da ordem do ficcional. Na autoficção, Doubrovsky insere essa nova forma narrativa 

no espaço entre a autobiografia e o romance, ali presentes numa formulação diferente das 

originais quando consideradas individualmente. Ou seja, levando Doubrovsky para o 

vocabulário rodrigueano, pensamos ser apropriado poder dizer: Batata! aqui há um pacto 

ambíguo de leitura que trabalha a ficção de fatos reais, apontando para Álbum de família como 

uma obra autoficcional.  

Como já comentado, Doubrovsky considerava que a riqueza da autoficção é decorrente 

da variedade de matizes em sua palheta. Nesse sentido, dentre os pensadores pós-

doubrovskianos, recorremos a Vincent Colonna que, em 2004, publicou o ensaio Autofictions 

& other literary mythomanias no qual propõe uma abordagem ampliada da autoficção com 

subtipos ou categorias. A partir da proposição de Doubrovsky, que considerava a matéria da 

autoficção como sendo autobiográfica e a maneira de abordá-la como ficcional, Colonna inova. 

Faedrich (2016), em Autoficção: um percurso teórico, cita a proposição de Colonna ao 

dizer que, na autoficção, incluem-se as composições literárias onde “um escritor se inscreve 

sob seu próprio nome (ou um derivado indubitável) em uma história que apresenta as 

características de ficção, seja por um conteúdo irreal, por uma confirmação convencional (o 

romance, a comédia) ou por um contrato passado com o leitor.” (COLONNA, 2004 apud 

FAEDRICH, 2016, p. 40). É nesse sentido que vemos a palheta de Doubrovsky ampliar. 

Novamente citando Colonna, Faedrich comenta que, para ele, há várias formas possíveis de 

autoficção, “assim como existem diferentes mecanismos de conversão de um personagem 

histórico em personagem fictício” como veremos a seguir (COLONNA, 2004 apud 

FAEDRICH, 2016, p. 40). 

Em Ensaios sobre a autoficção, sob a organização de Jovita Noronha (2014), 

encontramos a publicação de Colonna na qual ele propõe diferentes categorias para a 

autoficção. Na autoficção fantástica, diz ele, o escritor está no centro do texto, como em uma 

autobiografia, mas sua existência e identidade são transfiguradas em uma história irreal, 

indiferente à verossimilhança. O duplo ali caracterizado, portanto, se torna um perfeito herói de 

ficção que não seria diretamente associado por ninguém à imagem do autor. Já na autoficção 

biográfica, o escritor continua ocupando o lugar de herói de sua história em torno do qual a 

narrativa se organiza, porém, fabulando sua existência a partir de fatos reais permanecendo, 

portanto, mais próximo da verossimilhança. Alguns defendem reivindicar uma verdade literal 

e checam datas, fatos e nomes enquanto outros abandonam a realidade fenomênica, mas evitam 
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o fantástico conduzindo o leitor à percepção que se trata de um mentir-verdadeiro, ou seja, uma 

distorção a serviço do verossímil. Nessa modalidade, há um núcleo narrativo que é apresentado 

como verídico e como eixo da obra tendo alguns precedentes históricos como modelo. Na 

terceira modalidade, a autoficção especular trata de um reflexo do autor ou do livro dentro do 

livro. O autor não está mais necessariamente no centro do livro podendo ser apenas uma 

silhueta, desde que ali esteja, em algum canto da obra que reflita sua imagem como em um 

espelho. Nesse sentido, o realismo e a verossimilhança do texto passam a ocupar um lugar 

secundário. Finalmente, na autoficção intrusiva ou autoral, como nomeado, há uma intrusão do 

autor na qual o narrador faz longos discursos enfadonhos dirigidos ao leitor e garante a 

veracidade dos fatos relatados ou então os contradiz, articula relações entre episódios ou se põe 

a tecer digressões sobre o tema. Cria-se então uma voz solitária, paralela à história e que pode 

ser tirânica, espiritual, sentenciosa, digressiva, egotista ou mesmo irônica (COLONNA, 2014). 

Retomamos aqui então a proposição já apresentada quando cotejamos a leitura de Álbum 

de família com os registros das memórias do próprio Nelson, no sentido de considerar que 

estamos diante de uma escrita autoficcional. Indo adiante e tomando Colonna como referência 

quando apresenta os desdobramentos da autoficção em quatro categorias nos ocorreu se, em 

Álbum de família, estaríamos talvez diante de algo peculiar, não exatamente uma modalidade 

autoficcional a mais, porém um detalhe que, de alguma maneira, estaria a se articular com o 

que já estava categorizado por Colonna e que pudesse ser um componente - não 

necessariamente uma modalidade - a ser acrescentado à palheta de Doubrovsky. Algo que, 

visitando as quatro modalidades de autoficção propostas por Colonna, iria ali circulando e 

urdindo uma trama cuja tessitura final criaria conexões com o que já estava estabelecido em 

categorias. Nesse sentido e referindo-nos ao vocabulário de Colonna, parece-nos que as 

obsessões vividas por Nelson - assim nomeadas por ele mesmo - ocupam um lugar central no 

corpus em análise, porém, transfiguradas em uma história irreal. Presente como uma silhueta 

que se insinua no texto, Nelson vai construindo um discurso fabulado mais no lugar de um 

mentir-verdadeiro especular de si mesmo do que no lugar da lealdade à verossimilhança de 

fatos e dados. Além disso, em Álbum de família, parece haver ainda uma voz normativa que 

soa intrusiva quando contraposta aos diálogos que a ela não se submetem. Há algo de dissonante 

nessa voz que pode oscilar entre a impostura tirânica dos costumes e a ironia como resposta à 

ameaça do desejo. Nesse sentido, portanto, parece-nos que pode haver algo que esteja 

engenhosamente a costurar o biográfico, o fantástico, o especular e o intrusivo na estratégia da 

composição literária de Álbum de família. Se aceitarmos essa especulação como razoável, 

perguntamo-nos, então: qual seria esse fio condutor que faz essa costura e com que força se 
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move visitando e conectando essas diferentes categorias autoficcionais?  Nos parágrafos a 

seguir desenvolvemos algumas considerações que se propõem a responder essa pergunta, como 

veremos. 

Em Fragmentos de um discurso amoroso, Barthes (2001) nos diz que o ato de escrever 

se articula com enganos profundos, com debates e impasses que acabam por provocar o desejo 

de exprimir o sentimento amoroso numa criação: a escritura. Recorrendo a Platão em Banquete, 

Barthes nos lembra que há dois mitos poderosos que nos fizeram acreditar que o amor não 

apenas podia, mas, também, devia se sublimar em criação estética, a saber: o mito socrático no 

qual amar serve para engendrar inúmeros discursos magníficos e o mito romântico. Porém, 

alerta Barthes, quem se propõe a escrever sobre o amor, tem que enfrentar a desordem da 

linguagem. Trata-se de uma região ambígua na qual a linguagem é demais, ao mesmo tempo 

que é demasiadamente pouca. A expansão ilimitada do eu e a submersão emotiva dão o caráter 

excessivo ao passo que os códigos sobre os quais o amor projeta a linguagem apontam para sua 

pobreza. Citando Goethe, Barthes nos adverte ainda que há uma força que arrasta nossa 

linguagem para o mal que podemos fazer a nós mesmos, pois naquilo que move nosso discurso 

não há qualquer pensamento tático de realidade. Desta forma, expulsamo-nos de nosso próprio 

paraíso, procuramos em nós mesmos imagens como ciúme, abandono e humilhação que podem 

nos ferir. Ainda assim, diz ele, “sustentamos nossas feridas abertas, alimentando-as com outras 

imagens, até que uma outra ferida venha desviar a atenção.” (BARTHES, 2001, p. 107). 

No que se refere à autoficção, recorrendo ao vocabulário e ao entendimento tanto de 

Barthes como de Colonna, propomos que com a escritura podemos engendrar discursos regidos 

pelos afetos que mapeiam a cartografia de nosso biográfico. Submetidos à desordem da 

linguagem que leva a transfigurar o factual em fantástico, fazemos nascer a criação estética. 

Nesse processo, ao nos lançarmos no que pode nos ferir, estamos sendo tragados por um 

impulso que traz à tona as marcas do que em nós é mais autoral, ainda que sejam reveladas sob 

o véu de uma simples silhueta que não consegue ocultar o que nos é verdadeiro e ali está 

dissimulado sob um suposto mentir.  

Em fevereiro de 1903, Rilke (2009) responde a um jovem poeta que havia lhe indagado 

sobre seus poemas, aconselhando-o a que se voltasse para si mesmo e procurasse o que o 

motivava escrever. “Preciso escrever?” (p. 25) é a pergunta que Rilke sugere que o jovem poeta 

se faça. Se a resposta for afirmativa, continua ele, sua própria vida deve ser construída ao redor 

desta que é uma necessidade de sua própria existência. A partir desse momento, diz Rilke, sua 

vida deverá se tornar “um sinal e o testemunho de tal impulso” (p. 25). Procure expressar o que 

ama e o que perde, diz ele, pois há que evocar suas próprias riquezas, impregnadas por seu 



114 
 

“tesouro de recordações” (p. 26). Rilke conclui dizendo que “uma obra de arte é boa quando 

surge de uma necessidade. É no modo como ela se origina que se encontra seu valor, não há 

nenhum outro critério.” (RILKE, 2009, p. 26-27). 
 

 

É da paixão que Barthes, Colonna e Rilke falam: o impulso que mobiliza os afetos e 

que, nos caminhos que segue ou nos destinos aos quais se lança, pode fazer nascer a obra 

literária. Em O conceito de paixão, Lebrun (2009) a propõe como inerente à existência humana. 

Recorrendo a Aristóteles para quem a paixão é tudo que faz variar os juízos e que traz tanto o 

sofrimento quanto o prazer, o autor nos lembra que não há como nos livrarmos dela. “Me mostre 

o homem que não é escravo da paixão”, afirma Shakespeare - provocativamente - na voz de 

Hamlet (SHAKESPEARE, 1998, p. 73). Não as escolhemos, diz ele, no máximo podemos 

pretender dar algum destino para ela. Ainda referindo-se ao estagirita, Lebrun nos relembra 

que, para ele, o pensamento por si só não seria um motor autônomo. Assim, as ações não podem 

resultar da execução de um simples mandamento da razão. A ação decorreria de um pensamento 

dirigido a um fim e “é sempre uma pulsão (oréxis) que estabelece o fim; o primeiro motor de 

uma ação é sempre o objeto de uma pulsão” (LEBRUN, 2009, p. 17). Assim como o artista 

conta sua história com a manualidade que faz nascer a escultura e o mímico fala de sua vida 

com seu corpo, o autor conta de si mesmo com sua ficção. São movimentos simbólicos que 

garantem a expressão das pulsões. O que está na alma, ali se alojou pelas experiências vividas. 

As obsessões confessas de Nelson são as inscrições de suas próprias experiências que, em um 

movimento pulsional, impelem-no a escrever. É este movimento que inquieta, transborda e faz 

o autor buscar nas restrições da linguagem a tarefa impossível de representar o que há de mais 

íntimo e inesgotável em si mesmo.  
 

 

 

Concluindo, com base nas reflexões dos teóricos aqui recuperadas nos parágrafos acima, 

pretendemos responder à questão posta se haveria um fio condutor que, em determinadas 

situações, costurasse determinados componentes das categorias autoficcionais - já estabelecidas 

por Colonna - na composição literária do corpus em análise. Se o pensamento por si só não é 

um motor autônomo e as ações decorrem de um pensamento dirigido a um fim guiadas por uma 

pulsão, pensamos poder talvez especular que em Álbum de família houvesse uma quinta capa. 

Nela leríamos que, nessa obra, estamos diante de um componente pulsional autoficcional no 

qual o biográfico do autor poderia estar ora insinuado, ora transfigurado no fantástico ficcional, 

além de estar espelhando o que de autoral ali se presentifica.  
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3.6 A acidez da dissonância e o abismo da discórdia no hibridismo do Álbum 

 

Na primeira indagação formulada neste trabalho referimo-nos à perspectiva de Álbum 

de família conter elementos que nos autorizariam pensar em sua modalidade literária de escrita 

como sendo contemporânea. Neste sentido, diversos gêneros e estilos literários podem dividir 

o espaço da escrita. Dentre eles, além da autoficção, estaria a utilização de linguagens distintas 

no mesmo texto, apontando para uma confluência nomeada como hibridismo. Nas seções 

anteriores, exploramos a autoficção. Nesta, vamos abordar o aspecto do hibridismo cuja 

estratégia de construção literária, em Álbum de família, coloca lado a lado a linguagem das 

cenas fotográficas e a linguagem teatral na construção da obra. 

Em um primeiro momento, o corpus em tela nos remete a uma certa dissonância quando 

cotejamos as cenas fotográficas - e as interpretações feitas pelo speaker - com os diálogos entre 

as personagens. Surge a impressão que estamos lidando simultaneamente com o interno e o 

externo das personagens, pondo em xeque a percepção do que possa ser ficção e o que possa 

ser real, como um borramento dos limites no qual não há um interno que prevaleça sobre o 

externo, tampouco o inverso. No percurso, e ao final da leitura, nos indagamos acerca da 

questão da nitidez dessa separação entre os dois setores como sendo algo que talvez não tenha 

importância. Ou melhor, que talvez seja exatamente esse borramento que confunde os dois 

ambientes, aquilo que Nelson quis propor. Trata-se de um espaço que se abre para ambos os 

vetores no que tange à organização subjetiva das personagens e que se constrói exatamente na 

tensão entre eles. Dois universos ressoando entre si, porém não tão distantes como poderia estar 

sugerido em um primeiro momento mas, sim, sendo ousadamente complementares. Dito de 

outra maneira, seria uma estratégia de composição literária que representaria a articulação, não 

necessariamente fluida, entre lei-fotografias e desejo-diálogos. Não se trata de uma mera 

justaposição de linguagens. Desta forma, à medida que o sujeito acessa sua própria 

interioridade, entra em conflito com as exigências da civilização no coletivo. Daí resultam os 

sofrimentos que, em Álbum de família, rumam para desfechos desastrosos. 

Em O homem brasileiro segundo Nelson Rodrigues, Gil (1998) considera que, em seus 

textos, Nelson procurou analisar a alma brasileira expondo seus medos e fraquezas assim como 

seus desejos. Para esse autor, por conta dessa abordagem, Nelson ocupa o lugar de um dos mais 

importantes pensadores da cultura brasileira ao lado de Gilberto Freyre e Sérgio Buarque de 

Holanda. Em sua obra, fica evidente sua inquietação crítica com o sujeito social em seus 

diversos papéis. Além disso, nota-se em Nelson o olhar aguçado sobre as relações de 

parentesco. Adicionalmente, em sua obra está exposta a denúncia das articulações espúrias na 
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nossa cena política com reflexões contundentes sobre o exercício do poder no país. Tais temas, 

reunidos, expõem cruamente a hipocrisia da sociedade brasileira (GIL, 1998). 

Moralismo e hipocrisia são pilares que não raramente sustentam as máscaras humanas 

no teatro de Nelson Rodrigues. Em Álbum de família, a estratégia do hibridismo coloca lado a 

lado a linguagem imagética da cena fotográfica - reforçada pela interpretação feita pelo speaker 

- e a linguagem teatral, cujos diálogos revelam uma dinâmica diferente para aquelas mesmas 

personagens. Como resultante dessa estratégia revela-se o falso moralismo e a hipocrisia que 

Nelson propõe denunciar no corpus em tela. Não raramente, Nelson se apresentou como alguém 

moralista, conservador e reacionário. Declarações provocativas vindas de alguém que sabia 

expor o transbordamento dos desejos sobre as normas, sem véus, permitindo-lhe compor um 

olhar bastante singular sobre a moral social quando confrontada com as paixões, tema que 

aparece em muitas de suas peças.  

O palco preferencial das obras de Nelson Rodrigues é geralmente aquele no qual se 

encena a novela familiar cuja trama é elaborada com base em situações nas quais as relações de 

parentesco estão deterioradas. Neste sentido, diversas formas de violência ganham espaço 

naquele Álbum, inclusive as de ordem física. Historicamente, a família é uma das instituições 

que se estruturou tendo como alicerces determinados valores morais eleitos como necessários 

para a sobrevivência de um modelo social notadamente patriarcal, garantindo o exercício do 

poder. Nos conflitos familiares do Álbum há uma certa asfixia que acomete as personagens 

apontando para a falência de um modelo de funcionamento. Nesse ambiente, há que se lidar 

com a tensão decorrente dos mais variados desejos que buscam realização a qualquer custo em 

contraposição às interdições que garantem a existência humana na coletividade. Na estratégia 

da composição literária do corpus em análise Nelson constrói a dissonância. Nas páginas do 

Álbum ele faz confrontar a linguagem teatral marcada pelas paixões que transbordam dos 

diálogos com a linguagem das cenas fotográficas, interpretadas pelo speaker com a lente da 

hipocrisia moral. O preço a pagar é o infortúnio resultante do sofrimento que leva à ruína em 

decorrência dos conflitos que transpiram copiosamente das páginas de Álbum de família. Nessa 

obra, Nelson fala do sujeito dividido. O Rio de Janeiro também é uma cidade dividida. No 

imaginário popular a vanguarda do prazer libertário pertence à zona sul. À zona norte, onde 

Nelson não raramente situa seus enredos, cabe a exaltação da família tradicional regulada pela 

normatividade de costumes, preconceitos e mecanismos de silenciamento dos desejos. A Tijuca 

é um bairro emblemático da zona norte e a Aldeia Campista, onde Nelson viveu, é um bairro 

vizinho que absorveu o ideário tijucano assim como se passou com o bairro de Vila Isabel. A 

alma tijucana sempre irá acompanhar os que naquele bairro nascem, onde quer que o sujeito 
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venha a morar, costuma-se dizer por lá. Não há como fugir. Um verdadeiro vaticínio, quase 

uma maldição. Bem traduzindo este estado da alma, Noel Rosa cantava que, em Vila Isabel, as 

paixões eram contidas e não aniquilavam seus moradores10, como se isso fosse algo virtuoso. 

Em sua poética, Nelson afrontou a poética de Noel. 

Nos textos rodrigueanos, a hipocrisia reina absoluta e define claramente dois espaços: 

um familiar, onde são defendidos valores apropriados aos homens que querem ser vistos como 

respeitáveis e o outro é a rua, que afrouxa esses valores e as atividades realizadas estão distantes, 

em todos os sentidos, do espaço familiar (GIL, 1998). No centro dessas cenas de franca 

dissimulação, Nelson coloca a fantasia hipócrita da pureza da família brasileira que não 

necessariamente se sustenta. Sob a aparência de santidade ou com um semblante de rigor ético, 

que em realidade é falso, as personagens rodrigueanas acabam enveredando por transgressões 

diversas que acabam sendo reveladas. A casa é uma imitação da máscara humana, diz Nelson 

(RODRIGUES, 1993) e o recurso do hibridismo como estratégia na composição literária de 

Álbum de família traz isso à tona. Ou seja, ao invocar a estratégia de utilização da linguagem 

das fotografias e da linguagem teatral – misturadas - Nelson estaria organizando algo a mais, 

graças a esse recurso literário. Referimo-nos à acentuada discrepância que se observa quando a 

linguagem relativa às fotografias e a linguagem teatral se confrontam. Com esse recurso, ele 

reafirma de modo notável que há efetivamente duas linguagens operando no texto. Valendo-se 

desse hibridismo, Nelson estaria então expondo determinados aspectos da fantasia hipócrita da 

família brasileira. Na história contada por Nelson, a maneira pela qual ele a conta ganha tanto 

destaque como aquilo que ele conta na história. Nos parágrafos a seguir vamos explorar alguns 

conceitos acerca da fotografia que, junto com a linguagem teatral, organiza o hibridismo em 

Álbum de família. E mais adiante, ainda nesta seção, vamos tecer alguns comentários acerca da 

linguagem dramatúrgica de Nelson, ou seja, vamos abordar o outro componente da equação do 

hibridismo elaborado por ele em Álbum de Família. Sempre que possível, iremos articular estes 

conceitos com referências ao corpus em tela. 

Por um costume ancestral, a humanidade persiste na caverna de Platão, acreditando que 

as imagens ali projetadas representam a verdade, diz Susan Sontag (2006) no início de Sobre a 

Fotografia. Diz ela que fotografar é apropriar-se do que foi fotografado estabelecendo-se então 

com o mundo uma relação que supõe a existência de um conhecimento e, portanto, criando-se 

um vínculo de poder. Fotografias podem ser ampliadas, reduzidas, recortadas, retocadas, 

manipuladas, diz ela. Uma simples fotografia pode pleitear atestar a veracidade da cena que foi 

 
10 “Eu sei por onde passo / Sei tudo o que faço / Paixão não me aniquila / Mas, tenho que dizer / Modéstia à parte 

/ Meus senhores / Eu sou da Vila!” Trecho de Feitiço da Vila, cantada por Noel Rosa.  
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registrada. Entretanto há algo que pode estar sendo distorcido ainda que se suponha que existe 

ou tenha existido algo semelhante ao que foi capturado na imagem. Em Álbum de família, 

Nelson faz o speaker se encarregar dessa distorção-manipulação quando se põe a interpretar, 

mais do que descrever, as fotos do álbum. Trata-se aqui da relação não raramente suspeita entre 

arte e verdade, diz Sontag, pois mesmo que os fotógrafos tenham interesse em refletir a 

realidade, estão sujeitos a imperativos de ordem pessoal. Quando decidem a aparência de uma 

imagem, quando escolhem uma ou outra exposição, os fotógrafos sempre impõem determinadas 

pautas aos seus modelos. Nesse sentido, as fotografias são uma interpretação do mundo 

(SONTAG, 2006), como fez o speaker do Álbum que Nelson considera ser “uma espécie de 

Opinião Pública.” (RODRIGUES, 2020, p. 14). 

Nenhuma obra de arte é atualmente tão merecedora de atenção e contemplação quanto 

a imagem fotográfica de nós mesmos assim como de nossos parentes próximos e nossos seres 

amados, lembra Walter Benjamin (1987) em Pequena história da fotografia. Partindo dessa 

observação, Benjamin postula que o olhar investigativo das fotografias passaria então do 

componente estético para o social. Em Álbum de família, as cenas fotográficas enquanto registro 

imagético no palco limitam-se ao estético. Entretanto, quando a interpretação feita pelo speaker 

é trazida à cena e as imagens são então contrapostas aos diálogos, revela-se o registro social 

que interfere no que está ali supostamente congelado pela lente do fotógrafo. Para Sontag 

(2006), é pelo registro fotográfico que cada família constrói uma crônica peculiar, com imagens 

que buscam atestar a firmeza dos laços constituídos, independente das cenas que estão sendo 

fotografadas, desde que sejam feitas e apreciadas. Seriam então confirmados os ritos daquele 

núcleo, mesmo quando essa tradicional instituição social começa a apresentar alguns sinais de 

asfixia resultando em uma transformação lancinante de sua estruturação. Ainda nesse momento, 

as fotografias de família ali estão a resistir para buscar restabelecer simbolicamente sua 

continuidade ameaçada.  

O desencontro no estabelecimento de vínculos afetivos na unidade familiar em Álbum 

de família é a marca do sofrimento de suas personagens. Como já vimos em seções anteriores, 

infrações, violações, desrespeito e mortes estruturam a sintaxe dos afetos nos diálogos que a 

circulam naquela família. Mesmo assim, a cena fotográfica da segunda página do álbum e a 

descrição feita pelo speaker buscam construir uma outra narrativa para aquela família, quase 

delirante, se tomada em relação ao teor do discurso dos diálogos que vão se desenvolver a partir 

daí no texto: 

(Apaga-se totalmente o palco central. Ilumina-se o álbum de família. Segunda página. 

Mesmo fotógrafo, mais velho 13 anos. Mesma máquina, mesma mise-en-scène. A 

família toda: Jonas e Senhorinha, agora, com os quatro filhos: Guilherme, Edmundo, 
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Nonô e Glória, esta última no joelho de Senhorinha. Dois meninos de marinheiro; 

Guilherme, o mais velho, em uniforme colegial. Entra o speaker com a habitual 

imbecilidade.) 

SPEAKER – Segunda página do álbum. 1913. [...] Senhorinha não é mais aquela 

noiva tímida e nervosa; porém, uma mãe fecunda. Do seu consórcio com o primo 

Jonas, nasceram, pela ordem de idade: Guilherme, Edmundo, Nonô e Glória. E ainda 

há quem seja contra o casamento!  

(Desfaz-se a pose. Jonas beija a esposa na testa e, em seguida, pega a filha no colo.)  

SPEAKER – Uma mãe assim é um oportuno exemplo para as moças que bebem 

refrigerante na própria garrafinha! (RODRIGUES, 2020, p. 42-43). 

 

Em decorrência da utilização do recurso do hibridismo, em Álbum de família vemos 

registros fotográficos que levam à elaboração de uma crônica muito peculiar, como diz Sontag 

(2006), não necessariamente em harmonia com o conteúdo dos diálogos. Nelson recorre a esse 

recurso na construção de praticamente todas as personagens e seus enredos. É um hibridismo 

que revela a acidez da dissonância e o abismo da discórdia. Vamos iniciar com algumas 

observações sobre Jonas, o patriarca.   

Na última fotografia, o speaker descreve uma imagem de Jonas em total desalinho com 

o que foi sendo construído ao longo de todo o texto nos diálogos das cenas em que participou, 

geralmente de modo muito ruidoso. Ao longo da leitura do corpus, vamos tomando 

conhecimento que ele é o protagonista de vários e frequentes movimentos de acentuada 

violência familiar incluindo agressões direcionadas a todos à sua volta, como Senhorinha, Rute 

e seus filhos. Apenas a filha era poupada, por conta de seu desejo incestuoso. Jonas buscava, 

ele mesmo, ou pela intermediação da cunhada, localizar adolescentes com a mesma idade da 

filha para satisfazer seu próprio desejo, pagando pelos serviços oferecidos. Ou seja, Jonas não 

era o Varão de Plutarco, escrupuloso, candidato a uma vaga de senador da república e símbolo 

da honestidade maior, de virtude e conduta incontestáveis como propunha o speaker. Ao final, 

Jonas foi assassinado por Senhorinha. Ainda que o assassinato tenha sido mencionado pelo 

speaker, foi para desmenti-lo e atribuir a circulação da notícia como algo decorrente de uma 

cruel maledicência. Para garantir uma imagem ilibada, o speaker diz que Jonas suicidou-se por 

não resistir ao golpe de ver seus três filhos mortos, como vemos no excerto a seguir. Novamente, 

o recurso do hibridismo na composição literária que ali está para construir a cena da hipocrisia.  

(Sexta página do álbum. Jonas numa pose, taciturno, como se estivesse morto por 

dentro. O fotógrafo faz o diabo para conseguir uma atitude condigna. Mas Jonas 

parece pétreo. O fotógrafo está justamente indignado na sua consciência artístico-

profissional. Finalmente, baterá a chapa de qualquer maneira). 

SPEAKER – Sexta página do álbum. Último retrato de Jonas, datado de julho de 1924. 

Na véspera, ele havia passado um telegrama ao então presidente Artur Bernardes, 

tachando de reprovável e impatriótica a revolução de São Paulo. Nada lhe entibiava o 

civismo congênito. Dois dias depois, a sorte madrasta arrebatava três filhos deste 

Varão de Plutarco. Não resistindo ao doloroso golpe, Jonas enforcou-se numa 

bandeira da porta. Outros pretendem que foi a própria mulher quem o matou. A 

maledicência lavrou infrene. É um pessoal que não tem mesmo o que fazer. 
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Justamente se cogitava da eleição de Jonas para o Senado Federal na seguinte 

Legislatura. Orai pelo eterno repouso de sua alma! (RODRIGUES, 2020, p. 123-124). 

 

Passando para Senhorinha, inicialmente buscamos aqui neste parágrafo algum apoio em 

Walter Benjamin, para quem o resultado final da fotografia pode decorrer da experiência do 

profissional associada às condições e características do ambiente em que a fotografia foi feita. 

Porém, ao fixar o olhar na fotografia, pode-se também buscar o que pode haver de acidental 

naquela imagem, algo que sutilmente apenas se insinua, mas traz alguma outra informação que 

põe em xeque - ou em risco - o que o conjunto da cena congelada na fotografia pretendeu 

comunicar. “A natureza que fala à câmera não é a mesma que fala ao olhar”, diz Benjamin. Esta 

é outra, pois o espaço construído conscientemente pelo homem na fotografia está ali a substituir 

o espaço que foi percorrido inconscientemente. Nesse sentido, podemos perceber o caminhar 

de um homem, afirma ele, mas não percebemos sua atitude no exato momento em que um passo 

é dado. A fotografia pode nos dizer algo sobre essa atitude através de recursos auxiliares como 

por exemplo, a ampliação da imagem. É como um inconsciente ótico que é revelado pela 

fotografia, como faz a psicanálise ao buscar a revelação do inconsciente pulsional. Os detalhes 

da técnica fotográfica se articulam com a câmera. Em contrapartida, a paisagem capturada é 

impregnada de estados afetivos, assim como o retrato que exprime a alma de seu modelo 

(BENJAMIN, 1987, p. 94). 

A primeira foto na qual Senhorinha aparece foi feita no dia seguinte ao casamento. A 

atitude de Senhorinha é capturada pela câmera no exato momento em que a fotografia é feita 

exprimindo o que ia em sua alma, diria Benjamin. A insinceridade, a impostura, o fingimento 

e a consequente falsidade daquele momento em que um passo estava sendo dado na direção do 

casamento com Jonas aparece em um simples, porém fundamental detalhe: o sorriso de 

Senhorinha. Era como se ali estivesse a semente de algo cujo desfecho já se anunciava. O 

fotógrafo esmera-se para compor uma cena que fosse mais compatível com o que se esperaria 

de “uma noiva pudica depois da primeiríssima noite” (RODRIGUES, 2020, p. 13). Os diálogos 

de aflição que se constroem a partir daí desconstroem os esforços do fotógrafo que busca retocar 

a cena. 

([...] De quando em quando, mete-se dentro do pano negro, espia de lá, ajustando o 

foco. E vai, outra vez, dar um retoque na pose de Senhorinha. [...] Depois de mil e 

uma piruetas, o fotógrafo recua, ao mesmo tempo que puxa a máquina, até 

desaparecer de todo. [...] ela, um riso falso e cretino [...]) (RODRIGUES, 2020, p. 13). 

 

Ainda com nossa atenção dirigida para o olhar de Senhorinha, novamente recorremos a 

Benjamin (1987), resgatando aqui uma preciosa e tocante descrição feita por ele sobre o olhar 
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de Kafka em uma determinada fotografia. Na descrição de Kafka há uma melancólica 

interlocução com a descrição de Nelson sobre o olhar de Senhorinha.  

[..] Foi nessa época que surgiram aqueles ateliês com seus cortinados e palmeiras, 

tapeçarias e execução e representação, câmara de torturas e sala do trono que nos é 

evocada, de modo tão comovente cavaletes, mescla ambígua de, por um retrato 

infantil e Kafka. O menino de seis anos é representado numa espécie de paisagem de 

jardim de inverno, vestido com uma roupa de criança, muito apertada, quase 

humilhante, sobrecarregada com rendas. No fundo, erguem-se palmeiras imóveis. E, 

como que para tornar esse acolchoado ambiente tropical ainda mais abafado e 

sufocante, o modelo segura na mão esquerda um chapéu extraordinariamente grande, 

com largas abas, do tipo usado pelos espanhóis. (BENJAMIN, 1987, p. 98). 

 

À detalhada descrição seguem os comentários de Benjamin sobre o protagonista da cena 

fotografada: 

O menino teria desaparecido nesse quadro se seus olhos incomensuravelmente tristes 

não dominassem essa paisagem feita sob medida para eles. Em sua tristeza, esse retrato 

contrasta com as primeiras fotografias, em que os homens não lançavam no mundo, 

como o jovem Kafka, um olhar desolado e perdido. (BENJAMIN, 1987, p. 98). 

 

Em alusão a esse texto de Benjamin, parece-nos que a primeira cena fotográfica do 

Álbum de Nelson na qual Senhorinha aparece, aqui resgatada alguns parágrafos acima, também 

nos remete ao ambiente abafado e sufocante de uma mera representação denunciada pelo sorriso 

falso de Senhorinha que mais parece estar em uma câmara de torturas do que em uma celebração 

nupcial. Seu sorriso é falso e cretino, diz Nelson. E o balé familiar que ali iniciava se anunciava 

pequeno (RODRIGUES, 2020). Assim como os olhos do menino Kafka dominam a paisagem 

impedindo-o de desaparecer, o sorriso de Senhorinha também se destaca na fotografia. 

Exatamente por ser descrito como falso e cretino, seu sorriso expressa o quão desolada, perdida 

e desamparada  ela talvez estivesse naquela cena. O sorriso de Senhorinha é um simples detalhe, 

mas que já precocemente anunciava o embuste, a mentira e o engodo daquela família que estava 

a se organizar. É aflitivo o contraste entre a cena fotográfica de Senhorinha e os diálogos que 

irão se elaborar ao longo de todo o enredo. É exatamente pelo hibridismo de linguagens como 

estratégia de composição literária que Nelson organiza no Álbum que o mal-estar e o engano 

podem emergir.   

Seguindo com o foco em Senhorinha, em total desencontro e insatisfeita com sua vida 

amorosa com o marido que, por sua vez, se envolvia sexualmente com adolescentes, ela vai 

articulando ligações afetivas perigosas e arriscadas com seus próprios filhos. Senhorinha 

delicia-se com as juras de amor insinuadas pelo filho Edmundo além de  transgredir os limites 

em um intercurso sexual com o outro filho, Nonô, e também odiar sua filha Glória. O speaker, 

entretanto, faz outras composições, pressupostos e previsões para ela na descrição que elabora 
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a partir da primeira fotografia do álbum, algo em total desacordo com a dor das interações que 

vão se instalando nessa família ao longo da peça. 

SPEAKER (já na ausência do fotógrafo, enquanto Jonas e Senhorinha estão imóveis) 

– Primeira página do álbum. 1900. 1º de janeiro: os primos Jonas e Senhorinha, no dia 

seguinte ao do casamento. Ele, 25 anos. Ela, risonhas 15 primaveras. Vejam a timidez 

da jovem nubente. Natural – trata-se da noiva que apenas começou a ser esposa. E 

isso sempre deixa a mulher meio assim. Naquele tempo, moça que cruzava as pernas 

era tida como assanhada, quiçá sem-vergonha – com perdão da palavra.  

[...]  

SPEAKER (extasiado) – Tão bonito pudor em mulher!  

[...] 

SPEAKER – [...] Longe do bulício da cidade, gozarão de sua lua de melzinha. Good-

bye, Senhorinha! Good-bye, Jonas! (RODRIGUES, 2020, p. 14-15). 

 

A fotografia garante um saber sobre o mundo se o aceitarmos como a câmera o registra. 

Em posição oposta está a perspectiva da compreensão, que começa quando não se aceita o 

mundo de acordo com o que aparenta ser. Dito de outra forma, a possibilidade de compreensão 

se articula com o questionamento e a possibilidade de se dizer: não. Ou seja, a fotografia per se 

não garante a compreensão, diz Sontag (2006). Essa seria uma evidência ululante, diria Nelson, 

quando em sua estratégia de hibridismo na composição literária ele fez cotejar as descrições 

fotográficas do Álbum com a tensão dos diálogos que subvertem a atmosfera criada pelas 

imagens. O saber sobre os fatos que o speaker arroga a si mesmo, uma vez posto, é sempre 

demolido pelas falas das personagens e, como Sísifo, o speaker sempre recomeça. A cada 

descrição ou comentário que ele sucessivamente propõe ao subir a montanha buscando fazer 

prevalecer seu olhar normativo, seu intuito é solapado pelas paixões que habitam a alma dos 

que foram fotografados. Aos enunciados propostos pelas fotografias, há algo que nos diálogos 

sempre escapa - ou resta -, busca se fazer presente e desacomoda o que foi ali posto pela imagem 

fotográfica com o intuito de garantir a hegemonia dos modelos sociais vigentes. Nelson 

reafirma, com essa obra, que não há como aceitar o mundo de acordo com o que aparenta ser: 

um desafio que se coloca de modo inequívoco ao hibridizar linguagem teatral e linguagem 

fotográfica. Além de transgressoras, as paixões ali expostas estão a questionar de modo mais 

amplo o lugar do desejo na lei posta, ou vice-versa. Pela estratégia do hibridismo Nelson vai 

além da simples utilização de um recurso literário para então também criar o efeito de exposição 

das feridas do falso moralismo social.  

A hibridização é novamente utilizada como recurso por Nelson para abordagem da 

dinâmica entre Senhorinha e Glória. Trata-se de um tema difícil e antigo entre elas. Em um 

diálogo tenso entre Senhorinha e a nora, no velório da própria filha, Senhorinha confessa o que 

sente em relação a Glória: “Não gostei nunca! Nem ela de mim! [...] Não gostei, nem quando 

ela nasceu. Uma vez [...] quase afogo Glória na lagoinha. Mas na hora veio gente – faltou 
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pouco!” (RODRIGUES, 2020, p. 132-133). Entretanto, ao cotejarmos esse diálogo com a 

imagem fotográfica da terceira página do Álbum e as respectivas descrições feitas pelo speaker, 

mais uma vez surge o paradoxo que se instaurou em decorrência da utilização do recurso da 

confluência de linguagens como estratégia de composição literária. Vejamos o que o fotógrafo 

e o speaker consideram propor:  

(Terceira página do álbum. Retrato de Glória, na primeira comunhão. De joelhos, 

mãos postas etc. O fotógrafo dá à adolescente uma ideia da pose mística que deve 

fazer; para isso, ajoelha, junta as mãos, revira os olhos. Depois do que, levanta-se e 

contempla o resultado de suas indicações. Já ia tirar a fotografia, quando bate na 

testa, lembrando-se do livrinho de missa e do rosário, entrega um e outro à menina, 

que se põe na atitude definitiva. D. Senhorinha está presente, mas não entra no 

retrato; apenas acompanha a filha.) 

SPEAKER – Menina e moça [...] Glória recebeu uma esmerada educação. A inocência 

resplandece na sua fisionomia angelical. Mãe e filha se completam.  

(Desfaz-se a pose. Mãe e filha se abraçam, com extremo carinho.) 

SPEAKER – Mãe é sempre mãe. 

(D. Senhorinha paga o fotógrafo, o qual faz um amplo gesto de gratidão eterna. D. 

Senhorinha afasta-se.) 

SPEAKER – Se Senhorinha é uma mãe extremosa, Glória é uma filha obediente e 

respeitadora. (RODRIGUES, 2020, p. 55-56). 

 

Mais adiante, nos deparamos com a dinâmica entre Senhorinha e Rute, cuja rivalidade 

já comentamos anteriormente. Rute jorra todo seu rancor em relação à irmã que, por sua 

acentuada beleza, atraía a atenção de todos, inclusive da mãe: um diálogo duro, ressentido, sem 

expectativas de recuperação afetiva entre elas. Apesar disso, mais uma cena fotográfica com 

outra conotação foi montada. Senhorinha e Rute ocupam esta cena. Diz o speaker, contra todas 

as evidências expostas no conteúdo dos diálogos ente elas, como já assinalamos: 

SPEAKER – Senhorinha não é apenas doublée de esposa e mãe; é irmã, também, 

extremosa, como as que mais o sejam. Durante a doença de Rute, ela permaneceu na 

cabeceira da enferma, como um esforçado anjo tutelar. Nem dormia! Nós vivemos 

numa época utilitária, em que afeições assim, singelas e puras, só se encontram 

alhures. Por sua vez, Rute, que é a mais velha das duas, não fica atrás. São resultados 

da educação patriarcal! (RODRIGUES, 2020, p. 78-79). 

 

Há muitas leituras para uma mesma face, diz Barthes sobre a fotografia (BARTHES, 

1984). A foto-retrato é um campo no qual se cruzam quatro imaginários que se afrontam e se 

deformam. Diante da objetiva, diz ele: 

[...] sou, ao mesmo tempo: aquele que eu me julgo, aquele que eu gostaria que me 

julgassem, aquele que o fotógrafo me julga e aquele de que ele se serve para exibir 

sua arte. Em outras palavras, ato curioso: não paro de me imitar, e é por isso que, cada 

vez, que me faço (que me deixo) fotografar, sou infalivelmente tocado por uma 

sensação de inautenticidade, às vezes de impostura (como certos pesadelos podem 

proporcionar). (BARTHES, 1984, p. 27). 

 

Como já comentamos, a ficção contemporânea se articula com o contexto das questões 

políticas e sociais nas quais ela é produzida. A relevância desse processo se estabelece à medida 

que essas questões passam a ser abordadas a partir da leitura subjetiva do autor sobre seu 
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entorno. Portanto, com as estratégias utilizadas nesta modalidade de composição literária 

ganham espaço não apenas o conteúdo em relação ao contexto do entorno social, mas, também, 

os mecanismos da própria construção ficcional. Desta maneira, o realismo tende a ser 

reinventado e as questões sociais passam a ser vistas sob a lente do individual. Neste sentido, 

no hibridismo organizado por Nelson na estratégia da composição literária de Álbum de família, 

contrapondo a linguagem das fotografias à linguagem teatral - vale dizer, contrapondo lei e 

desejo - ele elabora uma intensa, veemente, enfática, lancinante, impetuosa, passional, cruel e 

por vezes impiedosa oralidade. Colocada indelevelmente na voz de suas personagens, a 

intensidade da linguagem do teatro de Nelson, que abordaremos a seguir, vai se confrontar com 

a linguagem fotográfica alimentando ricamente o hibridismo neste corpus aqui em estudo.  

A questão da linguagem habitualmente usada por Nelson é claramente abordada por 

Berrettini (1980) em uma conferência proferida na Universidade de Hamburgo, em 1979. Para 

ela, a renovação do teatro brasileiro trazida por Nelson não se limitou à mudança da temática, 

mas, também e sobretudo no domínio da fala, criando uma nova linguagem. Os dramaturgos 

que o antecederam desenvolviam diálogos artificias, pretensiosos, distantes da fala corrente do 

cotidiano. Nelson inovou adotando como linguagem os diálogos dos homens comuns, com sua 

gíria além dos modismos de linguagem, vocabulário equivocado com incorreções gramaticais 

e demais características da linguagem coloquial. Dito de outra forma, correção gramatical assim 

como réplicas completas, coesas e encadeadas não fazem parte dos textos dramáticos de Nelson, 

pois não fazem parte da linguagem usual, natural, corriqueira. O compromisso de Nelson nesse 

quesito é com as falas que reflitam as características do meio social no qual estão suas 

personagens, sem preocupação com elegância ou perfeição. Daí as falas curtas, eventualmente 

“simples interrogações ou exclamações, isoladas, com elipse do verbo e de outros elementos, 

mas ricas de sentido, dispensando grandes frases com um começo, meio e fim” (BERRETTINI, 

1980, p. 162). Os acidentes de linguagem utilizados por Nelson, diz a autora, são os mesmos 

usados na vida, o que “trai ou traduz a veemência das paixões permitindo obter efeitos trágicos 

ou cômicos, por uma oposição mais nítida das réplicas” (p. 165). Sob um aspecto psicológico, 

conclui a autora, esta revolução no domínio da fala trazido por Nelson permitiu que fossem 

expressas “uma gama de sentimentos, desse a timidez até o espanto e a preocupação, sem 

falarmos do medo, da indignação ou da tentação, entre outros” (p. 165). Nas seções anteriores 

sobre suas obsessões e os traços da autoficção trouxemos vários excertos de Álbum de família 

nos quais a oralidade peculiar de Nelson se faz notar, expondo seu próprio olhar sobre a trama 

neste corpus corroborando as proposições de Berrettini.  
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As observações de Berrettini (1980) aqui resgatadas nos lembram Barthes, em sua aula 

inaugural no Collège de France, quando ele pergunta se o idioma de Dante é o latim ou o toscano 

ou, ainda, se o idioma francês seria o clássico ou o moderno, se seria o idioma falado ou o 

escrito. E ele conclui que a resposta está na verdade do desejo e que as sociedades deveriam 

proporcionar aos cidadãos o luxo da existência de tantas línguas quanto tantos desejos 

existissem. Para ele, as palavras não são simples instrumentos, mas, sim, projeções, explosões, 

vibrações, saberes. Ou seja, um vocabulário perfeito para Nelson, em Álbum de família, que é 

o objeto de nossa investigação. A escritura faz do saber uma festa, afirma Barthes. Na 

semiologia da mensagem, conclui ele, há desejos, temores, ternuras, protestos, desculpas, 

agressões etc. Trata-se da música da qual a língua ativa é feita (BARTHES, 2019). Sem dúvida, 

um luxo barthesiano que legitima a diversidade de línguas e de desejos incorporada por Nelson 

e que se faz notar em Álbum de família. 

Em publicação anterior, propusemos que o hibridismo das linguagens é uma das 

estratégias da escrita contemporânea que aponta para a desordem da vida, seja ela coletiva ou 

individual acarretando um estado de tensão entre permanência e oposição. Desta forma, o 

homem acessa sua interioridade de modo direto e, naturalmente, entra em contato com suas 

inquietações e conflitos. Ao final, estabelece-se tanto um olhar crítico da linguagem como do 

modo de narrar e também da relação estabelecida entre o escritor e a cena ao seu redor com 

todas as transformações pertinentes e inevitáveis. Os cânones que privilegiavam determinadas 

formas de ser, de ver e, consequentemente, de narrar, passam a ser questionados. O discurso, 

até então consagrado pela força do tempo e do hábito, passa a ser desconstruído em decorrência 

do hibridismo contemporâneo. Abrindo-se para outras formas de expressão, a obra é conduzida 

para um espaço que dilui certezas e desafia o sujeito que deve então confrontar-se com seus 

próprios desejos (NAVAS; TAVARES, 2021). 

Em Álbum de família, as transgressões se passam tanto na forma da construção literária 

aqui ressaltada no hibridismo como também na crítica ao ambiente social ao qual Nelson foi 

exposto, tanto pessoalmente como profissionalmente. Ao acessarmos seu percurso em suas 

memórias, assim como ao folhearmos as páginas do Álbum, entramos em contato com a 

diversidade dos múltiplos afetos de Nelson. É nessa diversidade, como proposto por Barthes 

(2019), que se encontra o disperso pulsional contemporâneo que desconstrói referências 

identitárias, borra os limites e leva o homem a uma inexorável, inevitável, inelutável, 

irremediável posição de afirmação de sua própria subjetividade.  

Retomando a questão da fotografia, a imagem permanece mesmo após a cena ser 

desfeita, atribuindo-se a ela, portanto, um grau acentuado de relevância pelo seu caráter de 



126 
 

imortalidade que se superpõe até mesmo à cena e aos componentes que foram fotografados. 

Fotografias expressam fantasias, não necessariamente representam verdades documentais 

tampouco registros memorialísticos. Ao congelarem um momento breve, fugaz, específico 

daquela circunstância, as fotografias potencialmente atestam a passagem do tempo e as 

inevitáveis transformações (SONTAG, 2006).   

Em A câmara clara, Barthes (1984) fala da experiência vivida após a morte de sua mãe. 

Em uma noite de novembro, pouco tempo depois, ele organizava algumas fotos. Barthes nos 

diz que não esperava ali encontrá-la, pois na fatalidade que marca o luto com atrocidade, ele 

estaria a consultar imagens em vão, sem conseguir lembrar-se de seus traços inteiros, diz ele. 

A fotografia denuncia a ausência, portanto. O que ali esteve, já não está mais. “Sozinho no 

apartamento que ainda há pouco ela tinha morrido, eu ia assim olhando, sob a lâmpada, uma a 

uma, essas fotos de minha mãe, remontando com ela o tempo, procurando a verdade da face 

que eu havia amado.” (BARTHES, 1984, p. 101).  

O desamparo freudiano como articulador dos recursos estéticos em Álbum de família 

que iremos abordar a partir dos próximos capítulos é mais do que apenas a segunda vertente 

deste trabalho. É também a continuação do que até aqui exploramos quando nos debruçamos 

sobre os recursos literários nesta obra. Nas reflexões até aqui desenvolvidas demos ênfase à 

ficção de fatos reais e ao hibridismo que se inscreve pela simultaneidade das linguagens teatral 

e fotográfica no Álbum. Se a imagem fotográfica denuncia uma ausência, nas fotos do Álbum 

de Nelson há algo que talvez tenha existido e que não há mais, a não ser na memória ou no 

interesse de quem olha ou narra, o que nos remete à ambiguidade entre ficção e não ficção. Há 

sempre alguém que se dispõe ou se encarrega de falar sobre uma fotografia, porém há também 

o que a fotografia, per se, quer falar e está ali posto na imagem, talvez na sutileza de um simples 

sorriso – falso e cretino – para quem quer ver, além de apenas olhar. Nesta articulação também 

ecoam as vozes autoficcionais: o que se fala e como se fala. Nesta dinâmica está também situado 

o contraponto entre o discurso e a imagem. Como propõe Sontag (2006), citada acima, na 

fotografia há algo que pode estar sendo distorcido ainda que se suponha que exista ou tenha 

existido algo semelhante ao que foi capturado na imagem. Este é o cais do qual partimos para 

então nos aproximarmos do caos do desamparo nesse Álbum, no entendimento freudiano a partir 

de agora: um alarme que insistentemente soa ao longo da leitura da obra em tela. As fotos do 

álbum dessa família podem estar contando o que teria existido assim denunciando, portanto, a 

ausência atual do que um dia foi vivido. Ou talvez as fotos denunciem o que nunca existiu, 

portanto, o registro de uma farsa, uma ficção hipócrita. Neste sentido, na dissonância que vai 

se desenvolvendo entre a linguagem teatral e a fotográfica vai sendo alardeado o sofrimento 
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das personagens cuja trama, em nossa leitura, é urdida pelo desamparo -no conceito freudiano- 

que abordaremos a partir de agora. Trata-se então do entendimento desse recurso estético como 

uma parte indispensável aos recursos literários adotados para a construção da alegoria do 

sofrimento que Nelson apresenta em Álbum de Família. 
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CAPÍTULO 4 – LITERATURA, PSICANÁLISE E LINGUAGEM: UMA 

APROXIMAÇÃO DE SABERES   

 

Na primeira página de A Interpretação dos Sonhos lemos: “Flectere si nequeo superos, 

acheronta movebo”, traduzida como “Se não posso dobrar os poderes celestiais, agitarei o 

inferno.” (FREUD, 2020, p. 14). Trata-se de uma referência de Freud a Virgílio, em seu poema 

Eneida, uma verdadeira ode à literatura exatamente no momento inaugural da psicanálise. 

Referências literárias sempre foram muito valiosas para Freud. O mito de Édipo, por exemplo, 

foi resgatado por ele e constitui o melhor representante desta articulação entre literatura e 

psicanálise. Propomos, nesta nossa escrita, que a obra Álbum de família de Nelson Rodrigues 

propicia - de modo ululante, como diria o autor - a possibilidade de se explorar a articulação 

entre estes dois saberes.    

Antes de iniciarmos, faremos um breve panorama do que este capítulo pretende abordar. 

Vamos elaborar alguns comentários acerca da interdisciplinaridade entre literatura e psicanálise 

chamando a atenção para o cuidado a se ter no sentido de evitar a redução daquela sob a 

influência desta. Ou seja, que a presença da psicanálise nessa articulação não leve o leitor ou o 

crítico à tentação de convidar o autor e suas personagens para o divã. Trata-se aqui de um saber 

cujo papel é enriquecer a aproximação da obra feita pelo outro saber. Na sequência, 

abordaremos a influência da literatura na obra freudiana. Destacaremos também o cuidado de 

não relegar à obra literária o papel de modelo fechado para construir ou confirmar teorias 

relativas à psique. Tal articulação deve ser evitada, pois se o mundo interno da psique é uma 

obra aberta, a literatura também assim se concebe. 

Posto isto, olharemos então para o espaço comum partilhado pela linguagem e a 

psicanálise. A linguagem tem uma tensão que é inerente à sua existência. Linguagem é acesso 

e, ao mesmo tempo, enigma. Ela é acesso à medida que por ela o sujeito entra no mundo 

simbólico instaurando-se a alteridade indispensável no processo de constituição subjetiva. A 

linguagem se faz presente desde o momento inaugural de nossa existência quando pelo choro 

gritamos ao mundo, expressando nosso desamparo que, para ser mitigado, requer a intervenção 

de um outro que nos acolhe, nomeia nossa dor, nos sacia e alivia nosso mal-estar. A linguagem 

faz a mediação de nós mesmos com o mundo e nos seduz com a perspectiva – ilusória - de 

darmos a ele um sentido completo e inequívoco. Porém, neste processo, nos tornamos 

irreversivelmente assujeitados a ela. Em sua condição divina, Proteus gozava do dom da 

profecia além da versatilidade de assumir qualquer forma que desejasse (GUERBER, 1994). 

Sob a égide de Proteus, a linguagem é proteiforme. Marcada por metáforas e metonímias, a 
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linguagem é duvidosa e nos assombra com infinitos sentidos possíveis. Banhada pela 

polissemia das palavras, a linguagem é traiçoeira. A linguagem nos autoriza a formular 

enunciados que estão ali a ocultar enunciações subjacentes e que alicerçam uma subjetividade 

para a qual contribuem componentes simbólicos diversos, potencialmente instáveis. 

Linguagem, portanto, é também enigma. Na psicanálise se passa o mesmo. É do enigma que 

ela se ocupa. Nesse sentido abordaremos então o percurso das publicações psicanalíticas que 

articularam a dinâmica dos processos de linguagem com o funcionamento do aparelho psíquico. 

O teórico da psicanálise tomado aqui como referência é Freud. Vamos recorrer inicialmente a 

ele ainda neurologista, intrigado com suas observações acerca das afasias e dedicado a 

desenvolver um projeto que fornecesse um substrato científico anatômico-histológico-

fisiológico para a psicologia. Alcançaremos então o momento de entrada no século XX no qual 

Freud inaugura a psicanálise. De sua publicação seminal A Interpretação dos Sonhos, 

resgataremos principalmente os trechos nos quais se observa a relevância da linguagem na 

estruturação do pensar psicanalítico. A partir daí resgataremos as principais publicações 

freudianas subsequentes que tratam dessa mesma questão, uma preocupação presente em Freud 

até o final de sua vida. Entretanto, ao tecer considerações sobre o tema da linguagem na 

psicanálise, qualquer abordagem estaria incompleta se algumas proposições lacanianas não 

fossem mencionadas, mesmo sem pretender apresentar digressões abrangentes sobre a obra 

desse autor. Pelo mesmo motivo, torna-se indispensável recorrer a algumas noções básicas 

postuladas por Saussure, ainda que o trabalho aqui escrito não seja uma produção da área de 

linguística.  

 

4.1 O poema sabe mais que o poeta 

 

A experiência da interdisciplinaridade requer buscar pontos de convergência entre os 

saberes envolvidos. No que tange à literatura, as áreas possíveis de intersecção são diversas 

como história, sociologia, filosofia, linguística e, em especial, no que se refere ao nosso 

interesse neste trabalho, a psicanálise. O que se espera nesse cenário de urdiduras é tramar um 

equilíbrio entre o corpus em investigação e o outro saber, almejando confluências que, férteis, 

ofereçam olhares ainda mais amplos sobre a matéria em estudo, como propõe Passos (1995) em 

Confluências - Crítica Literária e Psicanálise.  

No caso específico da convergência entre a psicanálise e o literário, há que se ter o 

cuidado de não a reduzir a um simples objeto a serviço de justificativas teóricas, ainda que se 

reconheça a influência da cultura no percurso de construção deste outro saber em tela, a 
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psicanálise. Neste caminho, há que se ter cuidado com dois pontos importantes: a psicobiografia 

que, ao propor paralelos entre a atividade literária, biografia e motivações inconscientes pode 

desenhar trilhas redutoras e, também, a psicocrítica, que pode atribuir importância excessiva do 

biográfico no literário em vez de considerá-lo como apenas um dos elementos de leitura da 

obra, dentre outros (PASSOS, 1995). 

No que tange à interdisciplinaridade entre literatura e psicanálise, esta última ocupa um 

lugar indireto e valioso. Indireto por tratar-se de um outro saber, baseado em sua própria teoria 

e prática e valioso por poder se constituir como um dos componentes da obra em análise. Por 

tais características, incluí-lo na abordagem de uma obra pode ser algo essencial no sentido de 

lançar luz sobre determinados aspectos que não seriam acentuados por outras formas de 

abordagem. Entretanto, ainda que a psicanálise possa ocupar este lugar valioso no literário, não 

deve deslocá-lo para uma cena secundária, diz Passos (1995). 

“O poema sabe mais que o poeta”, diz Bellemin-Noël (1983, p. 13) em Psicanálise e 

Literatura. Para o autor, a literatura é algo diferente “do corpo mais ou menos embalsamado de 

ideias já feitas [...] fora do contexto imediato [...] não somente o conjunto de discursos 

consignados antes de nós e longe de nós, mas também um discurso particular”. Trata-se de um 

discurso desequilibrado sobre a realidade, diz ele. É nesse desequilíbrio que então reside “o 

encanto, o drama, a sorte maravilhosa” da literatura, diz o autor. Continuando a leitura de 

Bellemin-Noël (1983, p. 12), o autor propõe que assim como um bloco unitário de 

superposições e repartições de competências não constitui o psíquico, a escritura de grandes 

obras não se restringe à transmissão de uma mensagem de sentido único e evidente. “As 

palavras de todos os dias, reunidas de uma certa maneira adquirem o poder de sugerir o 

imprevisível, o desconhecido; e os escritores são homens que, escrevendo, falam, sem o 

saberem, de coisas que literalmente eles não sabem”. 

Se admitimos que o sentido excede o texto, devemos admitir que em alguma parte existe 

uma falta de consciência. “Dessa maneira, o fato literário só vive de receptar em si uma parte 

da inconsciência ou de inconsciente. A tarefa que desde sempre a crítica literária se atribuiu 

consiste em revelar esta falta ou este excesso”. Se a literatura traz consigo o não consciente e 

considerando que a psicanálise propõe a existência do Inconsciente, há um convite implícito 

(ou seria explícito?) a aproximar esses dois saberes e, até mesmo, chegando a confundi-los 

(BELLEMIN-NOËL, 1983, p. 13). 

O conjunto das obras literárias apresenta um ponto de vista sobre a realidade do homem, 

incluindo-se aqui o meio onde ele vive assim como a maneira como ele capta o meio e as 

relações que mantém com ele. Se essa proposição fizer sentido podemos então supor que tal 
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conjunto pode ser considerado como uma série de discursos, além de uma visão do mundo, que 

concebe os textos e a cultura como um continuum sem interrupções. Trata-se de algo que pode 

estar em analogia com a psicanálise, pois esta traz um conjunto de conceitos que “reconstroem 

o psiquismo [...] e modelos de decifração. Literatura e psicanálise, portanto, leem o homem na 

sua vivência cotidiana tanto quanto seu destino histórico”, afirma Bellemin-Noël (1983, p. 13). 

Na mesma publicação, mais adiante, o autor vai provocativamente nos trazer: “O que é que eu 

leio quando leio? O que um escritor lê quando escreve? A resposta é a mesma: lemos primeiro 

a nós mesmos, seja qual for a obra literária, quer a produzamos, quer a consumamos.” 

(BELLEMIN-NOËL, 1983, p. 34). 

 

4.2 O que não se sabe, no labirinto do peito vaga pela noite  

 

Freud (2016c), em sua autobiografia publicada em 1925, diz que o que o moveu à 

carreira médica foi uma ânsia de saber que se dirigia principalmente às questões humanas e que 

a arte da leitura influiu de forma duradoura na direção de seus interesses. Ele considerava que 

sua decisão em se matricular no curso médico decorreu de seu interesse pela teoria de Darwin 

e do impacto decorrente do fato de ter assistido a uma apresentação do ensaio de Goethe sobre 

a natureza.  

Em Delírios e Sonhos na Gradiva de Jensen, publicado em 1907, Freud (2015a) afirma 

que escritores criativos são aliados muito valiosos, cujo testemunho deve ser levado em alta 

conta, pois costumam conhecer uma vasta gama de coisas entre o céu e a terra com as quais a 

nossa filosofia ainda não nos deixou sonhar, em clara alusão ao Hamlet shakespeariano. Freud 

complementa afirmando que os escritores estão bem adiante de nós, gente comum, no 

conhecimento da mente, já que se nutrem em fontes que ainda não se tornaram acessíveis à 

ciência.  

Próximo do final de sua vida, em 1930, Freud recebeu o prêmio Goethe. Em seu 

discurso, lido na cerimônia pela filha Anna, que o representou, Freud interroga-se como Goethe 

se sentiria caso seu olhar atento tivesse recaído sobre a psicanálise e sugere que provavelmente 

ele não a teria repudiado, pois ele mesmo, Goethe, se aproximou da psicanálise ao reconhecer 

muitas coisas que ela posteriormente viria a atestar. Como exemplo, Freud cita a força das 

primeiras ligações afetivas das crianças que Goethe comenta em Fausto com palavras que 

poderiam ser ditas em sessões de psicanálise quando nesse romance-poema são identificados 

trechos sobre as formas hesitantes que um dia nublaram nossa visão e que agora retornam com 

o primeiro amor. Em outro trecho, ainda em referência Goethe, Freud identifica alusões à vida 
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onírica quando o romancista diz que o que não é sabido pelos homens, no labirinto do peito 

vaga pela noite (FREUD, 2016g). 

No que se refere à articulação entre literatura e psicanálise, em especial no que tange à 

importância da ficção no percurso teórico da psicanálise, vale resgatar o Manuscrito N, anexado 

a uma carta a Fliess, datada de 31 de maio de 1897, na qual Freud escreve: “O mecanismo da 

ficção é idêntico ao das fantasias histéricas [...] Portanto, Shakespeare estava certo ao justapor 

ficção e loucura.” (MASSON, 1986, p. 252). Poucos meses após, em outra carta para o mesmo 

destinatário, datada de 21 de setembro de 1897, ele escreve: “Não acredito mais em minha 

neurótica.” (p. 265). Esse é um momento fundamental para a história da psicanálise ao trazer à 

reflexão a questão posta sobre realidade factual e realidade psíquica não apenas quanto à 

eventual e aparente dissonância entre elas, mas também quanto à autorização de um lugar para 

ambas no discurso do paciente.  

Quando Freud escreve para Fliess, em setembro de 1897, ele está questionando o papel 

da sedução factual e passa a enfatizar a dimensão ficcional do aparelho psíquico. O que ele 

dizia era não acreditar literalmente no que afirmavam suas pacientes acerca da sedução real. 

Ele não desconsiderava o relato, mas passava a levar em conta que tais enunciados de alguma 

maneira poderiam estar sendo plasmados por seus fantasmas. Ou seja, os cuidados efetivamente 

recebidos na infância eram transfigurados pelos fantasmas do sujeito em carícias eróticas e em 

experiências efetivas e reais de sedução. É neste sentido que Freud estabelece em A 

Interpretação dos sonhos a diferença entre realidade psíquica e realidade factual. Os fantasmas 

seriam a incorporação dos desejos cujos registros seriam, por sua vez, fundantes da realidade 

psíquica, ou seja, a realidade psíquica seria então de ordem sexual e atravessada pelo desejo.  

A reconfiguração desse aspecto da psicopatologia freudiana comunicada a Fliess em 

1897 nos remete a algumas observações acerca da articulação entre o texto literário e a fantasia 

psíquica, ou seja, os desejos recalcados. Em A Interpretação dos Sonhos, Freud nos diz que o 

texto da tragédia de Édipo Rei comove tanto uma plateia moderna quanto fazia com a plateia 

grega da época. Para ele, esta ocorrência talvez não esteja no contraste entre o destino e a 

vontade humana, mas sim deve ser procurado na natureza específica do material no qual este 

contraste está contextualizado. Refere-se Freud ao fato de dirigirmos nosso primeiro impulso 

sexual para a figura materna e nosso primeiro ódio para a figura paterna e acrescenta, ainda, 

que nossos sonhos nos convencem de que é exatamente isso o que ocorre (FREUD, 2020). 

Com base na articulação que fazemos com nossas figuras de referência constitutivas, a 

história de Édipo estaria a apontar para a realização de nossos próprios desejos infantis. 

Contudo, mais afortunados que Laio, conseguimos nos desprender desses impulsos sexuais e 
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desse ódio assassino, diz ele (FREUD, 2020). Conclui Freud que, na poesia daquele texto 

dramático, está alguém que realiza nossos desejos primevos dos quais recuamos pelo recalque. 

Desta forma, o poeta nos remeteria à nossa própria alma secreta onde esses mesmos impulsos, 

suprimidos, ainda podem ser encontrados. Portanto, a poesia, da mesma forma que o sonho, 

poderia expressar uma forma de elaboração secundária de uma fantasia relacionada aos desejos 

infantis recalcados que são satisfeitos ao entrarmos em contato com o texto poético, permitindo 

supor que a literatura possa ser uma das maneiras de expressão das fantasias psíquicas.  

Na leitura dos casos clínicos apresentados em Estudos Sobre a Histeria encontramos 

narrativas de analisandas que poderiam ter sido extraídas da literatura de Flaubert, da mesma 

forma que a descrição do sujeito melancólico em Luto e Melancolia poderia vir de Goethe em 

seu romance sobre o jovem Werther e os conceitos contidos em Introdução ao Narcisismo 

serviriam muito bem para a composição da personagem principal em Morte em Veneza, de 

Thomas Mann. Indo adiante, O Caso Schreber foi escrito por Freud tendo como referência um 

texto literário, a saber, Memórias de um Doente dos Nervos. Da mesma forma, ao construir 

Totem e Tabu, Freud buscou apoio na teoria evolucionista de Darwin, na concepção do 

totemismo de George Frazer, na tese do banquete totêmico e da substituição da horda pelo clã 

de William Smith, na ideia do fim do sistema patriarcal pela revolta dos filhos de James 

Atkinson e nas considerações sobre o horror ao incesto de Edward Westermack (FUKS, 2011). 

Hamlet é citado por Freud em vários textos como O Inquietante, O Moisés de Michelangelo, 

Luto e Melancolia, Delírios e Sonhos na Gradiva de Jensen e também em A Interpretação dos 

Sonhos. Em Dostoievski e o Parricídio, Freud é muito explícito no que se refere à relação entre 

literatura, teatro, mitologia e psicanálise quando diz que dificilmente pode-se atribuir ao acaso 

que três das obras-primas da literatura de todos os tempos tratem, todas, do parricídio e da 

rivalidade sexual por uma mulher, a saber, Édipo Rei, Hamlet e Os Irmãos Karamazov.  

Ao entrar em contato com os afetos da psique humana, seus paradoxos e inquietudes, a 

arte estabelece seu vínculo com a psicanálise que, no início de seu percurso, buscou a catarse 

como abordagem terapêutica. No início do século XX, ao publicar, em 1908, O Escritor e a 

fantasia, Freud (2015b) abre o texto dizendo que sempre foi motivo de curiosidade saber de 

onde os poetas extraem seus temas que tanto nos comovem e pergunta se deveríamos procurar 

os primeiros sinais da atividade poética nas crianças para quem a atividade que mais lhes agrada 

é o brincar. Para ele, ao brincarem, as crianças se comportam como poetas, pois criam seu 

próprio mundo, com uma nova ordem que lhes agrade. Para isto, uma grande quantidade de 

afeto é mobilizada. Freud diz que o poeta faz algo semelhante à criança que brinca, ao criar um 

mundo de fantasia para o qual mobiliza grande carga de afeto, também distinguindo-se da 
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realidade e conclui dizendo que é a linguagem que mantém essa afinidade entre brincadeira 

infantil e criação poética. Ao crescer, a brincadeira vai sendo deixada de lado e substituída pela 

fantasia, por castelos no ar que são construídos e por sonhos diurnos. Ao final do texto, Freud 

diz que se a comparação da criação artística com o sonho diurno for valiosa, deve conduzir à 

observação que uma forte vivência atual deveria despertar no poeta a lembrança de uma 

vivência antiga - infantil - da qual partiria o desejo a ser realizado na criação literária na qual 

se reconhecem tanto os elementos recentes como as antigas lembranças. Assim, as lembranças 

infantis do poeta derivam da pressuposição que a criação literária, assim como o sonho diurno, 

são uma continuação e uma substituição das brincadeiras infantis, ele conclui.  

Se concordarmos com essa proposição, devemos aceitar que o texto literário não se 

limita a um trabalho meramente intelectual à procura das melhores rimas ou métricas. Trata-se 

aqui de uma produção que traz consigo uma marca pulsional expressando algo que, de outra 

forma, seguiria recalcado. Portanto, a sintaxe que constrói o texto literário também se alimenta 

de um outro léxico, tributário do Inconsciente e que se registra com a linguagem dos afetos. 

Nesse sentido, literatura e psicanálise são atos criativos que buscam, pela fantasia, dar voz ao 

indizível. São, portanto, exercícios de desaprendizado para apreender o que ilusoriamente se 

espera ser possível de ser capturado.  

No discurso dos pacientes na sala de análise, assim como nos fragmentos dos autores 

literários residem preciosidades que, ao buscarem expressão, encontram seu caminho 

construindo superposições de imagens condensadas, metáforas, ou então seguem elegendo 

alegorias pelas quais deslizam, como metonímias, exibindo significantes que lhes constituem 

numa rota sem um fim previsível. Somos submetidos às leis da linguagem e o enunciado do 

discurso difere da enunciação que produz o enunciado. O enunciado refere-se a uma sequência 

limitada de palavras ditas pelo enunciador e é produto de uma enunciação que é o local de onde 

o sujeito pode surgir, como ensina Lacan, como veremos mais adiante. Assim, nos parágrafos 

literários e nos discursos dos pacientes estão as enunciações latentes que sustentam os 

enunciados manifestos dos autores que escrevem seus textos e dos que narram o texto de seu 

sofrimento na sala de análise (TAVARES, 2019).  

Como comentado por Birman (2014) em Escrita e ficção em psicanálise, com base no 

entendimento freudiano do aparelho psíquico, pode se estabelecer um modelo para a escrita -

literária ou não - no qual o sistema de inscrições seria caracterizado pela ficcionalidade. “Se o 

psiquismo como cena da escrita funciona como um arquivo, as diferentes ciências humanas 

seriam modeladas pelo mesmo sistema de inscrições, a começar pelo discurso da história”, diz 

ele. Desta maneira, “a história perderia a dimensão estrita das regras do positivismo documental 
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e a biografia seria também permeada pelo registro da ficção.” (BIRMAN, 2014, p. 110-111). A 

psicanálise não busca construir uma biografia a ser recomposta por registros inequívocos de 

uma história, mas, sim, trata-se de uma ficção a ser construída, posto que as marcas psíquicas 

não são realistas, tampouco cópias fiéis dos fatos, justificando a possibilidade de as narrativas 

clínicas de Freud serem também lidas como romances. Desta forma, articula-se a escrita 

psicanalítica com a escrita literária, apontando para a aproximação desses dois saberes 

(BIRMAN, 2014). 

Em Palavra e Verdade, Garcia-Roza (1990) comenta que, na Grécia Antiga, as palavras 

faziam parte do mundo das coisas e dos acontecimentos. Era a voz e, também, o gesto, signos 

mundanos e sagrados que remetiam o indivíduo ao tempo dos começos e ao mundo dos deuses 

e dos heróis. As palavras valiam não apenas pelo seu conteúdo manifesto, mas também como 

signo a ser decifrado para fazer emergir um outro sentido até então oculto e, portanto, 

misterioso, em um processo interminável de decifrações. Era a palavra do aedo, a palavra 

portadora da verdade, a alethéia. Muitos séculos após, a psicanálise se defronta com o mesmo 

desafio acerca da verdade. Aqui, porém, o que se está a buscar é a alethéia do sujeito, isto é, a 

verdade do seu desejo que nunca vem pronta, mas, sim, dissimulada, distorcida, como um 

enigma a ser decifrado, pois a verdade, direta, jamais é dada e a certeza é míope (GARCIA-

ROZA, 1990). Trata-se de uma perspectiva que se articula com a argumentação de Barthes ao 

anunciar que, desde sempre, a literatura se propõe à tarefa da representação de algo que não é 

representável, é apenas demonstrável: o real, em alusão à proposição da Lacan para quem o 

Real é o impossível, não pode ser alcançado e escapa ao discurso. E é exatamente porque 

buscamos representá-lo pelas palavras que a literatura existe e insiste, Barthes (2019) afirma. 

Dito de outra forma, as palavras que operam a linguagem não nos garantem o acesso direto ou 

imediato à verdade, pois estão situadas no registro da insuficiência e do equívoco. O mesmo se 

dá com a psicanálise, na qual o sujeito se revela nos desvãos de seu discurso, quando as falhas 

surgem, o desejo irrompe e o sujeito emerge. Assim como a literatura, a psicanálise tem a 

linguagem como operadora. Em seus lapsos estão as palavras que dizem mais do que anunciam 

e é da linguagem que nos aproximamos a seguir. 

   

4.3 Em 1891, um aparelho de linguagem 

 

Iniciamos este percurso em 1891, quando Freud (2013) publicou o texto Sobre a 

concepção das afasias. De modo habitual, para abordar esta questão ele recorreu à sua notável 

sagacidade na prática da observação clínica de pacientes para desenvolver muitas de suas 
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elaborações teóricas. O texto aqui comentado começa da seguinte maneira: “Se eu, sem dispor 

de novas observações próprias, procuro abordar um tema ao qual já voltaram suas forças as 

melhores cabeças da Neuropatologia [...] o melhor que tenho a fazer é indicar imediatamente 

os poucos pontos [..] cuja discussão espero introduzir um avanço11.” (FREUD, 2013, p. 17). 

É neste texto sobre as afasias que Freud propõe a ideia de um aparelho central da 

linguagem como sendo um território do córtex cerebral12 com limites anatômicos bem definidos 

(FREUD, 2013). Freud sugere investigar os distúrbios de linguagem tendo como base o 

aparelho de linguagem, ou seja, “o que nos ensina o estudo dos distúrbios de linguagem sobre 

a função desse aparelho.” (p. 97). Para a psicologia, diz ele, a palavra é a unidade funcional da 

linguagem. Trata-se de uma representação complexa que se apresenta como um composto de 

elementos, a saber, acústicos, visuais e cinestésicos. A representação da palavra é constituída 

por quatro elementos, ele argumenta: “a imagem do som, a imagem visual das letras, a imagem 

de movimento da fala e a imagem de movimento da escrita.” (p. 97). Dito de outra forma, “à 

palavra corresponde um intricado processo associativo [Assoziationvorgang] para o qual 

concorrem os referidos elementos de origem visual, acústica e cinestésica.” (p. 102). Entretanto, 

a palavra vai alcançar seu significado a partir de sua conexão com a representação de objeto 

[Objektvorstellung] que, por sua vez, é também “um complexo associativo composto por 

diversas representações visuais, acústicas, táteis, cinestésicas etc.”13 (FREUD, 2013, p. 102-

103). 

Tais associações não constituem por si mesmas, uma representação de objeto 

[Objektvorstellung] e, também, não são consideradas como representação icônica de um objeto 

externo: “elas formam, apenas, a matéria-prima da Objektvorstellung”, como apresenta Garcia-

 
11 Desta forma, Freud legitima o saber médico estabelecido e, ao mesmo tempo, insinua ser o possuidor de um saber 

a mais, ainda não explorado, supondo poder ser uma contribuição, um “avanço” naquela área do conhecimento.   
12 Para Freud, trata-se aqui de um território contínuo, o que o leva a recusar a perspectiva, até então vigente, da 

localização de elementos psíquicos do processo de linguagem em áreas determinadas desse território. Ele também 

recusa a suposição de que houvesse regiões dentro desse território como lacunas que não participassem da 

atividade comum da linguagem e que fossem “mantidas livres para novas aquisições de conhecimentos 

linguísticos.” (FREUD, 2013, p. 91-92). 
13 A partir de problemas de ordem neurológica, Freud resgata um vocabulário que vai progressivamente se 

revestindo de novos sentidos. A atenção que era dada às estruturas físico-biológicas nas quais se considerava que 

podiam ser localizadas a linguagem e o psiquismo vai cedendo espaço para as “abstrações estruturais-funcionais 

que fazem da própria linguagem o substrato para a compreensão do psiquismo.” (TAVARES, 2013, p. 9-10). É 

nesse texto de Freud que se verifica a origem do conceito de associação [Assoziation] que vai ser posteriormente 

utilizado para dar nome ao método da associação livre de ideias na clínica psicanalítica. Da mesma forma, é 

também aqui que se encontram referências ao fenômeno da transferência de impulsos nervosos, mais tarde 

ressignificado para o conceito de transferência que dá nome a um dos componentes fundamentais das relações 

intersubjetivas em geral e, particularmente, do que se passa entre a dupla psicanalista e analisando. Nessa mesma 

publicação surgem pela primeira vez as denominações representação de palavra [Wortvorstellung] e representação 

de objeto [Objektvorstellung] (p. 10). Em outras palavras, é nessa obra que se observa a “importância atribuída à 

linguagem desde os primórdios das proposições freudianas acerca do funcionamento e da estruturação do 

psiquismo.” (TAVARES, 2013, p. 13). 
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Roza (2014, p. 244) em Introdução à metapsicologia freudiana volume 3. Segue esse 

comentador enfatizando que, para Freud, “as associações de objeto agrupam-se para formar 

uma representação-objeto apenas a partir de sua ligação com a representação-palavra” e que é 

por esta articulação que “o objeto ganha unidade e identidade e, por sua vez, a representação-

palavra adquire sua significação.” (p. 244-245). Ou seja, “o termo representação-objeto não 

designa o referente ou a coisa, mas sim, na sua relação com a representação-palavra, designa o 

significado.” (p. 245). Com esse desenvolvimento, Garcia-Roza conclui que é tentador imaginar 

uma analogia entre a relação representação-palavra e representação-objeto em Freud com a 

relação entre significante e significado que constitui o signo linguístico para Saussure (p. 245), 

tema que abordaremos mais adiante. 

 

4.4 Em 1895, o projeto de um aparelho neurônico  

 

Entre 1887 e 1904, Freud manteve intensa correspondência com Wilhelm Fliess, médico 

otorrinolaringologista de quem Freud tornou-se confidente de sua própria vida, profissional e 

pessoal. Na correspondência trocada com Fliess14 lemos um neurologista questionador, 

inquieto, inovador, arrojado em suas elaborações e proposições. Alguns dos textos freudianos 

seminais como Estudos sobre a Histeria, Neuropsicoses de defesa e A Interpretação dos 

Sonhos, dentre outros, foram escritos nesse período de correspondência com Fliess, além do 

Projeto para uma Psicologia Científica que é o tema aqui explorado. Nesse percurso epistolar, 

pode-se observar a alternância entre entusiasmo e aflição ou cansaço de Freud ao longo do 

caminho desse Projeto, iniciado em 1895. Mesmo com esta alternância de disposição, Freud 

persistiu e produziu um valioso documento que serve como referência para compreensão de 

textos posteriores como A Interpretação dos Sonhos. A alternância de Freud no que se refere 

ao investimento e ao distanciamento sobre as ideias que vinha desenvolvendo acabaram por 

deixar o Projeto como um manuscrito não divulgado a pedido do próprio Freud. Em 1950, foi 

publicada a primeira edição em alemão e quatro anos após a primeira em inglês.  

O Projeto não é um texto extenso se tomarmos como referência outros escritos 

freudianos. Porém, é denso, com um forte assentamento na neurofisiologia, em consonância 

com a formação profissional do autor. Acima de tudo é um texto valioso porque, de modo 

peculiar, Freud busca elucidar os fenômenos psíquicos com seu arsenal de conhecimento 

 
14 Neste trabalho utilizamos como referência A Correspondência Completa de Sigmund Freud a Wilhelm Fliess 

1887-1904 publicada em 1986 pela Editora Imago sob a edição de Jeffrey Masson, ex-Diretor de Projetos dos 

Arquivos Sigmund Freud. 
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tributário da medicina, em especial da neurologia, inovando proposições acerca da dinâmica do 

aparelho psíquico de tal forma que “[...] um imenso número de ideias médicas obscuras e 

antiquíssimas adquiriria vida e valor” diz ele, em uma carta a Fliess, datada de 1º de janeiro de 

1896 (MASSON, 1986, p. 163). Não faremos aqui uma exploração completa de todas as 

postulações apresentados no Projeto por não ser este o escopo deste trabalho. Vamos nos limitar 

aos trechos cujos conceitos consideramos indispensáveis quanto à articulação do aparelho 

psíquico, como Freud propunha, com a linguagem15. Os trechos com proposições valiosas de 

Freud, porém não indispensáveis quanto à perspectiva da escrita aqui em curso poderão ser 

lidos nas notas de rodapé. 

 

4.4.1 Quantidade, qualidade e a articulação com a memória 

 

Na Parte I do Projeto16, Freud (1975) concebe o aparelho psíquico a partir de dois 

teoremas. O primeiro refere-se a uma proposição quantitativa que foi elaborada com base em 

observações verificadas na histeria e nas obsessões, nas quais há ideias excessivamente intensas 

apontando para essa concepção quantitativa (Q) da excitação neuronal. Freud propõe aqui um 

princípio básico: os neurônios tendem a se desfazer de Q em mecanismos musculares através 

das vias correspondentes mantendo-se então livres de Q. Trata-se do princípio da inércia que 

determina a principal função do sistema nervoso e que aponta para um movimento reflexo como 

 
15 A estrutura das concepções apresentadas por Freud no Projeto estava de alguma forma alinhada com outras 

publicações científicas da época. Suas proposições baseavam-se em dois teoremas, que lhe conduziam à concepção 

de funcionamento do aparelho psíquico com base em uma abordagem quantitativa. Em consonância com a ciência 

médica, Freud buscava a validação dos processos psíquicos em estruturas anatômicas e fisiológicas. Outros 

cientistas, na época, trilhavam caminhos semelhantes. No início de sua trajetória profissional, Freud sofreu a 

influência de Theodor Meynert, seu poderosíssimo ídolo, ainda que dele tenha se afastado em determinado 

momento de seu percurso.  Meynert estava ligado às ideias de Johann Friederich Hebart, filósofo alemão (1776-

1841) e suas obras relativas à pedagogia e à psicologia. Para ele, as ideias são dotadas de uma certa intensidade 

que faz romper ou não o umbral da consciência e, assim, se rompem o umbral, tornam-se apercebidas e, caso não 

consigam romper, permanecem “em estado de tendência, lutando para se tornarem conscientes” conforme 

comentado por Garcia-Roza (2009, p. 44) em Freud e o Inconsciente apontando, portanto, para uma noção 

dinâmica entre consciente e inconsciente mesmo antes das postulações de Freud. O que aproxima Freud da época 

do Projeto e Herbart é que ambos propunham que os processos do aparelho psíquico poderiam ser caracterizados 

sob o entendimento de leis científicas. Indo além, um ano antes de Freud começar a escrever o Projeto, seu 

professor Sigmund Exner publicou um trabalho que apresentava uma concepção quantitativa sobre o 

funcionamento do sistema nervoso no qual há conceitos como soma de excitação, canalização de excitação, função 

de inibição e a noção de que há uma dinâmica entre prazer e desprazer que regula o psiquismo (p. 45). Esse era o 

ambiente no qual Freud circulava e que provavelmente interferiu de alguma forma na construção de suas teorias 

que, ao final, constituíram o Projeto para uma Psicologia Científica. 
16 O Projeto não é um manuscrito originado de observações clínicas ou experimentos, mas, sim, uma construção 

de natureza hipotética. Sua finalidade foi elaborar uma teoria do aparelho psíquico cujos processos pudessem ser 

considerados como estados quantitativamente determinados de partículas materiais especificáveis. Desta maneira, 

tais processos teriam um caráter concreto e inequívoco. Tal proposição se baseia em dois pressupostos: a) o que 

distingue a atividade do estado de repouso é considerado como Q, b) as partículas materiais aqui consideradas são 

os neurônios (FREUD, 1975, p. 25). 
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forma de efetuar essa descarga17. O segundo teorema refere-se à teoria neuronal. Na época em 

que o Projeto foi escrito, Freud assinalava a descoberta pela histologia da época de que o 

sistema nervoso possui neurônios que, embora homogêneos em sua estrutura, apresentavam 

diferenças funcionais quanto à recepção e à descarga de estímulos. A combinação desses dois 

teoremas constitui a noção de “um neurônio catexizado como sendo uma estrutura cheia de 

determinada quantidade denominada Q, mas que, em algumas circunstâncias, pode estar 

vazia18.” (FREUD, 1975, p. 25-29). 

Freud vai adiante em seu Projeto e considera que, para ser merecedora de consideração, 

uma teoria psicológica deve apresentar uma explicação para a memória e, para isso, a teoria das 

barreiras de contato entre neurônios pode ser aqui convocada. Nesse sentido, considera-se haver 

duas classes de neurônios. Há os permeáveis que permitem a passagem de Q como se não 

houvesse barreiras de contato, nada retendo e sendo destinados à percepção: são os neurônios 

perceptivos. Depois de cada passagem de excitação, permaneceriam no mesmo estado anterior. 

A outra classe de neurônios são os impermeáveis, dotados de resistência, são retentores de Q 

de tal forma que suas barreiras de contato só permitem a passagem da excitação com dificuldade 

ou parcialmente e, após cada passagem de Q, podem ficar num estado diferente, 

permanentemente alterados pela passagem da excitação, fornecendo assim uma perspectiva 

para representação da memória (FREUD, 1975). 

Com base nisso, neurônios impermeáveis são portadores da memória - neurônios 

mnêmicos - e, provavelmente, também, portadores dos processos psíquicos de uma maneira 

geral. O estado das barreiras de contato é então designado como grau de facilitação e pode-se 

dizer que a memória estaria representada pelas facilitações existentes entre os neurônios. Trata-

se de uma concepção que traz em si os conceitos de quantidade e qualidade por ele propostos. 

Se os graus de facilitação fossem os mesmos, não seria possível explicar por que uma via de 

 
17 Nesse sentido, propõe-se a existência de vias nervosas sensoriais e motoras atuando em conjunto tanto para 

neutralizar a recepção de Q como, também, para efetuar a descarga desses estímulos provenientes do meio externo. 

Quanto maior for a complexidade do organismo, o sistema nervoso receberá também estímulos originados nas 

células do próprio organismo “e criam as grandes necessidades como fome, respiração e sexualidade”. São 

estímulos endógenos, dos quais não há como se esquivar e que também necessitam descarga, que se executa na 

dependência ações específicas a serem realizadas no mundo externo. São as “exigências da vida” diz Freud, que 

cita a necessidade de nutrição como exemplo dessa situação. (FREUD, 1975, p. 25-28). 
18 Para ele, o processo da excitação nervosa no aparelho psíquico deveria ser interpretado como uma quantidade 

(Q) fluindo através de um sistema de neurônios. Esse fluxo poderia encontrar resistências ou ser facilitado 

conforme o estado de barreiras de contato entre neurônios que, por sua vez, estariam classificados em três tipos, 

de acordo com o modo de funcionamento: os dois primeiros seriam neurônios relacionados a estímulos externos e 

internos cujo funcionamento estaria embasado em um critério quantitativo, ou seja, determinado pela magnitude 

das excitações nervosas que incidiriam sobre eles. Haveria um terceiro sistema de neurônios correlacionado com 

diferenças qualitativas que distinguem sensações e sentimentos conscientes. Essas considerações constituíram a 

base elaborada por Freud no Projeto para as proposições acerca do funcionamento do aparelho psíquico.  
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condução teria preferência sobre a outra. Nesse sentido, Freud (1975) vai além e diz que a 

memória estaria então representada pelas diferenças de facilitação entre neurônios e dependeria 

de um fator que poderia ser qualificado como a magnitude da impressão (a Q que passa pelo 

neurônio) além de depender, também, da frequência com que a mesma impressão se repete. 

Assim, sob este referencial neurofisiológico, a memória seria a possibilidade de um 

determinado estímulo percorrer mais de uma vez as mesmas vias facilitadas. 

 

4.4.2 Facilitação e inibição na experiência de satisfação 

 

No Projeto, Freud (1975) classifica diferentes tipos de neurônios sob o aspecto de sua 

funcionalidade em relação à condução da excitação nervosa.19 Para ele, quando neurônios 

nucleares são excitados endogenamente, há uma tendência à descarga que se realiza pela via 

motora, conduzindo a uma alteração interna expressa, por exemplo, pelo grito ou por outras 

emoções. Entretanto, o alívio em si não é alcançado, pois o estímulo endógeno permanece. A 

abolição desse estímulo só é possível por uma ação externa, específica, que suspenda, pelo 

menos provisoriamente, o processo de excitação. Isso depende de uma assistência alheia, por 

exemplo, no caso emblemático da sensação de fome, quando uma pessoa experiente interfere 

favoravelmente no processo. Freud refere-se aqui à experiência de satisfação, assim nomeada 

por ele. Essa via de descarga representa uma importante forma de comunicação: “o desamparo 

 
19 Freud considera que há dois tipos de neurônios denominados Ψ no que se refere à sua função: os nucleares, que 

são catexizados por vias endógenas de condução e os do pallium (também chamados do manto) que são periféricos 

e são catexizados a partir de ф, os denominados neurônios de percepção. Ele denomina de ф (fi) os neurônios de 

percepção, os de memória como Ψ (psi) e esse sistema de neurônios da consciência ele denomina de Ω (ômega). 

Até este momento, Freud está tratando dos processos psíquicos como algo que pode prescindir da consciência. Ou 

seja, os processos neurônicos discutidos até o momento “devem ser considerados à primeira vista, em sua 

totalidade, como inconscientes.” (FREUD, 1975, p. 40). Entretanto, a consciência nos oferece qualidades: 

sensações variadas cuja diferença se nota em função de suas relações com o mundo externo. Freud então pergunta 

de onde se originariam tais qualidades. Após várias elaborações, conclui que talvez haja um terceiro sistema de 

neurônios, excitados junto com a percepção e, uma vez excitados, produziriam diversas qualidades que seriam as 

sensações conscientes. No Projeto, Freud denomina de ф (fi) os neurônios de percepção, os de memória como Ψ 

(psi) e este sistema de neurônios da consciência ele denomina de Ω (ômega). Como o aparelho psíquico até aqui 

estruturado tem sua base organizada a partir do fluxo de quantidades, deveria haver algum dispositivo destinado a 

converter a quantidade externa em qualidade. Para ele, o sistema Ω (ômega) é movido por quantidades reduzidas, 

ainda que presentes pois seus neurônios são também catexizados com Q e se esforçam para efetuar sua descarga. 

Assim, as sensações conscientes (a qualidade) só seriam manifestadas quando as quantidades fossem excluídas, 

na medida do possível. O próprio Freud considera, entretanto, que “só mediante hipóteses tão complicadas e pouco 

óbvias é que pude até agora incluir os fenômenos da consciência na estrutura da psicologia quantitativa” e propõe 

uma teoria que considera a consciência como “o lado subjetivo de uma parte dos processos físicos do sistema 

nervoso.” (p. 42-43). Para ele, além da série de qualidades sensoriais encontra-se na consciência algo mais: uma 

série de sensações de prazer e desprazer. Como na vida psíquica há uma tendência a se evitar o desprazer, resgata-

se aqui a alusão ao princípio da inércia. Como se supõe que a Q que preenche os neurônios ômega (Ω) é proveniente 

dos neurônios psi (Ψ), ele propõe que, como ocorre em um sistema de vasos comunicantes, quando Q aumenta ou 

diminui em Ψ, a catexia em Ω também se eleva ou diminui, acarretando as sensações de desprazer ou prazer. Desta 

forma, processos quantitativos em Ψ alcançariam a consciência, porém na forma de qualidades e, não, quantidades. 
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inicial dos seres humanos é a fonte primordial de todos os motivos morais”, diz ele (FREUD, 

1975, p. 51-52). Trata-se de um postulado fundamental para o desenvolvimento deste trabalho 

ao qual retornaremos mais adiante quando abordarmos o tema do desamparo, que constitui a 

segunda vertente com a qual aqui trabalhamos20.  

A experiência de satisfação, aqui destacada, produz um traço mnêmico que é reativado 

quando surge novamente o estado de tensão pois esse traço é a imagem do objeto que provocou 

a satisfação. A tensão, ao surgir - de novo - vai reinvestir o traço mnêmico que é a imagem do 

objeto que inicialmente provocou a satisfação, produzindo então algo semelhante à percepção. 

Na realidade, trata-se de uma alucinação, pois o objeto em si está ausente. Como o recém-

nascido, no caso da experiência de satisfação aqui referida, não consegue discernir entre o 

objeto concreto e o objeto alucinado, instala-se a frustração (FREUD, 1975). 

 

4.4.3 Processos primário e secundário: pouco falta para inventar a linguagem 

 

A proposição quanto ao modo de funcionamento do aparelho psíquico - processos 

primário e secundário - é estrutural na teoria psicanalítica e vai ser retomada algumas vezes por 

 
20 Com esse processo, três ocorrências são então verificadas no sistema Ψ: a descarga permanente da excitação 

eliminando a urgência que causava o desprazer; a catexização de neurônios do pallium correspondendo à percepção 

de um objeto; a chegada de informações a outros pontos do pallium acerca da descarga consequente à ação 

específica. Estabelece-se então uma facilitação que aponta para a caracterização de um processo associativo. Diz 

Freud que a informação sobre a descarga ocorrida se dá com base no fato de que nesse processo novas excitações 

sensoriais surgem (na pele e nos músculos) que produzem uma imagem motora (cinestésica). Trata-se aqui da lei 

básica de associação por simultaneidade que atua no caso de lembranças reprodutivas e a catexia dos neurônios se 

revela, no que tange à passagem de Q, como um equivalente de facilitações (FREUD, 1975, p. 52-53). A 

experiência de satisfação leva então à facilitação entre as imagens mnêmicas que se tornam vazias de Q após a 

descarga de satisfação. “Com o restabelecimento do estado de urgência ou de desejo, a catexia também passa para 

as lembranças, reativando-as”.  Freud prossegue dizendo que “É provável que a imagem mnêmica do objeto seja 

a primeira a ser afetada pela ativação do desejo [...] produza algo idêntico a uma percepção, ou seja, uma 

alucinação.” (FREUD, 1975, p. 54). 

Quanto à experiência da dor, Freud inicia sua proposição dizendo que, habitualmente, o sistema Ψ está exposto à 

Q originada das vias endógenas de condução. Porém, em situações anormais, uma Q muito elevada pode romper 

dispositivos em ф, como se passa em casos de dor. Consequentemente, a experiência da dor leva à sensação de 

desprazer pelo sistema Ω, com propensão à descarga e à facilitação entre esta propensão e a imagem mnêmica do 

objeto associado à dor. Se a imagem mnêmica do objeto hostil é recatexizada, por exemplo, por uma nova 

percepção, surge um estado de desprazer que não é o da dor, mas a ela se assemelha e ocorre a tendência à descarga. 

De modo bastante esclarecedor ele enfatiza ainda que a experiência da dor propriamente dita decorre da Q externa 

que eleva o nível em Ψ ao passo que, na reprodução da experiência, a Q em questão é a que catexiza a lembrança. 

Como a liberação do desprazer pode ser muito grande mesmo quando a catexia de uma lembrança hostil é 

insignificante, “pode-se concluir que a dor deixa atrás de si facilitações especialmente abundantes.” (FREUD, 

1975, p. 54-56). 

Para Freud, os resíduos das experiências de satisfação e de dor são nomeados de afetos que, da mesma forma que 

os estados de desejos, propiciam o aumento da tensão Q no sistema Ψ e promovem sua passagem nesse sistema 

“deixando atrás de si motivações do tipo compulsivo em favor dessa passagem”. Nesse sentido, ele considera que 

o estado de desejo causa “uma espécie de atração positiva pelo objeto desejado ou, mais precisamente, sua imagem 

mnêmica” enquanto a experiência da dor leva a “uma aversão por manter catexizada a imagem mnêmica hostil.”  
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Freud como, por exemplo, em A Interpretação dos Sonhos, como veremos mais adiante. Freud 

refere-se aqui a duas modalidades de circulação de energia no aparelho psíquico: livre ou ligada.  

O processo denominado primário envolve a forma livre da energia que tende à descarga 

imediata. O processo secundário corresponde à energia ligada no qual a descarga é retardada 

ou controlada. Tais processos articulam-se com as noções de princípio de prazer e de realidade, 

respectivamente. Mais adiante, Freud vai relacionar o processo primário ao funcionamento do 

sistema Inconsciente e o processo secundário ao do sistema Pré-Consciente/Consciente21.  

Aproximando-se do final dessa parte do Projeto, Freud escreve alguns capítulos acerca 

do sono e do sonho (FREUD, 1975), sustentados principalmente por referências 

neurofisiológicas que caracterizaram suas teorias naquele momento. Ele inicia retomando a 

questão da experiência de satisfação mencionada acima. Diz ele que a pré-condição essencial 

do sono é reconhecida facilmente na criança que dorme enquanto não está atormentada por 

qualquer necessidade física nem por estímulos externos (por exemplo, a fome) e que ela 

adormece logo após obter a satisfação (por exemplo, a amamentação)22.  

 
21 Freud alude aqui ao desejo primário e à defesa primária (FREUD, 1975, p. 56-57). Ele considera que se 

estabelece em Ψ uma organização que interfere no processo da passagem de Q que, na primeira vez, foi 

acompanhado de experiências de satisfação ou de dor e a esta organização neste sistema Ψ ele denominou de ego. 

Embora esse ego deva atuar no sentido de descarregar suas catexias pelo método da satisfação, isso só pode 

acontecer pela repetição das experiências ou um mecanismo de inibição que atenue as quantidades Q circulantes 

(FREUD, 1975, p. 58-59). 

O ego ao qual Freud se refere aqui não é o mesmo da chamada segunda tópica. Trata-se de uma formação do 

sistema Ψ que não tem acesso à realidade, não está sujeito à percepção nem da consciência ou do desejo e, sim, 

constitui uma rede de neurônios Ψ catexizados e facilitados entre si.  

A presença do ego é fundamental nesses processos. A catexia de desejo, ao produzir um estado de alucinação 

associada à produção do desprazer que se manifesta nestas circunstâncias, implicando no total consumo da defesa, 

caracteriza os processos psíquicos primários. Por outro lado, os processos que só se tornam possíveis por conta de 

uma boa catexia do ego, representando uma versão atenuada dos processos primários, são os secundários. Vale 

observar aqui que os processos primário e secundário não devem ser confundidos com as funções primária e 

secundária do sistema nervoso. Por função primária entende-se a descarga de Q e seu funcionamento se faz sob o 

modelo do arco reflexo enquanto a função secundária refere-se à fuga do estímulo. Ambas dizem respeito ao 

funcionamento do sistema nervoso em geral. Quanto aos processos primário e secundário, referem-se a 

representações e relacionam-se ao sistema de neurônios Ψ. É nos sonhos e nos sintomas que os processos primários 

se apresentam de modo notável. Quanto aos processos secundários, são exemplificados nos pensamentos da vigília, 

na atenção, no raciocínio e na linguagem. Nesta dinâmica considera-se necessária a utilização adequada das 

indicações de realidade, algo que só é possível quando se faz presente a função de inibição por parte do ego. 

(FREUD, 1975, p. 62-63). 
22 A condição prévia essencial do sono, durante o qual prevalecem os processos psíquicos primários, é a descargado 

ego. Durante o sono, conclui ele, “o indivíduo se encontra em um estado ideal de inércia, livre do acúmulo de Q”. 

Dito de outra forma, ao descarregar a reserva de Q o sono é possibilitado. Ainda que não haja segurança de que, 

no adulto, o ego fique totalmente livre de sua carga durante o sono, verifica-se a retração de uma quantidade grande 

de suas catexias, imediatamente restabelecidas ao despertar (FREUD, 1975, p. 74). Nesse momento, Freud 

apresenta aqui determinadas características do sonho que serão retomadas e desenvolvidas em A Interpretação dos 

Sonhos: a) os sonhos carecem de descarga motora pois enquanto sonhamos, os neurônios não estão devidamente 

catexizados, a excitação motora não atravessa barreiras e ficamos como que paralisados; b) enquanto sonhamos, 

as conexões feitas são, em parte, contraditórias, absurdas, imbecis, estranhamente loucas, pois nos sonhos há um 

predomínio da compulsão associativa que também domina a vida psíquica em geral; c) uma parte das experiências 

psíquicas do sonhador fica esquecida pois as experiências biológicas que normalmente inibem o processo primário 

não são mais lembradas por catexia insuficiente do ego; se a descarga do ego fosse completa, o sono deveria estar 
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As duas primeiras partes do Projeto foram necessárias para Freud (1975) alcançar mais 

nitidamente, na Parte III desse manuscrito, a questão da linguagem no contexto do modelo 

neurônico do aparelho psíquico como ele propunha. Nesse momento do texto, Freud destaca a 

importância das associações verbais como sendo ocorrências que envolvem neurônios 

utilizados pelas representações sonoras que se encontram intimamente associadas a imagens 

verbais motoras23. Tais associações têm a característica de serem limitadas e exclusivas. A 

excitação segue da imagem-sonora para a imagem-verbal e, desta, para a descarga. Portanto, se 

das imagens mnêmicas surgem correntes que se articulam com as imagens sonoras e com as 

imagens-verbais, a catexia dessas imagens mnêmicas estará acompanhada por informações de 

descarga constituindo uma indicação de qualidade, um signo de descarga verbal, além da 

indicação que a lembrança é consciente. Trata-se aqui da estrutura do pensamento consciente, 

observador, diz ele. 

O processo de associações verbais tem um desenvolvimento biológico, diz Freud. A 

inervação verbal é uma via de descarga que atua como se fosse uma válvula de segurança 

servindo para regular as oscilações de Q e produzir uma mudança interna, que seria o único 

meio de descarga até que seja descoberta a ação específica a ser realizada. Além disso, esse 

processo atrai a atenção de uma pessoa auxiliar e, a partir de então, instaura-se um processo de 

comunicação incluído, assim, na ação específica24 (FREUD, 1975). 

“Pouco falta agora para inventar a linguagem”, diz Freud (1975, p. 111). Há outros 

objetos, segue ele, que emitem certos sons constantemente. Ele está se referindo aqui a objetos 

em cujo complexo perceptivo o som desempenha um papel e, “em virtude da tendência à 

imitação [...] é possível encontrar a informação de movimento que corresponda à imagem 

 
livre de sonhos; d) as ideias oníricas tem um caráter alucinatório, despertam a consciência e recebem crédito e esta 

é a característica mais importante do sono que manifesta-se tão logo se fecham os olhos e, ao abri-los, pensa-se 

com palavras; e) a finalidade e o sentido dos sonhos (ao menos dos normais) pode ser estabelecido com certeza, 

os sonhos são realizações de desejos, isto é, sonhos são processos primários que reproduzem o modelo da 

experiência de satisfação; f) a lembrança dos sonhos pode ser pouco nítida pelo fato de que os sonhos, na maior 

parte, seguem  velhas facilitações e, portanto, não promovem qualquer mudança nelas; g) nos sonhos, a consciência 

fornece qualidade com a mesma facilidade com que se dá na vida desperta (FREUD, 1975, p. 76-79). 
23 São ocorrências que consistem na vinculação de neurônios Ψ aos neurônios utilizados pelas representações 

sonoras. 
24 Freud considera que as percepções podem despertar interesse devido à sua eventual conexão com o objeto 

desejado e, assim, seus complexos são decompostos, por um lado, em um componente não assimilável e, por outro 

lado, há uma porção conhecida do ego através da própria experiência. Freud chama este processo de compreensão 

e propõe que esteja articulado com a expressão verbal. Inicialmente, diz ele, há objetos - percepções - que nos 

fazem gritar pois provocam dor e o som suscita imagens motoras de movimentos da própria pessoa. Essa 

associação de um som com uma imagem perceptiva “ressalta o caráter hostil do objeto, neste caso, e serve para 

dirigir atenção para a imagem perceptiva. Em situações nas quais a dor impede que se receba boas indicações de 

qualidade do objeto, o grito serve então para caracterizá-lo. Trata-se de uma associação que funciona como um 

recurso para tornar consciente as lembranças que provocam desprazer e, ao mesmo tempo, transformá-las em 

objetos de atenção constituindo, então, “a primeira espécie de lembranças conscientes.” (FREUD, 1975, p. 111). 
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sonora [...] essa espécie de lembranças agora também pode tornar-se consciente.” Com base 

nestas observações Freud afirma então ter comprovado que o processo de pensamento cognitivo 

se caracteriza pelo fato de que “a atenção se encontra, desde o início, para as indicações de 

descarga do pensamento, para as indicações da fala.” 

 

4.5 Em 1896, a Carta 52  

 

Com o decorrer do tempo, Freud foi se desviando da abordagem essencialmente 

neurofisiológica do aparelho psíquico apresentada no Projeto sem, entretanto, abandoná-la 

totalmente. A Carta 52, enviada por Freud a Fliess em dezembro de 1896 (MASSON, 1986), 

tem grande valor quanto à observação da relação da linguagem com a psicanálise por revelar o 

momento de transição em que concepções neurofisiológicas se articulam com observações 

clínicas25.  

Em um percurso de apenas cinco anos, iniciado em 1891 com o texto sobre as afasias, 

vemos a evolução do conceito freudiano acerca das representações26. Na Carta 52, 

temporalmente adjacente ao Projeto, de 1895, Freud comunica sua hipótese de o mecanismo 

psíquico ter se formado por um processo de estratificação no qual os traços mnêmicos ficariam 

sujeitos a reorganizações periódicas de acordo com as novas circunstâncias, ou seja, Freud fala 

aqui de uma retranscrição (MASSON, 1986). Tal formulação ampliaria assim sua proposição 

formulada em 1891 sobre a reorganização sucessiva dos estímulos sensoriais - da medula ao 

córtex cerebral - e que corresponderia, sob o aspecto funcional, aos sistemas de memória. Nesse 

processo, haveria diferentes níveis de registro que reordenariam periodicamente as 

 
25 Nesse momento, ele estava trabalhando com a hipótese de que nosso mecanismo psíquico tenha se formado por 

um processo de estratificação. Freud propunha que o material presente no aparelho psíquico, sob a forma de traços 

mnêmicos, ficaria sujeito “de tempos em tempos, a um rearranjo de acordo com as novas circunstâncias, a uma 

retranscrição.” Sua proposição era que “a memória não se faz presente de uma só vez e, sim, ao longo de diversas 

vezes e que é registrada em vários tipos de indicações.” (MASSON, 1986, p. 208). Mediante novos registros, a 

excitação seguiria o caminho aberto pelas novas facilitações, de tal forma que o processo representacional em 

curso seguiria as vias estabelecidas por último. Entretanto, as facilitações anteriores permaneceriam disponíveis, 

podendo ser reativadas a qualquer momento.  
26 No manuscrito Sobre a Concepção das Afasias, publicado em 1891, Freud propõe a representação como um 

processo associativo que se passa no córtex cerebral como sendo a última etapa de sucessivas reordenações de 

estímulos recebidos a partir da periferia do sistema nervoso. Alguns poucos anos mais tarde, quando começa a 

trabalhar no Projeto, Freud articula a representação com o processo associativo cortical que anteriormente, em seu 

texto sobre as afasias, havia sido considerado como o correlato fisiológico da representação. Desta maneira, as 

noções de psíquico e de consciência ficam desassociadas e a representação passa a ser considerada como “um fato 

de memória independente e anterior à consciência” que poderia, ou não, vir a se acrescentar a somente uma parte 

de nossas representações.” (CAROPRESO, 2011, p. 29-38). No Projeto, datado de1895, como vimos, Freud 

apresenta seus teoremas sobre a noção de Quantidade (Q) e sobre a teoria neuronal, além de apresentar suas 

proposições de facilitação e de barreira de contato estabelecendo as características dos processos associativos 

representacionais.  
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representações de acordo com novos princípios associativos. Assim, ao longo da formulação 

teórica de Freud, observamos que a relação entre a representação e os estímulos que incidem 

sobre a periferia do sistema nervoso vai se tornando progressivamente mais indireta. Nesse 

sentido, representações seriam construções do sistema nervoso, tendo como matéria-prima o 

conteúdo sensorial proveniente do mundo externo (CAROPRESO, 2001). 

Em um trecho emblemático dessa carta, há um diagrama com os tipos de registro e os 

neurônios que são os seus veículos. Há pelo menos três modalidades de registro, não 

necessariamente separados em termos topográficos: a) percepção: inacessível à consciência que 

se organiza segundo associações por simultaneidade; b) inconsciência: também não acessível à 

consciência, disposto de acordo com relações possivelmente causais e cujos traços talvez 

correspondam a lembranças conceituais; c) pré-consciência: ligado à representação da palavra 

quando as catexias envolvidas tornam-se conscientes caracterizando uma consciência 

secundária do pensamento, posterior no tempo, provavelmente ligada à ativação alucinatória 

das representações da palavra de tal forma que os neurônios envolvidos no processo da 

consciência sejam também perceptivos e desprovidos de memória em si mesmos. Assim, 

registros sucessivos representariam conquistas psíquicas de fases sucessivas da vida. Na 

fronteira entre essas fases se requer um processo de tradução do material psíquico27 (MASSON, 

1986). 

Outro ponto relevante dessa carta refere-se ao processo de estratificação e implica na 

relação indireta entre estímulos externos e representações. Excitações que chegassem ao 

sistema de percepção só se tornariam conscientes após terem percorrido os sistemas de memória 

e serem sucessivamente reorganizadas. As representações seriam periodicamente rearranjadas 

 
27 Quando não traduzidas, as representações se tornam reprimidas e são então excluídas das transcrições 

posteriores, isto é, não participariam dos processos associativos principais exatamente em decorrência do desprazer 

que ocorreria caso fossem traduzidas. A excitação correspondente às representações não traduzidas continuaria 

fluindo pelas vias já estabelecidas, remetendo-nos à noção de facilitação e à proposição da existência das barreiras 

de contato das vias neuronais que Freud havia apresentado no Projeto. Quanto às representações reprimidas, tanto 

novas facilitações como novas vias associativas não são constituídas e a tramitação da excitação correspondente 

se restringe às vias já estabelecidas. Na ausência de tradução estas representações não têm acesso às 

representações-palavra e, portanto, não se tornam conscientes pela via normal do pensamento (CAROPRESO, 

2011, p. 29-38). Articulando com a observação clínica, ele considera que, nas psiconeuroses, essa tradução não se 

tenha dado no tocante a uma parte do material, o que acarreta certas consequências. Nesse manuscrito ele alerta, 

ainda, que devemos estar atentos ao aspecto quantitativo desse processo. Há aqui uma alusão a questões relatadas 

no Projeto. Cada transcrição posterior inibiria sua predecessora e esgotaria o processo excitatório. Na falta de uma 

transcrição posterior, a excitação é tratada com as leis psicológicas vigentes no período psíquico precedente e 

segundo as vias abertas naquela época, como um anacronismo: numa determinada província ainda vigoram os 

fueros e estamos então na presença de sobrevivências. Para esclarecimento: fueros eram antigas leis espanholas 

ainda vigentes numa ou noutra cidade ou província específica, assegurando os privilégios imemoriais daquela 

região. Nesse modelo, uma falha de tradução é clinicamente reconhecida como recalcamento e o motivo invocado 

é a liberação do desprazer gerado por uma tradução, como se o desprazer acarretasse um distúrbio do pensamento 

que impedisse o trabalho de tradução (MASSON, 1986, p. 208-209). 
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sob novos princípios associativos. Além da reorganização da informação sensorial, que é 

própria do processo de constituição das representações, elas continuariam sendo reordenadas 

ao longo do desenvolvimento psíquico do sujeito. Assim, as narrativas que julgamos descrever 

fielmente nossas recordações acerca de determinados fatos tornam-se cada vez mais distantes 

das situações originais às quais nossas recordações supostamente se referem. Trata-se aqui do 

entendimento sobre a relação entre o funcionamento da memória e a ficcionalização28 

(MASSON, 1986). 

 

4.6 Em 1900, a inauguração do século e da psicanálise 

 

A leitura do prefácio da primeira edição de A Interpretação dos Sonhos é bastante 

elucidativa acerca das inquietudes de Freud (2020) naquele momento. Logo no primeiro 

parágrafo da Observação Preliminar que introduz a primeira edição publicada em 1900, ele 

mostra sua preocupação com a natureza das proposições que serão ali apresentadas. Diz ele que 

acredita “não haver ultrapassado o âmbito dos interesses neuropatológicos.” (FREUD, 2020, p. 

15). Em realidade, pelas frestas dessa afirmativa negativa emanavam proposições que 

alargavam seu olhar para além do porto seguro provido pela neurofisiologia que ele havia 

explorado no Projeto. Ele se lançava no abismo do Inconsciente que estava sendo proposto por 

ele na virada do século. Nessa obra seminal, Freud amplia seus enunciados acerca do aparelho 

psíquico e apresenta importantes articulações com determinadas operações de linguagem, como 

veremos.  

A Interpretação dos Sonhos foi publicada em 1900 a pedido do próprio Freud, embora 

o manuscrito tivesse sido concluído desde o final do ano anterior (GARCIA-ROZA, 2009) por 

talvez considerar que suas proposições ali apresentadas fossem tão impactantes e promissoras 

quanto o novo século que se iniciava. O impacto se fazia principalmente no que tange à 

apresentação de uma concepção do aparelho psíquico mais voltada para um modo de 

funcionamento do que para a identificação e localização de diferentes regiões anatômicas. Esse 

livro, diz ele em 1931, no prefácio à terceira edição inglesa, “contém [...] a mais valiosa das 

 
28 O percurso teórico percorrido por Freud desde 1891 até aqui é de suma importância, pois grande parte de A 

Interpretação dos Sonhos, quando ele vai apresentar importantes conceitos articulados com a linguagem, se 

conectam de alguma forma a alguns outros introduzidos anteriormente por ele mesmo nos manuscritos até aqui 

comentados. Por exemplo: a descrição do armazenamento dos traços de memória nos sistemas mnêmicos; a 

substituição dos sistemas de neurônios por instâncias psíquicas; a noção de Quantidade Q que passou a ser 

considerada como uma catexia hipotética da energia psíquica; o princípio da inércia que se tornou a base do 

princípio do prazer e a ênfase atribuída aos processos verbais de pensamento no processo de adaptação às 

exigências da realidade.  
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descobertas que tive a sorte de fazer. Um insight como esse nos é dado apenas uma vez na 

vida.” (FREUD, 2020, p. 23), certamente em referência à proposição revolucionária sobre a 

existência de um Inconsciente como sendo uma instância psíquica sem um locus anatômico 

definido. No Capítulo VII ele aborda essa questão mais detalhadamente: “evitemos ceder à 

tentação de determinar anatomicamente a localidade psíquica.” (FREUD, 2020, p. 586). 

Em A interpretação dos sonhos, Freud (2020) propõe considerar o aparelho psíquico 

como um instrumento composto por instâncias ou sistemas para os quais não haveria a 

necessidade de uma ordenação espacial mas, sim, uma ordenação temporal no que se refere ao 

trânsito da excitação no aparelho, ou seja, haveria uma direção desse trânsito em seu 

funcionamento. “Toda a nossa atividade psíquica parte de estímulos internos ou externos e 

termina em inervações”.29 (FREUD, 2020, p. 587). Essa concepção atende ao modelo da 

atividade psíquica baseada em um aparelho reflexo. Entretanto, sabe-se que há algo mais a 

considerar, argumenta Freud (2020, p. 587-589): “[...] das percepções que nos chegam 

permanece um traço em nosso aparelho psíquico que podemos chamar de traço mnêmico. 

Denominamos memória a função ligada a esse traço mnêmico.” Freud observa, ainda, que essa 

concepção do traço mnêmico implica em alterações duradouras nos componentes do sistema. 

Desta forma haveria dificuldades em considerar que um mesmo sistema conserve as alterações 

em seus componentes e, ao mesmo tempo, permaneça aberto e receptivo para novas situações 

de modificação30. 

 
29 Haveria, portanto, uma extremidade sensível com um sistema que receberia as percepções e uma extremidade 

motora que se articularia com a motilidade. O processo psíquico seria feito daquela para esta extremidade. 
30 Com base no que foi até aqui exposto, Freud propõe então que haja dois sistemas, cada um com uma função. 

Um sistema que recebe os estímulos perceptivos e nada conserva deles, isto é, não possui memória e um outro 

sistema que transforma a excitação do primeiro em traços duradouros. Assim, nossas percepções se mostram 

ligadas entre si também na memória, principalmente se ocorreram simultaneamente. Esse fato é denominado de 

associação. Portanto, são os traços mnêmicos que dão embasamento às associações e, devido às diminuições na 

resistência e ao surgimento de novas vias facilitadas no que tange à excitação, ela pode se propagar mais facilmente 

de um elemento mnêmico para um segundo do que para um terceiro (FREUD, 2020, p. 587-589). Com base nestas 

suposições, Freud acrescenta as seguintes observações: o sistema perceptivo não preserva modificações após 

excitações, ou seja, não possui memória e proporciona à nossa consciência toda a multiplicidade das qualidades 

sensoriais ao passo que nossas lembranças são inconscientes em si mesmas e ainda que possam se tornar 

conscientes, produzem efeitos mesmo em seu estado inconsciente. Para ele, o que chamamos de caráter se refere 

aos traços mnêmicos das nossas impressões e as que mais fortemente exerceram seus efeitos sobre nós são as da 

primeira infância e que quase nunca se tornam conscientes. Freud conclui considerando que a existência de duas 

instâncias psíquicas supõe que uma delas submete a atividade da outra a uma crítica e a consequência é que esta 

última não se torna consciente. A instância que critica relaciona-se de modo mais próximo com a consciência do 

que a instância criticada e se situa entre a instância criticada e a consciência, como uma tela protetora. É essa tela, 

diz ele, que “orienta nossa vida de vigília e decide sobre nossos atos voluntários, conscientes.” (FREUD, 2020, p. 

590- 591). Se substituirmos essas instâncias por sistemas, o sistema que critica se torna próximo da extremidade 

motora e é denominado Pré-Consciente, assim nomeado por indicar que os processos de excitação que ali se 

passam podem chegar à consciência sem grandes impedimentos desde que algumas condições sejam satisfeitas, 

por exemplo, a veiculação de certo nível de intensidade. O sistema por trás deste que não tem acesso à consciência, 

a não ser pelo Pré-Consciente, é denominado Inconsciente. As excitações que provém do Inconsciente, ao 
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Para ilustrar sua proposição, Freud apresenta um modelo esquemático no qual à 

esquerda se situa o sistema perceptivo, articulado com traços mnêmicos e, à direita, se localizam 

os sistemas Inconsciente e Pré-Consciente estando, este, em conexão com a resposta motora 

confirmando seu entendimento que o funcionamento do aparelho psíquico está estruturado sob 

uma ordenação temporal no que se refere ao trânsito da excitação. Dito de outra forma, haveria 

uma direção a ser seguida nesse processo, da esquerda para a direita31 (FREUD, 2020). 

Um dos pilares fundamentais da psicanálise inaugurada em 1900 é a existência do 

Inconsciente como uma instância psíquica, com conteúdo e mecanismos próprios, onde residem 

pulsões específicas cujos representantes estão fixados em fantasias concebidas como 

manifestações do desejo. O Inconsciente passa portanto, a interferir significativamente no 

existir psíquico e questiona o homem em seu papel central na natureza, construído com base 

num modelo cognitivo de controle racional de si mesmo e do seu redor. A existência do 

Inconsciente acarretou o descentramento do homem e confrontou o modelo científico até então 

vigente. Sua proposição soou com um alarde revolucionário ao desacomodar o modus operandi 

enraizado na perspectiva racionalista que estruturava o homem do século XIX. Ao falar do 

Inconsciente, Freud expunha o sofrimento humano decorrente do conflito entre os sistemas Pré-

Consciente/Consciente e Inconsciente. Nesse embate, havia que se considerar as pulsões do 

Inconsciente, obscuras para o homem da virada do século, herdeiro de Descartes, imobilizado 

na armadura que o tornava refém da consciência - escravo da razão - e que passou a ser 

ameaçado pelo indicativo de que não mais seria possível aspirar deter o controle consciente do 

seu próprio existir32. 

 
passarem pelo Pré-Consciente rumo à consciência passam pelo Pré-Consciente e, nesse processo, sofrem 

modificações.  
31 A direção a ser seguida nesse processo se dá da seguinte maneira: Pcp-Mn-Mn’-Ics-PCs-M onde Pcp significa 

sistema perceptivo como ponto de partida do fluxo, Mn refere-se a traço(s) mnêmico(s), Ics e PCs designam, 

respectivamente, os sistemas Inconsciente e Pré-Consciente e M indica a extremidade motora do aparelho, o 

estágio final do fluxo (FREUD, 2020, p. 590-592). 
32 No final do século XIX a hipnose e a sugestão compunham a cena do entendimento e manejo do teatro histérico. 

Admitia-se a presença de manifestações que, inicialmente conscientes, teriam deixado a consciência por um 

processo de divisão. Pierre Janet, psicólogo, psiquiatra e neurologista francês contemporâneo de Freud e também 

interessado nas afecções psíquicas, falava sobre um traço primário, uma deficiência inata da capacidade de síntese 

psíquica e Breuer referia-se a estados hipnoides, aludindo a perturbações dessa unidade. O que Freud introduz de 

revolucionário em 1900 com o conceito de Inconsciente em A Interpretação dos Sonhos é que seria uma instância 

ou sistema com representações próprias que interferiria na psique, ameaçaria a consciência e a razão no que tange 

ao seu lugar privilegiado na concepção do existir e seria expresso por formações tanto nos lapsos, atos falhos, 

chistes, sintomas como, também, nos sonhos. É o momento da chamada primeira tópica freudiana na qual o 

Inconsciente (ICs) e o Pré-Consciente/Consciente (Pcs/Cs) compõem o arcabouço para o entendimento do 

funcionamento do aparelho psíquico. Esse entendimento será revisitado mais tarde, em 1923, quando Freud 

apresenta uma cartografia que contempla a arquitetura do Eu, Id e SuperEu na estruturação psíquica constituindo 

a assim chamada segunda tópica, um olhar complementar em relação à primeira.  

Alguns anos mais tarde, em Conferências Introdutórias à Psicanálise, apresentadas em 1916 e 1917, Freud 

(2015e) afirmou que, no decorrer da história, a humanidade teve que tolerar dois grandes insultos ao seu ingênuo 
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Para a psicanálise, é no sistema Ics que se situa a força motriz do sonho que, uma vez 

instigada, manifestará o empenho em ganhar acesso à consciência33. Para Freud, sonhos podem 

ser interpretados: “interpretar um sonho significa informar seu sentido, substituí-lo por algo que 

se insere como equivalente no encadeamento de nossas ações psíquicas”, diz ele no início do 

Capítulo II de A Interpretação dos Sonhos, chamando a atenção para a busca de um sentido 

para o material onírico. O sentido do sonho não é imediatamente compreensível, pois nele atua 

uma censura que resulta em sua deformação. É necessário retirar o disfarce do material onírico 

produzido pelo trabalho do sonho que sinaliza para a “colaboração de poderes obscuros das 

profundezas da psique conforme o Diabo no sonho da sonata de Tartini.” (FREUD, 2020, p. 

667). 

Freud refere-se aqui ao violonista e compositor Giuseppe Tartini que viveu no século 

XVII e sonhou que vendia a alma ao Diabo que, por sua vez, tocava uma sonata belíssima. Ao 

acordar, Tartini tentou reproduzir o que havia ouvido no sonho. Não conseguiu, mas criou sua 

peça mais famosa que intitulou de Trinado do Diabo, sonata para violino e piano, op. I, no. 2.  

 

4.6.1 Sonho e sintaxe 

 

“O sonho [...] não é despido de sentido, não é absurdo, não pressupõe que uma parte de 

nosso acervo de representações esteja dormindo, enquanto outra parte começa a despertar. 

Trata-se de um fenômeno psíquico de pleno valor, é a realização de um desejo”. Essa citação 

pertence ao parágrafo inicial do Capítulo III de A Interpretação dos Sonhos intitulado: O sonho 

é a realização de um desejo (FREUD, 2020, p. 155). 

 
amor-próprio. O primeiro, quando Copérnico anunciou que a Terra não era o centro do universo. O segundo, 

quando Darwin remeteu nossa descendência ao reino animal aniquilando a teoria da criação do homem. E o terceiro 

e mais sensível insulto à mania humana de grandeza surgiu quando a pesquisa psicológica buscou provar ao Eu 

que ele não é o senhor de sua própria casa e tem que se satisfazer com as escassas notícias do que se passa no 

Inconsciente de sua psique. Freud anunciava o descentramento do Eu e da consciência quanto a reinarem de modo 

absoluto no universo psíquico gerando a terceira ferida narcísica para a espécie humana.  
33 Durante o dia, o caminho que leva à consciência pelo Pcs é barrado para os pensamentos oníricos pela censura 

da resistência, algo que não ocorre à noite durante o sono. Se considerássemos apenas a questão do afrouxamento 

da resistência e a diminuição da censura entre os sistemas Ics e Pcs, os sonhos seriam feitos do material de nossas 

representações e não apresentariam o caráter alucinatório que é o problema que Freud está interessado nesse 

momento. Nestes, a excitação dirige-se para trás, ou seja, em vez de seguir rumo à extremidade motora, ela avança 

em direção à extremidade sensorial até alcançar o sistema da percepção, ou seja, há um processo regressivo. Trata-

se aqui de um modo de funcionamento que não se limita ao sonho, pois na recordação deliberada de algo e em 

outros processos constituintes do pensamento normal também se verifica o movimento regressivo de algum ato 

complexo de representação em direção à matéria-prima dos traços mnêmicos a ele subjacentes. Porém, observa 

Freud, na vigília, esse movimento não vai além das imagens mnêmicas, portanto, não se produz o reavivamento 

alucinatório das imagens perceptuais.  
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A essa afirmativa seguem-se alguns questionamentos feitos por Freud (2020) sobre a 

origem da forma estranha e notável, como ele diz, na qual se expressa essa realização de desejo, 

a origem do material que foi transformado em sonho, as alterações que ocorreram nos 

pensamentos oníricos até que deles tenha surgido o sonho manifesto recordado ao despertar, as 

vias que foram percorridas nessas alterações e até mesmo interrogações sobre a origem das 

peculiaridades que são observadas no sonho como, por exemplo, o fato de poderem ser 

contraditórios. São inquietudes que ele expõe nesse momento inicial. Talvez o sentido de um 

determinado sonho não seja o mesmo em cada sonho, acrescenta ele34. 

Com base nessas considerações, Freud então interroga: “Por que o sonho não diz 

diretamente o que ele significa?” Com essa questão ele introduz sua proposição acerca da 

deformação onírica. Quando a realização de desejos não é imediatamente reconhecida, ou seja, 

está disfarçada, deve haver uma “tendência à defesa contra esse desejo e, devido a essa defesa, 

o desejo só consegue se expressar como deformação.”35 Em alusão ao que se observa na vida 

social, Freud faz aqui uma inusitada articulação entre a deformação psíquica e a dissimulação 

nas relações interpessoais. Diz ele que a cortesia que se pratica todos os dias é, em boa parte, 

uma dissimulação, da mesma forma que “quando interpreto meus sonhos para o leitor, sou 

obrigado a recorrer a este tipo de deformação.” Novamente exaltando a literatura, Freud recorre 

a Goethe, dizendo que o poeta também se queixa de ser forçado a tal deformação, pois “O 

melhor que és capaz de saber, não podes contar aos meninos”, referindo-se a um trecho de 

Fausto, parte I, cena 436 (FREUD, 2020, p. 167-176). 

 
34 Freud considera que se um primeiro sonho foi a realização de um desejo, o outro pode ter sido a realização de 

um temor, uma reflexão ou mesmo uma simples lembrança reproduzida. Haveria outros sonhos de desejos ou 

talvez só existam sonhos de desejo? Muitas vezes, diz ele, e sob diversas condições, encontramos sonhos que só 

podem ser compreendidos como realizações de desejo e que assim se apresentam sem qualquer disfarce. São 

sonhos simples, como os sonhos das crianças pequenas, sem enigmas a decifrar e que claramente diferem de outros 

mais confusos ou exuberantes confirmando a proposição de que o sonho significa efetivamente a realização de 

desejos. Como exemplo, Freud recorre a alguns sonhos de seus filhos que confirmam esta concepção (FREUD, 

2020, p. 155-156, 160-164). 
35 Freud considera que há sonhos com conteúdo desagradável que, em um primeiro momento, não apresentam 

qualquer indicação de realização de desejos como, por exemplo, os sonhos de angústia que nos provocam 

sentimentos de desprazer mantidos até acordarmos, inclusive em crianças. Porém, não é difícil rebater essas 

objeções, diz Freud, pois “[...] nossa teoria não se baseia na apreciação do conteúdo onírico manifesto [...] sim, no 

conteúdo de pensamento que descobrimos por trás do sonho mediante o trabalho interpretativo”. Para ele, 

“devemos contrapor o conteúdo onírico manifesto ao conteúdo onírico latente”. Desta forma, sonhos cujo conteúdo 

manifesto é “penoso” podem, após a interpretação, indicar que são realizações de desejos (FREUD, 2020, 167 -176). 
36 Freud considera ser possível supor que deformação onírica e censura apresentam condições semelhantes e que 

há dois poderes psíquicos que concorrem para a autoria da configuração onírica: o desejo e a censura sobre esse 

desejo obrigando-o a deformar sua expressão. Como resultante dessas considerações, vemos que mesmo os sonhos 

considerados como tendo conteúdo penoso podem ser interpretados como realização de desejos à medida que 

ocorra uma deformação do sonho e o conteúdo considerado como penoso “serve apenas de disfarce para um 

conteúdo desejado.” (FREUD, 2020, p. 178-180). 
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O sonho é, essencialmente, o trabalho que nele se opera, tema ampla e generosamente 

desenvolvido por Freud, ilustrado com vários exemplos de relatos e análises de sonhos diversos, 

em um texto que se estende por quase duzentos e cinquenta páginas que compõem o Capítulo 

VI de A Interpretação dos Sonhos das quais recolheremos os trechos mais significativos no que 

tange à articulação entre linguagem e psicanálise. Aqui se incluem a condensação, o 

deslocamento, a figurabilidade ou representabilidade e a elaboração secundária. São efeitos da 

censura e, ao mesmo tempo, recursos para escapar dela. Freud considera que o sonho é uma 

forma especial de nosso pensamento, possibilitada pelas condições do estado do sono e é o 

trabalho do sonho, no qual se verificam operações de linguagem que permitem explicar sua 

peculiaridade, como abordaremos a seguir. 

Em O Trabalho dos Sonhos, o Capítulo VI de A Interpretação dos Sonhos, Freud (2020) 

aborda a importância dos conteúdos manifesto e latente dos sonhos, denominados por ele como 

conteúdo onírico e pensamento onírico, respectivamente, e as operações que constituem o 

trabalho do sonho fazendo com que os pensamentos latentes sejam transformados em um 

produto manifesto. São duas versões de um mesmo material, como duas linguagens diferentes37.  

O conteúdo manifesto dos sonhos aparece como uma transposição de pensamentos 

latentes oníricos para outra forma de expressão com signos e regras sintáxicas próprias que 

devem ser conhecidas pela comparação do original com a tradução. Dito de outra forma, os 

elementos do sonho são tributários da sintaxe do Inconsciente, não pertencem ao sistema Pré-

 
37 Em suas considerações sobre a interpretação de sonhos, Freud comenta que os leigos recorrem a dois métodos 

para interpretá-los. O primeiro seria a interpretação simbólica, visando o conteúdo onírico como um todo a ser 

substituído por outro que seja compreensível e, em certos aspectos, análogo. Trata-se de um método criticado por 

ele por estar destinado ao fracasso nos sonhos que se mostram confusos, incompreensíveis. Além disso, para que 

tal interpretação ocorresse de modo exitoso, quem a executa deveria ser possuidor de um pensamento engenhoso 

e de uma capacidade de intuição de intensidade tão grande que indicaria a presença de um dom especial e, desta 

forma, tal atividade poderia ser elevada ao nível de um “exercício artístico”. Outro método é baseado no 

entendimento criptográfico pois considera o sonho como uma linguagem cifrada, um código secreto em que cada 

signo é traduzido por outro de significado conhecido segundo uma chave fixa. Algo criticável para ele, caso se 

constitua numa tradução puramente mecânica sem levar em conta a singularidade do sonhador. Para Freud, ambos 

os métodos de interpretação não têm grande valor, pois ele acredita que os sonhos têm significado e que é possível 

ter um procedimento científico para interpretá-los. Diz ele que seu método não é cômodo como o da decifração 

embora dele se aproxime, pois seu método considera não o sonho como um todo, mas, sim, fragmentos de seu 

conteúdo. Freud refere-se aqui à interpretação dos detalhes, uma concepção que considera o sonho como algo 

composto, um conglomerado de formações psíquicas, ressalvando que o mesmo conteúdo onírico pode ocultar 

sentidos diversos para pessoas diferentes em contextos diferentes de vida, em alusão aos escritos de Artemidoro 

de Daldis, em vez de considerar uma chave fixa previamente estruturada como ferramenta única de tradução para 

imagens criptografadas (FREUD, 2020, p. 127-131, 135). Em uma nota acrescentada em 1914, Freud comenta 

sobre Artemidoro de Daldis, nascido provavelmente no início do século II de nossa era e que nos deixou “o tratado 

mais completo e cuidadoso sobre a interpretação dos sonhos” cuja arte interpretativa seria idêntica à magia, o 

princípio da associação. Entretanto, um elemento onírico significaria aquilo que ele lembra ao intérprete, o que 

traz variabilidade e incerteza no processo, pois a cada intérprete os elementos oníricos podem evocar coisas 

distintas. Freud então propõe que sua técnica, embora se assemelhe à antiga, dela difere em um ponto essencial, 

pois atribui o trabalho de interpretação ao próprio sonhador (FREUD, 2020, p. 129). 
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Consciente/Consciente e só surgem a partir de um trabalho de estruturação (GARCIA-ROZA, 

2009). Ou seja, os pensamentos oníricos, latentes, tornam-se compreensíveis à medida que deles 

se tem conhecimento em uma operação que se vale da linguagem.  

O sonho manifesto, para Freud, é como uma pictografia cujos signos devem ser 

transpostos para a linguagem dos pensamentos oníricos latentes. Entretanto, assinala ele, ler 

esses signos segundo seu valor como imagem e, não, como relação semiótica seria um 

equívoco. Como exemplo ele traz um enigma pictórico (rébus) hipotético: uma casa com um 

barco no telhado depois uma letra e uma figura acéfala que corre. O conjunto dessas imagens é 

enigmático e absurdo, sem sentido. Entretanto, se substituirmos cada imagem isoladamente por 

uma sílaba ou uma alguma palavra que esteja sendo representada pela imagem sonhada, o 

resultado pode fazer sentido.  

Freud ressalta aqui que as tentativas para resolver os problemas do sonho no que tange 

à sua interpretação baseavam-se em seu conteúdo manifesto, resultado da memória. Para a 

psicanálise, porém “um novo material psíquico se insere entre o conteúdo (manifesto) do sonho 

e os resultados de nossa observação: o conteúdo latente do sonho [...] obtido por meio de nosso 

procedimento” e é com base nele que se desenvolve a solução do sonho. A tarefa então é 

pesquisar as relações entre o manifesto e o latente no sonho e examinar quais seriam os 

processos que levaram à transformação deste naquele, ou seja, como se executa o trabalho do 

sonho (FREUD, 2020, p. 318-319). O sonho narrado traz a deformação que se fez necessária 

para proteger o sonhador das inquietudes dos desejos que povoam seu Inconsciente. Se os 

sonhos são a via régia para o Inconsciente, como ele considerava, justifica-se aqui o valor da 

interpretação desde que esta seja proveniente do próprio sonhador, pois ele é quem tem sua 

própria sintaxe psíquica a sustentar a singularidade de sua experiência. 

 

4.6.2 As condensações em Irma e os deslocamentos em Safo 

 

No que tange ao trabalho do sonho, iniciamos com a condensação que é o processo em 

que uma representação única decorre de várias cadeias associativas, não se limitando ao sonho 

e podendo ocorrer nos chistes, lapsos e esquecimentos de palavras. Em relação ao volume e à 

riqueza dos pensamentos oníricos, pode-se considerar que “o sonho é conciso, pobre e lacônico. 

O sonho narrado ao despertar é apenas um resíduo do trabalho do sonho. O registro do sonho 
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ocupa meia página; a análise, que contém os pensamentos oníricos, exige um espaço seis, oito, 

doze vezes maior.”38 (FREUD, 2020, p. 319).  

Os elementos do sonho são determinados várias vezes pelos pensamentos oníricos e 

também, cada pensamento onírico é representado por vários elementos. Pela via da associação, 

um elemento do sonho se articula com vários outros. Os pensamentos oníricos são, em conjunto, 

submetidos a uma certa elaboração, de tal forma que os elementos com maior e melhor 

sustentação se destacam para entrar no conteúdo do sonho. Dito de outra maneira, os elementos 

do sonho são provenientes de toda a massa de pensamentos oníricos de tal forma que cada 

elemento parece ser multiplamente determinado em relação aos pensamentos oníricos (FREUD, 

2020). 

Freud (2020) refere-se aqui então a um próprio sonho seu com Irma, uma de suas 

pacientes39. Ele mesmo interpreta seu sonho considerando que a principal figura é a própria 

Irma que aparece no sonho com os traços físicos que tem na vida real, ou seja, ela representa a 

si mesma. Porém, sua posição na cena o remete à lembrança de uma outra mulher que ele 

gostaria que ali estivesse. Além disso, como Irma, no sonho, apresenta uma placa diftérica na 

garganta, ele faz a associação com sua preocupação com sua filha mais velha que, por sua vez, 

ele associa por vínculo nominal com uma paciente que havia morrido por intoxicação. Ainda 

nesse sonho, Irma transforma seu caráter - sem transformar sua aparência física adulta -, 

tornando-se uma das crianças que ele havia examinado em um hospital infantil e ele atribui à 

sua própria filha pequena a intermediação dessa transição. Ainda no sonho, Irma se recusa a 

abrir a boca e ele associa essa imagem à de outra mulher que ele havia examinado e, também, 

 
38 Os pensamentos oníricos narrados são o resultado de uma enorme compressão e não representam o material 

completo, permitindo supor que o processo de interpretação nunca estará concluído. Com o processo continuado 

de interpretação, novos pensamentos oníricos são revelados. A condensação decorre do fato de o conteúdo latente 

do sonho ser mais vasto que o manifesto e pode se dar de três maneiras: a) omissão de alguns elementos do 

conteúdo latente; b) manifestação de apenas um fragmento de alguns complexos do conteúdo latente; c) 

combinação de vários elementos do conteúdo latente em um único elemento no sonho manifesto (GARCIA-

ROZA, 2009, p. 66-69; LAPLANCHE, 2001, p. 511-512). 
39 Freud relata seu sonho ocorrido na noite de 23 para 4 de julho de 1895. Ele estava em um salão recebendo 

convidados e, entre eles, Irma, uma paciente que ele havia tratado psicanaliticamente. Era uma jovem senhora, diz 

Freud, que mantinha uma amizade próxima comigo e com meus familiares o que pode acarretar várias inquietações 

para o médico, em especial para o psicoterapeuta, ele acrescenta. Em seu sonho, nesse evento, ao encontrá-la, ele 

se aproxima e, em resposta a uma carta que ele havia recebido dela ele lhe diz :“Se ainda sente dores, é 

exclusivamente culpa sua”. E ela responde que sente dores na garganta, no estômago e no ventre que a sufocam. 

Ele a leva para uma janela e examina sua garganta. Ela resiste, mas, ao abrir a boca, ele encontra sinais que lhe 

sugerem uma infecção que, mais tarde, ao analisar seu sonho, ele atribui à difteria que sua filha mais velha teria 

tido dois anos antes. O sonho segue e ele encontra um amigo seu que recentemente havia aplicado em Irma “uma 

injeção com um preparado de propil, propileno... ácido propiônico... trimetilamina (“vejo essa fórmula em negrito 

diante dos meus olhos”). Propileu é uma porta monumental que serve como entrada para a Acrópole, em Atenas e 

também encontrada em outras cidades europeias, como pode ser visto no Portão de Brandemburgo, na Alemanha 

(FREUD, 2020, p. 139). 
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à sua própria esposa. A Irma do sonho de Freud representa, portanto, várias pessoas 

comprimidas pelo trabalho de condensação em apenas uma. 

A seguir, Freud (2020) aborda o processo do deslocamento que pode ocorrer em todas 

as formações do inconsciente além do sonho sendo que, neste, elementos mais importantes do 

conteúdo latente são representados por pormenores recentes ou antigos, sobre os quais já havia 

ocorrido um deslocamento na infância. Aqui, representações indiferentes, suscetíveis de se 

integrarem em contextos associativos muito afastados do conflito defensivo, são privilegiadas.  

Esse processo opera por dois mecanismos: a) substituição de um elemento latente por 

outro mais distante ao qual se relaciona apenas por alusão; b) mudança da importância atribuída 

a um determinado elemento para outro de menor importância (GARCIA-ROZA, 2009; 

LAPLANCHE, 2001). 

O conteúdo essencial dos pensamentos oníricos não precisa necessariamente estar 

representado no sonho. Este pode ter sua linguagem ordenada em torno de outros elementos 

como eixo central. Como ilustração, Freud remete aqui a um sonho narrado por um paciente 

seu em tratamento por claustrofobia e que, ao interpretá-lo, Freud associou ao romance Safo de 

Alphonse Daudet40. Para Freud, trata-se de um sonho cujo centro está ao redor do subir e descer, 

estar em baixo ou estar em cima. Freud aqui faz uma alusão ao que ele entende como riscos 

decorrentes das relações sexuais com pessoas pertencentes a classes sociais inferiores, em 

referência ao romance de Daudet que lhe ocorreu. Trata-se então de um deslocamento, pois 

refere-se a uma representação que, dentre várias, foi destacada e adquiriu importância especial 

para a consciência. Para Freud, a impressão inicial é de que a intensidade psíquica das várias 

representações não importa no processo de escolha para entrada no sonho. O que valeria aqui é 

 
40 Freud apresenta o relato feito por seu paciente no qual ele se vê em uma estalagem onde está sendo apresentada 

uma peça de teatro, uma cena na qual o paciente ora é a plateia, ora é ator e, ao final, é preciso trocar de roupa para 

voltar para a cidade. Uma parte dos funcionários vai para os aposentos no térreo e a outra para o primeiro andar, 

o que instaura uma briga entre os dois grupos, pois os de baixo ainda não estão prontos e os de cima não podem 

descer. Seu irmão está no andar de cima e ele está embaixo, irritado, pela pressa de seu irmão. Em seguida ele está 

andando sozinho, subindo a rua em direção à cidade e seus passos são tão pesados e exaustivos que ele não 

consegue sair do lugar. Um senhor mais velho então se aproxima dele e fala mal do rei da Itália. Após alcançar o 

cume da colina, ele anda com mais facilidade. A partir daí Freud vai tecendo seus comentários. Diz ele que a parte 

do conteúdo que descreve a dificuldade na subida, tonando-se mais fácil no auge o lembrou “da magistral 

introdução de Safo de Alphonse Daudet [...] Nela, um jovem sobe as escadas carregando sua amante, no início 

com grande facilidade; quanto mais ele sobe, mais ela pesa em seus braços”. Freud considera que essa cena é 

exemplar para o transcurso da relação “que Daudet utiliza como advertência para que os jovens não desperdicem 

uma inclinação séria com garotas de procedência inferior e passado duvidoso” e que o simbolismo funciona quando 

o que se acredita ser leve se revela um grande fardo com a ressalva que em Safo há o inverso do que se passa no 

sonho pois, neste, a subida era difícil no começo e fácil no final (FREUD, 2020, p. 326). No romance de Daudet, 

um jovem provinciano do sul da França, Jean Gaussin, vai para Paris e lá conhece Safo, uma mulher encantadora 

que havia sido amante de vários artistas. Ambos se envolvem em uma relação conflituosa que contrapõe o 

moralismo rural e a boemia urbana, mesclando amor e sexo. Safo retrata uma mulher independente, disposta a sair 

do inferno no qual a sociedade a havia colocado e busca viver sua independência. 
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o que está contido nele diversas vezes. Ou seja, as representações nos pensamentos oníricos 

mais importantes devem também ser as que neles retornam com maior frequência já que os 

pensamentos oníricos irradiam-se delas.  

Estas observações remetem Freud ao conceito de sobredeterminação do conteúdo do 

sonho. Assim, haveria um verdadeiro léxico psíquico no sujeito que, com sua singularidade 

própria, “despoja a intensidade dos elementos de alto valor psíquico”. Por meio da 

sobredeterminação são criados novos valores a partir de elementos de valor psíquico inferior 

que, então, conseguem chegar ao sonho. Sendo assim, houve uma “transferência e 

deslocamento das intensidades psíquicas dos elementos” conduzindo à diferença entre o 

conteúdo do sonho e os pensamentos oníricos. Para Freud, esta é a parte essencial do trabalho 

do sonho: o deslocamento. Desta forma, o conteúdo do sonho não mais se parece com o núcleo 

dos pensamentos oníricos, ou seja, “o sonho apenas reproduz uma deformação do desejo onírico 

no Inconsciente”. Tomados em conjunto, o deslocamento e a condensação do sonho são “os 

dois mestres artesãos a cuja atividade podemos atribuir essencialmente a forma do sonho.” 

(FREUD, 2020, p. 347-350). 

 

4.6.3 Palavra, representabilidade, associações e elaboração secundária 

 

A figurabilidade ou representabilidade é a condição à qual estão submetidos os 

pensamentos do sonho que sofrem seleção e transformação, tornando-os aptos a serem 

representados em imagens, sobretudo visuais41.  

Em Consideração pela Representabilidade no Capítulo VI de A Interpretação dos 

Sonhos, Freud (2020) inicia resgatando alguns conceitos já apresentados sobre a condensação, 

no que tange à compressão do material psíquico e o deslocamento, no que se refere à questão 

do valor psíquico desse material, como já comentado. Agora ele aborda a representabilidade 

como sendo um outro tipo de deslocamento que se manifesta numa troca da expressão verbal 

do pensamento. Tanto no deslocamento inicialmente apresentado como nesse outro tipo de 

deslocamento, ele se dá ao longo de uma cadeia de associações, sendo que o mesmo processo 

ocorre em diferentes esferas psíquicas e o resultado é que um elemento é substituído por outro. 

No caso desse outro tipo de deslocamento, entretanto, um elemento troca sua formulação verbal 

 
41 Tal transformação não se dá com todos os pensamentos oníricos e alguns deles surgem no sonho manifesto como 

pensamentos mesmo. O sonho é o substituto da cena infantil modificada para algo recente e como esta cena não 

consegue se realizar novamente tem que se contentar em reaparecer sob a forma de um sonho (GARCIA-ROZA, 

2009, p. 66-69; LAPLANCHE, 2001, p. 511-512). 
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por outra. Freud comenta então que o deslocamento geralmente ocorre de tal forma que “uma 

expressão abstrata e descolorida do pensamento onírico seja trocada por uma concreta e 

figurativa [...] O figurativo é representável para o sonho.” (FREUD, 2020, p. 382-384). 

Com base no exposto acima, quando o pensamento onírico, que não é utilizável no que 

tange à sua expressão abstrata, sofre a transformação para uma linguagem figurativa, são 

estabelecidos mais facilmente entre essa nova expressão e o material onírico restante os pontos 

de contato e as identidades de que o trabalho do sonho necessita. Freud está aqui abordando a 

transformação verbal dos pensamentos (FREUD, 2020). 

Para Freud, é possível fazer uma analogia entre a transformação verbal dos pensamentos 

e o trabalho do poeta ao fazer um poema em rimas. Diz ele que o segundo verso rimado requer 

duas condições: expressar o sentido que lhe cabe e sua expressão tem que buscar a consonância 

com o primeiro verso. Para ele, os jogos de palavras são aproveitados no trabalho do sonho e 

“não devemos nos surpreender com o papel que cabe à palavra na formação do sonho. A 

palavra, como ponto nodal de representações múltiplas é como que predestinada à 

ambiguidade.” A troca de duas palavras inequívocas por uma ambígua, diz ele, resulta em 

equívocos e “a substituição de uma expressão cotidiana e sóbria por uma expressão figurativa 

dificulta a compreensão, principalmente porque o sonho nunca diz se os elementos apresentados 

devem ser interpretados no sentido literal ou figurado.” (FREUD, 2020, p. 382-384). 

Freud inicia essa última parte dos mecanismos presentes no trabalho do sonho 

lembrando que há casos em que nos admiramos, nos irritamos ou nos revoltamos contra uma 

parte do conteúdo do próprio sonho e ele considera que esses impulsos críticos não se voltam 

contra o sonho mas, sim, revelam partes do material do sonho que foram tomadas e usadas de 

modo conveniente. Entretanto, há situações nas quais para determinado conteúdo não se 

consegue achar seu correlato no material do sonho, o que conduz à crítica: “Isso é apenas um 

sonho?”, não raramente interrogada no próprio sonho. Freud aqui propõe que esse pensamento, 

durante o próprio sonho, tem o mesmo propósito quando a bela Helena, personagem de 

Offenbach, na opereta La Belle Hélène pretende “minimizar a importância do que acabou de 

viver e tornar suportável o que virá”. Trata-se de fazer adormecer certa instância que em um 

determinado momento “teria toda razão para se agitar e proibir a continuação do sonho.42” 

(FREUD, 2020, p. 536-541). 

 
42 Freud considera que a crítica, nomeada por ele como desdenhosa, aparece no sonho quando a censura, que nunca 

adormece completamente, se sente surpreendida pelo tanto do sonho que já teria sido autorizado. Seria então tarde 

demais para reprimir o sonho e a censura recorre a essa observação para dar conta da angústia ou da sensação 

penosa que o sonho desperta. Entretanto, a instância que censura não se limita a impor restrições ou omissões ao 

conteúdo do sonho, pois também providencia interpolações para ligar partes do conteúdo do sonho criando nexo 
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Para que se processe a elaboração secundária se faz necessária a escolha do material 

psíquico já formado nos pensamentos oníricos, ou seja, a escolha de construções já prontas às 

quais Freud denomina fantasia, cujo análogo na vida de vigília é o devaneio. Correlacionando 

com a clínica, Freud considera que essas fantasias ou devaneios são as etapas prévias dos 

sintomas histéricos. Dito de outra forma, os sintomas histéricos não se ligam às lembranças em 

si, mas, sim, às fantasias construídas a partir das lembranças (FREUD, 2020). 

A elaboração secundária é a remodelação do sonho para ser narrado como uma história 

coerente e compreensível, preenchendo lacunas, remanejando elementos, realizando uma 

escolha entre eles, fazendo acréscimos e incidindo em produtos já elaborados pelos outros 

mecanismos. Ela ocorre desde o início do sonho e é melhor vista quando o sonhador se 

aproxima do estado de vigília e, também, quando ele relata o sonho. O sonho é o trabalho que 

nele se realiza. O que se interpreta não é o sonho sonhado, mas seu relato. Destaca-se, portanto, 

que a interpretação ocorre ao nível da linguagem e não das imagens narradas. O que se oferece 

à interpretação são enunciados a substituir por outros mais primitivos, ocultos, que expressam 

o desejo do sonhador (GARCIA-ROZA, 2009; LAPLANCHE, 2001). 

 

4.7 A partir de 1900, a sutil riqueza das falhas de linguagem 

 

Para Freud, considerações acerca da linguagem sempre receberam cuidadosa atenção. 

Trata-se de uma área de interesse que o acompanhou desde seus textos iniciais, ainda pré-

psicanalíticos quando, por exemplo, ele escreve sobre as afasias em 1891 e sobre a 

neurofisiologia substanciando os processos de funcionamento do aparelho psíquico no Projeto 

de 1895, acima já comentados. No que tange ao desenvolvimento da psicopatologia 

psicanalítica, como seria de se esperar, a relevância da palavra na operação psíquica se faz 

presente. Sua atenção para esse fato foi especialmente mobilizada, de modo emblemático, no 

episódio ocorrido com Anna O.43 cujo caso foi publicado em 1893. Tratava-se de uma paciente 

que Freud acompanhou em um momento de seu percurso no qual estava interessado na hipnose 

 
entre fragmentos além de prover acréscimos a ele. O que caracteriza essa parte do trabalho do sonho é sua 

tendência. Trata-se de uma função que age de forma semelhante à que o poeta maldosamente atribui aos filósofos: 

“com seus retalhos e remendos ele tapa os buracos no edifício do sonho”. Desse processo resulta que o sonho deixa 

de parecer absurdo e assume a forma de uma experiência compreensível, sem deixar de considerar que nem sempre 

esse trabalho é bem-sucedido (FREUD, 2020, p. 536-541). 
43 Anna O. foi o pseudônimo atribuído a Berta Pappenheim, paciente de Josef Breuer e que teve seu relato clínico 

publicado em 1893 em Estudos sobre a histeria, escrito em conjunto com Freud (2016a), ou seja, entre o estudo 

sobre as afasias datado de 1891 e o Projeto, datado de 1895. Anna O. apresentava manifestações sugestivas de 

histeria, tema do interesse de Freud desde 1885 quando havia permanecido alguns meses trabalhando no Hôpital 

de la Salpêtrière, em Paris, com Jean-Martin Charcot, médico com atuação destacada na época na área de 

neurologia.  
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como recurso terapêutico que se apoiava na palavra articulando o espaço entre o psicanalista e 

o paciente. Entretanto, em determinado momento do atendimento de Anna O., Freud percebe 

que “[...] mesmo na hipnose, nem sempre era fácil movê-la a se expressar, procedimento para 

o qual ela mesma havia inventado o nome de talking cure (cura pela fala) e o humorístico 

chimney sweeping (limpeza de chaminé).” (FREUD, 2016a, p. 53). 

A psicanálise surgiu a partir da sagacidade de Freud em suas observações clínicas e 

Anna O. lhe ensinou que a palavra poderia acarretar um efeito transformador no sofrimento 

psíquico ainda que, pela hipnose, os efeitos esperados por ele nem sempre fossem alcançados 

ou tampouco duradouros. Ao mover-se da hipnose para a técnica da associação livre como 

recurso terapêutico, Freud preservou o valor da palavra, confirmando a importância da 

linguagem no nascimento da psicanálise.  

A partir de 1900, um novo e importante elemento - o Inconsciente freudiano - foi 

incluído no jogo das palavras que articulam a linguagem e potencialmente estabelecem uma via 

de acesso ao que escapa dos enunciados da razão. Nos quase quarenta anos que se seguiram à 

publicação de A Interpretação dos Sonhos, muitos dos trabalhos redigidos por ele referem-se 

explicitamente a questões que abordam a palavra e a linguagem no contexto psíquico. Vamos 

então revisitar alguns marcos desse trajeto de quase quatro décadas, iniciado logo após a 

publicação de A Interpretação dos Sonhos, até o final de seu percurso.  

Em realidade, uma importante observação feita por Freud quanto aos atos de linguagem, 

é um pouco anterior a 1900, e está na carta enviada a Fliess em 26 de agosto de 1898 (MASSON, 

1986). Refere-se ele ao modo como um nome às vezes escapa e em seu lugar surgem substitutos 

diversos. Trata-se aqui, portanto, de um ato falho de linguagem. Um mês depois, em outra carta 

enviada ao mesmo destinatário ele comunica outro exemplo acerca dos equívocos da 

linguagem: o esquecimento e a troca de nomes envolvendo o nome de Signorelli, pintor de 

afrescos, cujas obras podiam ser visitadas em Orvieto e que Freud não consegue lembrar. Trata-

se do episódio posteriormente narrado em O esquecimento de nomes próprios, primeiro capítulo 

de Psicopatologia da vida cotidiana, publicado em 1901, apenas um ano após A Interpretação 

dos Sonhos.  

Nesse episódio, ocorrido em uma conversa durante uma viagem de trem com um outro 

passageiro, os nomes próprios Bósnia e Herzegovina, além de Herr foram implicados na 

substituição do nome Signorelli - que ele não consegue lembrar - pelos nomes Botticelli e 

Boltraffio. Conexões estabelecidas posteriormente por Freud analisando o ocorrido incluíram 

considerações acerca da importância atribuída pelos homens turcos ao desempenho sexual e a 

referência ao óbito de um paciente que ele acompanhava. Tratava-se de um homem que, 



160 
 

desesperado face a uma impotência sexual incurável, havia cometido suicídio, episódio do qual 

Freud havia sido informado semanas antes quando, em viagem, passava na estação de Trafói, 

justificando então o surgimento do nome Boltraffio na conversa com seu interlocutor, atestando 

a presença inconsciente desse fato em sua psique. A necessidade inconsciente de evitar o 

desprazer que seria promovido pela recordação desse episódio profissional teria levado Freud 

a evitar associações que o conduzissem ao tema englobando morte e sexualidade despertado 

pelo conhecimento do suicídio de seu paciente (FREUD, 2018). 

Freud considerava que os atos falhos, assim como os sonhos, lhe permitiam ampliar para 

a vida psíquica normal as descobertas que havia feito no âmbito das neuroses. Para ele, certas 

insuficiências das atividades psíquicas assim como funções que parecem desprovidas de 

intenção revelam-se, quando investigadas psicanaliticamente, bem-motivadas e determinadas 

por motivos desconhecidos para a consciência. Nessa condição poderiam ser incluídos os atos 

falhos, dependendo de algumas condições como, por exemplo, se promoverem perturbações 

momentâneas e temporárias sem que notemos de imediato suas motivações. Dito de outra 

forma, os atos falhos têm uma motivação oculta que pode se tornar revelada com o recurso da 

psicanálise. Assim, Freud confirmava sua proposição acerca do papel do determinismo nos 

eventos psíquicos, isto é, pelo exame dos atos falhos seria possível descobrir os diversos 

determinantes psíquicos de cada um dos detalhes dos processos na psique, como descreve ele 

no último capítulo de Psicopatologia da vida cotidiana (FREUD, 2018). 

Logo após, em 1905, Freud (2017) lança sua obra O chiste e sua relação com o 

inconsciente. Nesse texto, ele inicia dizendo que, tendo em vista seu papel em nossa vida 

psíquica, a ocorrência dos chistes merece mais atenção do que a já empregada pelos filósofos. 

Os critérios por eles considerados, diz Freud, como a relação existente entre o conteúdo do 

pensamento, o juízo lúdico, as diferenças que se aproximam, as representações que contrastam 

entre si, o sentido de estupefação e aclaramento, assim como o desvelamento de algo que esteja 

escondido e o tipo específico de brevidade não devem ser desprezados. Entretanto, diz ele, falta 

a compreensão da conexão que deveria se pressupor entre esses aspectos e, também, esclarecer 

se o chiste deve satisfazer a todas essas condições ou a apenas algumas delas (FREUD, 2017). 

Com base nessas observações acerca dos chistes, ele propõe recorrer a um material novo 

para alcançar conclusões a partir de uma base mais ampla. Após discorrer longamente sobre a 

técnica e as tendências do chiste, ele parte para explorar o mecanismo de prazer e a psicogênese 

do chiste, considerando como ponto de partida o conhecimento das fontes de onde brota e como 

brota o prazer específico que o chiste proporciona. Para ele, antes de todo chiste há algo que 

pode ser designado como um jogo ou gracejo. O jogo, ele diz, “aparece na criança quando ela 
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aprende a usar palavras e juntar pensamentos”, aqui considerados como o primeiro estágio do 

chiste. Surge então o segundo estágio do chiste: o gracejo que visa tanto o ganho de prazer 

presente no estágio anterior como o silenciamento da objeção crítica (FREUD, 2017). A partir 

daí, no capítulo seguinte, Freud aborda a interessante questão acerca do chiste como um 

processo social no qual ressalta que o trabalho do chiste não é algo disponível para todos, mas, 

sim, para os espirituosos em alusão a uma capacidade peculiar que também pode ser vista como 

sendo uma certa engenhosidade. Desta forma, o chiste poderia ser considerado como um dito 

espirituoso que produz um efeito de humor que permite uma suspensão temporária do recalque, 

porém não se trataria de algo cômico. 

Ainda sobre o chiste, Freud (2017) faz considerações importantes acerca de sua relação 

com o sonho e o Inconsciente. Ele está se referindo aqui aos processos de condensação, 

deslocamento, representação indireta, representação por absurdo e pelo oposto, que já haviam 

sido apontados por ele no início desse texto e que mostram acentuada concordância com os 

processos de trabalho do sonho sugerindo, portanto, que há elementos comuns a ambos. Para 

ele, o chiste se destaca por conter a natureza de algo que nos ocorre involuntariamente, pois no 

momento imediatamente anterior à sua manifestação ainda não sabemos o que irá se passar. É 

como se na formação do chiste abandonássemos momentaneamente um curso de pensamento 

que então emerge do Inconsciente. Os chistes não estão à disposição da nossa memória quando 

os queremos. Por vezes eles surgem involuntariamente em determinados momentos do nosso 

curso de pensamento quando sua aparição se mostra incompreensível, apontando para sua 

origem como sendo no Inconsciente. (FREUD, 2017). 

A articulação entre linguagem e psicanálise é abordada por Freud de modo direto, pouco 

tempo após sua publicação sobre os chistes. Em um texto breve, O sentido antitético das 

palavras, publicado em 1910, ele resgata para o centro da discussão o trabalho do linguista Karl 

Abel, publicado em 1884, no qual se examinam determinadas características de línguas da 

antiguidade, como a egípcia, na qual se verificam estruturas bastante peculiares, por exemplo, 

o sentido antitético de algumas palavras44 (FREUD, 2016b). 

 
44 Com base nas observações de Abel, Freud faz articulações importantes com suas próprias concepções sobre o 

sonho. Abel comenta que na língua egípcia há um número considerável de palavras com dois sentidos, um em 

oposição ao outro como se, por exemplo, a palavra forte, em alemão, significasse - ao mesmo tempo - forte e fraco. 

Abel descarta explicações para esses casos de significado antitético em determinadas palavras que recorressem a 

justificativas decorrentes de possível homofonia ou baixo desenvolvimento intelectual do povo egípcio. Outro 

aspecto curioso do léxico egípcio refere-se ao fato de haver palavras nas quais dois vocábulos de significados 

opostos eram reunidos em uma mesma composição, porém prevalecia o significado de um desses dois componentes 

como, por exemplo, velhojovem ou longeperto, vocábulos reunindo dois componentes com contradições 

conceituais, mas que significavam apenas um deles, por exemplo, jovem ou perto, respectivamente. Freud então 

examina como esta questão se resolvia na comunicação, ou seja, como o egípcio primevo faria seu interlocutor 

entender qual dos componentes desses vocábulos híbridos estavam sendo comunicados. Na escrita, diz ele, isso se 
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Com base nos estudos de Abel, Freud tece considerações acerca do trabalho do sonho 

no qual opostos podem ser expressos com um só meio de representação e sugere que essa 

tendência do trabalho do sonho coincide com essas peculiaridades de línguas antigas. Ainda em 

referência a elas, Freud lembra que o trabalho do sonho frequentemente recorre à inversão de 

seu material figurativo - ou seja, imagens, não letras - com diferentes propósitos. Para ele, essas 

conexões parecem confirmar sua proposição acerca da expressão de pensamentos no sonho 

como algo decorrente de um trabalho regressivo, arcaico. Desta forma, se conhecêssemos mais 

a evolução da linguagem, poderíamos tanto entender melhor como traduzir mais facilmente a 

linguagem dos sonhos (FREUD, 2016b). 

A tese freudiana acerca do interesse da psicanálise para a ciência da linguagem é 

desenvolvida por ele em um texto publicado em 1913, portanto, logo após o manuscrito que 

investigou o sentido antitético das palavras. Trata-se de um capítulo integrante da publicação 

O interesse científico da psicanálise no qual ele a aproxima de saberes diversos como filosofia, 

biologia, história da civilização, estética, sociologia, além da articulação com a linguagem. 

Nesse texto, Freud (2015c) propõe ultrapassar o sentido usual da palavra solicitando que os 

estudiosos da linguagem se interessassem pelo tema. Ele sugere que, por linguagem, deve-se 

entender aqui não somente a expressão de pensamentos em palavras, mas que devem ser 

consideradas, também, a linguagem dos gestos e toda outra forma de manifestação da atividade 

psíquica como, por exemplo, a escrita. Prossegue ele lembrando que as interpretações feitas 

pela psicanálise são como traduções de um modo de expressão inicialmente desconhecido para 

nós em direção a um outro modo de expressão que seja familiar ao nosso pensamento. 

Nesse texto sobre o interesse científico da psicanálise ele elabora alguns comentários 

acerca dos símbolos frequentemente utilizados na linguagem onírica e que por vezes podem 

indicar semelhanças evidentes e, em outras ocasiões, podem talvez estar articulados com etapas 

mais antigas da evolução da linguagem. Freud (2015c, p. 345) assinala nesse texto que, se 

levarmos em consideração que os meios de representação no sonho são principalmente imagens 

e não palavras, a interpretação dos sonhos poderia se assemelhar à “decifração de uma velha 

escrita pictográfica como os hieróglifos egípcios” lembrando que, em ambos os casos, alguns 

elementos estariam ali não para serem interpretados, mas, sim, para assegurar a compreensão 

 
resolvia com símbolos determinativos que, colocados após os símbolos alfabéticos, indicavam o sentido a ser 

considerado. No que tange à língua falada, gestos eram usados para indicar o sentido desejado. Na evolução 

linguística essa ambiguidade desapareceu alcançando-se então o caráter unívoco do vocabulário moderno. Outra 

característica do idioma egípcio refere-se a palavras que podem inverter o som e o sentido. Por exemplo, diz Freud, 

se estivéssemos abordando o fenômeno no idioma alemão seria o caso de gut [bom] que poderia significar bom ou 

mau e, além disso, poderia soar tanto gut como tug, como inversões fonéticas (FREUD, 2016b, 302-312). 
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de outros elementos. Para ele, “a polissemia de vários elementos do sonho tem sua contrapartida 

nesses velhos sistemas de escrita.” 

Quinze anos separam as publicações A Interpretação dos sonhos e O Inconsciente. 

Neste texto, Freud (2015d) retoma o conceito de representação e sua articulação com a palavra, 

tema que ele já havia sido abordado em 1891, em seu manuscrito sobre as afasias. Naquela 

ocasião, como já comentamos aqui, ele considerava a palavra como a unidade funcional da 

linguagem, uma representação complexa que se apresenta como um composto de elementos 

acústicos, visuais e cinestésicos. Assim, a representação da palavra seria constituída por quatro 

elementos ou imagens: “do som, do visual das letras, do movimento da fala e do movimento da 

escrita” (FREUD, 2015d, p. 97). Em 1915, portanto, ele retoma o tema da representação já em 

articulação com as instâncias psíquicas Inconsciente e Pré-Consciente/Consciente que ainda 

não haviam sido estabelecidas em 1891.  

No último capítulo de O Inconsciente, para abordar o tema da representação, ele o faz 

articulando com dados de uma paciente portadora de um quadro de esquizofrenia em estado 

incipiente45. A partir das verificações clínicas, Freud observa que as frases ininteligíveis da 

paciente contêm equivalentes das frases em linguagem compreensível e, ao mesmo tempo, 

esclarece a gênese da formação de palavras na esquizofrenia. Nessa condição clínica, prossegue 

ele, as palavras são submetidas ao mesmo processo - processo psíquico primário - que forma as 

imagens oníricas a partir dos pensamentos oníricos latentes. Trata-se aqui do processo de 

condensação e deslocamento de investimentos entre imagens. Este processo pode ir tão longe 

que uma única palavra assume a representação de toda uma cadeia de pensamentos, desde que 

se torne apta para isso mediante múltiplas relações estabelecidas (FREUD, 2015d). Na 

esquizofrenia, diz Freud, a referência à palavra predomina sobre a referência à coisa. Nessas 

situações, entretanto, os investimentos objetais são abandonados. Portanto, o que se mantém 

nestes casos é o investimento nas representações verbais dos objetos. Desta forma, ele conclui, 

o que poderia ser chamado de representação consciente de objeto deve ser decomposto em 

representação da palavra e representação da coisa, consistindo no investimento das imagens 

mnêmicas diretas das coisas ou de seus traços mnêmicos distantes, derivados das referidas 

imagens (FREUD, 2015d). 

 
45 As observações sobre a paciente com as quais Freud trabalha haviam sido disponibilizadas para ele pelo Dr. 

Victor Tausk, médico de Viena. Tal paciente, atendida após brigar com seu namorado, dizia que “os olhos não 

estão direitos, estão virados” e ela mesmo explicava que “ela não o compreende, ele parece diferente a cada vez, 

é um hipócrita, um virador de olhos, ele virou os olhos dela, agora ela tem os olhos virados, não são mais seus 

olhos, agora ela vê o mundo com outros olhos”. Freud aponta aqui “a relação com o órgão (o olho) se arvora em 

representação de todo o conteúdo [...] um traço hipocondríaco [...] linguagem do órgão.” (FREUD, 2015d, p. 141). 
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Com base nesse entendimento, ele considera que a representação consciente abrangeria 

a representação da coisa mais a da palavra correspondente, e a representação inconsciente seria 

apenas a representação da coisa. O sistema Inconsciente conteria os investimentos de coisas 

dos objetos, considerados por Freud como os primeiros investimentos objetais propriamente 

ditos. O sistema Pré-Consciente surgiria quando essa representação da coisa fosse 

sobreinvestida mediante a ligação com as representações verbais que lhe corresponderiam. Ele 

aqui propõe então que seriam esses sobreinvestimentos os que estabeleceriam a mais alta 

organização psíquica e possibilitariam a substituição do processo primário pelo secundário que 

é dominante no Pré-Consciente (FREUD, 2015d). Trata-se de um tema que, em realidade, ele 

já havia considerado em 1895, no Projeto, antes mesmo do estabelecimento da noção de 

instâncias psíquicas. 

Quinze anos após a publicação de Psicopatologia da vida cotidiana, em 1901, Freud 

(2015e) faz uma série de palestras para médicos e leigos, proferidas em dois semestres, nas 

temporadas de inverno de 1916 e 191746. Nas Conferências de 1916 ele aborda o tema dos atos 

falhos e fala sobre os lapsos de leitura, de audição e de memória assim como do extravio de 

objetos além de episódios de equívocos de caráter temporário sobre determinados assuntos. Diz 

ele que são episódios fugazes e sem grande relevância prática para o cotidiano das pessoas, 

exceto para extravios ou perdas de objetos que não são achados posteriormente.  

O aspecto mais importante desses episódios, porém, é que possuem um sentido, pois 

resultam da interferência mútua de duas intenções diversas, das quais uma sofreu perturbação 

e a outra é a perturbadora. A tendência perturbadora pode ser conhecida e ter sido sentida por 

aquele que comete o lapso antes mesmo de sua ocorrência ou, então, pode ser reconhecida pelo 

falante como sendo sua a tendência perturbadora, porém, afirmando desconhecer que ela já 

estava ativamente presente antes da ocorrência do lapso em questão (FREUD, 2015e). Haveria 

ainda um terceiro grupo no qual a interpretação atribuída à tendência perturbadora é rejeitada 

pelo falante que “contesta abrigá-la em si mesmo anteriormente ao lapso”, além de afirmar que 

ela lhe é totalmente estranha. O que une os três grupos distintos é a repressão da intenção de 

dizer algo, condição imprescindível para a ocorrência do lapso. Atos falhos, conclui Freud, são 

 
46 Tais palestras foram reunidas em 1917 em uma publicação denominada Conferências Introdutórias à 

Psicanálise. No prefácio à edição hebraica de 1930, ele comenta que, quando proferidas, tais palestras retratavam 

o estado do conhecimento à época e que, mais de dez anos após, a teoria psicanalítica progrediu e novos 

conhecimentos foram adicionados, tornando tais conferências incompletas - ainda que não ultrapassadas - quando 

originalmente apresentadas. Seu conteúdo continua merecendo crédito, diz ele em 1930 (FREUD, 2015e, p. 14-

17). Foram quase trinta conferências entre 1916 e 1917 e as quatro primeiras foram dedicadas aos atos falhos, tema 

ao qual ele já havia destinado atenção em 1901.  
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soluções de compromisso: “a intenção ameaçada não é reprimida por completo nem consegue, 

a não ser em casos isolados, se impor de modo incólume.” (FREUD, 2015e, p. 81-88).  

Como demonstração de sua argumentação, Freud recorre à literatura, como não 

raramente faz ao longo de toda sua obra. Diz ele neste texto de 1916 acima referido que já 

aconteceu mais de uma vez de alguns escritores recorrerem a um lapso verbal ou ato falho como 

instrumento de expressão literária, o que aponta, para ele, o fato de o literato entender que o ato 

falho -por exemplo o lapso verbal- é portador de um sentido, já que é produzido 

deliberadamente. Para exemplificar seu postulado, Freud recorre a Shakespeare em O mercador 

de Veneza.  Utilizando observações que na realidade já haviam sido identificadas por outro, 

Freud (2015e) aponta para o lapso verbal de Pórcia. Proibida, por juramento feito, de revelar 

seu amor a Bassânio, um de seus pretendentes, Pórcia comunica seu amor a ele através de um 

lapso verbal quando lhe diz “[...] Metade de mim é tua, a outra metade, tua; minha, quero dizer; 

mas, sendo minha, é também tua; e assim, toda tua.” A sensibilidade poética do bardo 

elizabetano faz Pórcia cometer o ato falho e, com esse recurso, ela “logra tranquilizar tanto a 

insuportável incerteza do amante como a tensão do público.” (FREUD, 2015e, p. 50 - 51). 

Dez anos após a publicação de sua autobiografia em 1925, Freud (2016c) acrescentou 

um pós-escrito no qual diz que pouco antes de sua redação havia a impressão que a recidiva de 

uma doença maligna da qual era portador levaria ao seu fim. Entretanto, diz ele, “a arte do 

cirurgião me salvou [...] e pude seguir vivendo e produzindo, embora não mais estivesse livre 

de dores.” (FREUD, 2016c, p. 163). Sua produção nesse período (e não apenas nele) foi muito 

fértil e alguns de seus textos considerados seminais para a psicanálise são deste período como 

O Eu e o Id instaurando a segunda tópica; Neurose e psicose em 1924, O problema econômico 

do masoquismo no mesmo ano, A dissolução do Complexo de Édipo também em 1924, dentre 

outros, além de um texto curto publicado no mesmo ano de sua autobiografia denominado Nota 

sobre o bloco mágico, sobre o qual comentaremos a seguir por, novamente, tratar da linguagem.  

Freud (2016d) inicia esse texto dizendo que, quando desconfia de sua memória, escolhe 

fazer anotações. Essa primeira frase contém o eixo principal das reflexões que ele apresenta no 

texto. A superfície que contém as anotações, diz ele, como por exemplo uma folha de papel, 

torna-se “uma porção materializada do aparelho mnêmico que carrego em mim, ordinariamente 

invisível” que pode ser reproduzida à vontade, “uma recordação fixada”, desde que se saiba 

onde ela está guardada. A partir daí ele amplia suas observações e apresenta duas situações:                

a) quando a superfície escolhida, por exemplo uma folha de papel, preserva indefinidamente o 

que ali foi escrito com tinta; b) quando a superfície é uma lousa na qual as anotações são feitas 

com giz. Na primeira situação, a escrita é como um “traço mnemônico duradouro” e a 
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capacidade de registro se mostra limitada quando a capacidade da superfície receptora se esgota, 

não havendo espaço para novas anotações e uma nova superfície se faz necessária. Na segunda 

situação, a capacidade da superfície se mantém por tempo ilimitado e as anotações podem ser 

apagadas sempre que assim se desejar, porém, nesse caso, não se pode ter um “traço 

duradouro”, ou seja, novas anotações requerem que as já feitas sejam apagadas.  

Desta forma, ele conclui que conservação de traços de modo duradouro e capacidade 

receptora ilimitada são condições que se excluem mutuamente nos dispositivos que substituem 

ou auxiliam nossa memória. Nosso aparelho psíquico, entretanto, funciona de modo distinto, 

pois é capaz de receber novas percepções de modo ilimitado e cria traços mnêmicos delas, 

duradouros, mas não imutáveis. Nesse momento, ele nos remete à publicação A interpretação 

dos sonhos quando apresentou a suposição de que essa capacidade do aparelho psíquico estaria 

articulada com dois diferentes sistemas: um Pré-Consciente/Consciente que acolhe as 

percepções, mas não guarda traços duradouros delas funcionando como uma folha em branco 

diante de cada nova percepção. Quanto aos traços duradouros das excitações recebidas, “se 

produziriam em sistemas mnêmicos situados por trás dele.” (FREUD, 2016d, p. 268-269). 

Com base nessas observações iniciais, Freud traz o bloco mágico para o centro da 

argumentação e propõe uma analogia de seu funcionamento com o do sistema perceptivo no 

aparelho psíquico. No bloco mágico, há uma pequena tábua de cera ou resina de cor marrom 

sobre a qual se dispõem duas folhas que podem ser separadas, uma da outra. A que está mais 

próxima da tábua de cera é um papel encerado, translúcido e a que está por cima deste é uma 

folha de celuloide na qual se pode escrever com algum objeto pontiagudo que não age 

diretamente na cera, mas, sim, através da folha de papel encerado. Nos locais em que o objeto 

toca, as ranhuras se tornam visíveis na superfície lisa da folha de celuloide. Para apagar o que 

foi escrito basta levantar ambas as folhas de cobertura da placa, o contato é desfeito e o bloco 

mágico fica novamente vazio, pronto para receber novas anotações. Se após escrevermos no 

bloco mágico, diz ele, separarmos a folha de celuloide da folha de papel encerado podemos ver, 

nesta, o que foi escrito no celuloide, o que faz questionar acerca da necessidade da camada de 

celuloide no sistema. O papel encerado seria suficiente para fins de registro, porém o celuloide 

tem função protetora para o papel encerado.  

Freud aqui articula essa observação com um conceito previamente proposto47 no qual 

ele considera que nosso aparelho psíquico perceptual tem duas camadas: uma protetora externa 

para diminuir a magnitude das excitações que chegam e outra “por trás dela” que seria a 

 
47 Em Além do princípio do prazer, publicado em 1920. 
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superfície receptora dos estímulos propriamente ditos: o sistema Pré-Consciente/Consciente. 

Se ambas as folhas - papel encerado e celuloide - forem levantadas, a escrita desaparece e a 

superfície do sistema está pronta para receber novas anotações. O traço duradouro do que foi 

escrito permanece na tábua de cera e pode ser lido com iluminação apropriada. São dois 

sistemas, inter-relacionados, com um funcionamento análogo com o que se passa com a função 

perceptiva em nosso aparelho psíquico: “a camada que recebe os estímulos - o sistema Pré-

consciente/Consciente - não forma traços duradouros, as bases da lembrança são produzidas em 

outros sistemas, adjacentes a ela.” (FREUD, 2016d, p. 270-272). Nesse modelo, a tábua de cera 

equivaleria ao Inconsciente na psique e o aparecimento e desaparecimento da escrita seria 

equivalente “ao cintilar e esvanecer da consciência na percepção.” (FREUD, 2016d, p. 273).  

Em um dos últimos textos de Freud (2016f) que também explora a relação entre 

linguagem e psicanálise, A sutileza de um ato falho, publicado originalmente em 1936, ele 

comenta sobre um cartão que escreveu para presentear uma amiga com uma pequena gema a 

ser incrustrada em um anel, no qual escreveu: “Vale para um anel de ouro do joalheiro L. ... 

para a pedra inclusa [...].” No espaço que deixou em branco entre joalheiro L. e para havia uma 

palavra que precisou ser cortada, pois era inadequada: a palavra “bis”. Pergunta-se ele, então, 

por que a teria escrito. Porém, ao reler seu curto texto, ele verifica que a palavra “para” (“für” 

em alemão) aparecia duas vezes. “Bis” pode ser “até” em alemão, porém, nesse caso, “bis” 

talvez não fosse relativo à noção de tempo - “até” - mas, sim, a algo articulado com o “bis” do 

latim, ou seja, “pela segunda vez” e ele conclui que “ante o segundo ‘für’ recebi o aviso para 

não repetir a mesma palavra”. Algo foi colocado no lugar de “für” como um erro na escrita, ele 

considerou. “Tenho de cortar o ‘bis’ e desse modo elimino a repetição que me incomodava [...] 

uma variante do mecanismo de um ato falho”, diz ele48 (FREUD, 2016f, p. 471-473). 

 

4.8 Dos brasões de Milão ao Inconsciente estruturado como linguagem 

 

Para alcançarmos uma das principais afirmações lacanianas sobre o Inconsciente ser 

estruturado como linguagem, o que remete à aproximação dos saberes para os quais este 

 
48 Freud diz que nas autoanálises há o risco de a interpretação ter sido incompleta “por trás da qual a resistência 

mantém algo importante.” Ao comentar sobre o ocorrido com sua filha ela lhe lembra que ele já havia presenteado 

“[...] uma pedra assim para um anel [...] é a repetição que você quer evitar. Não gostamos de dar o mesmo 

presente.” Seria uma crítica à repetição do presente, não da palavra: um deslocamento para algo mais trivial para 

desviar a atenção de algo mais significativo, uma dificuldade estética substituindo um conflito de outra ordem. 

Mas ele perguntava-se qual poderia ser o motivo para ele não ofertar o presente. Haveria algo oculto? Sua reposta 

foi: “Eu não queria me desfazer daquela gema, ela me agradava muito.” Freud conclui que os processos psíquicos 

mais despretensiosos e simples podem ser mais complicados do que se imagina, pois há muitos pressupostos em 

jogo (FREUD, 2016f, p. 471-473). 
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trabalho olha, vamos rever brevemente alguns conceitos. Curiosamente, não há registros de um 

encontro pessoal entre Lacan e Freud. O encontro de ambos se deu no campo do discurso. Como 

lembram Coutinho-Jorge e Ferreira (2005) em Lacan, o grande freudiano, foi em um de seus 

últimos seminários realizados em Caracas aproximadamente um ano antes de sua morte que 

Lacan disse para os que lhe assistiam e que se consideravam - eles mesmos - serem lacanianos, 

que ele próprio considerava ser um freudiano (COUTINHO-JORGE; FERREIRA, 2005). 

Lacan julgava que a psicanálise que era praticada nos anos 60, principalmente no meio norte-

americano, estaria se aproximando de uma psicologia do sujeito e se distanciando dos 

entendimentos freudianos que incluíam a existência de um Inconsciente e propõe então um 

retorno a Freud.  

Dizem os historiadores de Lacan que uma ocasião, em um jantar, uma jovem matemática 

chamou sua atenção ao comentar sobre um certo tipo de nó que poderia ser observado nos 

brasões de uma determinada família em Milão. Lacan teria se sentido instigado a explorar o 

tema até que encontrou, no nó borromeano, a figura que sustentava sua proposição acerca dos 

registros Real, Simbólico e Imaginário como sendo os constituintes do aparelho psíquico. Em 

consequência do entrelaçamento desses registros surge o sintoma na clínica. Para Lacan (1974), 

como apresentado no Seminário XXII, o Real é o que é estritamente impensável. O Inconsciente 

é o que se sustenta em alguma coisa que é por ele definida, estruturada como Simbólico e é do 

equívoco fundamental para com esta alguma coisa que os analistas operam. O equívoco, segue 

ele, não é o sentido. O sentido é aquilo porque alguma coisa responde, é diferente do Simbólico 

e esta alguma coisa só é possível suportá-la a partir do Imaginário. Para ele, o Real não é a 

realidade e o Imaginário não é a imaginação. A realidade é constituída por uma trama 

simbólico-imaginária, ou seja, é tramada com palavras e imagens e o Real é exatamente aquilo 

que não pode ser representado por palavras nem imagens, pois lhe falta representação psíquica.  

A comunicação intersubjetiva se estabelece pela linguagem e seus signos linguísticos 

que compõem uma rede de significados enquanto o Imaginário é a forma pela qual o homem 

vê o mundo, de acordo com suas próprias concepções. O Simbólico é, portanto, a linguagem 

constituída por signos que utilizamos para tentar expressar esse Imaginário. Lacan considera 

que a linguagem, vale dizer, a cadeia simbólica, determina o homem antes mesmo de seu 

nascimento e após sua morte. Ao chegar ao mundo, o recém-nascido já está marcado por um 

discurso que o antecede, no qual estão presentes as fantasias de seus pais, a cultura de sua época, 

sua classe social, sua língua, por exemplo. Todos esses elementos podem ser nomeados como 

o campo do Outro, ou seja, o lugar onde se forma o sujeito, o que o torna, portanto, assujeitado 

ao discurso (COUTINHO-JORGE; FERREIRA, 2005). 
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Em setembro de 1953, Lacan (2017b) apresenta um relatório ao congresso de Roma, 

realizado no Instituto de Psicologia da Universidade de Roma: Função e campo da fala e da 

linguagem em psicanálise também conhecido como Discurso de Roma, no qual ele aborda a 

importância da linguagem para a constituição do simbólico. Nesse sentido, ele propõe que se 

retome o texto freudiano em A Interpretação dos sonhos tanto para sublinhar que o sonho tem 

a estrutura de uma frase como, também, para nos atermos à sua letra: 

[...] um enigma, uma escrita da qual o sonho da criança representaria a ideografia 

primordial [...] no adulto reproduz o emprego fonético e simbólico [...] elementos 

significantes que se reencontra nos hieróglifos do antigo Egito [...] nos caracteres cujo 

uso a China conserva [...] é na versão do texto que o importante começa, o importante 

[...] que é dado na elaboração do sonho, isto é, em sua retórica. (LACAN, 2017b, p. 

132-133). 

 

Lacan conclui que “Freud nos ensina a ler as intenções ostentatórias ou demonstrativas, 

dissimuladoras, persuasivas ou sedutoras com o que o sujeito modula seu discurso onírico” 

(LACAN, 2017b, p. 132), pois é aí que está a expressão de um desejo. Lacan resgata então o 

relato de Freud acerca de um sujeito que lhe diz ter sonhado com algo que não expressava a 

realização de um desejo. Freud, com sua sagacidade habitual, argumenta então que o verdadeiro 

desejo do sonhador era contradizê-lo e que, portanto, seu sonho havia realizado seu desejo. 

Assim, esse episódio confirma que em nenhum outro lugar aparece mais nitidamente que o 

desejo do homem encontra seu sentido no desejo do outro. Para ele, “não tanto porque o outro 

detém as chaves do objeto desejado, quanto porque seu primeiro objeto é de ser reconhecido 

pelo outro” reforçando que esse é o campo onde se forma o sujeito (LACAN, 2017, p. 132-133). 

Nesse mesmo Discurso, Lacan (2017b) introduz a proposição do sintoma estruturado 

como linguagem. “Todo ato falho é um discurso bem-sucedido”, diz ele (LACAN, 2017b, p. 

133). Ele está antecipando aqui sua afirmação que o Inconsciente é estruturado como linguagem 

e que será anunciada mais tarde no seminário sobre as psicoses, quando diz que os sintomas na 

psicopatologia psicanalítica, para Freud, são sobredeterminados, implicando, portanto, um 

duplo sentido, “símbolo de um conflito defunto mais além de sua função num conflito presente 

não menos simbólico.” (LACAN, 2017b, p. 133). Seguindo o texto das associações livres, 

percorremos a “ramificação ascendente desta linhagem simbólica para aí referenciar, nos pontos 

onde as formas verbais se intercruzam, os nós de sua estrutura”, diz ele, de tal forma que se o 

sintoma se resolve numa análise de linguagem é porque “ele próprio é estruturado como uma 

linguagem” (LACAN, 2017b, p. 133), ratificando que a psicanálise é uma experiência baseada 

na palavra.  

Três anos após o Discurso, Lacan (2009) vai afirmar em seu Seminário III sobre As 

Psicoses, como comentado acima, ditado em fevereiro de 1956, que “o inconsciente é, no fundo 
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dele, estruturado, tramado, encadeado, tecido de linguagem” (LACAN, 2009, p. 171), o que 

não implica dizer que o Inconsciente é uma linguagem, mas, sim, que há uma analogia entre 

sua trama e aquela que a linguagem apresenta.  

No ano seguinte ao Seminário III, Lacan (2017a) publica em Psychanalyse et sciences 

de l´homme o texto A instância da letra no inconsciente ou a razão desde Freud, no qual aborda 

a questão da metáfora e da metonímia. Os conceitos de Ferdinand de Saussure foram 

fundamentais para as proposições lacanianas acerca da articulação entre linguagem e 

Inconsciente. Para o linguista e filósofo suíço que viveu na virada do século XIX para o século 

XX, os termos implicados no signo linguístico são ambos psíquicos e estão unidos em nosso 

cérebro por um vínculo de associação entre um conceito e uma imagem acústica que não é o 

som material, físico, mas, sim, a impressão psíquica desse som, uma representação que 

testemunha nossos sentidos. Quanto ao conceito, trata-se de algo geralmente mais abstrato. 

Saussure propõe então substituir conceito por significado e imagem acústica por significante e 

é a combinação de ambos que ele nomeia como signo. Como um só existe na presença do outro, 

Saussure os representa na forma de uma relação, conceito/imagem acústica ou 

significado/significante, circundados por uma elipse. De cada lado da elipse há uma seta 

apontando para direções opostas, para cima ou para baixo, indicando que a troca de lugares na 

relação é indiferente ao resultado: a significação (SAUSSURE, 1970). 

Lacan (2017a) parte de Saussure e revisita seus conceitos considerando que o sujeito 

falante, refém da linguagem, ou seja, da função simbólica que traz o equívoco como emblema, 

é quem produz o signo linguístico. Lacan inverte as posições e coloca o significante (S) acima 

da barra e, o significado (s), abaixo. Além disso, ele elimina a elipse e as setas da fórmula 

saussuriana dissolvendo, portanto, a unidade dos componentes da formulação que implicava 

uma relação recíproca e circunscrita. Adicionalmente, ele torna a barra que separa significante 

e significado mais espessa, implicando uma maior resistência ao atingimento do significado 

(LACAN, 2017a). Na proposição lacaniana, o ser falante desliza de significante em significante 

sem necessariamente entender o significado do que fala. O atingimento do sentido do que se 

fala, ou seja, o atravessamento da barra, só se dá em determinados momentos. Nessa 

proposição, o significado é alcançado às expensas das formações do Inconsciente, como os 

sintomas, chistes, atos falhos e, naturalmente, os sonhos (LONGO, 2006). 

Como apontam Coutinho-Jorge e Ferreira (2005), o significante é a unidade mínima do 

simbólico, nunca aparece isolado, mas, sim, em articulação com outros significantes. O que 

produz a significação é a articulação entre significantes constituindo-se então uma cadeia de 

significantes sendo que a menor é a formada por um par. Desta forma, pode-se dizer que são 
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necessários pelo menos dois significantes para que se alcance um sentido. Daí se origina o 

entendimento que um significante é o que representa um sujeito para outro significante. 

Portanto, o sujeito está sempre deslizando de um significante para outro e só pode ser 

representado no intervalo de dois significantes.  

A primazia do regime do significante que produz efeitos à revelia do sujeito é 

demonstrada por Lacan em seu seminário sobre o conto A carta roubada, de Edgard Alan Poe. 

Apresentado em 1956, trata-se aqui de uma trama ambientada em Paris e que se estrutura ao 

redor de uma carta roubada dos aposentos reais, cuja mensagem colocaria em risco a honra de 

uma personagem nobre que permanece incógnita até o final da narrativa. A carta circula entre 

as personagens do conto49. Todas elas, exceto a Rainha, o Ministro e talvez o detetive Dupin, 

contratado para esclarecer o caso, ignoram o significado da carta, mas nenhuma das 

personagens consegue escapar aos efeitos do deslocamento desse significante que é a carta 

roubada. Ao final do conto, a carta é achada e substituída por outra de conteúdo menos 

comprometedor. Em seu seminário sobre esse conto, Lacan (2017c) observa o processo da 

comunicação intersubjetiva na qual o emissor de uma mensagem recebe do receptor sua própria 

mensagem, porém sob uma forma invertida, permitindo-lhe concluir que uma carta chega 

sempre ao seu destino. 

Como afirma Lacan (2017a) em A instância da letra no inconsciente ou a razão desde 

Freud, não há significação que se sustente senão pela remissão a outra significação. Ele conclui 

então que “fracassaremos enquanto não nos tivermos livrado da ilusão de que o significante 

atende à função de representar o significado, ou, melhor dizendo: de que o significante tem que 

responder por sua existência a título de uma significação qualquer.” (LACAN, 2017a, p. 228). 

Lacan está aqui articulando sua proposição acerca da relação entre significante e significado 

com a metonímia e a metáfora. Diz ele que por sua própria natureza o significante sempre 

antecipa o sentido permitindo-lhe afirmar que “[...] é na cadeia do significante que o sentido 

 
49 Inicialmente, a Rainha está a ler a carta enquanto o rei, de quem ela queria escondê-la, a surpreende no ato da 

leitura. A Rainha sente-se embaraçada, pois caso o Rei a lesse, sua honra seria ameaçada. A seguir aparece o 

Ministro D. que capta o que está se passando ao notar o embaraço da Rainha e logo imagina seu segredo. A Rainha 

aposta na desatenção do Rei e deixa a carta sobre a mesa virada para baixo e o Ministro rouba a carta diante da 

Rainha que preferiu não reagir para não chamar a atenção do Rei. Ao roubá-la, o Ministro deixa em seu lugar uma 

outra que trazia em seu bolso e se assemelhava à que teria trazido embaraços para a Rainha. Desta forma, a carta 

confere ao Ministro um poder que passa a ser usado por ele para fins políticos e a Rainha sabe disso. A Rainha 

decide então contratar o Sr. G, chefe da polícia local, para reaver a carta, porém o êxito da missão não foi alcançado 

até que uma outra personagem, o detetive Auguste Dupin, a encontra, na casa do Ministro. A carta estava ali, 

diante dos olhos de todos, dentro de um porta-cartões sobre a lareira para que todos não a vissem. Vale lembrar 

que o Ministro havia trocado o envelope: o original tinha um lacre com o brasão da família a quem se destinava e 

o envelope substituto tinha um lacre preto, com o monograma do próprio Ministro. Dupin se apodera da carta, 

substituindo-a pela cópia.  
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insiste, mas nenhum dos elementos da cadeia consiste na significação da qual ele é capaz no 

momento mesmo.” Para Lacan (2017a, p. 232-233), “a noção de um deslizamento incessante 

do significado sob o significante se impõe.” Para ele, o significante só pode operar porque está 

presente no sujeito e é a isso que se responde quando se supõe que o significante passou para o 

plano do significado. O que essa estrutura de cadeia de significantes descobre, diz ele, é a 

possibilidade de servir-se dela “[...] para significar algo totalmente diferente do que ela diz.” 

Para ele, essa é uma função “mais digna de ser sublinhada na fala que a de disfarçar o 

pensamento (a maioria das vezes indefinível) do sujeito; a saber, a função de indicar o lugar 

desse sujeito na busca da verdade.” (LACAN, 2017a, p. 235). 

A função significante que se desenha na linguagem é a metonímia. Lacan recorre a um 

texto de Quintiliano no qual há a referência a trinta velas ocultando a palavra barco tomando, 

portanto, seu sentido figurado, ou seja, a parte tomada pelo todo. A conexão entre barco e vela, 

observa ele, “não está em outro lugar senão no significante e [...] é na palavra por palavra50 

dessa conexão que se apoia a metonímia.” (LACAN, 2017a, p. 235-236). Quanto à metáfora, 

uma palavra por outra, para Lacan é algo que “jorra entre dois significantes dos quais um 

substituiu o outro tomando-lhe o lugar na cadeia significante.” Desta maneira, segue ele, “o 

significante oculto permanecendo presente por conexão metonímica com o resto da cadeia” de 

tal forma que “se situa no ponto preciso em que o sentido se produz no sem-sentido.51” 

(LACAN, 2017a, p. 238-239). 

No que tange mais diretamente à instância da letra no Inconsciente, Lacan retorna à obra 

A Interpretação dos Sonhos destacando que o sonho é “um enigma em imagens” e que “as 

imagens do sonho só devem ser consideradas pelo seu valor de significante, isto é, por aquilo 

que elas permitem soletrar do provérbio proposto pelo enigma do sonho” considerando então 

que essa estrutura de linguagem que possibilita a operação de leitura está na origem da 

significância do sonho. Para ele, a correlação entre o mecanismo de condensação no sonho e a 

superposição dos significantes conduzem à metáfora, apontando para a articulação entre esse 

mecanismo e a poesia. Quanto à metonímia, ele considera o deslocamento como uma “virada 

 
50 Em uma nota de rodapé, o tradutor da edição que usamos escreve que à expressão palavra por palavra utilizada 

na tradução corresponde, no original, à expressão mot à mot. Entretanto, na sequência, Lacan vai abordar a questão 

da metáfora, cuja fórmula - ele diz - foi aqui traduzida por uma palavra por outra. Poderíamos entretanto adotar a 

expressão de palavra em palavra para a metonímia não só para diferenciá-la da metáfora como, também, por nos 

parecer que contém mais claramente o movimento do deslizar que caracteriza a metonímia como figura de 

linguagem.  
51 Lacan recorre aqui à literatura de Victor Hugo resgatando um trecho do poema Booz Endormi no qual o poeta 

diz: Seu feixe não era bem avaro nem odioso para comentar sobre a metáfora. Diz ele que se o feixe remete a Booz 

é por substituí-lo na cadeia significante, “o feixe tomou o lugar de Booz”, em referência à questão da paternidade 

da personagem. “É entre o significante do nome próprio de um homem e aquele que o abole metaforicamente que 

se produz a centelha poética.” (LACAN, 2017a, p. 238-239). 
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da significação” que a metonímia demonstra e que, desde Freud, ela se constitui como o meio 

mais eficaz de que dispõe o Inconsciente para driblar a censura (LACAN, 2017a, p. 235-242). 

Com base nessas proposições, Lacan interroga sobre o lugar que ocupamos como sujeito 

do significante. Não se trata de saber se quando falo de mim estou em conformidade com aquilo 

que sou, mas, se quando falo de mim, sou idêntico àquele de quem falo, diz ele de modo 

instigante. E acrescenta que não há aqui qualquer inconveniente em fazer intervir o termo 

pensamento nesse problema, pois Freud assim designa esse termo no que tange aos elementos 

que estão em jogo no inconsciente, isto é, nos mecanismos significantes que acabam de ser 

reconhecidos nele. Para ele, o cogito filosófico está no centro dessa miragem que torna o 

homem moderno “tão seguro de ser ele mesmo em suas incertezas sobre si próprio, até mesmo 

através da desconfiança que aprendeu desde há muito a praticar em relação às armadilhas do 

amor-próprio.” (LACAN, 2017a, p. 248-250). 

Baseado nesse percurso de reflexões assim como em afirmativas de desconstrução de 

conceitos e em questões que lhe autorizaram propor algumas construções verdadeiramente 

revolucionárias e, também, admitindo que possa ter desconcertado sua audiência, Lacan desafia 

o entendimento cartesiano apresentado no Discurso do método e postula então: “penso onde 

não existo, portanto existo onde não penso.” (LACAN, 2017a, p. 248-250). Como comentado 

quando abordamos a aproximação entre literatura e psicanálise, em Delírios e Sonhos na 

Gradiva de Jensen, Freud afirmava que escritores conhecem uma vasta gama de coisas entre o 

céu e a terra com as quais a nossa filosofia ainda não nos deixou sonhar, em alusão a Hamlet. 

Nesse sentido, a proposição acerca do cogito lacaniano sobre a subjetividade nos remete a 

Otelo, outra peça do bardo elisabetano na qual a personagem Iago, na primeira cena do primeiro 

ato diz: “Deus sabe que o dever, como o amor, não é para mim; finjo só para meus fins.” E 

continua Iago: “Quando o que eu faço revelar aos outros o aspecto e os atos do meu coração no 

exterior, hão de me ver em breve a carregar na mão o coração para dar aos pombos: não sou o 

que sou.” (SHAKESPEARE, 2011, p. 15). Iago alerta sobre a tensão entre verdade e ficção, 

algo que inquietou Freud bem precocemente em seu percurso teórico, levando-o a escrever para 

Fliess, seu amigo epistolar, para confessar que não acreditava mais no discurso literal de suas 

pacientes neuróticas, como já comentamos acima. Freud iluminava a fantasia como elemento 

importante para construção de uma verdade subjetiva, não necessariamente estruturada com 

base na razão. A mensagem de Iago é contundente - não sou o que sou - e  soa quase como uma 

denúncia do que a existência humana não pode escapar: a pulsão. Freud estava certo sobre a 

clarividência dos poetas. Shakespeare antecipou a psicanálise. 
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4.9 Depois da psicanálise, meu marido acha tudo normal 

 

No capítulo ora em desenvolvimento resgatamos, até o momento, determinados textos 

da psicanálise nos quais a linguagem tem destaque. Nesta seção vamos agora articular as 

proposições contidas nestes textos com algumas observações recolhidas tanto da produção 

literária de Nelson Rodrigues como de suas declarações públicas. Começaremos com algumas 

considerações breves sobre a influência da psicanálise na intelectualidade brasileira no início 

do século passado e sua repercussão nos palcos teatrais no que tange à perspectiva da 

subjetividade e da verdade. Seguiremos resgatando alguns comentários do próprio Nelson sobre 

a psicanálise. Na sequência, vamos recolher alguns trechos de sua obra nos quais a psicanálise 

é explicitamente citada. Finalizando, após este percurso inicial de pavimentação, vamos então 

alcançar o objetivo principal desta seção: o cotejamento dos textos psicanalíticos teóricos que 

aqui consideramos neste trabalho com alguns excertos da obra de Nelson. Nesta empreitada, 

não vamos nos limitar a Álbum de família, pois sonhos, condensações, deslocamentos, 

metáforas, assim como as produções do Inconsciente, a memória, e os lapsos de linguagem 

podem ser observados em várias das páginas rodrigueanas, não apenas nas relativas àquela 

família. Não se trata aqui de uma exploração exaustiva desta interface de contato entre a obra 

rodrigueana completa e a teoria freudiana mas, sim, apenas ilustrar nossa proposição acerca da 

articulação entre estes dois saberes - psicanálise e literatura - com algumas situações ou 

exemplos rodrigueanos nos quais este diálogo se faz notar. Lembramos, ainda, que o referencial 

escolhido para sustentar nossas observações de cunho psicanalítico ao longo de todo percurso 

deste trabalho é Freud. Portanto, os parágrafos finais desta seção com alguns comentários 

lacanianos constituem, apenas, um voo bastante raso sobre alguns fragmentos de sua obra que 

não poderiam ser omitidos quando nos propomos a refletir sobre a aproximação entre literatura, 

linguagem, psicanálise e, em especial, Nelson Rodrigues.  

Em Nelson Rodrigues, o freudismo e o carnaval nos teatros modernos, Pereira (2012) 

propõe que com o advento da psicanálise e seu lugar de prestígio junto à intelectualidade 

brasileira no início do século XX, novos recursos foram acrescentados à dramaturgia trazendo 

para o palco novas perspectivas quanto à subjetividade e o suposto desvelamento da verdade. 

Esta influência fica expressa na composição das personagens que chegam a incorporar o 

vocabulário freudiano em suas falas. Neste sentido, o autor destaca o pioneirismo de Renato 

Vianna, dramaturgo da década de 30 que recorre a Freud para abordagem dos conflitos 

modernos. Em sua peça Sexo, o boêmio e cosmopolita personagem João diz ter um enorme 

respeito por Freud pois ninguém lhe escapa. E põe-se a falar sobre consciência, inconsciente, 
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censura e repressão. João segue dizendo que Freud lê sonhos e que se soubéssemos o que os 

sonhos significam, jamais contaríamos o que sonhamos para quem quer que fosse. Para Pereira,  

trata-se aqui do reconhecimento de que o teatro que pretendesse se inscrever na modernidade 

tinha obrigatoriamente que se deparar com a força dos conceitos freudianos e suas articulações 

com as questões relativas às noções de verdade e subjetividade. É neste contexto que surge o 

dramaturgo Nelson Rodrigues na década seguinte.  

Entre 1955 e 1959 o grupo Bloch Editores publicou semanalmente a revista Manchete 

Esportiva. Dentre os que escreviam e publicavam suas matérias, lá estava Nelson Rodrigues 

contribuindo com artigos sobre futebol em cada edição. Em abril de 1956, uma de suas crônicas 

foi intitulada “Freud e o futebol” na qual ele abordava o jogo em que o Brasil, ao perder para a 

Hungria, também perdia a oportunidade de vencer o campeonato mundial. 

Um amigo meu que foi aos Estados Unidos informa que, lá, todo mundo tem o seu 

psicanalista. O psicanalista tornou-se tão necessário e tão cotidiano como uma 

namorada. E o sujeito que, por qualquer razão eventual, deixa de vê-lo, de ouvi-lo, de 

farejá-lo, fica incapacitado para os amores, os negócios e as bandalheiras. Em suma: 

— antes de um desses atos gravíssimos como o adultério, o desfalque, o homicídio ou 

o simples e cordial conto-do-vigário, a mulher e o homem praticam a sua psicanálise. 

[...] De fato, o futebol brasileiro tem tudo, menos o seu psicanalista. [...] ninguém se 

lembra de preservar a saúde interior, o delicadíssimo equilíbrio emocional do jogador. 

E, no entanto, vamos e venhamos: — já é tempo de atribuir-se ao craque uma alma, 

que talvez seja precária, talvez perecível, mas que é incontestável. 

[...] havia um comissário de polícia, que lia muito X-9, muito Gibi. Para tudo o homem 

fazia o comentário erudito: — “Freud explicaria isso!”. Se um cachorro era 

atropelado, se uma gata gemia mais alto no telhado, se uma galinha pulava a cerca do 

vizinho, ele dizia: — “Freud explicaria isso!”. Faço minhas as palavras da autoridade: 

— só um Freud explicaria a derrota do Brasil frente à Hungria, do Brasil frente ao 

Uruguai e, em suma, qualquer derrota do homem brasileiro no futebol ou fora dele. 

(RODRIGUES, 2007, p. 65) 

 

Cá está Nelson nos dizendo, ainda que com um tom sarcástico, da necessidade da 

psicanálise e da importância de se almejar o equilíbrio emocional para atender à alma humana, 

principalmente quando nos confrontamos com nossas próprias derrotas, para além do gramado, 

é claro, como ele mesmo observa no final do texto.  

Um pouco antes, entretanto, em janeiro do mesmo ano de 1956, Nelson havia sido 

convidado a responder, para a seção “Arquivos implacáveis” em O Cruzeiro, sobre o que ele 

gostava e o que não gostava. Na coluna gosto, escreveu, por exemplo, mulher bonita e burra, 

cigarro ordinário e criança desdentada, além de outros interesses. Na coluna detesto ele escreve, 

dentre outras respostas: trabalho, sujeito inteligente e psicanalista. Como Nelson escolhia as 

amizades pela inteligência e um dos amigos que ele mais admirava era Hélio Pellegrino, notório 

psicanalista, podemos imaginar que suas respostas - em ambas as colunas - tenham sido de 

cunho provocativo para criar polêmicas junto aos leitores. Foi por conta da amizade com Hélio 

que Nelson se desfez de preconceitos em relação à psicanálise (CASTRO, 1994).  
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Nelson era ambivalente com a psicanálise, como duas faces de uma mesma moeda. Ora 

aproximava-se, ora fugia. Em um episódio memorável envolvendo Roberto Marinho, por 

exemplo, Nelson conseguiu publicar uma crítica ao compositor Carlos de Mesquita rotulado 

por ele como romântico retardado. Nelson o recriminava por ter ido buscar sua inspiração 

musical na antiguidade parisiense de Victor Hugo quando poderia ter recorrido à “impaciência 

nevrótica dos barulhos que nos cercam” para serem incorporados à sua ópera. Ao final do texto, 

Nelson recomenda: “O maestro precisa conhecer melhor os seus semelhantes. Lembro ainda 

que procure adquirir uma certa cultura freudiana” (CASTRO, 1994, p. 140-141).  

Já próximo ao final da vida, Nelson conheceu o psicanalista Eduardo Mascarenhas. 

Nelson ficou encantado ao ler um entusiasmado ensaio escrito por Mascarenhas sobre sua obra, 

em especial pelo uso que o psicanalista havia feito do conceito freudiano do “perverso 

polimorfo” para definir as personagens rodrigueanas. Passou então a ligar-lhe toda tarde para 

perguntar: “Mascarenhas, qual é a última do ‘perverso polimorfo’?” como se o perverso fosse 

uma pessoa, de carne e osso, não um conceito (CASTRO, 1994, p. 417). Alguns anos antes, em 

uma entrevista concedida por Nelson em 1967 para o Ciclo de Teatro Brasileiro, ele havia 

afirmado: “Tenho de Freud noções, mas ele não me influenciou.” (TOMAZ; MALUF, 2021, p. 

99). Esta afirmação negativa de Nelson nos faz lembrar que, para a psicanálise, a negação é o 

processo pelo qual o sujeito, “embora formulando um de seus desejos, pensamentos ou 

sentimentos até então recalcados, continua a defender-se dele negando que lhe pertença.” 

(LAPLANCHE, 2001, p. 293). 

A presença da psicanálise, do psicanalista ou de Freud como referências explícitas se 

faz presente na voz de diversas personagens da obra rodrigueana, como veremos a partir de 

agora em alguns exemplos. Ainda que não raramente de modo irônico ou jocoso, lá está a marca 

freudiana, exposta em seus textos.  

Em Viúva, porém honesta, por exemplo, Nelson faz o Dr. J. B., preocupado com o 

comportamento de sua filha, aproximar-se do psicanalista Dr. Lupicínio. Nesta cena está 

presente Diabo da Fonseca, outra personagem da trama, para quem o psicanalista diz que o 

Diabo não deveria entrar em uma casa de família. Este, por sua vez, imediatamente lhe responde 

dizendo que vai então provar que a família é tão falsa quanto o jornalismo, o patriotismo, os 

pudores e... a psicanálise. E desaforadamente ainda arremata dizendo que o psicanalista “não 

cura nem brotoeja” (RODRIGUES, 1966a, p. 97). Em A falecida, Nelson cria Tuninho, que se 

queixa da esposa Zulmira, que se recusa a beijá-lo na boca. Ele diz que isso o deixa furioso, 

pois, se ele por acaso insiste, ela fecha a boca. E segue ele queixando-se de Zulmira quando ela 

lhe diz que se ele a beijar na boca, ela vomita. Neste momento, o cunhado exclama: “Caso de 
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psicanálise!” e outro personagem afirma: “Freud era um vigarista!” (RODRIGUES, 1965a, p. 

181-182). Ainda mais um exemplo: em Boca de ouro, o bicheiro reúne três grã-finas em sua 

casa em uma cena que explora a nudez delas todas em troca de um colar de pérolas. Em um 

momento, uma delas quebra o suposto constrangimento e diz: “Meu marido, depois que fez 

psicanálise, acha tudo natural.” (RODRIGUES, 1966a, p. 285).  

A presença de Freud também aparece explicitamente nas crônicas rodrigueanas, além 

da obra dramatúrgica. Em novembro de 1951 Nelson estreou no jornal Última Hora 

inaugurando a coluna A vida como ela é. Durante dez anos o jornal publicou regularmente seus 

textos que versavam sobre suas obsessões como fidelidade, ciúme, a dualidade amor e sexo, 

inveja e outros dilemas que, embora revelem uma tonalidade moral, trazem à tona certas 

inquietudes com as quais a psicanálise também se ocupa. Em uma dessas crônicas, Por causa 

de Freud, Nelson nos apresenta Aluísio e Sueli que, em uma determinada manhã, acorda e conta 

para o marido ter sonhado que o matava, derramando água quente em seu ouvido. Ao contar - 

com certo ar de galhofa - para o amigo Oreste o que havia se passado no mundo onírico de 

Sueli, este lhe diz: “Freud explicaria isso, percebe? [...] O sonho é um desejo não realizado. 

Compreendeu? Não realizado. Quem diz isso não sou eu. É Freud.” (RODRIGUES, 2009, p. 

86). A partir daí, talvez já tomado por uma certa desconfiança quanto ao vaticínio freudiano, 

Aluísio retoma esta questão com Sueli. A tensão entre eles aumenta e, ao final, há uma cena na 

qual ele desafia tanto a esposa como a sabedoria de Freud. Sueli é capturada pela insistente 

provocação de Aluísio e aperta o gatilho do revólver contra o peito dele que cai de joelhos e 

morre aos seus pés. Freud estava certo. O sonho realiza os desejos. Nelson sabia disso e é para 

os sonhos que vamos olhar, a partir de agora, sob o prisma da articulação freudorodrigueana 

anunciada no início desta seção.  

Nos parágrafos seguintes resgataremos, seguindo o roteiro proposto no início desta 

seção, alguns fragmentos das tramas urdidas por Nelson no que tange à dinâmica vigília-sono-

sonho, assim como a relação sonho-Inconsciente-desejo e faremos também algumas 

observações acerca das especulações premonitórias nos sonhos. Na sequência, ainda com a 

mesma lente freudorodrigueana, vamos persistir na temática do sonho, porém dando ênfase 

para o trabalho que nele é executado, com especial atenção para os processos de condensação 

e deslocamento. Tal exploração reafirma nosso objetivo de aqui identificar nas páginas 

ficcionais de Nelson os trechos cuja leitura nos remeta às páginas teóricas de Freud abordadas 

nas seções anteriores deste mesmo capítulo. 

No que se refere à dinâmica sono-sonho-vigília, já comentamos que no Projeto para 

uma psicologia científica o ainda neurologista Freud dedicou-se a construir um entendimento 
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sobre a psicologia bastante estruturado na neurofisiologia e na neuroanatomia. Diz ele que “é 

sumamente interessante que o estado do sono comece e seja provocado pela oclusão daqueles 

órgãos sensoriais que podem ser fechados” e que “o mais estranho é que durante o sono ocorram 

processos – sonhos - que tem muitas características que não são compreendidas.” (FREUD, 

1975, p. 75-76). Em Álbum de família, como em outras obras de Nelson, observamos a 

ocorrência frequente do emprego de didascálias para enriquecer tanto a composição de suas 

personagens como da trama que está sendo tecida. No corpus em estudo, em especial,  elas 

também são usadas ao longo do texto para marcar o encerramento das cenas fotográficas 

narradas pelo speaker e o início os diálogos. Ou vice-versa. A linguagem pela qual Nelson se 

apropria deste recurso alude à dinâmica sono-sonho-vigília, ao repetidamente  alternar os 

termos  apaga-se e ilumina-se:  

(Apaga-se o palco, emudece o speaker. Ilumina-se uma nova cena – ângulo de um 

dormitório de colégio. [...]) (RODRIGUES, 2020, p. 16) 

 

(Apaga-se totalmente o palco central. Ilumina-se o álbum de família. Segunda página. 

[...]) (RODRIGUES, 2020, p. 42) 

 

(Apaga-se a cena do álbum. Sala da fazenda. Ninguém ao palco. A mulher grávida 

começa a gemer. [...]) (RODRIGUES, 2020, p. 56) 

 

(Apaga-se o palco central. Ilumina-se mais uma cena do estúdio fotográfico. [...]) 

(RODRIGUES, 2020, p. 78) 

 

(Apaga-se o espaço destinado ao álbum de família. Ilumina-se a igrejinha da 

fazenda.) (RODRIGUES, 2020, p, 124) 

 

(Apaga-se a página do álbum. D. Senhorinha diante do caixão de Glória. [...] Entra 

Jonas: expressão de quem perdeu tudo na vida.) (RODRIGUES, 2020, p. 135) 

 

Apaga-se como olhos que fecham e ilumina-se como olhos que abrem. Oclusão e 

abertura de órgãos sensoriais, como disse Freud. Aumentar ou diminuir a intensidade da luz em 

cena fazendo-a variar durante o espetáculo. O Álbum de Nelson se constrói nesta dinâmica de 

oscilação de intensidades ditadas pelas didascálias. São cenas que escurecem para iluminar 

outras. Parece-nos que talvez não se trate de uma casualidade, mas, sim, uma estratégia de 

composição da obra, uma alegoria rodrigueana com o propósito de propor a alternância entre 

sono e vigília, vale dizer, entre sonho e vigília Neste sentido, adicionalmente, ele nos instiga a 

pensar sobre qual seria o lugar da realidade e o lugar do sonho, fantasia ou desejo, no que tange 

às fotografias contrapostas aos diálogos deste Álbum. Trata-se de algo que não está de antemão 

posto tampouco definido por Nelson. Cabe ao leitor decidir.  

No que diz respeito à relação sonho-Inconsciente-desejo, Freud considera que o sonho 

é a via régia em direção ao Inconsciente e encena a realização de um desejo soterrado. Podemos 

encontrar este postulado freudiano presentificado em diversos volumes da obra de Nelson 
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Rodrigues. Trazemos aqui, como exemplo, a peça que o consagrou no teatro brasileiro: Vestido 

de noiva. Organizada em três planos que se intercalam - memória, alucinação e realidade - o 

texto também expõe a tensão entre sonho, fantasia, delírio, alucinação e realidade. A trama se 

desenvolve ao redor de Alaíde que seduz Pedro, namorado de sua irmã Lúcia, vindo a se casar 

com ele. A peça começa com o atropelamento de Alaíde. No plano da alucinação, ela procura 

por Madame Clessi, assassinada por seu namorado, no início do século, vestida de noiva. Alaíde 

revela a Madame Clessi que assassinou o marido Pedro após uma discussão. Com a evolução 

da trama, percebe-se que o assassinato de Pedro não passou de um desejo presente no mundo 

onírico de Alaíde (RODRIGUES, 1965b). 

Ainda acerca dos sonhos na mesma perspectiva da relação sonho-Inconsciente-desejo, 

resgatamos Viúva, porém honesta, peça na qual a importância atribuída ao sonho também se 

faz presente como carreador de desejos temidos e interditados - porque impróprios - já que 

artculados com a sexualidade:  

DR. LAMBRETA — A senhora tinha uns sonhos, não é mesmo?  

TIA ASSEMBLÉIA (deliciada) — E ainda tenho!  

DR. LAMBRETA (com uma risadinha) — Uns sonhos impróprios?  

IVONETE — Eu também sonho, titia!  

TIA ASSEMBLÉIA — Quietinha! (para o velhinho) Eu sonho sempre com um 

homem...  

DR. LAMBRETA — O mesmo homem!  

TIA ASSEMBLÉIA — Sempre o mesmo!  

DR. LAMBRETA (com um riso sôfrego) — Continua!  

TIA ASSEMBLÉIA — É assim: eu venho atravessando um terreno baldio...  

DR. LAMBRETA — E o homem aparece!  

TIA ASSEMBLÉIA — Aparece. E imagine: nu da cintura para cima!  

IVONETE — Por que é que a senhora não correu, titia?  

TIA ASSEMBLÉIA — Fica quieta, senão eu ponho você sentadinha ali, de castigo!  

DR. LAMBRETA — Nu da cintura para cima não oferece perigo!  

TIA ASSEMBLÉIA — Mas eu tenho medo! (RODRIGUES, 1966a, p.44-46) 

 

No mesmo tema seguimos com Doroteia que aborda, dentre outras questões, a 

importância do sonho no que tange ao alvoroço ruidoso do desejo. Nesta peça, Nelson provoca 

o encontro de três irmãs viúvas com uma parente até então distante e que retorna: Doroteia. Há 

uma oposição entre estas três irmãs que se mantêm enlutadas em seus negros vestidos castos e 

evitam sonhar para não entrarem em contato com suas paixões e Dorotéia que vem pôr à mostra 

a presença inevitável do desejo que as três viúvas insistem em negar. Doroteia, provavelmente 

não por acaso, surge vestida de vermelho como as “profissionais do amor” (RODRIGUES, 

1965a, p. 19), sinalizando que o material recalcado não desiste, sempre insiste em retornar, bate 

à porta e invade o espaço amordaçado. O destaque aqui se faz para o reconhecimento do sonho, 

mais uma vez, como uma possibilidade ameaçadora de realização do desejo. Trata-se da 

experiência da sexualidade que, para as três irmãs, era absolutamente intimidadora e da qual 
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buscavam blindar-se tanto pela imagem tingida de preto como pela evitação dos sonhos que 

realizariam os desejos que só o prazer lascivo e voluptuoso sabe ofertar. 

(Casa das três viúvas — d. Flávia, Carmelita e Maura. Todas de luto, num vestido 

longo e castíssimo, que esconde qualquer curva feminina. De rosto erguido, 

hieráticas, conservam-se em obstinada vigília, através dos anos. Cada uma das três 

jamais dormiu, para jamais sonhar. Sabem que, no sonho, rompem volúpias secretas 

e abomináveis. [...]. Batem na porta. Sobressalto das viúvas. D. Flávia vai atender 

[...]) 

D. FLÁVIA— Quem é? 

DOROTEIA—Parente. 

D. FLÁVIA— Mas parente tem nome! 

DOROTEIA — Doroteia!  (RODRIGUES, 1965a, p. 17) 

 

([...] Doroteia entra, com expressão de medo. É a única das mulheres em cena que 

não usa máscara. Rosto belo e nu. Veste-se de vermelho, como as profissionais do 

amor, no princípio do século.) (RODRIGUES, 1965a, p. 19) 

 

Passamos agora para a questão do conteúdo premonitório no sonho, como é 

popularmente acreditado e debatido por Freud em A interpretação dos sonhos e vamos buscar 

ilustrações na obra de Nelson. Em Toda nudez será castigada, Nelson nos apresenta Geni, a 

prostituta que, dentre outras fragilidades, sonha com a premonição - mais do que um simples 

temor - de vir a desenvolver uma ferida no seio, isto é, um câncer: “Todas as noites, eu sonhava 

com a ferida”, diz ela (RODRIGUES, 1966b, p. 286). Em contraponto há as tias solteironas, 

defensoras de um moralismo excessivo que, em suas atitudes aparentemente virtuosas 

escondem seu adoecimento pois querem se igualar aos santos e até mesmo a Deus. Quando 

conversam, uma delas diz não querer sonhar nunca mais, pois, no sonho, “só vejo parentes 

morrendo.” (RODRIGUES, 1966b, p. 273). Ainda neste mesmo enredo, Nelson coloca na voz 

de Herculano, um dos parceiros amorosos de Geni, o temor decorrente de manifestações 

obsessivas ameaçadoras expressas no sonho também pelo viés de um mal-estar premonitório. 

Em uma visita ao seu médico desenvolve-se o diálogo que se segue, em relação a um misterioso 

ladrão boliviano que nunca aparece no texto. Diz Herculano: “[...] não me esqueço um minuto. 

[...] Estou sempre com isso na cabeça. E sonho. O senhor acredita, se eu lhe disser que sonho 

todas as noites com o ladrão boliviano?” (RODRIGUES, 1966b, p. 352).  

Concluindo estes parágrafos sobre determinadas peculiaridades dos sonhos, de acordo 

com a teoria freudiana em articulação com a obra de Nelson Rodrigues, vamos explorar agora 

o trabalho psíquico que nele se realiza. Estaremos aqui abordando as condensações e os 

deslocamentos. Como já comentamos, o sonho reproduz uma deformação do desejo onírico. 

Ele é o resultado de um trabalho cujos operadores são, dentre outros, os processos acima citados 

de condensação e de deslocamento. Na condensação, uma representação única decorre de várias 

cadeias associativas. A perspectiva de se considerar a palavra como ponto de convergência de 
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diversas representações é importante neste processo. Consequentemente, se a narrativa do 

sonho ocupa meia página, a análise dos pensamenos oníricos exigiria um espaço dez a doze 

vezes maior (FREUD, 2020). Assim, as palavras que resultam desta condensação abrigam 

diferentes possibilidades de sentido, não apenas um único, viabilizando a instauração deste 

processo. Quanto ao deslocamento, trata-se do processo de substituição de um elemento por 

outro mais distante com o qual se relaciona por alusão. Ou, ainda, pode ocorrer a mudança de 

um determinado elemento para outro de menor importância. Trata-se de um deslizamento por 

caminhos associativos que conduz à diferença entre o conteúdo do sonho e os pensamentos 

oníricos correspondentes (GARCIA-ROZA, 2009; LAPLANCHE, 2001). Diz Freud que “As 

palavras são um material plástico, que se presta a todo tipo de coisas. Há palavras que, usadas 

em certas conexões perdem todo seu sentido original, mas o recuperam em outras conexões.” 

(FREUD, 2017, p. 52).  

Condensações e deslocamentos são observados na obra de Nelson. Quanto à 

condensação, em entrevista concedida a Sábato Magaldi no início da década de 50, Nelson diz 

que o excesso de personagens é um dos problemas práticos do teatro e que, portanto, ele sempre 

considerou que os textos poderiam se concentrar em apenas um intérprete. Ainda que único, 

seria um intérprete múltiplo, como se ele representasse uma síntese não só da parte humana 

como do próprio decór e também dos outros valores da encenação. Segue Nelson dizendo que 

este único intérprete no palco seria como uma pessoa individuada -substancialmente ela 

própria- mas, ao mesmo tempo, seria uma cidade inteira, nos seus ambientes, sua feição 

psicológica e humana (MAGALDI, 2004). Podemos exemplificar esta proposição de Nelson 

com a Valsa no. 6 que “sintetiza o mundo no monólogo de Sonia” e “dá vida às personagens 

que formam seu universo adolescente.” (MAGALDI, 2004, p. 27).   

Quanto aos delocamentos, estão presentes nas páginas do Álbum, por exemplo, na 

dinâmica construída entre Jonas e sua filha Glória, quando ele desloca seu desejo por ela para 

outras mulheres, preferencialmente meninas.  

JONAS (como que tocado por uma suspeita) – Mas ela chega hoje ou amanhã? 
 

[...] 
 

D. SENHORINHA (baixando a cabeça, humilhada) – Parece que amanhã. 

JONAS (cruel, já com o desejo renascendo) – Amanhã, hem? Então, Rute, pode trazer 

a fulana! (muda de tom, enigmático) Glória vem. Agora mesmo é que eu preciso de 

meninas! (RODRIGUES, 2020, p. 36-37). 

 

JONAS – [...] as meninas que Rute arranjava – só meninas, ainda sem desejo. [...] 

Cada menina tem alguma coisa de Glória [...] (RODRIGUES, 2020, p. 139). 

 

JONAS – Você é parecida com Glória! (RODRIGUES, 2020, p. 139-140). 
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Até aqui desenvolvemos algumas considerações relacionando trechos de Freud com 

trechos de Nelson sobre os sonhos e as articulações vigília-sono-sonho assim como sonho-

Inconsciente-desejo. Depois seguimos com as especulações premonitórias que são atribuídas 

aos sonhos e concluímos com algumas reflexões acerca do trabalho do sonho - condensações e 

delocamentos - presentes na obra rodrigueana. Partimos agora para alguns breves comentários 

acerca da memória, com a mesma lente que busca explorar a aproximação entre Nelson 

Rodrigues e Freud. 

Como comentamos no início deste capítulo, a memória é uma tema que mereceu grande 

atenção de Freud, desde muito precocemente, como vemos tanto no Projeto de 1895 como na 

importante Carta 52 endereçada a Fliess, datada de dezembro de 1896. Nesta, Freud propõe 

que a psique tenha se formado por estratificação e que os traços mnêmicos ficariam sujeitos a 

reorganizações periódicas constituindo um processo de retranscrição de acordo com novos 

princípios associativos. Assim, as narrativas que julgamos descrever precisa, rigorosa e 

verdadeiramente como nossas recordações tornam-se cada vez mais distantes das situações 

originais às quais nossas recordações supostamente se referem. Trata-se aqui do entendimento 

sobre o funcionamento do que a memória guarda e sua relação com a ficcionalização. 

Resgatamos então a já mencionada entrevista de Nelson para a Folha de São Paulo quando ele 

revela: “Vou buscar a inspiração na própria vida, nas minhas lembranças e através de tudo que 

a memória guardou.” (DIAFÉRIA, 2020, n.p.).  

A importância da memória na construção literária de Nelson se faz notar em vários 

volumes de sua obra. Iniciaremos com o próprio Álbum de família tendo em vista o que 

comentamos no final do capítulo 3 quando abordamos o hibridismo. Lá consideramos a imagem 

fotográfica como denúncia de uma ausência, como algo que talvez tenha existido e que não há 

mais, a não ser na memória ou no interesse de quem olha ou narra. Há, entretanto, algo a mais 

para além do que está posto na fotografia. Há a singularidade de quem a preserva em sua própria 

memória e para ela olha ou sobre ela fala. Trata-se de algo que pode ser resignificado com o 

passar do tempo, a cada vez que a imagem daquele momento é revisitada. Aqui está a 

proposição freudiana, expondo o fértil diálogo entre memória e criatividade na ficcionalização. 

No Álbum de Nelson, os retratos montados - e a descrição proposta pelo speaker - registram as 

relações vigentes na sociedade da época criando uma coleção de fotografias que aspiram ocupar 

o lugar de uma memória que retrate de modo irretorquível o modus operandi daquela família. 

Entretanto, os diálogos que se intercalam com as fotos estão de tal forma em desalinho com 

elas que provocam a dúvida acerca da tradução construída para aquelas imagens. Nesse sentido, 
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está também posta em xeque a suposta e talvez questionável perenidade fiel da memória - uma 

proposição freudiana - que aquelas imagens aspiram conservar. 

Outras peças de Nelson Rodrigues nas quais a memória ocupa um lugar bastante 

especial podem ser trazidas aqui. Podemos retornar, por exemplo, a Vestido de Noiva. É com 

elementos da memória, em conjunto com a alucinação e a realidade, que Nelson constrói o 

principal eixo desta peça, como já comentamos. No empenho de resgatar sua memória, Alaíde 

se depara com a incompletude das lembranças ao buscar recompor seu sonho gerando a tensão 

entre realidade e ficção. Na memória não há certezas. Há fragmentos esparsos e é com eles que 

Alaíde tem que lidar.  

Ainda no mesmo tema da memória, em Perdoa-me por me traíres, Nelson nos apresenta 

Glorinha, uma adolescente órfã que mora com os tios. Sexualmente reprimida por seu tio Raul, 

ela decide pedir ajuda à cafetina Luba. Quando Raul, seu tio, descobre que ela se prostitui, 

resolve contar para Glorinha que sua mãe, Judite, não se matou mas, sim, que ele a obrigou a 

tomar veneno. O segundo ato é dedicado à reconstituição das memórias. Ao invés de narrar o 

passado, “as personagens o vivem, como se estivessem no presente, interrompendo-se o fluxo 

evocativo apenas para rápidos comentários de Raul no plano atual” diz Magaldi (2004, p. 110). 

Para o crítico, esta estratégia de composição do texto que traz o recuo ao passado, “não esclarece 

apenas o presente [...] tem tanta força que superpõe uma realidade à outra, permitindo que se 

contraponham e se confrontem, dando sentido diferente aos episódios atuais” (MAGALDI, 

2004, p. 108). Nestas palavras do crítico está a questão postulada por Freud acerca da 

reorganização periódica da memória segundo novos princípios asociativos.  

Persistindo no mesmo mote da memória trazemos outro exemplo, voltando à Valsa no. 

6, monólogo no qual Nelson coloca uma adolescente em cena, morta, que tenta resgatar o 

ocorrido em sua memória com os fragmentos das lembranças que lhe ocorrem.   

[...] No programa do espetáculo, levado às segundas-feiras no Teatro Serrador do Rio, 

o dramaturgo informava: “uma jovem de 15 anos, que já morreu, tenta lembrar-se do 

que aconteceu.” [...] a ação se passa entre o golpe assassino sofrido por Sonia e sua 

morte. A heroína também não sai do estado de choque e, no delírio, recompõe o 

mundo à volta. Aqui a realidade se reduz à presença do piano branco em cena e a 

protagonista vive os planos da alucinação e da memória. [...] Na segunda parte 

começam o esclarecimento e a iluminação da memória, reconstitui-se o crime. “As 

lembranças chegam a mim aos pedaços. Eu não saio daqui sem saber quem sou e 

como sou.” (MAGALDI, 2004, p.26-29) 

 

Sem deixarmos de lado a lente da conexão freudorodrigueana que nos propusemos a 

utilizar e, também, seguindo os passos do roteiro traçado no iníco desta seção, vamos nos 

direcionar  agora mais detidamente para o momento da inauguração do século e da psicanálise 

com a publicação de A Interpretação dos Sonhos, quando Freud nos apresenta o Inconsciente. 



184 
 

Estamos em 1900. Poucas décadas mais tarde o teatro viria a incorporá-lo em seus enredos e 

Nelson não deixou de incluir o Inconsciente, na acepção freudiana, ao tecer suas tramas, como 

ilustraremos a partir de agora. Em A mulher sem pecado, primeira peça de Nelson Rodrigues, 

escrita em 1941, vemos o sofrimento de Olegário que convive com os fantasmas de estar sendo 

traído pela esposa Lídia. Nesta que foi a primeira peça de Nelson Rodrigues há um elemento 

que desperta a atenção: um microfone, que se encarrega de transmitir uma voz interior - como 

diz o próprio Nelson no texto - e que propõe questões para as diversas personagens. Com tal 

recurso, cria-se uma tensão entre razão e desrazão, entre o discurso dito e o de-outra-forma-

dito, como que aludindo aos planos Consciente e Inconsciente de todos nós, personagens de 

nossos próprios enredos.  

Em Vestido de noiva, como já comentamos, Nelson contrapõe realidade e alucinação. 

Indo além, podemos observar que no plano da realidade há o tempo cronológico linear da 

história aludindo aos registros do Consciente e há o plano da alucinação que nos remete aos 

registros do Inconsciente. No decorrer da trama, como já vimos, nos deparamos com o sonho 

de Alaíde no qual ela assassina Pedro: um desejo reprimido que não se concretizou, como 

comenta Magaldi (2004). Cá está o Inconsciente, acessado pela via régia do sonho, como diz 

Freud. Prosseguindo, se em Vestido de noiva Nelson rasgou o véu da consciência, diz Magaldi 

(2004), em Viúva, porém honesta Nelson nos apresenta Tia Assembléia, personagem que aqui 

já lembramos em um excerto, um pouco mais acima, vivendo no puritanismo uma violenta 

repressão do desejo sexual cuja voz segue amordaçada. 

Continuando no tema do Inconsciente, em Álbum de família, que é nosso corpus de 

trabalho, o Inconsciente é exposto sem véus. O que deveria estar recalcado vem à tona, sem 

censura, como os diversos desejos incestuosos claramente expostos que tanto mobilizaram a 

crítica à epoca. Tudo é dito e visto, nada ou pouco restou soterrado pela censura psíquica. Para 

Perrone-Moisés o Álbum de Nelson bem “poderia ser considerado como uma paródia da teoria 

psicanalítica na medida em que as relações inconscientes aí são claramente explicitadas em 

gestos e falas, pelas personagens.” (PERRONE-MOISES, 2007, p. 47). Em uma clara alusão a 

este subterrâneo que a psicanálise reconheceu como o Inconsciente e cujo conteúdo teima em 

se manifestar a qualquer custo, Nelson diz:  

Qualquer um tem seus íntimos pântanos, sim, pântanos adormecidos. É preciso não 

despertá-los. Mas certos acontecimentos acordam a lama do seu negro sono. Quando 

isso acontece, a alma começa a exalar o tifo, a malária e a paisagem apodrece. 

(RODRIGUES, 1997, p. 12) 

 

Seguindo a trilha freudorodrigueana que traçamos inicialmente, vamos agora 

considerar, neste e também em alguns dos parágrafos que se seguem, os lapsos de linguagem e 
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sua irrupção na obra de Nelson. Um ano após a publicação de A Interpretação dos sonhos, 

Freud apresenta a Psicopatologia da vida cotidiana. No prefácio da primeira edição desta obra, 

publicada pela L&PM Editores, vemos uma interessante e instigante analogia das proposições 

de Freud neste volume acerca da linguagem com a imagem de desenhos fora do lugar que 

apontariam para a presença do Inconsciente (SOUSA, 2018). Desta maneira os lapsos de fala, 

de leitura e escrita, assim como os esquecimentos de palavras, determinados erros, enganos e 

atos falhos são como representações vivas daquilo que habita nosso cotidiano e que, portanto, 

podem se manifestar mesmo fora do divã. São imagens que tentamos ocultar dos outros e 

também de nós mesmos - porque que nos são incômodas - e, assim, nos aparecem sem aviso 

prévio. Não expressam, entretanto, situações decorrentes do acaso, pois, se interpretadas, 

podem desvelar determinadas significações. Resgatamos aqui alguns exemplos, a partir de 

agora, destes equívocos de linguagem na dramaturgia de Nelson. 

Em Perdoa-me por me traíres, a trama nos apresenta Raul tendo matado sua cunhada 

Judite porque ela o rejeitou amorosamente, como já vimos acima. Este dado, porém, só vem a 

ser revelado por ele em um diálogo final com sua sobrinha Glória, quando ele faz tal revelação 

e, em um ato falho, ele a chama pelo nome da mãe (MAGALDI, 2004). Diz Raul: “Eu matei a 

mulher, a cunhada que me repeliu e porque me repeliu (agarra novamente Glorinha – num 

soluço imenso) - JUDITE!”. Glória imediatamente lhe diz “Não sou Judite!” (RODRIGUES, 

1965a, p. 463).  

Em Bonitinha mas ordinária ou Otto Lara Rezende, Nelson nos conta de Maria Cecília, 

filha caçula do empresário Dr. Werneck que foi sexualmente violentada. Ao saber do que se 

passou, seu pai busca um marido para a filha entre seus empregados. Edgar, seu funcionário há 

mais de dez anos, é escolhido. O casamento seria financeiramente conveniente para ele. Em 

realidade, Maria Cecília teria sido violada voluntariamente, para satisfazer uma fantasia sexual. 

No final do terceiro ato, Edgar e Maria Cecília estão juntos. Eis que, após alguns beijos, ela lhe 

chama de Cadelão. O ato falho de Maria Cecília promove em Edgard a repulsa (MAGALDI, 

2004). Ele se desprende de seus braços e manifesta seu desconforto. Ela então lhe responde 

imediatamente: “Te chamei? [...] Ando com a cabeça tão nervosíssima. [...] Querido, olha. 

(Incoerente e deseperada) Deixa eu te chamar de Cadelão.” Edgar recusa, porém ela insiste. 

Eis que surge Dr. Peixoto, genro do pai de Maria Cecília, casado com Teresa e diz para Edgar 

que ele é o Cadelão, apelido recebido no colégio revelando a paixão entre ele e Maria Cecília 

cujo ato falho havia denunciado por ela (RODRIGUES, 1966b, p. 249-250). 

Em Por causa de Freud, crônica já mencionada acima, talvez sob uma possível 

inspiração shakesperiana, Nelson coloca na voz de Sueli mais uma amostra do que seria um ato 
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falho. Já destacamos o lapso de Pórcia em  O Mercador de Veneza quando ela fala de seu amor 

por Bassânio. Sueli, em um ato de linguagem também falho, comunica o contrário a seu marido 

Aluísio que, em sonho, ela havia assassinado. Diz ela: “Eu daria minha vida por você. Deus me 

livre de morrer antes de você.” (RODRIGUES, 2009, p. 88). Embora compartilhem lapsos de 

linguagem, a essência das mensagens que Pórcia e Sueli comunicam traz uma diferença 

fundamental. Pórcia identifica o lapso, corrige a linguagem e confirma seu afeto por Bassânio, 

entregando-se por inteiro ao seu amado. Trata-se de algo que já havia sido revelado por ela em 

seu próprio lapso. Quanto a Sueli,  sustenta o lapso sem corrigi-lo e mantém o teor de sua fala 

que é, porém, de conteúdo oposto ao de Pórcia. Sueli não quer pertencer a Aluísio, muito pelo 

contrário. O desfecho da crônica confirma aquilo que o Inconciente de Sueli já anunciava, tanto 

no ato falho como no sonho, como exploramos um pouco acima.  

Concluindo nossas obervações acerca dos lapsos de linguagem recorremos a Álbum de 

família, nosso corpus de estudo. Na cena final de forte carga dramática, em um diálogo último, 

Jonas e Senhorinha estão face a face trazendo à tona o que ainda restou por ser dito, com a 

marca do rancor irreversível que há entre ambos. Senhorinha está falando de Nonô, seu filho-

amante. Ela quer contar para Jonas o que se passou. Mas Jonas não a ouve, como sempre. Ele 

está obcecado pela morte de Glória, a filha com quem tem suas fantasias incestuosas. Ele está 

totalmente surdo, alheio ao que Senhorinha está revelando e quase ao final, em um ato falho de 

linguagem, Jonas segura Senhorinha pelos braços e a chama pelo nome da filha. Diz ele: 

“Glória! Glória” (RODRIGUES, 2020, p. 141).  

“Todo ato falho é um discurso bem-sucedido”, diz Lacan no Discurso de Roma (2017b, 

p. 133). Partindo desta citação, trocaremos de lente para dar continuidade ao nosso olhar 

direcionado para a articulação dos textos de Nelson com a psicanálise, porém, agora, sob uma 

perspectiva lacaniana. Já abordamos de modo mais extenso, na seção anterior, determinados 

aspectos teóricos dos postulados lacanianos. Portanto, aqui apenas relembraremos alguns deles. 

Para Lacan, o Inconsciente é estruturado como linguagem, o que se articula com a perspectiva 

do ato falho de linguagem como sendo um ato bem-sucedido, à medida que traz à tona o sujeito 

do Inconsciente. O sujeito falante, refém da linguagem - vale dizer, da função simbólica - é 

quem produz o signo linguístico. No discurso, o ser falante vai deslizando de um significante 

para outro sem necessariamente entender o que fala, algo que se dá com o atravessamento da 

barra que separa significante e significado (S/s) e que ocorre apenas em determinados 

momentos do discurso. Curiosamente, em uma de suas declarações, Nelson diz que a maioria 

das pessoas “imagina que o importante, no diálogo, é a palavra. Engano, e repito: o importante 
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é a pausa. É na pausa que duas pessoas se entendem e entram em comunhão.” (RODRIGUES, 

1997, p. 51) À conexão Lacan-Nelson, Barthes vem aqui se associar ao dizer:  

O lugar mais erótico de um corpo não é lá onde o vestuário se entreabre? [...] é a 

intermitência, como disse muito bem a psicanálise, que é erótica: a da pele que cintila 

entre duas peças [...] entre duas bordas [..] é essa mesma cintilação que seduz, ou 

ainda: a encenação de um aparecimento-desaparecimento. (BARTHES, 2015, p. 15-

16) 

 

Sob a perspectiva nelsonlacaniana resgatamos, aqui abaixo, mais um trecho de 

Bonitinha mas ordinária ou Otto Lara Rezende. Trata-se de uma cena no terceiro ato quando o 

empresário Werneck - já bêbado - está reunido com alguns convidados em seu palacete no 

bairro carioca da Gávea. Dr. Werneck propõe encenar uma sessão de análise na qual ele seria 

Freud e seus convidados seriam os pacientes. Abaixo, segue o trecho: 

WERNECK: – O negócio é psicanálise. Psicanálise. Assim, olha. O divã. (Werneck 

vai até o divã) – O divã está aqui. 

WERNECK: – Mas calma! (Didático) – O freguês deita-se no divã. Como na 

psicanálise. Eu vou bancar o Freud. Tomar notas. Num caderninho. O que está deitado 

conta as próprias sujeiras. 

[...] 

WERNECK: – Mas calma! 

WERNECK – Muito bem. Deita aqui, Ana Isabel. Pode deitar. (Para o marido) Marido 

progressista. Permitiu que a própria esposa... Agora, silêncio. 

[...] 

WERNECK (Possesso): - Responda, Ana Isabel! Não admito pudores. Você pertence 

a uma família formidável. Não interessa. Tem que dizer tudo. Qual foi o seu michê 

mais baixo? O mais baixo? 

[...] 

WERNECK: [...] É o seguinte. Isso aqui é psicanálise. De galinheiro, mas é [...] 

(RODRIGUES, 1966b, p. 223-237) 

 

O significante - por si só - pode significar nada, qualquer coisa, ou até mesmo muita 

coisa dependendo do modo como se articula no discurso. Ou seja, a cadeia de significantes é 

que pode produzir um sentido. Encadeados, os significantes revelam uma outra linguagem, 

sustentada por um qualquer-falar que quer revelar um mais-querer-dizer. Trata-se aqui da 

linguagem do Inconsciente. O sujeito do Inconsciente faz uso da linguagem e está, portanto, 

alienado à ordem significante. Se considerarmos que a linguagem se articula com a cultura, a 

cadeia de significantes pode apontar para de que modo as relações organizam a sociedade 

naquele momento sob o timbre da voz de quem fala. Em nossa leitura do diálogo acima citado, 

psicanálise, divã, Freud, deitado, sujeira, galinheiro, michê, baixo e pudor estão a construir uma 

cadeia de significantes desvelando algo que insiste no discurso de Werneck. O significante pode 

insistir no discurso do sujeito e articular-se com outros, sem por isso estar asociado à 

significação que poderia importar para ele, produzindo então efeitos à sua revelia. O que produz 

a significação é esta articulação em cadeia entre os significantes e o que tal cadeia oferece é a 
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possibilidade de “servir-se dela para significar algo totalmente diferente do que ela diz [...] e 

indicar o lugar desse sujeito na busca da verdade.” (LACAN, 2017a, p. 235).  

A propoposição lacaniana traz à tona a dimensão de ato que existe na linguagem. O 

significante “comanda ou pacifica, adormece ou desperta [...] Como o poeta, o analista está 

atento às diversas conotações do significante [...]” (CHEMAMA, 1995, p. 199). Se a 

perspectiva aqui considerada é a lacaniana, ao fazer incidir esta lente no discurso de Werneck, 

acima citado, nos indagamos sobre qual seria a linguagem do Inconsciente desta personagem 

neste momento. Instiga-nos o material recalcado que estaria insistindo em seu discurso. Não 

pretendemos levar Werneck tampouco sua sexualidade para o divã, mesmo porque dali -e dela- 

ele foge, colocando os outros neste lugar que, para ele mesmo, parece ser baixo e sujo. 

Limitando-nos, portanto, à noção do Inconsciente estruturado como linguagem e aos postulados 

acerca dos significantes, propomos pensar que Werneck estaria se servindo da cadeia de 

significantes que emergem em seu discurso para referir-se a algo diferente do que está sendo 

dito. Seu discurso estaria a indicar o lugar desse sujeito na busca da sua verdade - como diria 

Lacan - e que, em Werneck, passaria talvez pelo enfrentamento da maneira como ele se articula 

com sua própria sexualidade.  

Ainda no que tange à instância da letra no Inconsciente, Lacan postula que o sonho é 

um enigma em imagens e que as imagens do sonho só devem ser consideradas pelo seu valor 

de significante, isto é, por aquilo que elas permitem soletrar do que está sendo proposto por 

aquele enigma, como em um provérbio. Considera ele que essa estrutura de linguagem que 

possibilita a operação de leitura está na origem da significância do sonho. Para Lacan, é a 

correlação entre o mecanismo de condensação no sonho e a superposição dos significantes que 

conduz à metáfora, apontando para a articulação entre esse mecanismo e a poesia (LACAN, 

2017a, p. 235-242). Quanto às metáforas na obra rodrigueana, partimos do reconhecimento que 

Nelson era um frasista. Cunhou diversas expressões e tornou muitas de suas frases tão 

ululantemente emblemáticas que, quando nos deparamos com algumas delas, sua autoria nos 

vem imediatamente à lembrança, mesmo que o autor seja outro... Nelas transbordam as 

metáforas, desde seus escritos iniciais quando começou a escrever no jornal de seu pai: eram 

flores representando seios, prostitutas figurativizadas como sendo a lua e ondas que se 

transformam em um turbilhão de espumas como mulheres em convulsões de amor, dentre outras 

tantas lá registradas (CASTRO, 1994). 

Em O Reacionário: memórias e confissões (2017), o próprio Nelson diz que, ao 

escrever, tudo levava às metáforas. Trata-se de algo que se observa na leitura de sua obra com 

tanta frequência que a pretensão de mapeá-las visando constituir um extenso e abrangente 
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repertório ou catálogo é uma tarefa quase impossível, ainda que instigante. Vamos aqui nos 

limitar, portanto, ao nosso corpus de estudo. Como já comentamos, a peça se situa em São José 

de Golgonhas. Gólgota remete a calvário ou lugar de dor e Congonhas é uma erva medicinal 

que, na língua tupi, significa aquilo que sustenta ou alimenta. Conjecturamos então que 

Golgonhas possa ser uma metáfora remetendo ao lugar de dor que sustenta ou alimenta aquela 

família. Indo adiante, na primeira frase do primeiro ato somos inormados que estamos em 1900. 

Para Magaldi (2004), trata-se de uma indicação de Nelson que estaria apontando para o 

alvorecer do século como uma representação simbólica do início da vida. Se legitimarmos tal 

proposição, parece-nos razoavel imaginar que -metaforicamente - Nelson poderia também estar 

aludindo ao momento inaugural da existência humana marcado pela experiência do desamparo 

que, em nossa perspectiva, é o principal determinante dos recursos estéticos que modelam a 

escrita do sofrimento daquela família, como veremos no próximo capítulo.  

Ao folhearmos as páginas daquele Álbum identificamos ainda outras cenas que nos 

parece que estão ali a metaforizar instâncias de sofrimento psíquico na estrutura vincular 

daquela família. Na composição dos personagens, por exemplo, Nelson nos apresenta 

Guilherme que mutila a si mesmo como a metáfora da interdição - na própria carne - do desejo 

incestuoso pela irmã. Vemos também Edmundo que, ao não consumar seu casamento com 

Heloísa estaria em realidade a metaforizar a impossibilidade do amor exclusivo e também 

incestuoso por sua mãe. Neste sentido, temos ainda Nonô que, na sequência de um intercurso 

sexual - não interditado - com a própria mãe, se desliga da realidade. Em uma metáfora da 

exclusão das leis civilizatórias, Nelson o caracteriza como um animal que segue nu, uivando, 

ao redor da casa. 

Para concluirmos as reflexões aprsentadas nesta seção, no que tange ao encontro de 

postulados psicanalíticos na obra de Nelso Rodrigues - frasista de metáforas - nada mais 

apropriado do que nos referirmos ao Álbum que é nosso corpus de trabalho. No último retrato 

aparece Jonas, descrito pelo speaker como um “Varão de Plutarco” portador de um sólido 

civismo que o motivava a considerar a ocupação de uma cadeira no Senado Federal. Uma 

metáfora capital em Álbum de família. De modo engenhosamente sarcástico, nos parece, Nelson 

vai buscar em Plutarco a imagem que claramente não corresponde a Jonas, como uma metáfora 

às avessas, que remete a algo que é exatamente o oposto do que está sendo abordado. 

Historiador e escritor, as obras de Plutarco foram bastante difundidas em sua época. Estudou 

filosofia em Atenas, onde teve contato com os Imperadores Adriano e Trajano. Ocupou 

importantes cargos públicos e, filiado à Academia Platônica de Atenas, foi nomeado como 

sacerdote do Tempo de Apolo em Delfos. Um currículo de vida absolutamente distinto do que 
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sabemos de Jonas. Exatamente por este motivo propomos, para fechamento desta seção, a 

possibilidade de que Nelson tenha recorrido a esta metáfora para denunciar a hipocrisia social 

que marca sua dramaturgia, fétida e pestilenta, como ele mesmo define. 
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CAPÍTULO 5 – A TRILHA DO DESAMPARO EM ÁLBUM DE FAMÍLIA 

 

Neste capítulo alcançamos mais diretamente a segunda vertente deste trabalho que 

propõe identificar as aberturas do texto que deixam transparecer a experiência do desamparo 

em Álbum de família como registro nuclear do sofrimento. Ainda que possamos explorar todos 

os membros daquela família nesse registro, vamos focar em Senhorinha. Escolhemos tal 

abordagem pelo fato de essa personagem estar - direta ou indiretamente - envolvida em 

praticamente todas as cenas de desamparo retratadas nesse Álbum.  

Há diversas fraturas em Álbum de família. Os vínculos ali expostos são notadamente 

arruinados pela própria transgressão de sua natureza. É provavelmente nesse sentido que a 

fortuna crítica acerca dessa obra aborda de modo exuberante a questão das várias situações 

incestuosas, ali presentes também de modo exuberante. Entretanto, como comentamos, nosso 

olhar vai na direção do desamparo, no sentido freudiano, vivido por Senhorinha como tendo 

sido o timbre de seu casamento com Jonas. Esta é uma das contribuições que pretendemos, 

com este trabalho propor para a fortuna crítica de Álbum de família: um olhar para o desamparo 

nestas páginas rodrigueanas, não apenas para o incesto. 

A primeira seção deste capítulo inicia com uma abordagem panorâmica muito breve 

apenas para introduzir algumas noções freudianas sobre a revivescência do desamparo, sua 

articulação com a angústia e o entendimento dessa experiência, na psicanálise, como sendo 

fundante da existência humana. Na sequência iremos propor a articulação destas observações 

com a questão da morte do amor como experiência que faz reviver o sofrimento do desamparo 

primevo. A partir daí vamos expandir nossas reflexões e proposições. Na seção seguinte 5.2 

vamos nos ater mais detalhadamente ao trajeto percorrido por Freud quanto à noção da angústia, 

desde sua proposição inicial em 1894, destacando os pontos de articulação tanto com o recalque 

como com o desamparo até se alcançar o postulado freudiano da Hilflosigkeit - já após a virada 

dos anos 20 - que sustenta nossa segunda vertente de interesse neste trabalho. Na seção 5.3 

vamos abordar a questão do desamparo no que se refere à sua articulação com a metapsicologia 

freudiana para situar de qual desamparo estamos falando quando propomos a revivescência 

desta experiência como sendo a matriz dos recursos estéticos em nossa leitura de Álbum de 

família. Nas duas seções seguintes, 5.4 e 5.5, vamos nos debruçar sobre os exílio dos afetos e o 

sofrimento que transborda, para além dos contornos possíveis, marcarando a trajetória de 

Senhorinha e que a conduziram a um gesto último. Mais especificamente, nestas duas seções 

vamos abordar a radical inacessibilidade de Senhorinha ao lugar de acolhimento e legitimação 

de seus afetos em sua (des)união conjugal. Ao longo da obra, Senhorinha vai sendo 
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progressivamente afrontada por Jonas. Depauperada e acuada - ou seja - desamparada, ela é 

então conduzida ao confronto inevitável com o abismo da dor irrecuperável. No percurso destas 

duas seções, iremos recorrer a Medeia como referência icônica do abandono na literatura trágica 

da Grécia antiga para dialogar com Senhorinha. Em outras palavras, nestas duas seções vamos 

nos pôr a escutar o que dizem estas personagens, para além do que falam. Medeia mata os filhos 

e os retira da vida. Senhorinha mata a vida em seus filhos e se retira da cena. Ambas não 

conseguiram elaborar suas aflições e se veem gradualmente desamparadas e desterritorializadas 

em seus continentes afetivos. Esta é a trilha que vamos seguir. Ao atingirem um ponto de não 

retorno - que há muito já se anunciava inevitável - elas atuam, em gesto, o que na linguagem se 

fez ausência. Na seção 5.6, a última deste capítulo iremos então destacar os trechos de nosso 

corpus de trabalho cuja leitura nos sangrou com a lâmina da experiência do desamparo. A escuta 

psicanalítica não se fecha em um único prisma, o que poderia apontar para o equívoco da 

redução das infinitas possibilidades de existir e de sofrer. O mesmo se passa com a literatura já 

que o sentido de uma obra não se fecha em uma única perspectiva. A singularidade do que é 

dito pelo paciente na sala de análise é a mesma que faz com que leitores diferentes posam ter 

perspectivas distintas ao interagir com uma obra literária. É da singularidade - desta vez do 

leitor - que aqui também se trata. O sofrimento de Senhorinha assim como o de Medeia pode 

ter diversas leituras e impactos. Nossa proposição acerca do desamparo freudiano na raiz do 

sofrimento em ambas as personagens não é absoluta, tampouco excludente de outras igualmente 

possíveis. Outras leituras, outros atravessamentos, outras recepções da obra são também 

cabíveis. O que nossa proposição traz à tona é a resultante do que, grafado nas páginas do Álbum 

de Nelson, atravessou o universo peculiar do leitor de modo particular.  

Destacamos ainda que, como já anunciado no início deste texto, não estamos nos 

propondo a trabalhar aqui para buscar indicadores literários que nos remetam a reflexões acerca 

da sustentação deste corpus como sendo uma tragédia. Entretanto, não pode passar desapercebido 

que a experiência do desamparo freudiano está, nesse Álbum, inevitavelmente articulada com 

caos e catarse preparando o caminho para desfechos trágicos. Essa interface será um tema ao qual 

retornaremos nos comentários finais deste trabalho. 

 

5.1 A morte do amor é mais violenta que a morte pessoal  

 

O estado de desamparo inicial dos seres humanos, é um tema que está presente na obra 

de Freud desde o início. Em seu texto Projeto para uma Psicologia Científica, datado de 1895, 

porém só publicado após sua morte, Freud (1975) já introduz essa questão ao falar da vivência 
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de satisfação quando aborda a insuficiência psicomotora do recém-nascido que depende 

totalmente de um outro, geralmente a mãe, para atender às suas necessidades básicas. Nesse 

estado de insuficiência há um aumento da tensão que o recém-nascido não consegue dominar 

por si só e, ao depender de um outro para alívio da tensão de forma a garantir sua sobrevivência, 

cria-se uma situação de influência desse outro nessa relação dual com tal impacto que irá 

interferir de forma decisiva na estruturação de seu psiquismo a partir desse momento inicial. 

No decorrer de seu percurso teórico, Freud vai articular a questão do desamparo com a angústia 

em vários momentos como, por exemplo, na conferência A Angústia datada de 1917 e, a seguir, 

no texto Inibição, Sintoma e Angústia datado de 1926. Nesse trajeto ele propõe duas teorias 

sobre a angústia e, em ambas, a questão do desamparo decorrente da peculiaridade da relação 

mãe-filho no contexto do ato do nascimento e seus desdobramentos aparece com destaque. No 

ano seguinte, Freud se detém ainda um pouco mais nessa questão do desamparo, com um olhar 

mais ampliado e que o faz refletir sobre sua ocorrência no que se refere à natureza, à espécie 

humana e à civilização no texto O Futuro de uma Ilusão, datado de 1927, aqui também 

lembrado.  

Na psicanálise, o termo desamparo ganha um sentido específico, como mencionado 

acima, que se refere ao estado do recém-nascido que depende inteiramente de uma outra pessoa 

para satisfazer suas necessidades básicas como sede e fome, pois, devido à sua imaturidade 

física e psíquica, não consegue realizar por si mesmo as ações necessárias de modo coordenado 

e eficaz para colocar um fim às suas próprias tensões internas. Como comentado, no texto 

Projeto para uma Psicologia Científica, Freud (1975) aborda esse tema no capítulo sobre a 

experiência de satisfação ao explanar acerca do fenômeno de excitação neuronal que deve trazer 

como resultado a propensão à descarga que se libera pela via motora.  

Diz Freud que nesse processo de descarga a primeira via a ser seguida seria a que conduz 

à alteração interna expressa por gritos ou choro do recém-nascido, mas que nenhuma descarga 

dessa espécie pode produzir alívio se o estímulo endógeno continua a ser recebido, o que 

mantém a tensão em níveis altos. Nessas circunstâncias, a estimulação só é capaz de ser abolida 

por meio de uma intervenção advinda do mundo externo que, por ser uma ação específica, 

requer determinadas maneiras para ser obtida.  

A ação considerada como específica se efetua por meio de uma assistência alheia, 

quando a atenção de uma pessoa experiente é atraída para o estado em que se encontra a criança 

mediante a condução de uma descarga de excitação pela via de uma alteração interna como, por 

exemplo, o choro ou grito. Freud (1975) conclui então que essa via de descarga adquire, assim, 
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a importante função secundária da comunicação e que esse estado de desamparo inicial dos 

seres humanos é a fonte primordial de todos os motivos morais. 

Quando a pessoa prestativa realizou a ação específica para o desamparado, este último 

se encontra, por meio de dispositivos reflexos, na posição de cumprir imediatamente no interior 

de seu corpo a atividade necessária para eliminar o estímulo endógeno. A totalidade desse 

processo, continua Freud (1975), representa uma experiência de satisfação que tem 

consequências decisivas para o desenvolvimento de funções individuais. A situação de 

desamparo experimentada pelo recém-nascido, indicativa de sua própria impotência 

psicomotora faz com que ele necessite de ajuda externa para ter sua satisfação atendida. Este 

circuito vai estabelecer um processo que será revivido pelo homem ao longo de sua existência 

e com o qual terá que lidar com os recursos e limitações próprios de sua história pessoal. Esta 

dinâmica assim estabelecida nos primórdios da vida vai produzir a necessidade de ser amado, 

algo que irá acompanhá-lo por toda sua vida.  

 Nesta seção inicial, à guiza de introdução, apresentamos muito superficialmente a rota 

do desamparo no percurso freudiano. Exploramos sua proposição inicial no Projeto (1975), 

quando a insuficiência psicomotora do recém-nascido foi articulada com a  vivência de 

satisfação e o desamparo inicial dos seres humanos:  a “fonte primordial de todos os motivos 

morais.” (FREUD, 1985, p. 52) A partir de agora, vamos por um percurso de escrita a partir do 

Projeto (1895) quando Freud amplia a questão e traz a angústia e o recalque para dialogar com 

o desamparo até então alcançarmos a Hilflosigkeit em 1926. Neste movimento iremos nos 

deparar com o abismo escuro do vazio dos afetos. Senhorinha lá esteve, diuturnamente. Medeia 

também experimentou o horror deste vácuo, ainda que abruptamente. Ambas reviveram o 

abandono e amargaram a exclusão do espaço amoroso. Não vislumbraram a saída. A aflição foi 

maior do que os recursos disponíveis para lidar com a angústia da experiência. Senhorinha e 

Medeia reviveram o desamparo primevo. O grito de ambas não foi ouvido. Nelas se reproduzia 

a fome de amor. Em suas memórias, Nelson afirma: “A morte do amor é pior que a morte 

pessoal [...].” (RODRIGUES, 2017, p. 191). É sobre este desamparo que este trabalho se 

debruça. 

 

 5.2 Angústia, recalque e desamparo 

 

No mesmo período que Freud está envolvido com o Projeto para uma Psicologia 

Científica, ele também está se ocupando com a questão da angústia. Em 1894, ele publica Sobre 

os fundamentos para destacar da neurastenia uma síndrome específica denominada neurose 
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de angústia. Neste texto ele diz que, em muitos casos, a angústia observada é decorrente de um 

acúmulo de excitação de origem somática, de natureza sexual. Assim, o mecanismo da neurose 

de angústia deve ser buscado numa deflexão da excitação sexual somática da esfera psíquica 

com o consequente emprego anormal dessa excitação. Como exemplos, ele menciona a 

abstinência sexual intencional na qual a excitação somática se acumula sendo então desviada 

por outros canais assim como as situações nas quais a excitação não é adequadamente 

consumada (FREUD, 1996).  Nesse momento ele está considerando a angústia como decorrente 

de processos somáticos relacionados a disfunções na vida sexual que levariam a um aumento 

de excitação sem a devida descarga nem elaboração psíquica. Ou seja, a energia sexual não 

utilizada seria transformada em angústia.  

Alguns anos mais tarde, Freud (2015e) passa a examinar a angústia sob um outro 

referencial no qual estímulos psíquicos não elaborados representariam o perigo como uma 

ameaça interna. Trata-se aqui de um perigo pulsional do qual não há possibilidade de fuga. Para 

defender-se desses estímulos muito fortes na psique, Freud considera neste momento que o 

sujeito recorreria ao recalque, estruturando-se então uma primeira teoria da angústia na qual o 

recalque gera a angústia. Tal concepção é apresentada por ele no texto A Angústia, integrante 

das Conferências Introdutórias à Psicanálise, datado de 1917.  

O estado subjetivo no qual ficamos graças à percepção do desenvolvimento da angústia 

é nomeado por Freud como um afeto. Trata-se de algo composto por descargas, percepções de 

ações motoras e sensações diretas de prazer e desprazer que dão o tom ao afeto. O núcleo que 

sustenta esse conjunto, diz ele,  é a repetição de determinadas vivências ricas em significado. 

Trata-se de algo situado não na pré-história do indivíduo, mas sim no percurso da espécie 

humana (FREUD, 2015e). No caso do afeto de angústia, Freud acredita saber qual impressão 

precoce ele repete. Trata-se se do ato do nascimento no qual ocorre o agrupamento das 

sensações de desprazer, impulsos de descarga e sensações corporais de tal forma que se 

constitui um modelo do efeito gerado por um perigo de vida e que, desde então, se repete sob a 

forma de um estado de angústia. A primeira experiência desse estado, considera ele, é 

decorrente da vivência de desamparo relacionada à separação da mãe. A disposição para repetir 

aquele primeiro estado de angústia foi tão incorporada ao organismo por uma série de 

incontáveis gerações que nenhum indivíduo consegue escapar desta vivência (FREUD, 2015e). 

Em 1926, Freud (2014a) publica Inibição, Sintoma e Angústia, um de seus textos 

seminais no qual ele aborda a questão do desamparo. Logo em suas páginas iniciais, Freud 

retorna à sua concepção que os estados afetivos se incorporaram à psique como precipitados de 

vivências traumáticas antiquíssimas e que são despertados como símbolos mnêmicos quando 
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situações análogas ocorrem, como havia dito em 1917, na conferência A Angústia, acima 

apresentada. Diz ele nesse texto de 1926 que no ser humano, o ato do nascimento, sendo a 

primeira vivência individual de angústia, parece ter dado traços característicos à sua expressão. 

Entretanto, ele nos alerta para o fato de que não devemos superestimar esse nexo pois não parece 

justificado supor que em cada irrupção de angústia sucederia na psique algo que pudesse 

equivaler a uma reprodução da situação do nascimento (FREUD, 2014a). 

Freud, então, revisita os casos do Pequeno Hans e do Homem dos Lobos e conclui que, 

em ambos os casos, o leitmotiv da repressão é o medo da castração. Tanto o medo de ser 

mordido por um cavalo como o de ser devorado por um lobo seriam substitutos distorcidos do 

medo de ser castrado pelo pai. Esse foi o conteúdo que verdadeiramente sofreu a repressão. 

Mas o afeto da angústia não teria vindo do processo de repressão, não teria vindo de 

investimentos libidinais das pulsões reprimidas e, sim, da própria instância repressora. A 

angústia presente na fobia do animal é o medo da castração inalterado, ou seja, um medo 

realista, uma angústia diante de perigo propriamente ameaçador, considerado como real. Aqui, 

portanto, a angústia é que gera a repressão e não o contrário, como considerado anteriormente 

(FREUD, 2014a). 

Neste texto de 1926, ao retomar a questão do desamparo relacionado ao ato do 

nascimento, ele diz que, no ser humano, a vivência prototípica da angústia é o nascimento e 

que, portanto, nos inclinamos a ver no estado de angústia a reprodução do trauma do 

nascimento. Se tal é a estrutura e a procedência da angústia, a questão que Freud então nos traz 

é a seguinte: Qual é sua função e em que ocasiões é reproduzida?  

Sabe-se que a angústia surge como reação a um estado de perigo e, então, é agora 

reproduzida sempre que um estado desses se apresenta. Mas, como inserir a questão do perigo 

neste contexto? Considera Freud que no ato do nascimento há um perigo objetivo para a 

conservação da vida e embora saibamos o que isso significa em termos biológicos, nada nos 

diz em termos psicológicos. O perigo associado ao nascimento ainda não tem um conteúdo 

psíquico. Não podemos pressupor, diz ele, que haja no feto algo que de algum modo se 

assemelhe a um conhecimento sobre a possibilidade de um desfecho fatal para sua existência 

(FREUD, 2014a). No ato do nascimento, grandes quantidades de excitação chegam ao recém-

nascido produzindo novas sensações de desprazer, vários órgãos conquistam investimentos 

elevados, como um prelúdio do investimento objetal que logo irá começar, diz ele, que então 

pergunta ao leitor: o que em tudo isso será utilizado como um sinal distintivo de uma situação 

de perigo?  
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Infelizmente pouco se sabe a respeito da compleição psíquica do recém-nascido e, 

embora seja possível dizer que ele repetirá o afeto de angústia em todas as situações que lhe 

recordarem o evento do nascimento, cabe pensar sobre o que o faz recordar e o que ele recorda. 

Nesse ponto Freud mais uma vez alude à questão do desamparo. Diz Freud que apenas alguns 

casos da manifestação da angústia na infância são compreensíveis e cita como exemplos a 

situação em que a criança está sozinha ou na escuridão ou então quando se depara com uma 

pessoa desconhecida no lugar da que lhe é familiar -a mãe- e que, em todos esses casos, o 

elemento comum é a falta da pessoa amada, a pessoa pela qual a criança anseia. A imagem 

mnemônica da pessoa amada é então intensamente investida. No início, isso se passa de forma 

alucinatória, mas como isso não produz resultado, é como se o anseio se transformasse em 

angústia, que aparece como reação à falta do objeto.  

Freud traz aqui duas considerações importantes que podem feitas: a) que o medo da 

castração também tem por conteúdo a separação de um objeto muito estimado e b) que a 

angústia mais primordial, o medo primevo do nascimento, se origina na separação da mãe. 

Nesse contexto da perda do objeto, se o bebê exige ter a percepção da mãe, isso ocorre por saber 

-por experiência própria- que ela satisfaz suas necessidades muito rapidamente. A situação 

considerada como perigosa é a da insatisfação, ou seja, o aumento da tensão gerada pela 

necessidade diante da qual o bebê é impotente. Ao constatar que um objeto externo -apreensível 

pela percepção- pode colocar um fim à situação perigosa que lembra o nascimento, o teor do 

perigo se desloca para sua condição, ou seja, a perda do objeto. A falta da mãe torna-se então o 

perigo, diz Freud (2014a), e tão logo essa situação surge, o bebê apresenta o sinal de angústia, 

revelando-se ser esse o produto do desamparo psíquico do bebê, isto é, a contrapartida do seu 

desamparo biológico.  

Tanto a angústia do nascimento como a angústia do bebê são determinadas pela 

separação da mãe. Assim, conclui Freud (2014a), há mais continuidade entre vida intrauterina 

e primeira infância do que nos faz crer a notável ruptura do ato do nascimento. Desta forma, o 

mecanismo da transformação direta da libido em angústia, proposta anteriormente por Freud 

(2015e), tornou-se agora menos significativo na evolução de seu entendimento teórico e nas 

proposições decorrentes sobre o tema.  

Como apresentado, na primeira teoria da angústia o afeto recalcado levaria à angústia.  

Na segunda teoria é a angústia originária decorrente do ato do nascimento que geraria o recalque 

que passa, então, a ocupar uma outra posição nesse processo. Nesta proposição, o recalque seria 

um dos mecanismos praticados pelo Eu para se defender da angústia mais primitiva, a angústia 

original decorrente do ato do nascimento. Eis porque, desta forma, a angústia seria a 



198 
 

desencadeante do recalque e não o contrário. O perigo contra o qual o Eu se defenderia pelo 

recalque seria o momento da separação mãe-filho no ato do nascimento, a experiência do 

desamparo tanto de ordem biológica como psíquica. É essa angústia originária que vai constituir 

o sofrimento decorrente da experiência de separação intimamente relacionada ao sentimento de 

desamparo registrado pelo recém-nascido no momento de separação de sua mãe e que de 

alguma maneira vai se articular com o perigo da castração.  

Para Freud, é bastante significativo o fato de o primeiro estado de angústia ter decorrido 

da separação da mãe e o de que, portanto, nenhum indivíduo escapa dessa experiência. O 

desamparo é a causa fundamental da angústia, diz ele (2014a) em Inibição, Sintoma e Angústia. 

Para o adulto, o estado de desamparo é o protótipo da situação traumática geradora de angústia 

e que vai se manifestar repetidamente ao longo da vida exigindo do sujeito alguma forma de 

lidar com a revivescência dessa experiência. A maneira pela qual isso se dá é absolutamente 

singular e diferentes desfechos podem se manifestar.  

Em 1927, no texto O Futuro de uma Ilusão, Freud (2014b) amplia suas reflexões sobre 

o desamparo. Diz ele que na natureza há elementos que parecem escarnecer do controle humano 

como a terra que treme e sepulta toda a vida humana, a água que inunda e afoga tudo num 

torvelinho, as tempestades que arrastam tudo o que se lhes antepõe e finalmente a morte, contra 

a qual remédio algum foi encontrado e provavelmente nunca será. São condições que nos 

trazem à mente nossa fraqueza e desamparo, dos quais pensávamos ter fugido através do 

trabalho de civilização. Segue ele dizendo que essa situação não é nova e que possui um 

protótipo infantil, do qual, na realidade, é somente a continuação. Já uma vez antes, nos 

encontramos em semelhante estado de desamparo, quando éramos crianças de tenra idade, em 

relação a nossos pais. Tínhamos razões para temê-los, especialmente nosso pai. Contudo, 

estávamos certos de sua proteção contra os perigos que conhecíamos.  

Com o decorrer do tempo, continua Freud (2014b), fizeram-se as primeiras observações 

de regularidade e conformidade à lei nos fenômenos naturais, e, com isso, as forças da natureza 

perderam seus traços humanos. Assim, o desamparo do homem permanece e, junto com ele, 

seu anseio pelo pai e pelos deuses. Estes mantêm sua tríplice missão: exorcizar os terrores da 

natureza; reconciliar os homens com a crueldade do destino, particularmente a demonstrada na 

morte; e compensar os homens pelos sofrimentos e privações que uma vida civilizada em 

comum lhes impôs. Contudo, observou-se que os fenômenos da natureza se desenvolviam 

automaticamente. Indubitavelmente, os deuses eram os senhores da natureza e apenas 

ocasionalmente, no que se conhece como milagres, intervinham eles em seu curso, como para 

tornar claro que não haviam abandonado nada de sua esfera original de poder.  
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Quanto aos destinos, persistia a desagradável suspeita de que o desamparo da raça 

humana não podia ser remediado. Era aqui que os deuses se mostravam aptos a falhar. Foi assim 

que se criou um cabedal de ideias, nascido da necessidade que tem o homem de tornar tolerável 

seu desamparo, construído com o material das lembranças de sua própria infância e da infância 

da raça humana. Desta forma, de posse desses recursos próprios, o homem estaria protegido 

contra os perigos da natureza e do destino da mesma forma que contra os danos que o ameaçam 

por parte da própria sociedade humana.  

É a defesa contra o desamparo infantil que empresta suas feições características à reação 

do adulto ao desamparo que ele tem de reconhecer. Trata-se de uma reação que se articula com 

a formação da religião, um dos temas centrais nesse texto - O Futuro de uma Ilusão - no qual 

ele apresenta um olhar peculiarmente crítico. Foi a impressão terrificante de desamparo na 

infância que despertou a necessidade de proteção através do amor, diz ele nas páginas finais 

(FREUD, 2014b). 

Nas seções iniciais deste capítulo abordamos o percurso do desamparo na obra de Freud. 

Para ele, a vivência prototípica da angústia no ser humano é o nascimento e, portanto, nos 

inclinamos a ver no estado de angústia a reprodução deste trauma inaugural da existênca 

humana determinado pela separação do recém-nascido de sua mãe. Como já comentamos em 

seções anteriores, embora nosso olhar principal no trabalho aqui desenvolvido seja para 

Senhorinha, propomos que o desamparo [Hilflosigkeit] seja o recurso estético que tece  a trama 

do sofrimento psíquico na estrutura vincular daquela família. Edmundo é a personagem desse 

Álbum que se encarrega de  demonstrar o que Freud propôs como experiência universal, como 

mostra o excerto abaixo.  

EDMUNDO (mudando de tom, apaixonadamente ) – [...] Eu acho que o homem não 

devia sair nunca do útero materno. Devia ficar lá, toda a vida, encolhidinho, de cabeça 

para baixo, ou para cima, de nádega, não sei. 

(Ajoelha-se aos pés de d. Senhorinha.)  

D. SENHORINHA (com medo) – Não, Edmundo, não! 

EDMUNDO – O céu, não depois da morte; o céu, antes do nascimento – foi teu útero... 

(Sempre de joelhos, Edmundo encosta o rosto -de perfil para a plateia- na altura do 

útero materno). (RODRIGUES, 2020, p. 112). 

 

Nesse diálogo pungente entre Edmundo e Senhorinha, Nelson recorreu magistralmente 

à caligrafia freudiana para escrever sobre a dor imposta pela experiência de separação da mãe. 

Este é o exemplo do desamparo [Hilflosigkeit] que este trabalho aborda: a revivescência desta 

dor que se faz presente na trajetória do homem quando ele se depara com o abismo do exílio 

dos afetos. Como já dissemos, embora haja vestígios desta dor ao longo do texto na voz de 

diversas personagens - como ilustrado acima - nosso olhar neste trabalho se volta 

especificamente para Senhorinha que, pela violenta revivescência desta experiência em seu 
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casamento com Jonas, atingiu um ponto de não retorno no qual ela atuou em gesto o que as 

palavras não conseguiram dizer. Entretanto, antes de levantarmos a cortina para Senhorinha nos 

falar de sua dor, vamos ainda explorar um pouco mais, na seção que se segue, a Hilflosigkeit 

freudiana no qua tange à sua articulação com a metapsicologia.   

 

5.3 De qual desamparo estamos falando? 

 

A obra psicanalítica nasceu da observação clínica e Freud logo percebeu a premência 

de elaborar conceitos fundamentais que permitissem a compreensão das evidências verificadas 

no atendimento de seus pacientes. Daí nasce um conjunto de princípios teóricos que propõem 

um aparelho psíquico dividido em instâncias e que abordam seu funcionamento em relação a 

processos como o recalque e o necessário enfrentamento das pulsões (CHEMAMA, 1995). Esta 

dimensão mais teórica de suas observações foi nomeada como metapsicologia e leva em 

consideração a presença de três registros, a saber, dinâmico, tópico e econômico como ele 

mesmo propôs. Com esta iniciativa, ele busca ambiciosamente uma abordagem científica para 

as construções metafísicas que projetavam em forças exteriores o que na realidade é do próprio 

Inconsciente. Laplanche e Pontalis (2001) questionam se todos os estudos teóricos que apelam 

para noções inerentes a estes três registros devem ser considerados como escritos 

metapsicológicos ou se seria mais apropriado assim denominar aqueles que mais 

fundamentalmente explicam as hipóteses formuladas por Freud. Nesse sentido, haveria 

determinados textos com conceitos metapsicológicos a considerar que vão escalonando a obra 

de Freud ao longo do percurso como o Projeto para uma psicologia científica e o Capítulo VII 

de A interpretação dos sonhos dentre outros. Independentemente desta especulação, foi em 

1915 que Freud concebeu e começou a realizar seu projeto de escrever artigos sobre 

metapsicologia para esclarecer e sustentar suas hipóteses aceca do funcionamento do aparelho 

psíquico (LAPLANCHE; PONTALIS, 2001). 

Freud considerava escrever doze artigos que seriam os pilares de sua metapsicologia. 

Essa série começou a ser redigida em março de 1915. Em seis semanas ele escreveu Pulsões e 

seus destinos, O recalque, O inconsciente, Complemento metapsicológico à doutrina dos 

sonhos e Luto e Melancolia. A estes, juntou-se Introdução ao narcisismo, de 1914, compondo 

então um conjunto inicial de textos que receberia o título geral de Preliminares a uma 

metapsicologia. Quatro meses após, Freud já havia completado a série com os textos 

Consciência, Angústia, Histeria de conversão, Neurose obsessiva, Neuroses de transferência, 

Sublimação e Projeção (ou Paranoia). Estes últimos, entretanto, não foram publicados 
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A aproximação entre literatura e psicanálise, em nosso trabalho, se desenvolveu ao redor 

do desamparo. Trata-se aqui da Hilflosigkeit que, em nossa leitura de Álbum de família, é o 

postulado freudiano do qual Nelson se apropriou para conduzir os recursos estéticos da trama 

do sofrimento naquele núcleo familiar, especialmente em Senhorinha. Poderíamos ter 

elaborado nossa hipótese de trabalho ao redor de algum dos temas que são considerados como 

os pilares da metapsicologia freudiana. No Álbum de Nelson vemos inegavelmente, com uma 

certa obviedade ululante, os representantes pulsionais expostos, o Inconsciente se apresentando 

sem véus, o conteúdo recalcado que insiste em se fazer presente, o luto pela falência das 

expectativas amorosas que está a impregnar as personagens e as feridas narcísicas que estão 

abertas. Entretanto, como já aqui exposto, na escuta da leitura deste corpus, foi a Hilflosigkeit 

que mais ecoou. De modo sutil - não tão ululantemente óbvio - lá está ela, como ilustraremos 

na última seção deste capítulo quando extraímos do corpus os trechos nos quais ela se faz notar. 

Ainda assim, pode ficar a pergunta: como posicionar então a Hilflosigkeit na metapsicologia 

freudiana? Esta é a pergunta que está contida no título desta seção e que justifica sua escrita.  

Para substanciar a resposta a esta pergunta inicial, recorremos a dois teóricos que, por 

caminhos diferentes e complementares abordam a experiência do desamparo em sua 

contextualização na metapsicologia freudiana. Começaremos com Joel Birman, que apresenta 

suas proposições embasadas em um roteiro que parte da metafísica e segue por considerações 

biológicas para então alcançar a articulação do desamparo com a metapsicologia, 

principalmente após a virada dos anos 20, quando Freud nos apresentou sua segunda teoria 

pulsional. Na sequência, resgataremos as considerações de Zeferino Rocha que também se 

propõe a prover a mesma articulação, porém pela via do Inconsciente e da Angústia. Tomando 

ambos os caminhos como referência para pavimentar nossas reflexões, responderemos à 

indagação inicial que intitula esta seção.  

Em A dádiva e o outro, Birman (1999) propõe demonstrar que o conceito 

metapsicológico de desamparo vai sendo progressivamente construído ao longo do percurso 

freudiano para além da palavra. Dito de outra forma, no trajeto percorrido por Freud quanto ao 

desamparo, a palavra seria precoce e o conceito, tardio. Enquanto aquela se contextualiza como 

um adjetivo, articulado com as proposições formuladas inicialmente no Projeto para uma 

psicologia científica de 1895 (FREUD, 1975), este se coloca como um substantivo, tributário 

da virada dos anos 20, como veremos.  

Há duas possibilidades de apreciação deste deslocamento da palavra ao conceito. Pode 

significar uma descontinuidade entre os momentos inicial e tardio da obra freudiana ou, então, 

que a presença da palavra desamparo em seus escritos iniciais estaria ali a apontar para a 
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presença incipiente de um conceito que, só mais tarde, emergiria como tal. Este último olhar 

estaria mais a favor de uma noção de continuidade entre palavra e conceito. Entretanto, os 

princípios norteadores do texto de 1895 não são os mesmos dos textos a partir dos anos 20. As 

proposições formuladas no Projeto articulam-se com aquelas elaboradas em A Interpretação 

dos sonhos que, ao fim e ao cabo, vão estruturando a primeira teoria pulsional e a primeira 

tópica freudiana. Todavia, com a publicação de Além do princípio do prazer em 1920 Freud 

nos apresenta uma segunda teoria pulsional, que irá se inscrever no âmbito da segunda tópica 

freudiana. Há, portanto, uma ruptura. Para explorar este movimento, Birman (1999) recorre à 

metafísica no que tange à relação entre vida e morte, aos discursos biológicos considerados por 

Freud, e à construção das diferentes metapsicologias a partir destes fatores, ponto focal do nosso 

interesse nesta seção.  

Quanto às questões metafísicas, Freud as abordou debruçando-se sobre considerações 

acerca da vida e da morte. Em um momento inicial, Freud atribuiu à vida a origem do ser. A 

morte seria então o que se opõe à vida e leva à perda deste bem originário. Cria-se, portanto, 

uma dinâmica de exterioridade entre vida e morte. Após os anos 20, ele considera que não seria 

mais a vida, mas, sim, a morte que estaria nas origens do ser. Quanto à vida, seria algo imperioso 

para contrapor-se à morte, uma aquisição e, não, algo originário do ser. Consequentemente, não 

haveria mais uma relação de exterioridade entre vida e morte, pois, esta última, estaria sempre 

lá, no interior da vida, como que roendo as potencialidades vitais (BIRMAN, 1999). 

Se as considerações acerca da vida e da morte são as que ocupam o espaço das reflexões 

metafísicas, é da relação entre vitalismo e mortalismo no discurso biológico que Birman trata a 

seguir. Nos primórdios do percurso psicanalítico, o entendimento da ordem da vida como 

originária do ser apontava para uma visão vitalista. Na virada dos anos 20, o originário do ser 

estaria na desordem da morte. Um olhar mortalista, portanto.  

O modelo vitalista assumia a existência de uma força vital como característica básica 

do ser vivente. Tal modelo se articularia com as proposições de Claude Bernard, mestre da 

fisiologia baseada nos princípios da homeostase. Ou seja, as operações vitais do organismo 

estariam garantidas por regulações automáticas do funcionamento corporal. Neste modelo, a 

sexualidade teria um lugar de destaque ao ser identificada como força vital cuja homeostase 

possibilitaria as relações entre os mundos interno e externo, entre corpo e objeto, entre o sujeito 

e o outro, ou seja, entre o psiquismo e o mundo (BIRMAN, 1999). Tais proposições de natureza 

fisiológica estão presentes no Projeto de 1895 quando Freud busca compreender o 

funcionamento psíquico tendo a fisiologia neuronal como base. Trata-se de uma articulação que 

ele retoma no Capítulo VII de A interpretação dos sonhos para abordar os processos oníricos.   
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Após os anos 20, Freud resgata a insuficiência psicomotora do recém-nascido, já 

mencionada no Projeto porém, agora, como um dos pontos nodais deste novo momento de sua 

teoria. No texto inicial, de 1895, Freud fala da experiência de satisfação quando se refere aos 

estímulos endógenos do recém-nascido que necessitam de alguma intervenção que alivie a 

tensão neuronal. Ele está se referindo à experiência de desamparo inicial dos seres humanos, “a 

fonte primordial de todos os motivos morais.” (FREUD, 1975, p. 52). Diz ele nesse texto que a 

intervenção requerida neste momento vem de uma ação específica, proveniente do mundo 

externo, através de uma assistência alheia que alivia a tensão endógena do recém-nascido 

estabelecendo o registro da experiência de satisfação. Esta incapacidade originária do recém-

nascido para a vida estaria então a apontar para um movimento primordial para a morte, como 

uma propensão originária deste ser vivente. Nestas circunstâncias se estabelece a importância 

absoluta do outro como garantidor da sobrevivência deste recém-nascido. É este outro que vai 

estar ali para possibilitar ao infante sua inscrição no registro da vida que se faz necessária para 

se impor sobre a morte. Neste contexto, o modelo vitalista é substituído pelo mortalista 

(BIRMAN, 1999). 

Com base nestas reflexões, Birman (1999) alcança então a questão da contextualização 

do desamparo no âmbito da metapsicologia. O autor inicia nos lembrando que, no Projeto de 

1895, Freud abordou a problemática do princípio da inércia versus o princípio da constância no 

que tange à descarga neuronal. Na perspectiva da inércia, se este fosse o princípio que regulasse 

o destino da excitabilidade neuronal, o organismo não conseguiria sobreviver pois sua energia 

seria completamente eliminada. Freud propõe então um lugar para o princípio da constância em 

que apenas uma parte da excitação é eliminada enquanto a outra permanece retida para atender 

as exigências da vida, apontando para os postulados biológicos do vitalismo. Recordamos que 

estamos aqui nos primórdios da psicanálise, antes dos anos 20, quando os pressupostos vigentes 

eram que a assim chamada ordem vital teria caráter originário. Neste sentido, Freud estaria a 

questionar a eliminação total da energia como comentamos acima além de especular que a 

retenção e a constância energética viabilizariam um sistema de satisfação possível para a 

questão da excitabilidade. Haveria então um princípio de prazer, correlato do princípio de 

constância, articulando um circuito pulsional de modo originário. Como consequência, haveria 

uma pulsão sexual, desde a origem, regulada pelo princípio do prazer e considerada como uma 

manifestação da força vital.  

Na virada dos anos 20, em Além do princípio do prazer Freud introduz a pulsão de morte 

como sendo uma força primeira, fundamental, que além de promover a descarga total da 

excitação, coloca em xeque a ordem da vida. Neste sentido, o esvaziamento completo da energia 
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promoveria a quietude do ser como perspectiva para um retorno ao estado inorgânico, pois a 

morte estaria na origem do ser e da vida. O princípio do prazer não seria então originário, mas, 

sim, tributário de um movimento primordial que é feito em direção à morte e regulado pelo que 

ele considerou como sendo o princípio do nirvana. A insuficiência psicomotora do recém-

nascido, expressão de seu desamparo primevo, seria o correlato desta proposição. Trata-se do 

modelo mortalista, já comentado, que alicerça estes postulados trazidos por Freud na virada dos 

anos 20 para propor uma nova metapsicologia. Birman (1999) então nos pergunta sobre qual 

seria o lugar da ordem vital em uma natureza voltada para a morte nesta nova metapsicologia. 

A resposta está em Eros, representando a força que se contrapõe ao movimento para a morte, 

isto é, a quietude do ser. Eros está aqui associado à pulsão de vida que, de alguma forma, resgata 

o entendimento proposto para a metapsicologia inicial quando a pulsão sexual se identificava 

com a força vital. Eros representaria a potência para a união contrapondo-se a Tanatos como 

força de dissolução. Para o agenciamento desta operação que ressalta as forças vivas que lutam 

contra a morte, a necessidade de um outro se faz indispensável. É o momento de transição da 

metapsicologia freudiana (BIRMAN, 1999).  

Em realidade, nos lembra Birman (1999), esta nova metapsicologia já começava a ser 

anunciada em 1915, no texto As pulsões e seus destinos que aborda a concepção acerca da 

autonomia da força pulsional em relação aos seus representantes. Trata-se de uma proposição 

que se contrapõe ao modelo metapsicológico inicial no qual o circuito pulsional estava 

ordenado desde sua origem. Neste período da virada metapsicológica, ao redor dos anos 20, 

Freud passa a considerar que este circuito seria então ordenado a partir da força pulsional em 

um processo operado pelo agenciamento de um outro que se faria partícipe pela nomeação da 

força pulsional e pela oferta de objetos de satisfação.  

Com base neste roteiro, Birman (1999) atinge o ponto essencial de sua exploração acerca 

da emergência teórica do conceito de desamparo que, para ele, se constitui no contexto final do 

percurso da metapsicologia freudiana, em articulação com a proposição da pulsão de morte. Ou 

seja, o desamparo tributário da insuficiência psicomotora do recém-nascido seria a expressão 

da inexistência dos recursos que possibilitariam ao ser vivente o domínio completo das 

excitações. Estabelece-se, portanto, a perspectiva única de eliminação total das excitações 

instaurando-se um estado de quietude cujo princípio regulador foi intitulado de nirvana. O ser 

humano estaria destinado à morte e, portanto, à quietude. A única salvação possível se daria 

pela presença de um outro que providenciaria os recursos necessários para a construção de 

outros destinos para a força pulsional, viabilizando a construção de uma ordem vital. Nesse 

sentido, a vida não seria naturalmente inerente ao ser humano, mas, sim, algo a ser introduzido 
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por um outro, como um dom que está sendo ofertado. Ou seja, a constituição do sujeito se dá 

pelo trabalho de um outro. Podemos ponderar que, posteriormente, com seu desenvolvimento, 

o sujeito consegue desenvolver seus próprios recursos para manejar suas excitações, o que 

relativizaria sua dependência ao outro. Porém, considerando que a força pulsional é constante 

e contínua, o sujeito se vê reconduzido ao estado de dependência de um outro, apontando para 

o caráter fundamental de sua condição de desamparo. Birman (1999) conclui que são situações 

que se repetem ao longo da vida em decorrência do fato de que a força das pulsões se impõe 

permanentemente e precisa passar pela mediação de um outro para ser dominada e dirigida para 

outros destinos.  

Em Desamparo e metapsicologia: para situar o conceito de desamparo no contexto da 

metapsicologia freudiana, Rocha (1999) elabora sua proposição, anunciada já no título de sua 

publicação, trabalhando com os conceitos de Inconsciente e Angústia. No que tange ao 

Inconsciente, o autor aqui referido começa resgatando a proposição freudiana acerca do 

reconhecimento da terceira ferida narcísica da humanidade. Iniciando com Copérnico com sua 

proposição heliocêntrica e passando por Darwin com a inserção do homem no reino animal, ao 

anunciar a existência do Inconsciente, Freud está apontando para a terceira ferida narcísica 

consequente à concepção do descentramento do homem. Com o reconhecimento da existência 

do Inconsciente, o ego não é mais o senhor de sua própria casa. Ou seja, com a introdução do 

conceito de Inconsciente o homem perde sua suposta autonomia atribuída à razão e se vê em 

um estado de desamparo. Rocha (1999) nos lembra então que, como postulado por Freud em 

1915 no texto O Inconsciente, não estamos aqui lidando com algo como o outro lado do 

Consciente, mas, sim, estamos diante de uma instância psíquica constituída, cujo 

funcionamento ele considera apropriado reconhecer como sendo uma categoria própria: 

“Proponho que seja denominada metapsicológica uma exposição na qual consigamos descrever 

um processo psíquico em suas relações dinâmicas, topológicas e econômicas.” (FREUD, 

2015d, p. 121).  

Dito de outra forma, o Inconsciente é um outro psíquico, um sistema com processos 

próprios de funcionamento de natureza metapsicológica. Trata-se de uma instância na qual a 

energia psíquica circula de maneira livre e que se constitui pela mediação de um outro com suas 

mensagens enigmáticas que, no recém-nascido, não conseguem ser traduzidas, mas que ainda 

assim se inscrevem em seu psiquismo. Nesta perspectiva da relação primária com um outro 

como fator necessário para a sobrevivência do ser, Freud articula a situação originária do 

desamparo e a nomeia como Hilflosigkeit na qual hilfe significa proteção ou amparo, losig seria 

a falta ou ausência e keit uma terminação que forma substantivos do gênero feminino. Com esta 
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composição, este termo apontaria para uma experiência na qual o sujeito se vê sem proteção, 

ou seja, desamparado. Este é o estado no qual se encontra o recém-nascido que, em decorrência 

de sua já mencionada imaturidade motora e psíquica, é totalmente incapaz de satisfazer suas 

necessidades de sobrevivência por si só. Estamos, portanto, diante de uma situação de perigo 

que instaura a necessidade absoluta de amparo, ou seja, a necessidade de ser amado. Trata-se 

de uma experiência que irá se fazer ouvir repetidamente ao longo da existência do ser humano. 

Como consequência, assinala Rocha (1999), tal experiência não se limita às necessidades 

impostas pela biologia da sobrevivência pois, também, aponta para uma situação de desamparo 

deste recém-nascido diante do amor e do desejo do outro que, pela linguagem, o insere no 

mundo. Neste processo, entretanto, transparece uma falta fundamental que cuidado algum pode 

suprir pois não há linguagem possível que consiga dizer a palavra definitiva sobre a verdade do 

ser. Indo além, Rocha (1999) argumenta que o fato de essa vivência inaugural da existência se 

dar em um momento em que ainda não há um Eu constituído no recém-nascido que consiga 

integrá-la como experiência de vida não deve se limitar a uma dimensão estritamente biológica. 

Não se trata aqui de uma descarga da excitação pulsional, apenas, sem qualquer dimensão 

psíquica. A situação do desamparo originário é arquetípica, reproduz-se ao longo da vida e, 

nestas repetições, no vigor de um Eu constituído, adquire o sentido da experiência originária. 

Os traços inscritos no psiquismo por ocasião da vivência primitiva do desamparo podem vir a 

funcionar como um “apelo de sentido” e, só depois, se convertem em uma verdadeira 

experiência de vida, conclui Rocha em alusão à perspectiva proposta por Figueiredo em seu 

texto As províncias da angústia (Roteiro de viagem), publicado em 1999 (FIGUEIREDO, 1999 

apud ROCHA, 1999). É na Hilflosigkeit do recém-nascido que Freud localiza a situação 

originária e emblemática do desamparo na qual o sujeito se encontra biologicamente 

dependente e também submetido ao obséquio do outro. Neste sentido, o autor propõe que o 

desamparo “articula metapsicologicamente os elementos que estão na gênese e na estrutura do 

Inconsciente que Freud definiu como o Outro e que é constituído pelo desejo do Outro”. Assim, 

ele (o desamparo) “tem um lugar de destaque na metapsicologia freudiana” (ROCHA, 1999, p. 

337).  

Quanto à angústia, nas seções anteriores expusemos sua trajetória no percurso da 

psicanálise freudiana. Abordamos as teorias propostas para a angústia desde os primórdios, 

quando ela foi situada no campo somático e, a seguir, quando o campo psíquico pulsional 

ganhou primazia no que tange às proposições acerca do entendimento de seu mecanismo. Neste 

movimento de reformulação da teoria da angústia Freud estabelece sua relação com o 

desamparo. Ao repensar a angústia, Freud considera o trauma do nascimento como uma 
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Urangst, isto é, a angústia originária caracterizada por ele como uma vivência de separação 

imbricada com a experiência de desamparo primordial e que irá ser revivida ao longo de nossa 

trajetória. Trata-se aqui da angústia do desamparo, condição emblemática que chancela a marca 

inaugural de nossa existência que tem, na finitude, a única certeza de nossa condição. Com base 

nestas considerações acima, Rocha (1999) então elabora sua proposição que a experiência do 

desamparo tem seu lugar na metapsicologia freudiana por ser estruturante da subjetividade 

requerendo a alteridade como uma possibilidade de abertura para lidar com esta vivência. Para 

ele, o estado de desamparo é um grito dirigido ao outro com o qual contamos para nosso resgate. 

“Quando o grito fica sem resposta, o desamparo se torna desespero.” (ROCHA, 1999, p. 342). 

A pergunta inicial que intitula esta seção é clara: de qual desamparo estamos falando 

neste trabalho? A resposta é que estamos explorando o desamparo, como arcabouço dos 

recursos estéticos, guiados pela Hilflosigkeit freudiana em articulação com a metapsicologia 

que emerge em seu percurso teórico. Em suas trajetórias, Senhorinha e Medeia foram 

confrontadas com a radical ausência do outro que, pela ausência do amor que acolhe, não lhes 

ofertou o dom da vida, nas palavras de Birman (1999). Jonas e Jasão inviabilizaram a 

continuidade de suas inscrições no mundo dos afetos. Senhorinha foi exposta diuturnamente à 

revivescência desta experiência do desamparo originário. Quanto a Medeia, foi confrontada 

com este abismo de modo abrupto. A magnitude desta experiência as levou ao transbordamento 

pulsional que, sem a mediação do outro, as conduziu a um ponto de não retorno no qual a 

ausência de recursos próprios associada à ausência de um outro garantidor da ordem vital as 

colocou diante de um gesto último no qual, em plena escuridão do desamparo, colocaram em 

ato o que as palavras não conseguiram simbolizar. Na revivescência da Urangst freudiana, seus 

gritos ficaram sem resposta e seus abismos de desamparo se transformaram no horror do 

desespero, nas palavras de Rocha (1999).  

 

5.4 O exílio dos afetos 

 

Diferentes prismas de leitura são possíveis em Álbum de família. Incestos, desejos, 

desejos transgressores, homossexualidade, automutilações, cenas de suicídios e assassinatos 

além de funcionamentos perversos, psicóticos ou neuróticos - revelados quase que de modo 

didático - estão presentes nas páginas daquele Álbum. Como já assinalamos, a fortuna crítica 

sobre Álbum de família, no que tange ao sofrimento daquela família, versa principalmente sobre 

o incesto. Em uma produção acadêmica que se debruçou especificamente sobre a fortuna crítica 

deste Álbum de Nelson (COSTA, 2010) desde seu lançamento até a década de 70, por exemplo, 
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todas as referências ali resgatadas são sobre o incesto, observação que também percebemos na 

busca de publicações que fizemos para nossa escrita. 

Entretanto, no trabalho que aqui desenvolvemos vamos olhar para a dinâmica do 

desamparo no sentido freudiano, vivida por Senhorinha em seu casamento com Jonas, como 

um elemento axial trabalhado por Nelson para construir os recursos estéticos que dão forma ao 

enredo da obra. Nesse sentido, evitamos resvalar na sedutora tentativa de interpretação 

psicológica das aflições individuais das personagens para fundamentar nossas reflexões. 

Enfatizamos, portanto, que não se formula aqui a proposta de se alcançar conclusões a respeito 

da constituição psíquica das personagens per se, mesmo porque alcançar conclusões não é uma 

expectativa de qualquer processo psicanalítico, tampouco literário. Ou seja, não propomos aqui 

colocar as personagens no divã. Dito de outra forma, este trabalho busca explorar a articulação 

entre literatura e psicanálise neste corpus e não o reverso. Portanto, no que tange à obra em tela, 

buscamos seguir a trilha de construção das personagens em cujos rastros discursivos irrompe a 

revivescência do desamparo, principalmente em Senhorinha que vive em um permanente estado 

de exílio de seus afetos. Como estipulado, portanto, trata-se de seguir o fio condutor que vai 

urdindo o sofrimento daquela família com destaque para a protagonista que assim segue até a 

cena final quando ela coloca em ato o que a linguagem não conseguiu abarcar.  

Para dialogar com Senhorinha, Medeia foi convidada por entendermos que representa, 

na tragédia ática, um emblema da revivescência do desamparo. Medeia e Senhorinha 

compartilham da mesma aflição decorrente da impossibilidade de lidar com a experiência que 

as conduziu ao ponto de não retorno determinante de um gesto extremo. A obra de Eurípedes, 

aqui considerada, não é o corpus deste trabalho. Trata-se de recorrer a ela como uma notável e 

consagrada referência à inevitabilidade do sofrimento face ao abismo provocado pelo 

desaparecimento do outro que aflige a existência humana e faz com que a tragédia resultante 

possa soar com alarde através dos séculos. É o deserto da falta de satisfação. Um lugar 

desguarnecido pela ameaça da ausência da pessoa amada. Uma experiência do corpo e da psique 

que remete ao momento inaugural da condição humana quando não há palavras nem recursos 

suficientes para simbolizar a experiência inaugural de desamparo que, então, transborda em 

assombros de insuficiência. Eurípedes é considerado por Jaeger (1979), na Paideia, como um 

lírico dos maiores, o primeiro psicólogo, que descobre a alma em um sentido novo: ele é o 

inquiridor do mundo dos sentimentos e das paixões humanas representadas nos “conflitos com 

as forças espirituais da alma”. Para Jaeger, Eurípedes cria a “patologia da alma” e sua 

personagem Medeia, em especial, descortina “os trágicos efeitos da paixão erótica.” (JAEGER, 

1979, p. 378). 
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O drama dos afetos encenado em Álbum de família foi abordado em citações, excertos 

e reflexões nos capítulos anteriores. Quanto a Medeia, sua história se organiza ao redor de seu 

percurso com Jasão que, ao atingir a maioridade, teria direito ao trono de Iolcos, cidade da Ásia 

Menor, na região que hoje se reconhece como a Turquia. Enquanto Alisson, seu pai, o preparava 

para assumir o reino, entregou o poder a um primo de nome Pelias que, no momento de passar 

o trono para Jasão, negou-se e desterrou o pai de Jasão que, por sua vez, passou a ser educado 

pelo centauro Quirion. Após certo tempo, Jasão decide ir ao encontro de Pelias que não o 

reconheceu, mas viu, nele, o homem que, segundo o oráculo, ameaçaria seu próprio reinado. 

Jasão decide exigir de Pelias o direito ao reino que dele havia sido usurpado. Intimidado, Pelias 

arquitetou um plano que, imaginava ele, seria impossível para Jasão cumprir. Pelias revelou 

para Jasão que na Colquida, na mesma região da Ásia Menor onde hoje se localiza a Armênia, 

havia um rei de nome Aietes que havia assassinado Frixo, parente de ambos, para apoderar-se 

do velocino de ouro, a lã de ouro de um carneiro alado que havia transportado Frixo e sua irmã 

Hele quando fugiram de Tebas até a Ásia Menor. Pelias persuadiu Jasão a ir buscar o velocino 

e prometeu a ele que lhe passaria o trono quando regressasse.  

Jasão aceitou e embarcou na nau Argos, com os Argonautas tripulantes, em direção ao 

reino de Aietes que, ao defrontar-se com Jasão e seu objetivo, promete entregar-lhe o velocino 

se ele conseguir realizar quatro tarefas consideradas impossíveis em um mesmo dia: domar um 

touro que soprava chamas pela boca e narinas; arar, com esse touro, um campo consagrado ao 

deus da guerra; semear nesse campo os dentes de uma serpente de cujo ventre sairiam guerreiros 

armados prontos a devorar quem tentasse arar esse campo; e, finalmente, matar um dragão feroz 

que montava guarda dia e noite ao pé de uma árvore em cujos galhos estava pendurado o 

velocino de ouro. Os tripulantes da nau se intimidaram com as tarefas, mas Hera, esposa de 

Zeus, que simpatizava com Jasão, fez com que Medeia, filha do rei Aietes e neta do Sol, se 

apaixonasse por Jasão e prometesse que, se ele jurasse casar-se com ela e ser-lhe eternamente 

fiel, ela o ajudaria com seus poderes mágicos a vencer todas as provas com as quais seu pai 

havia desafiado Jasão. A promessa foi feita. Jasão assegurou-lhe que se casariam no templo de 

Hecate, deusa de poderes mágicos e padroeira de bruxarias. Medeia então preparou uma poção 

mágica com ervas e entregou a Jasão que, após ingeri-la, venceu todos os desafios e apoderou-

se do velocino de ouro. Na viagem de volta Jasão segue com Medeia, a quem havia jurado 

casamento e fidelidade eterna. Ao saber da fuga de sua filha, Aietes manda seu filho Absirtes 

ao encalço dos fugitivos. Para garantir seu lugar ao lado de Jasão, Medeia mata e esquarteja o 

próprio irmão, espalhando os pedaços pelo caminho para desnortear o pai quando este também 

viesse em perseguição a ela e Jasão. 
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Ao retornarem a Iolcos, Jasão, Medeia e os Argonautas foram recebidos com grandes 

celebrações. Aison, pai de Jasão, já se encontrava idoso e não podia participar das festas e então 

Medeia, com suas poções mágicas, devolveu a juventude ao pai de Jasão. Pelias, usurpador do 

reino de Iolcos, também solicitou a Medeia um poção para rejuvenescê-lo. Instigada por Jasão, 

ela prepara uma receita venenosa que, ao ser aplicada pelas filhas de Pelias em seu pai, o leva 

à morte. O ocorrido deixou a população de Iolcos revoltada, de tal forma que Medeia e Jasão 

tiveram que fugir para Corinto onde viveram em união amorosa por dez anos e tiveram dois 

filhos. Foi quando então Jasão apaixonou-se por Glauce, filha de Creonte, rei de Corinto. Jasão 

decide casar-se com ela. Repudiando Medeia, seu caminho estaria livre. Além desta, Medeia 

sofre outra humilhação ao receber a notícia que o rei Creonte, pai da noiva de Jasão, havia 

decretado sua expulsão, e também de seus filhos, de Corinto. Um duplo exílio: geográfico e 

amoroso. 

Abatida pelo repúdio de Jasão e pela expulsão decretada pelo rei de Corinto, Medeia 

decide vingar-se matando os filhos que havia concebido com Jasão. “Eu soube, por minha vez, 

como era preciso ferir-te no coração” diz Medeia para Jasão já próximo ao final da tragédia 

(EURÍPEDES, 2011, p. 58). Antes do momento de execução de seus filhos Medeia decide, 

ainda, vingar-se de Creonte e de Glauce. Manda seus filhos ao palácio do rei para entregar uma 

oferenda. Trata-se de uma coroa de ouro e uma túnica para a filha do rei. Ao receber, Glauce 

imediatamente veste e túnica e coloca a coroa. Subitamente, enquanto admira a beleza de tais 

ornamentos, os mesmos transformam-se em chamas ardentes que a levam ao desfecho fatal. 

Creonte, ao presenciar a cena abraça o corpo já desfigurado da própria filha e seu corpo também 

se extingue, junto ao de Glauce.  

Eurípedes, Nelson Rodrigues e Freud: uma articulação que, novamente, marca a 

aproximação entre a literatura e a psicanálise. Ambas lidam com o pathos que move o homem. 

Como proposto acima, Medeia mata os filhos e os retira da vida. Senhorinha mata a vida em 

enquanto potência criadora em seus próprios filhos e se retira da cena. Esta é Senhorinha.  

Ambas não conseguiram elaborar suas aflições e se veem desterritorializadas em seus 

continentes afetivos. “A morte do amor é pior que a morte pessoal e física”, vaticinou Nelson 

(RODRIGUES, 2017, p. 191). Trata-se da revivescência da escuridão do desabrigo primevo ao 

qual somos expostos no primeiro momento em que aqui chegamos e que se faz novamente 

lembrado em diversas ocasiões de nosso percurso quando a ausência afetiva do outro pode ser  

experienciada como caótica. Nessas situações nos confrontamos com o amargo da 

incompletude da condição humana e com ela temos que lidar com nossa precariedade psíquica. 

Nos parágrafos seguintes resgatamos alguns momentos de ambas as obras em um contexto geral 
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para, na sequência, situarmos nossas observações sobre Álbum de família no que concerne à 

questão do desamparo que é o que nos interessa aqui abordar. 

 

5.5 O que dizem Senhorinha e Medeia? 

 

Em O Moisés de Michelangelo, Freud (2015f) comenta que as obras de arte exercem 

sobre ele um poderoso efeito, especialmente a literatura e a escultura. Segue ele dizendo que 

algumas das criações artísticas mais grandiosas permanecem refratárias à nossa compreensão, 

pois o que nos emociona pode ser apenas a intuição do artista à medida que conseguiu expressá-

la em sua obra e torná-la apreensível para nós. Através de sua obra, o artista procura libertar a 

si mesmo de seus desejos recalcados. Não por acaso, a prática psicanalítica garante lugar 

privilegiado para a arte literária por serem, ambas, ficções e, portanto, criações humanas.  

Freud considerava que o psicanalista e o escritor se nutrem da mesma fonte e que 

demonstram atenção para o mesmo objeto. O psicanalista foca no inconsciente dos pacientes e 

o escritor se depara com seu próprio inconsciente. Neste sentido, a tragédia é extremamente 

importante para a psicanálise ao expor o conflito entre o desejo e a lei.  

A psicanálise e a literatura recorrem à mesma forma de expressão, ou seja, a palavra. 

Na clínica, a narrativa do paciente pode ser vista como uma ficção. De fato, para a psicanálise, 

mais importam os afetos relacionados aos fatos narrados pelo paciente do que os fatos em si. 

Cada um de nós possui um texto interno produzido tanto pelo mundo factual como, também, 

por nossas fantasias inconscientes que nos constituem. Somos donos de nossos próprios textos 

e, ao nos apropriarmos deles, nos situamos súditos de nossas pulsões. Para a psicanálise, a 

realidade psíquica se sustenta como elemento tão constituinte do sujeito quanto sua realidade 

histórica ou biológica. Ao longo de sua obra, Freud deixa claro que as fantasias possuem 

realidade psíquica e que, no mundo das neuroses, a realidade psíquica é a realidade decisiva.  

Em A Interpretação dos Sonhos, Freud (2020) apresenta a proposição que, no sonho, 

surge um material que na vida de vigília não é verificado como parte dos conhecimentos e 

experiências do sujeito, ou seja, trata-se de uma outra cena, onírica, diferente da cena da vigília. 

No percurso da análise trata-se também de uma outra cena, narrada pelo paciente e que aponta 

para seu inconsciente. Seu discurso se refere a alguma outra coisa, que remete às suas próprias 

fantasias, inibições, pulsões e recalques. Como ele mesmo diz, sintomas não são formados de 

processos conscientes. Em todas as enfermidades neuróticas o sentido dos sintomas é 

desconhecido do doente, ou seja, para que o sintoma ocorra, é necessário que seu sentido seja 

inconsciente. É nesse contexto que se comenta sobre o ficcional na literatura e na psicanálise. 
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A ficção não é exatamente o que não é verdadeiro, mas, sim, um constructo do autor ou do 

analisando. Trata-se aqui de uma tensão. De um lado há o factual, com as negociações possíveis 

entre desejos e recalques que operam no mundo consciente. Em outro plano, há a realidade 

psíquica, não menos verdadeira e que expõe o fluxo dos desejos que circulam no sujeito. 

Medeia e Senhorinha nos falam de muitas histórias, muitas realidades, tanto as factuais 

como as psíquicas. Eurípedes não criou Medeia. Ela vem de antigos mitos que se mantiveram 

vivos por fragmentos que nos contam algo sobre a história da condição humana. Ela nos conta 

sobre seu pai e o velocino, a pele da qual ele é o possuidor e que lhe atribui o poder régio. Como 

em um rito de passagem, ela se voluntaria para destituir o dono da pele, retirando-a de seu pai 

e oferecendo tanto a pele do carneiro como a sua própria pele para um outro em troca da 

promessa de fidelidade, amor e segurança eternas. Ao deixar para trás sua terra natal, ela 

também se distancia de seus vínculos familiares, abandona sua territorialidade geográfica e 

afetiva de origem para embarcar em uma nova viagem, a qualquer preço, na qual constrói a si 

mesma sob o olhar constituinte de Jasão, atribuindo a ele a posse de seu existir. Nosso olhar 

para Medeia neste trabalho se dirige principalmente para a terrível sensação de desamparo 

vivenciada por ela. Um desamparo duplo à medida que é abandonada por Jasão que se apaixona 

por Glauce - filha de Creonte - e é expulsa por Creonte da terra que havia eleito como sua. Uma 

dupla perda de território, afetivo e geográfico, tornando-a estrangeira em si mesma de modo 

tão agudo e lancinante como só um golpe de punhal consegue ser. Um duplo ataque que lhe 

impede a elaboração psíquica e transborda em ato. Medeia não quer o poder. A fome de Medeia 

é de amor.  

Separar-se de Jasão e ser expulsa de Corinto é reviver a separação primordial, é devolver 

Medeia ao desamparo primevo. O gesto final de Medeia é algo desesperado que clama por sua 

própria existência. Medeia mata os filhos, a filha de Creonte por quem Jasão se apaixonou e o 

próprio Creonte. Neste movimento, Medeia fere Jasão naquilo que lhe é mais caro: a vida de 

seus dois filhos. Seu sofrimento determinado pelo desamparo absoluto se derrama e vai 

deixando seus rastros no caminho, tingido de cólera. Ao deixar a cena na carruagem do deus 

Sol, pensamos que ela não foi punida pelos deuses que, pelo contrário, dela tiveram compaixão 

muito provavelmente por acolherem seu sofrimento decorrente desse estado de desamparo 

extremo que a havia levado de volta a experiências ancestrais de um sofrimento indizível. 

Medeia traçou um rota de escape para as vivências de dor que ultrapassaram suas possibilidades 

de elaboração psíquica, alcançaram um ponto de não retorno e transbordaram os limites da 

existência. Medeia ama seus filhos, mas a morte se impôs. Nesse gesto ela revela a contradição 

trágica do conflito com o outro. A reviravolta em seu caminho, decorrente da decisão de Jasão, 
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levou Medeia ao caos e, em um gesto catártico, ela buscou livrar-se de sua dor: a dor do 

desamparo amoroso. 

Nelson Rodrigues criou Senhorinha, porém também provavelmente sob a influência de 

personagens, lendas e mitos que nasceram de outrora e que se mantiveram vivos para nos dizer 

algo sobre a história da condição humana. Senhorinha também nos conta sobre seu desamparo. 

Nesse texto, como em outros do mesmo autor, as personagens ultrapassaram os limites e 

vomitaram o que de mais bruto havia em seus universos afetivos. Nosso olhar para Senhorinha 

neste texto se dirige principalmente para a terrível sensação de desamparo vivenciada por ela. 

Seu casamento com Jonas foi marcado pelo estigma da depreciação. Jonas não escondeu seu 

desejo pela filha, tampouco privou a esposa do escárnio, mantendo-a presa em um terrível lugar 

de servidão. Senhorinha vive diuturnamente com Jonas a dor da exclusão e do abandono. As 

investidas sexuais extraconjugais de Jonas são públicas e esvaziam Senhorinha, destinando a 

ela o lugar do desamparo. Ela demanda o amor de Jonas que, nunca obtido, torna-se para ela a 

condição de uma denúncia permanente de sua incompletude. Senhorinha fere todos à sua volta, 

pois envolve os filhos e os aniquila em sua subjetividade. Nesse sentido, Senhorinha mostra até 

onde pode ir quando o homem que ama recusa o retorno de sua expectativa amorosa.  

Senhorinha casou-se muito jovem com Jonas. Trata-se de uma trama que foi urdida por 

interações insuficientes que a mantiveram aprisionada no olhar do outro por cujo amor ansiou 

e que, por não vir, a levou a gestos extremos. Todavia, só Senhorinha sabe de si. Só ela sabe de 

sua dor. Em seus gestos, seja pelo progressivo esvaziamento de seus filhos, ou pela atitude 

extrema e irreversível infligida a Jonas quando alcança um ponto de não retorno, Senhorinha 

nos exibe seu desamparo. A ausência do amor de Jonas a impediu de construir sentidos para 

sua experiência pessoal. Como um indigente dos afetos, Senhorinha segue, claudicante, ao 

longo da vida, até alcançar o ápice da impossibilidade de elaboração anímica de seu sofrimento 

no qual a morte se coloca como o único gesto que ainda lhe cabe executar, como se estivesse 

em busca de uma dignidade que pudesse - ilusoriamente - recompor sua própria existência.  

Desde seus primeiros escritos, Freud (1975) nos fala da situação da insuficiência 

psicomotora do recém-nascido como sendo o paradigma da vivência do desamparo, constituinte 

da condição humana. O auxílio indispensável proporcionado pelo outro que atende e alivia o 

sofrimento deste recém-nascido vai instaurar a vivência de satisfação e, também, inaugurar a 

dinâmica da alteridade como algo vital para a constituição psíquica do sujeito. Enunciado como 

Hilflosigkeist, esse estado de desamparo vai se constituir então como uma condição primordial 

do existir que se relaciona com o ato do nascimento e que poderá ser repetidamente evocado ao 

longo da vida quando o olhar constituinte do outro faltar.  



214 
 

Na articulação do desamparo com a angústia, Freud chama de Urangst a situação da 

angústia originária  - como vimos acima - também relacionada ao ato do nascimento e evocada 

quando o outro falta e nos remete às experiências de separação presentes em nosso percurso 

desde o nascimento até a morte. Nesses momentos o homem entra em contato com sua solidão 

e com a certeza de sua finitude, sem dúvida uma experiência de impotência e de dor. Nesses 

instantes de abismo o homem se aflige, chega na borda do limite, clama por algum sentido e, 

quando este não vem, as vivências de Hilflosigkeist e Urangst se potencializam de tal forma 

que podem ultrapassar os recursos de elaboração psíquica e, nesse momento, pode se alcançar 

um ponto de não retorno, como se passou com Senhorinha e com Medeia.   

Em O Mal-Estar na Civilização, Freud (2016e) nos fala das três circunstâncias que 

provocam o sofrimento no homem: a degradação do próprio corpo, as ameaças do mundo 

externo que podem nos destruir e, finalmente, as dificuldades decorrentes da interação com 

outros homens. O sofrimento compartilhado por Medeia e Senhorinha decorre dessas 

condições. Abandonadas pelos homens que amavam, face a face com suas experiências de 

desamparo e angústia, Hiflosikeit e Urangst, elas são provavelmente remetidas para momentos 

primevos de suas vidas, ruínas de outrora, ambas reagindo de modo extremo ainda que cada 

uma ao seu modo. Ambas experimentaram o caos do transbordamento que não conseguiu 

alcançar a elaboração psíquica que talvez pudesse propiciar outro desfecho, para ambas.   

As respostas do sujeito ao mal-estar são singulares. Quando a experiência é da ordem 

do insuportável, atos disruptivos podem se dar. Nessas situações, o discurso enquanto laço 

social é abolido e gestos extremos podem ser atuados como se pudessem aliviar o caos de uma 

desordem. Nestas circunstâncias, a impossibilidade de elaboração do ocorrido pode por à 

mostra a  ausência de recursos para significação da experiência dando lugar a um mal-estar de 

intensidade intolerável. Trata-se do indizível que vai ser escoado em um ato que se implementa 

em resposta à angústia imensa que ameaça a integridade anímica. Medeia e Senhorinha são 

vítimas desse processo no qual o desamparo lhes foi insuportável e as impulsionou para um 

penhasco no qual a única saída encontrada foi o salto para um ato extremo traduzindo as 

dificuldades decorrentes do sofrimento humano ao ter que lidar com a experiência abissal da 

Hilflosigkeit. 

 

5.6 O desamparo nas páginas de Álbum de Família 

 

Nelson era enciclopédico, diz Magaldi (2004), pois ia com fluidez do consciente ao 

inconsciente, da realidade à fantasia, do trágico ao dramático, do cômico ao grotesco, do 
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requintado ao kitsch abrindo caminho para uma diversidade de leituras possíveis. Onde um 

leitor vê uma comédia de costumes, outro poderá ver a presença de mitos ancestrais. Aliás, 

parece-nos que é esta condição potencial que estrutura nossa proposição acerca do desamparo 

no sentido freudiano como uma das chaves de leitura de Álbum de família. Não será a trilha do 

incesto que buscaremos seguir, tema já excessivamente explorado na fortuna crítica disponível 

sobre o corpus que escolhemos para análise. É do sofrimento impresso pela revivescência do 

desamparo, condição inerente à existência humana, que iremos falar.  

No Capítulo 3 deste trabalho apresentamos as personagens e o enredo de Álbum de 

família. Nessa obra, Nelson Rodrigues nos apresenta uma unidade familiar que se organiza ao 

redor da dor quase que profeticamente anunciada: a família se instala desde o início em uma 

fazenda situada em São José de Golgonhas cuja nomeação, como já comentamos, remete a algo 

que se alimenta ou se sustenta ao redor da dor. Vamos resgatar aqui alguns dos elementos já 

apresentados apenas para compormos um panorama geral que nos autorize a desenvolver 

algumas reflexões sobre o desamparo, nosso foco de exploração.   

Em Álbum de família temos composições fotográficas montadas no palco e que formam 

o álbum dessa família que, como todos os álbuns fotográficos, pretende contar uma história 

para o público que irá folhear suas páginas. Além delas, temos a presença de um speaker que 

se encarrega de contar a cena para o público e que é caracterizado por Nelson como tendo “um 

gosto hediondo, oferecendo informações erradas sobre a família, atuando como uma espécie de 

Opinião Pública.” (RODRIGUES, 2020, p. 14). As cenas fotográficas assim como as 

descrições-interpretações propostas pelo speaker já foram aqui exploradas nas seções 

anteriores. Junto às composições fotográficas e comentários do speaker se revela a trama que 

(des)estrutura aquele núcleo, expressa nos diálogos desenvolvidos pelas personagens. Um olhar 

geral aponta para uma estrutura familiar repleta de situações incestuosas entre Senhorinha e 

Nonô (mãe-filho), Senhorinha e Edmundo (mãe-filho), Jonas e Glória (pai-filha) e, finalmente, 

entre Guilherme e Glória (irmãos). A relação incestuosa entre Senhorinha e Nonô é consumada 

levando à desestruturação de Nonô, que se desorganiza psiquicamente e passa a se comportar 

como um animal, nu, uivando ao redor da casa. A relação também incestuosa entre Edmundo e 

Senhorinha não se consuma porém ele também não consegue consumar seu casamento com 

Heloísa. E entre Jonas e Glória, sua filha, há o desejo.  

A cena final da peça cabe a Jonas e Senhorinha que, em um diálogo não interditado, 

exibem suas dores. Nessa cena, o sofrimento de Senhorinha extravasa e se derrama. Ela 

confessa que não o suporta mais e que vai deixá-lo. Diz de seu amor pelos três filhos homens e 

confessa a Jonas que o filho Nonô foi seu amante. De modo insultante ela expõe sua dor e diz 
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que sempre teve nojo de Jonas. Este, por sua vez, leva o diálogo a um clímax irreversível, 

entrega a ela um revólver e a desafia a matá-lo. O desamor, estado permanente de solidão afetiva 

em que vive Senhorinha nesse casamento a faz estar - incessantemente - em contato com a 

revivescência do desamparo primevo. Essa marca se faz notar desde o início do drama e aparece 

em vários momentos da peça, em várias cenas com Jonas. A cena final não passa de um ápice, 

um ponto de não retorno no qual Senhorinha não tem mais recursos para lidar e, portanto, parte 

para atuar em gesto o que lhe faltou na linguagem. A seguir, destacamos alguns excertos que 

denunciam essa dor. 

Já no primeiro ato há uma cena com Jonas, Senhorinha e Rute. Estão falando sobre uma 

menina de catorze anos que foi engravidada por Jonas. A gravidez evolui mal e a adolescente 

está em trabalho de parto, com risco de não suportar e morrer. O diálogo corre solto, sem 

censuras. As transgressões extraconjugais são faladas normalmente. Jonas expõe 

despudoradamente seu descaso com Senhorinha, colocando-a em um lugar de desabrigo. 

Declara seu desinteresse pela esposa e sua excitação dirigida a meninas, de catorze ou quinze 

anos, preferencialmente. O diálogo aqui abaixo se dá entre Jonas, Senhorinha e Rute. Os três 

estão a falar da adolescente que, engravidada por Jonas, está na casa a sofrer as dores do parto.   

(Os três olham na direção dos gemidos) 

JONAS (ríspido) – O médico vem ou não vem? 

TIA RUTE (demonstrando solicitude e carinho quando se dirige a Jonas) – Pois é. 

Foi para Três Corações atender a um parto. 

JONAS (taciturno) – Coisa incrível! 

TIA RUTE (melíflua) – Só chega amanhã, ou, então, de madrugada. 

JONAS (com sofrimento) – Eu acho que vocês duas é que tem que liquidar o caso. 

D. SENHORINHA (sem virar o rosto na direção do marido) – Jonas. 

JONAS (como se despertasse, meio espantado) Eu! 

D. SENHORINHA (máxima sobriedade) – Essa menina, Jonas... 

JONAS – Que é que tem? 

D. SENHORINHA (dolorosa) – Quase uma criança... 

JONAS (profundamente interessado com o que vê lá fora) – Sei. 

D. SENHORINHA – ...nem tem formas direito – vai fazer ainda 15 anos. Não sabia 

como era esse negócio de filho. 

JONAS (sem ligar à mulher) – Nonô está possesso hoje! 

D. SENHORINHA – Por que é que você não escolheu outra? 

JONAS (para Tia Rute) – Aquele negócio, Rute? 

TIA RUTE (acesa) – Resolvido. 

D. SENHORINHA (sem notar que ninguém liga para ela) – Você acha que está certo? 

JONAS (para ela; cólera contida) – Acho. 

(D. Senhorinha estaca; parece cair em si; abaixa a cabeça, sem, todavia, perder a 

dignidade.) 

D. SENHORINHA – Jonas, essa menina não podia ter filhos! 

JONAS (sombrio) – Pode, sim. Você é que está com coisa. (violento) Esse médico, 

esse cretino! (RODRIGUES, 2020, p. 22-24). 

 

A cena segue. Em determinado momento, Jonas diz para Rute que arranje outra menina, 

mais uma para sua satisfação, Senhorinha tenta argumentar, em vão. Reforça-se seu estado de 

abandono afetivo: 
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(Durante o diálogo, d. Senhorinha em silêncio olhando para fora.)  

JONAS (em fogo) – Então, arranje isso. Mas logo! 

(Quebra-se a impassibilidade de d. Senhorinha) 

TIA RUTE – Vou dar uma espiada lá fora. 

(Sai tia Rute.) 

D. SENHORINHA – Eu podia dizer que sou sua esposa... 

JONAS (sardônico, interrompendo) – Ia adiantar muito! 

D. SENHORINHA – ...podia reclamar que você botasse uma mulher aqui para ter um 

filho seu... 

JONAS (ameaçador) – Se faça de tola! (RODRIGUES, 2020, p. 27-28). 

 

A cena continua. Rute volta e Jonas segue com sua fala desqualificando Senhorinha 

dizendo, abertamente, sem qualquer constrangimento ou acanhamento, de seu interesse sexual 

por meninas com quem ele busca se relacionar. 

JONAS (parece cair em transe; não se dirige a ninguém; volta tia Rute, sem que ele 

perceba) – Gosto de menina sem-vergonha. Mulher, não; menina. De 14, 15 anos. 

Desbocada. [...]  

(Volta-se para tia Rute; parece louco.)  

[...] 

JONAS (ainda na sua angústia) – Eu queria uma garota de 15 anos, pura, que nunca 

tivesse desejado! Que nunca tivesse dito um nome feio! 

(Outra vez para tia Rute, mas de uma incoerência absoluta.) 

JONAS – Rute, quero a neta do velho, aqui, HOJE! (RODRIGUES, 2020, p. 30-31). 

 

Ainda na mesma cena, Jonas aproxima-se de Senhorinha, que fica de perfil para ele, 

como se não quisesse encará-lo e ele lhe diz: “Com esse ar de mártir, quando devia estar de 

joelhos, beijando meus sapatos!” (RODRIGUES, 2020, p. 33). 

Já em outra cena, ainda no mesmo ato, a sala principal da fazenda é iluminada e, do 

quarto, sai uma moça correndo, deixando a porta aberta. Depois de um momento, Jonas sai pela 

mesma porta, apertando o cinto. E entra Senhorinha. 

(Entra d. Senhorinha com a sua bonita tristeza.) 

JONAS (com irritação) – Esteve-me espionando? 

D.SENHORINHA (irônica) – Eu? Me interesso muito pelo que você faz! 

JONAS (canalha) – Mas viu a menina? 

D. SENHORINHA – Sem querer, de passagem. 

JONAS (aproximando-se de d. Senhorinha, julgando-a como quem julga um belo 

animal) – Mais interessante que você. 

D. SENHORINHA (com ironia desesperada) – Lógico! Tem mais cadeiras, mais 

busto... Transpira mais, eu quase não transpiro!... Anda imunda, e eu não! Mas você 

precisa, não é, de mulher assim? Gosta! 

JONAS (mudando de tom) – O pior é que eu não acho uma, não encontro... Tenho 

vontade de bater, até de estrangular! São umas porcas, e eu também! (cai em 

prostração). (RODRIGUES, 2020, p. 44-45). 

 

Chegamos à última cena do último ato. Jonas e Senhorinha têm um diálogo cortante, 

dilacerante, definitivo, ao mesmo tempo, lamento e hostilidade. Senhorinha atravessou a 

experiência de tormento ao longo dos anos, uma longa travessia sem qualquer sinal de vida. 

Seus afetos estão sendo varridos para fora do palco exceto os de ódio e ressentimento. 

Desqualificação, abandono, miséria: Senhorinha ocupou o espaço ermo, inóspito, escuro, do 
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desamparo no qual se atualizaram as experiências do início da vida. Seguem os diálogos. 

Mesmo nesse momento final, mais uma vez, Jonas não ampara a voz de Senhorinha.  

D. SENHORINHA (com voz perfeitamente neutra) – Jonas, não suporto mais você. 

JONAS (sem ouvir a esposa) – Então, fui para a casa da Mariazinha Bexiga... [...]  

D. SENHORINHA (serena) – Não vivo mais com você, Jonas!  

JONAS – Nunca mais poderei desejar mulher nenhuma! 

D. SENHORINHA (áspera) – Você quer-me ouvir ou não?  

JONAS (sem dar atenção a nada) Desde que Glória começou a crescer [...] 

D. SENHORINHA (agressiva) – Jonas!  

JONAS (despertando) – Que foi? 

D. SENHORINHA (seca) – Vou deixar você.  

JONAS (numa compreensão difícil) – Vai-me deixar? (violento) Deixe, ora essa! 

Quem está lhe impedindo? A você, eu só devo a filha! (RODRIGUES, 2020, p. 136-

137). 

 

O diálogo segue. Jonas sobe o tom e a tensão se acentua, nada mais a dissimular: 

JONAS – [...] olhei para você; e vi que você não era mais nada para mim, coisa 

nenhuma. Até a nossa cama parecia outra, não a mesma – como se fosse uma cama 

estranha, desconhecida – INIMIGA! Foi dali que comecei a te odiar, porque não te 

desejava mais [...] (RODRIGUES, 2020, p. 142). 

 

Jonas continua e fala abertamente da filha Glória, mais uma vez relegando a Senhorinha 

o lugar de abandono, desamor e desamparo: 

JONAS (mudando de tom) – Escuta; ouve o que eu vou te dizer: se a gente tiver uma 

filha, eu ponho o nome de Glória! 

D. SENHORINHA – Outra mulher, não! Não quero! 

JONAS (dominando-a) – Se você não quiser, eu mato você, aqui mesmo! Mato! 

D. SENHORINHA (dominada pelo terror) – Não, Jonas, não! 

JONAS – Glória! 

D. SENHORINHA – Mas aqui, não! 

JONAS – Aqui, sim! aqui mesmo! Ou lá fora! (acariciando bestialmente a esposa) 

Eu te chamando de Glória!  

[...]  

JONAS [...] – Minha filha morreu. (lento) PARA MIM ACABOU-SE O DESEJO NO 

MUNDO! 

(D. Senhorinha passa as costas da mão na boca com repugnância.) 

D. SENHORINHA (insultante) – Se você soubesse o nojo que eu sempre tive de você 

[..]  

JONAS – Teve nojo de mim – e ódio! Sempre desejou a minha morte, você e todos 

os meus filhos, menos Glória! Por que não me matou e por que não me mata agora? 

(Aproxima-se de d. Senhorinha, que recua apavorada.) 

JONAS – Quer? eu deixo! num instante! Olha, é só você apertar o gatilho... 

(Tira o revólver [...] D. Senhorinha está apavorada.)  

D. SENHORINHA – Não, Jonas, não! 

JONAS – Toma! Segura! 

(D. Senhorinha aceita o revólver, mas é como se a arma lhe desse náusea.) 

JONAS (gritando) – Agora, atira! (fora de si) atire! ande – está com medo? Pelo amor 

de Deus, atire! 

(D. Senhorinha não se resolve, tomada de terror. Mas ouve-se, então, o grito de Nonô, 

como um apelo.) 

D. SENHORINHA – Nonô me chama – vou para sempre. 

(D. Senhorinha puxa o gatilho duas vezes; Jonas é atingido. Cai mortalmente ferido.) 

JONAS (num último arquejo) – Glória! (RODRIGUES, 2020, p. 143-146). 
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O percurso de Senhorinha foi traçado pela experiência do desamparo, diariamente 

revivido com Jonas em seu amargo, ácido, corrosivo casamento. Essa é sua história. Até o 

momento final, experimentou o lugar do desterro. Ainda no derradeiro momento, o nome que 

Jonas chamou não foi o seu. Tudo o que não se conquistou, ainda assim, se perdeu. 

Na cena final de Medeia há o coro que diz:  

Zeus, do alto do Olimpo, determina o rumo de muitos acontecimentos e muitas vezes 

engana nossas previsões na execução de seus desígnios. O que se esperava não 

acontece e um deus franqueia o caminho aos acontecimentos que menos se esperavam. 

Tal é a conclusão deste drama.” (EURÍPEDES, 2011, p. 61-62).  

 

Na cena final de Álbum de família há um coro que diz: 

Guardai, Senhor, Vosso servo onde espere sua salvação pela Vossa Misericórdia. 

Amém. Livrai, Senhor, a alma de Vosso servo de todos os perigos do inferno e das 

suas penas e de todos os males. Amém. Livrai, Senhor, a alma de Vosso servo, com 

livraste Henoch e Elias, da morte comum neste mundo. (RODRIGUES, 2020, p. 147).  

 

Enquanto o Zeus dos gregos antigos determinava o destino dos acontecimentos na vida 

do homem, ao Deus da modernidade se atribui a expectativa do perdão a ser concedido sobre o 

que, por ação do homem, lhe aconteceu. Tanto numa como na outra cena, é do sofrimento que 

se fala e que, em Senhorinha, assim como em Medeia, se fez presente pela revivescência do 

desamparo primevo. Henoc e Elias são as duas únicas pessoas que Deus levou ao céu sem 

morrerem. Em Gênesis 5,24 lemos “Henoc andou com Deus e desapareceu, porque Deus o 

levou.” No livro dos II Reis 2,11 lemos que “Continuando o seu caminho, entretidos a 

conversar, eis que de repente um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro e 

Elias subiu ao céu num turbilhão.” Após matar Jonas, Senhorinha some da cena. Resta-nos a 

informação que foi ao encontro de Nonô, aquele por quem tinha um verdadeiro amor, dizia 

ela. Após matar os filhos, Medeia deixa a cena na carruagem do deus Sol. Ousamos pensar 

que tanto Zeus como Deus tenham, em sua misericórdia divina, sido capazes de entender o 

quanto ambas sofreram a marca do desamparo primevo revivido e ofereceram a elas o perdão 

pelo desatino que cometeram, amparando-as na eternidade ao seu lado. 
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COMENTÁRIOS FINAIS 

 

A título de considerações finais, iniciaremos assentando o terreno trazendo alguns 

pontos de origem para nossas duas principais vertentes aqui exploradas: a perspectiva da leitura 

de Álbum de família como uma ficção contemporânea e nosso olhar para a presença do 

desamparo freudiano na urdidura dos recursos estéticos nessa obra. Na leitura dos estudos 

voltados para a produção literária de Nelson Rodrigues, os efeitos de sentido provocados pelo 

autor habitualmente se referem à chaga aberta da crítica social. Entretanto, em nossa leitura de 

Álbum de família fomos capturados por um elemento adicional nesse arcabouço já tão peculiar. 

Referimo-nos aqui ao desvelamento do desamparo que marca a alma das personagens de modo 

tão acentuadamente grifado que constitui um adereço a mais a ser considerado no emblemático 

repertório rodrigueano. Trata-se de um traço novo na exploração dos efeitos de sentido da obra 

de Nelson ainda não iluminado em sua fortuna crítica e que nos parece ser central em sua 

proposta estética para este Álbum, ou seja, a expressão teatral do desamparo inerente à 

existência humana.  

A seguir, dedicaremos alguns parágrafos para nosso entendimento acerca da 

importância do componente trágico como um amálgama deste Álbum. Para tanto, a concepção 

de Goethe sobre o inconciliável do aspecto trágico irá nos guiar em determinados momentos. 

Quando nos dirigirmos para a presença do trágico na autoficção em Álbum de família, 

articularemos essa observação com nossa proposta de uma quinta capa para essa obra. Quando 

abordarmos a presença do trágico no âmbito do hibridismo em nosso corpus de pesquisa iremos 

recorrer à tensão entre razão e paixão assim como o lugar da razão louca nessa seara, como 

proposto por Rouanet. Quando especularmos sobre os ecos trágicos no desaparo freudiano, 

vamos recorrer ao auxílio de Bakhtin em suas reflexões sobre o grande tempo. Antes de 

finalizarmos, iremos tecer algumas considerações sobre a perspectiva da contemporaneidade 

em Nelson Rodrigues e, para tanto, vamos nos referir aos conceitos de Agamben sobre este 

tema. Ao concluirmos a escrita, recolheremos as proposições semeadas ao longo do percurso e 

que aqui estão sendo apresentadas como contribuição para a fortuna crítica de Álbum de família. 

Dúvidas remanescentes serão também compartilhadas. 

Iniciamos então a última seção desta escrita resgatando alguns pontos de origem para 

nossa primeira vertente de interesse na qual exploramos os recursos literários que viessem a 

apontar para estratégias de composição que nos autorizariam a propor Álbum de família como 

uma ficção contemporânea. Esta perspectiva foi aqui sustentada pelo que resultou da 

investigação de dois indicadores: autoficção e hibridismo. A escolha da autoficção como chave 
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de leitura não foi casual. Como leitor de Nelson, não apenas de suas obras como também - e 

principalmente - de suas memórias, não raramente nos deparamos com narrativas acerca de sua 

própria vida que nos parecem estar presentes em sua dramaturgia de modo insinuado ou 

explícito. A partir dessa observação, inicialmente casual, constituiu-se de modo formal a 

consideração acerca de Álbum de família poder ser uma ficção construída a partir de fatos reais, 

ou seja, uma autoficção. Quanto ao hibridismo, trata-se de algo que nos instigava já desde o 

título que por si só nos sugere a possibilidade de nos depararmos em algum momento da leitura 

do texto com a presença de imagens na organização daquele Álbum. Nesse sentido, a obra 

confirma a expectativa e faz duas linguagens se confrontarem: a linguagem imagética das cenas 

fotográficas e a linguagem teatral. Mais do que confronto, as imagens afrontam os diálogos. Ou 

vice-versa. Não importa. Além disso, a mistura de ambas também dialoga com a diluição dos 

limites entre o que é factual e o que é ficção. Somos sujeitos cindidos, divididos entre desejo e 

lei. Nelson torna isso claro quando hibridiza as linguagens no Álbum. 

Quanto aos pontos de origem para estabelecermos nossa segunda vertente de interesse 

neste trabalho, trata-se de algo inescrutável, insondável, que deve ser atribuído à singularidade 

do leitor que aqui se confessa. Enquanto os críticos leem – literalmente - o incesto, o leitor que 

aqui se desnuda viu a revivescência do desamparo freudiano como sendo o postulado freudiano 

do qual Nelson se apropriou para talhar os recursos estéticos em Álbum de família e que vai 

deixando seus rastros no percurso daquelas personagens. Não são apenas traços, tampouco 

vestígios. São tatuagens que marcam a céu aberto o corpo anímico vincular daquela família, em 

especial o de Senhorinha. Portanto, para o leitor aqui inevitavelmente exposto em seu viés de 

leitura, é na dor do desamparo que aquela história se construiu. 

Seguimos a partir de agora com algumas considerações acerca do lugar do trágico em 

Álbum de família. Inicialmente recordamos que, como declarado no início desta escrita, 

buscamos ir para além da tragédia, explorando a escrita literária de Nelson partindo de um outro 

lugar, fora dos cânones tradicionalmente considerados nos gêneros literários. Entretanto, foi da 

tragédia que partimos, o que poderia sugerir uma contradição em um primeiro momento. É 

importante então esclarecer: não nos dedicamos a explorar a estrutura dessa poética enquanto 

arte cênica, pois caos, reviravolta e catarse são elementos evidentes na obra, já discutidos por 

inúmeros autores em diversas publicações a respeito, e tal abordagem fugiria do escopo da 

discussão que nos interessava propor para este trabalho. Nesse sentido, nosso olhar aqui foi 

atraído mais pelo matiz trágico que se nota em Álbum de família, obra que já foi definida, 

classificada, codificada, nomeada, legitimada como tragédia pelo próprio Nelson.  
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De modo geral, eventos trágicos encerram características universais pertinentes à 

experiência humana. Para Goethe, como comentado por Lesky (2019), o trágico se baseia numa 

contradição inconciliável que pode se dar entre os deuses e os homens ou entre os próprios 

homens que se levantam, eles mesmos, uns contra os outros. É esta perspectiva de Goethe que 

nos conduz neste momento. A leitura dessa obra nos afeta em especial nos momentos em que 

as personagens do Álbum, sem interferência divina, deparam-se com dilemas inconciliáveis em 

suas vidas. Nesse sentido, caso alguma conciliação fosse possível, a essência do trágico 

desapareceria. Em sua tese de doutoramento acerca da concepção do trágico na obra dramática 

de Nelson Rodrigues, Medeiros (2010) recorre a Lehman quando propõe que ainda há espaço 

para o trágico no teatro moderno e contemporâneo mesmo que de modo não idêntico ao que se 

verificava no teatro ático. Para ele, a perspectiva trágica do sentido e do conflito na sociedade 

contemporânea decorrem de transgressões morais e éticas podendo representar-se no palco 

teatral. A natureza ética do conflito contemporâneo, segue o autor, é consequência da violação 

de normas relativas ao ambiente político, moral ou social, envolvendo o indivíduo e o coletivo 

(LEHMANN, 2007 apud MEDEIROS, 2010). 

Em articulação com os comentários de Lehmann, acrescentaríamos que impulsos 

destrutivos são inerentes à espécie humana, em uma constante e tensa interação com impulsos 

de ligação que, na psicanálise, são nomeados como pulsão de morte e pulsão de vida, 

respectivamente. São pulsões assim reconhecidas por Freud em seu texto seminal Além do 

Princípio do Prazer, publicado em 1920, instaurando o que se chamou de segunda tópica 

freudiana. Em determinados momentos, Tanatos prevalece sobre Eros, trazendo a tragicidade à 

tona. Na dramaturgia de Nelson, os componentes trágicos são reconhecidos sem grande 

dificuldade. Seus enredos não raramente culminam, sob o domínio de Tanatos, com conflitos e 

sofrimentos que não se pacificam. Em Álbum de família nos confrontamos com esses dilemas 

inconciliáveis - assim assinalados por Goethe - pautando o ruído trágico.  

Neste momento, com base nas reflexões desenvolvidas, nos posicionamos então diante 

do trágico como sendo um dos fios condutores dessa trama. Em nosso entender, no corpus em 

tela nos deparamos com uma ficção trágica de fatos reais - como já comentamos -  igualmente 

trágicos, esculpindo o emblema desta que consideramos ser uma obra autoficcional. No 

hibridismo de linguagens que faz a voz das imagens fotográficas confrontar-se com a voz 

passional das personagens há algo da ordem do ultraje, como um insulto recíproco. Nesse 

conflito há algo que não se harmoniza. Há uma afronta, que é trágica. E, finalmente, no 

desamparo como sofrimento estrutural dessa obra, vemos a trama sendo construída em 

experiências inconciliáveis de dor nas personagens, o que também aponta para o matiz trágico 
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do corpus em questão. É sob a insígnia do trágico em Álnum de família que os parágrafos a 

seguir se desenvolvem. 

Iniciamos com a articulação do trágico com a autoficção em Álbum de família.  Para 

tanto, recorremos a Shakespeare (1988) em Hamlet, ato III, cena II, quando o protagonista diz 

que a finalidade da representação é exibir um espelho à natureza e, a cada época e geração, 

mostrar sua forma e efígie. O bardo nos alerta, portanto, que na dramaturgia se encena a vida. 

No que tange à autoficcção como índice da escrita contemporânea de Álbum de família 

voltamos a comentar que a vida de Nelson foi pontuada por episódios trágicos, já explorados 

em nossa escrita. Foram dores nunca superadas, como ele mesmo confessa em suas memórias. 

Foram situações inconciliáveis, como diria Goethe. A tragicidade que se anunciou em seu 

percurso pessoal se fez espelhar em sua dramaturgia, apontando para a matéria-prima da 

proposição doubrovskiana - os fatos reais - na composição da ficção. Em Álbum de família, a 

perspectiva da tragicidade autoficcional que exploramos está substanciada pelo factual trágico 

da vida de Nelson Rodrigues.  

Ao abordarmos a autoficção, propusemos que haveria uma quinta capa nesse Álbum. 

Vimos ali o componente pulsional como uma linha que estaria a costurar determinadas cenas 

ficcionais do Álbum com o factual da vida de Nelson e propusemos que este fosse o cerne de 

uma quinta capa do Álbum. Para Lebrun (2009), a paixão é provocada pela presença de uma 

imagem ou de algo que provoca uma reação. Dito de outra forma, a paixão se instala na 

mobilidade denotando uma imperfeição ontológica. O homem não escolhe suas paixões, mas é 

responsável pelo modo como faz que elas se submetam à sua ação e é desse modo que ele é 

julgado. A excelência ética é determinada pelo modo de reagir às paixões e nesse sentido, segue 

Lebrun, poderíamos especular a existência de uma escala passional. Nesta, haveria um 

determinado ponto além do qual nenhum ser humano suportaria uma emoção. Neste momento 

adentramos o campo do inconciliável de Goethe, o que nos remete ao componente trágico que 

pode marcar as paixões. Nesse sentido, pensamos que o componente pulsional que propusemos 

para criar uma quinta capa do Álbum, ampliando a paleta autoficcional de Doubrovsky, se 

inscreve com a tonalidade do trágico.  

Seguimos agora com a articulação do trágico com o hibridismo no corpus em tela ao 

notarmos que a dissonância, não raramente ácida, entre a linguagem teatral e a linguagem 

fotográfica em Álbum de família, também aponta para o aspecto do inconciliável que se produz 

quando elas convergem. Temos aqui, então, novamente o trágico se fazendo ouvir.  Mais uma 

vez resgatamos aqui a concepção de Goethe sobre o trágico como o campo da contradição 

inconciliável para ampliarmos nossas reflexões sobre sua articulação com o hibridismo no 
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Álbum de Nelson. Por um lado, temos a linguagem das cenas fotográficas, como foram sendo 

traduzidas pelo speaker. Por outro lado, temos a linguagem teatral encenada pelas personagens. 

São linguagens estrangeiras entre si, inconciliáveis. Há uma descontinuidade trágica - pois 

inconciliável - entre ambas. Nelson as faz veementes, tanto no moralismo do speaker como na 

passionalidade dos diálogos. São estruturadas em direções opostas e borram qualquer 

expectativa de se atribuir a elas de modo nítido o que seja factual e o que seja ficcional. Ou, 

dito de outra forma, em uma leitura não moralista do Álbum não há clareza, tampouco 

obviedade, quanto ao que possa ser legitimado porque virtuoso e o que deva ser condenado por 

inautenticidade. O óbvio, que ali é ululante, está no dilema. Assim foi organizado por Nelson e 

assim deve permanecer, sem pacificação, portanto, trágico.  

Ainda no tema das relações entre hibridismo e a tragidicade em Álbum de família, 

recorremos a Rouanet (2009) quando discorre sobre o conflito entre razão e paixão, algo que 

nos remeteu ao conflito entre a aparente razão no rigor dos costumes atribuído às cenas 

fotográficas montadas e aquilo que faz ruído na desordem passional dos diálogos. Em Razão e 

Paixão, Rouanet (2009) traz a instigante proposição da existência de uma razão louca que, 

quando interagindo com a paixão, deixa-se influenciar por ela. Nesse momento, perde-se a 

objetividade necessária ao fenômeno do conhecimento. Rouanet resgata aqui Bacon e Locke. 

Para o primeiro, diz Rouanet, a paixão é algo que infecciona o entendimento. Para este último, 

devemos afastar as paixões para que nosso entendimento permaneça livre para poder julgar e a 

razão possa se expressar imparcialmente. Para ambos, a paixão seria um componente exterior 

e poderia ser corrigida pela vontade da razão. Ao se supor sensata, a razão louca julga poder 

elaborar reflexões de forma aparentemente coerente sobre qualquer tema, inclusive o da 

dialética entre razão e paixão. Essa foi a forma pela qual a articulação razão-paixão dominou o 

pensamento ocidental, desde os pré-socráticos até o surgimento da psicanálise (ROUANET, 

2009). Freud desorganizou a assertividade desses conceitos com sua conhecida proposição 

acerca das feridas narcísicas que afetaram o homem cartesiano, questionando e deslocando a 

primazia da razão para outros sítios. Em 1900, Freud introduziu o registro do Inconsciente como 

leitmotiv na cartografia do existir. Alguns anos mais tarde, Lacan retornaria a Freud para 

enunciar que somos onde não pensamos. Em Álbum de família, Nelson contraria Bacon e Locke 

ao exibir a impossibilidade da subordinação da paixão à razão. A vontade-razão, explícita na 

linguagem das fotografias, estrutura a voz do speaker, mas não pacifica o desejo-paixão na voz 

das personagens. Nesse confronto se reconhece novamente o inconciliável trágico de Goethe. 

O hibridismo como recurso literário no corpus em tela não se limita, portanto, a uma mera 

estratégia de composição dessa obra. Há algo que vai além e elege a tragicidade como emblema 
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dessa mescla de recursos que, se por um lado confluem na organização da obra, por outro lado 

divergem pelo antagonismo de seus conteúdos. 

Quanto à presença do matiz trágico no desamparo como arcabouço dos recursos 

estéticos predominante em Álbum de família, levamos em consideração os desfechos 

inconciliáveis do destino das personagens que são, nessa obra, são indubitavelmente nítidos. 

Há algo ali que não se harmoniza e a ruptura é - tragicamente - inevitável. Há assassinatos e 

suicídios, além do desenlace entre Jonas e Senhorinha, sem lugar para qualquer perspectiva de 

harmonização ou conciliação entre eles. Ainda que as mazelas consequentes à endogamia falem 

alto na obra, não percamos de perspectiva que estamos aqui a sustentar que o subtexto que ali 

predomina - em nossa leitura - é a revivescência do desamparo. São dilemas que ali se fazem 

inconciliáveis esculpindo as linhas vinculares daquela família de tal forma que fariam Goethe 

dizer que estamos diante de um claro exemplo do trágico nas entrelinhas do Álbum rodrigueano. 

Como nós, Medeiros (2010) também pensa o trágico no teatro rodrigueano em articulação com 

o conflito: um desastre pessoal pertencente ao cotidiano. Especificamente em relação a Álbum 

de família, a autora ressalta em sua tese de doutoramento as atitudes trágicas das personagens 

por serem levadas ao limite das situações conflituosas. Como também nos pareceu relevante 

em nossa escrita, com suas próprias palavras ela destaca nessa obra a questão do contraponto 

entre as páginas do Álbum com as imagens “maquiadas” e a convivência “asfixiante” entre os 

componentes daquela família. Reforçando sua proposição, ela recorre a uma publicação de 

Flora Sussekind na qual esse mesmo contraponto é assinalado: “as fotos e suas imagens 

estáticas que se desestruturam quando as cenas se tornam dinâmicas e revelam a falsidade 

familiar” (SUSSEKIND, 1977 apud MEDEIROS, 2010, p. 84-86). Ainda que possamos 

coincidir nosso olhar sobre a tragicidade do ruído em Álbum de família, os destaques dados pela 

autora quanto a este componente no texto rodrigueano são referidos aos episódios de incesto, 

pedofilia, homossexualismo (MEDEIROS, 2010). Notamos que nada é mencionado por ela 

quanto ao desamparo que, em nossa perspectiva acerca deste Álbum de família, é o que 

predominantemente constrói o sofrimento nuclear que subjaz aos incestos nesta obra.  

Neste momento em que estamos reconhecendo a presença dos ecos trágicos na urdidura 

do desamparo freudiano em Álbum de família, vamos recorrer a Bakhtin (2019) em Notas sobre 

literatura, cultura e ciências humanas para articular algumas considerações adicionais. Para 

Bakhtin, não é apropriado limitar o fenômeno literário à época de sua criação, como um 

fenômeno da atualidade. Com suas raízes, uma grande obra remonta a um passado distante, diz 

Bakhtin. As grandes obras literárias são preparadas por séculos e na época de sua criação 

colhem-se apenas os frutos maduros do longo e complexo processo de amadurecimento. Se 
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interpretamos uma obra apenas a partir das condições de uma época mais próxima, corremos o 

risco de não penetramos nas profundezas dos seus sentidos. As grandes obras diluem as 

fronteiras da sua época, isto é, vivem nos séculos, ou seja, vivem no grande tempo e levam uma 

vida mais intensa e plena do que em sua atualidade. Para viver nos séculos futuros, é necessário 

que a obra também reúna, em si, os séculos passados. Se ela nascesse integralmente na 

atualidade do momento presente, não estabelecesse alguma continuidade com o passado e não 

mantivesse com ele um vínculo que pudesse ser considerado como substancial, não poderia 

viver no futuro. “Tudo o que pertence apenas ao presente morre com ele.” (BAKHTIN, 2019, 

p. 14). 

Como comentamos no primeiro capítulo de nossa escrita, Nelson Rodrigues capta 

clichês trágicos na construção de suas tragédias. De uma maneira geral, elementos como 

destino, fatalidade, maldição e vingança são reconhecidos em sua vasta produção além da 

abordagem de temas universais igualmente trágicos como incesto e infanticídio (LOPES, 2007). 

Em Álbum de família, em especial, Nelson estabelece a conexão com os primórdios do homem 

ao trazer à cena o desamparo freudiano que, em nosso entender - e em nosso sentir - é o recurso 

que melhor caracteriza o sofrimento no corpus estudado. A abordagem da Hilflosigkeit 

freudiana, sua relação com a angústia e sua verificação em Álbum de família já foram 

amplamente exploradas neste trabalho. O que nos mobiliza aqui - neste momento - é mais 

especificamente a questão bakhtiniana acerca da perspectiva de contextualizarmos essa obra de 

Nelson no grande tempo e por qual via isso pode se dar. Nossa especulação se origina na 

observação-proposição do desamparo freudiano ser ao mesmo tempo a raiz e a seiva da dor 

naquela família, em especial em Senhorinha. Para Freud, o desamparo é uma experiência à qual 

todos estamos expostos no primeiro momento quando aqui chegamos. É uma experiência 

universal, constituinte da experiência humana e se dá desde sempre. Desde que o mundo é 

mundo. Nesse sentido, é da ambientação do grande tempo bakhtiniano portanto que estaríamos 

aqui falando quando apontamos para o desamparo freudiano que circula e (des)organiza aquela 

família de modo trágico, com seus dilemas inconciliáveis.  

Para Bakhtin (2019), as grandes obras, aquelas que se mantêm vinculadas a temas 

pertencentes à própria história da humanidade e se posicionam no grande tempo podem se 

enriquecer com novos significados, novos sentidos que superem os da época de sua criação. 

“Cada época sempre descobre algo de novo nas obras do passado”, diz ele. Nas obras de 

Shakespeare, diz Bakhtin, há elementos que não foram percebidos no momento que foram 

criadas, podem existir em forma latente sendo revelados apenas em outros contextos da cultura 

que assim permitam. Os tesouros dos sentidos introduzidos por Shakespeare em sua obra foram 
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criados e reunidos por séculos e estavam escondidos na linguagem (BAKHTIN, 2019). 

Entendemos que a dor que atravessa as personagens em Álbum de família decorre do desamparo 

- no sentido freudiano - em que se encontram. Trata-se aqui da experiência da Hilflosigkeit, 

para além do incesto que tanto mobilizou a crítica quando de seu lançamento. O ruído dos 

incestos ensurdeceu os que folhearam aquele Álbum no momento de seu lançamento. 

Entretanto, na leitura que estamos fazendo de nosso corpus de estudo, talvez por estarmos em 

um outro momento e contexto da cultura, escutamos com nossa atenção flutuante que no ruído 

manifesto do sofrimento está escondido o desamparo, a revivescência do abandono primevo ao 

qual todos somos submetidos ao nascermos.  

Confessamos que em nossa leitura da obra em tela fomos irremediavelmente capturados 

pela afirmativa de Nelson em suas memórias: “A morte do amor é pior que a morte pessoal.”52 

Perplexos pela absurda clareza dessa curta, porém contundente convicção, entendemos que é 

do exílio dos afetos que Nelson trata no Álbum, ou seja, é da Hilflosigkeit que ele nos conta. 

Desta maneira, Nelson recupera o tema que atravessa a história do homem. Uma dor que se faz 

presente como sendo a marca de nossa experiência primeira. O tema do desamparo é milenar, 

percorre o grande tempo se fazendo presente na história do homem desde seus primórdios, 

desde o momento da criação do mundo quando Adão e Eva viveram o matiz sombrio dessa 

experiência. Ao sucumbirem à sedução provocada pela suposta posse de um conhecimento 

pleno foram expulsos do paraíso. Ambos se viram desamparados por um Deus cujo Filho 

também não foi poupado. No último momento de seu percurso Ele dirigiu ao Pai a pergunta 

que chancelou sua condição humana: Por que me abandonaste? Em nosso entendimento, 

portanto, o Álbum de Nelson poderia ser inscrito no grande tempo bakhtiniano da literatura por 

ter sido cunhado com a caligrafia do desamparo. 

O desamparo no sentido psicanalítico é a marca inaugural de nossa existência. Foi com 

Sófocles que Freud construiu um dos principais pilares da psicanálise. Em Édipo, personagem 

criado há aproximadamente vinte e cinco séculos, já está presente a vivência do desamparo. Por 

temor à verdade revelada pelo oráculo de Delfos, Édipo foi abandonado – portanto, 

desamparado - pelos pais à própria sorte. O desamparo, em Édipo, marca sua chegada no 

mundo, muito antes do parricídio e do incesto. Medeia e Senhorinha nos falam desta condição 

humana, tão antiga quanto a criação do mundo. Eurípedes criou Medeia que sofre o infortúnio 

do exílio afetivo. Ser abandonada por Jasão e ser expulsa de Corinto é reviver a experiência do 

 
52 Citação extraída da Nelson Rodrigues por ele mesmo, coletânea de suas memórias organizada por Sonia 

Rodrigues, publicada pela Editora Nova Fronteira em 2017. 
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desamparo. É algo que não se pacifica. É um sofrimento que não se concilia com qualquer outra 

solução. Portanto, é trágico. Seu gesto final é catártico.  

Nelson Rodrigues criou Senhorinha. Em suas vivências de exclusão e abandono por 

Jonas, ela também revive as aflições de outrora, memórias da condição do desamparo que marca 

nossa natureza. Só Senhorinha sabe de si. Só ela sabe de sua dor. Só ela sabe de seu desamparo. 

Se a morte do amor é pior que a morte pessoal (RODRIGUES, 2017), ao experimentá-la há a 

exclusão do campo do outro no qual seria possível construir a experiência alteritária constitutiva 

de si mesmo. Senhorinha não consegue encontrar recursos para lidar com tal agonia. Para sua 

dor não há remédio. Não há conciliação possível. Por isso, aqui também sua dor é trágica, no 

olhar de Goethe. E seu gesto último também é catártico. Senhorinha atuou em gesto o que lhe 

faltou em linguagem, como Medeia. O sofrimento de ambas se inscreve no grande tempo de 

Bakhtin.  

Antes de finalizarmos, parece-nos necessário tecer algumas considerações sobre a 

perspectiva da contemporaneidade em Nelson Rodrigues, autor com quem convivi 

produtivamente nos últimos dez meses - às vezes mais do que nas vinte e quatro horas que 

cabem em um dia - em que me dediquei à escrita deste trabalho. Há que tocar em algo que está 

para além da leitura das páginas do Álbum. É de Nelson que queremos agora nos aproximar. 

Certamente, uma ousadia. Resistindo à tentação de uma abordagem psicológica que 

absolutamente não nos cabe aqui elaborar, deixamos Freud e buscamos subsídios em Agamben 

(2009). Em O que é o contemporâneo?, o filósofo italiano agora invocado elabora algumas 

proposições ao redor da pergunta que intitula seu texto. Para ele, o contemporâneo não é apenas 

aquele que, percebendo o escuro do presente, nele apreende a resoluta luz. Refere-se também 

àquele que, dividindo e interpolando o tempo, está à altura de transformá-lo e de colocá-lo em 

relação com os outros tempos. Contemporâneo é quem lê de modo inédito a história. Citando 

Nietzsche, quando diz que o contemporâneo é intempestivo, Agamben considera que o filósofo 

alemão quer acertar as contas com seu tempo, isto é, tomar posição em relação ao presente.  

Verdadeiramente contemporâneo, diz Agamben, é aquele que não coincide 

perfeitamente com seu tempo e nem está adequado às suas pretensões sendo, neste sentido, 

alguém inatual e que é exatamente por este deslocamento e este anacronismo que o sujeito 

contemporâneo é capaz de perceber e apreender seu próprio tempo. O poeta contemporâneo 

deve manter fixo o olhar no seu tempo para nele perceber o escuro, não as luzes. Todos os 

tempos são obscuros para quem deles experimenta a contemporaneidade, argumenta Agamben. 

Sendo assim, contemporâneo é justamente aquele que sabe ver essa obscuridade e é capaz de 

escrever mergulhando a pena nas trevas do presente. Os que coincidem muito plenamente com 
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sua própria época e a ela aderem perfeitamente não são contemporâneos, pois exatamente por 

este motivo não conseguem vê-la, diz o filósofo. (AGAMBEN, 2009). 

Lendo suas memórias - estamos aqui para além do Álbum, repito - encontramos um 

Nelson que tem a habilidade de, ao seu modo, colocar seu tempo em relação com outros tempos 

e ler a história de modo inédito, singular. Desta maneira, Nelson universaliza-se e ficcionaliza 

sua história submetendo-se a uma exigência que transcende à possibilidade de resposta 

produzindo a catarse que se derrama em suas páginas. Nelson impôs uma corajosa ruptura com 

o palco brasileiro até então vigente e, portanto, definitivamente, não coincidia perfeitamente 

com seu tempo, era inatual, como propõe Agamben. Nelson foi controverso, pornográfico, 

ainda que anjo. A crítica literária e a teatral se encarregaram de torná-lo ao mesmo tempo 

icônico e abjeto. Incenso e cruz. Reverência e condenação. Ascenção e declínio. Afinal, eram 

os abcessos sociais que ele lancetava e expunha em cena. Irônico, cáustico, polêmico, mas 

também frágil e temente a Deus, recolhia-se com os percevejos em seu quarto quando a carga 

de excitação vivida era maior do que ele conseguia suportar. Nelson desenvolveu uma relação 

absolutamente singular com seu tempo e, portanto, no olhar de Agamben (2009), Nelson 

Rodrigues é um emblema do contemporâneo. 

Chegando ao final desta empreitada, recolhendo o que foi abordado no percurso e que 

apresentamos como contribuição para a fortuna crítica de Álbum de família, propomos:                        

a) a possibilidade de enunciação deste corpus como sendo uma escrita contemporânea para 

além da questão da tragédia por conter os recursos literários da autoficção e do hibridismo;                 

b) a perspectiva de termos uma quinta capa autoficcional de natureza pulsional para esse Álbum; 

c) que a nota amarga do desamparo freudiano é o postulado do qual Nelson se apropria para 

estruturar os recursos estéticos que marcam as páginas desse Álbum; d) a enunciação do trágico 

como amálgama deste percurso de sofrimento; e) a inscrição deste corpus no grande tempo 

bakhtiniano da literatura, colocando Senhorinha e Medeia em um mesmo plano no continuum 

da história do sofrimento humano e f) a perspectiva de considerarmos Nelson Rodrigues como 

um representante do contemporâneo sob a ótica de Agamben.  

Finalmente, ao alcançar o momento de conclusão desta escrita me vejo experimentando 

um sabor estranho de que algo falta, como se eu estivesse diante de um saber-dissabor que 

permanece após a elaboração destas páginas. Pergunto-me com aflição se explorei todas as 

frestas dos discursos que foram mobilizados para esta escrita, tanto os discursos dos teóricos 

que me auxiliaram nesta empreitada quanto os meus próprios. Teria sentido explorar algum 

outro sofrimento anímico em Nelson que pudesse estar presente de modo autoficcional em seu 

Álbum? Na recepção subjetiva desta obra teria havido algum viés de leitura meu que tenha 
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privilegiado o desamparo como estruturante dos recursos estéticos negligenciando outros? 

Teria sentido propor que o desamparo estaria também presente em outras produções 

rodrigueanas? Teria sentido pensar em um Nelson freudiano que recorre às aflições do 

Inconsciente para urdir suas tramas como fez o psicanalista? Teria sentido pensar em uma 

escrita mais ampla que investigasse a presença dos mitos gregos clássicos no teatro de Nelson 

Rodrigues? Teria sentido pensar em algum diálogo entre Nelson Rodrigues, Dostoievski e 

Balzac - autores de referência para Nelson - que se faça notar nas páginas desse Álbum e de 

outros montados por ele? Concluo a escrita deste trabalho com estas questões sem resposta.  

Trata-se aqui de uma sensação de incompletude que insatisfaz, descontenta e que 

provavelmente contraria alguma ilusão. Neste exato momento em que escrevo e que, ao mesmo 

tempo, me deparo com a necessidade inevitável de acolher o final desta jornada longa, me volta 

na  memória uma angústia infantil que surgia quando eu me deitava à noite e, antes de 

adormecer, me punha a pensar sobre a infinitude do universo: havia o sol, o planeta Terra, o 

sistema solar, a via láctea, o cosmos e a percepção que o espaço era um sem-fim. Aquilo me 

angustiava. Imaginava que devia ser um espaço vazio, escuro e frio. Um lugar que tinha um 

saber que me era inacessível e, portanto, era um lugar escuro. E o pior era a percepção, já 

naquela época, que assim seria, para sempre, seja lá o que esse sempre pudesse ser. Penso que 

é a mesma experiência aterrorizante frente à escuridão do desconhecido que alguns analisandos 

me relatam na sala de análise. É esta a sensação que me volta agora. Sei que há mais a explorar 

neste espaço literário. Sempre haverá, mas me escapa. E sempre escapará. A linguagem é 

insuficiente para dar conta das pulsões. E assim deve permanecer. É desse sofrimento, 

provocado pela incompletude, que a literatura se nutre. Isto é algo que eu aprendi com Barthes. 

Dito de outra forma, trata-se do inevitável, inadiável, irrecusável encontro que eu - como 

psicanalista - tenho diariamente com a castração embora eu também saiba que não se trata aqui 

da interrupção de um fluxo, mas, sim, de um convite à exploração de outras soluções possíveis 

para o existir. Isto é algo que eu aprendi com Freud.   
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