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Os vasos comunicantes: metamorfoses da tradução entre psicanálise e surrealismo

RESUMO

O presente trabalho propõe investigar as correspondências entre os recursos que 
viabilizam uma tradução – seja ela interlinguística, intralinguística ou intersemiótica – e 
os movimentos engendrados pelo psiquismo tanto na decodificação e no arquivamento 
das impressões recebidas do mundo exterior quanto em sua devolução à consciência 
após a atuação do recalcamento. Em outras palavras, objetiva-se mostrar que a atuação 
dos mecanismos tradutórios é análoga à transcriação de substratos psíquicos, tendo o 
discurso do sonho como via régia do retorno do recalcado, noção aprofundada pelo 
principal texto teórico da obra de Sigmund Freud (1856-1939), qual seja, “A 
Interpretação dos Sonhos” (1900), um divisor de águas no pensamento contemporâneo. 
A pesquisa é mediatizada pela teoria psicanalítica freudiana, pela estética surrealista e 
pela ensaística de referência nos campos da psicanálise, da tradução e do surrealismo. A 
partir de reflexões teóricas sobre teoria da tradução e teoria psicanalítica freudiana – a 
um só tempo crítica, articulatória e complexificadora de conceitos, modelos e saberes –, 
pretende-se rastrear tanto interfaces e pontes quanto desvios e rupturas com questões 
inerentes à representação literária e artística. Nesse sentido, seja no âmbito teórico, seja 
na criação ficcional e artística, os desdobramentos da teoria psicanalítica relativos ao 
retorno do recalcado pela via do sonho encontram no surrealismo um campo 
especialíssimo de realização, uma vez que um de seus pilares fundamentais seria o 
rompimento com o racionalismo vigente em busca de estado em que o encontro entre a 
subjetividade e a realidade objetiva fosse possível. Por propor a interpenetração de 
sonho e estado de vigília como forças equivalentes – e não mais antagônicas –, optou-se 
pela obra “Os Vasos Comunicantes” (1932), de André Breton, como corpus de análise.

Palavras-chave: Tradução. Psicanálise. André Breton. Surrealismo. Sonho.
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Les vases communicants: métamorphoses de la traduction entre la psychanalyse et 
le surréalisme

RÉSUMÉ

La présente étude propose la recherche des correspondances entre les ressources qui 
rendent possible une traduction – soit interlinguistique, intralinguistique ou bien 
intersémiotique – et la mise en œuvre du psychisme lorsque les impressions reçues du 
monde extérieur sont décodées, archivées et remises à la conscience après le 
refoulement. En d’autres termes, on cherche à démontrer que les mécanismes de 
traduction sont analogues à ceux de la transcréation de substrats psychiques, ayant le 
discours du rêve comme la voie majeure pour le retour du refoulé, notion approfondie 
dans le principal texte théorique de l’œuvre de Sigmund Freud (1856-1939), à savoir, 
L’Interprétation des Rêves (1900), un tournant dans la pensée contemporaine. Cette 
recherche est soutenue par la théorie psychanalytique freudienne, par l’esthétique 
surréaliste et par les essais de référence des domaines de la psychanalyse, de la 
traduction et du surréalisme. D’après les réflexions sur la théorie de la traduction et la 
théorie psychanalytique freudienne – à la fois critique, articulante et complexifiante de 
concepts, modèles et savoirs –, on cherche à tracer des interfaces et des ponts aussi bien 
que des détours et des ruptures avec les questions inhérentes à la représentation littéraire 
et artistique. Ainsi, dans le domaine théorique, mais aussi dans la création fictive et 
artistique, les dépliages de la théorie psychanalytique concernant le retour du refoulé par 
le rêve trouvent chez les surréalistes un champ fort spécial pour leur réalisation puisque 
l’un de leurs piliers fondamentaux serait la rupture avec le rationalisme courant à la 
recherche d’un état où il serait possible d’entreprendre la rencontre entre la subjectivité
et la realité objective. Afin de proposer l’interpénétration entre le rêve et l’état de veille 
comme des forces équivalentes – non plus antagoniques –, on choisit l’ouvrage Les 
Vases Communicants (1932), d’André Breton, comme source d’analyse.

MOTS-CLÉS: Traduction. Psychanalyse. André Breton. Surréalisme. Rêve.
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Los vasos comunicantes: metamorfosis de traducción entre psicoanálisis y 
surrealismo

RESUMÉN

El presente trabajo busca investigar las correspondencias entre los recursos que 
viabilizan una traducción – interlingüística, intralingüística o intersemiótica – y los 
movimientos engendrados por el psiquismo, tanto en la decodificación y registro de las 
impresiones recibidas del mundo exterior, como en su regreso a la consciencia luego de 
la acción de la represión.  En otras palabras, se pretende mostrar que la acción de los 
mecanismos de traducción es análoga a la transcreación de substratos psíquicos, en 
donde el discurso del sueño aparece como vía regia del retorno de lo reprimido, noción 
profundizada en el principal texto teórico de la obra de Sigmund Freud (1856 – 1939), 
“La interpretación de los sueños” (1900), que significó un punto de inflexión en el 
pensamiento contemporáneo. La investigación está mediatizada por la teoría 
psicoanalítica freudiana, la estética surrealista y la ensayística de referencia en los 
campos del psicoanálisis, la traducción y el surrealismo. A partir de reflexiones teóricas 
sobre teoría de la traducción y teoría psicoanalítica freudiana – al mismo tiempo crítica,
articuladora y complejizadora de conceptos, modelos y saberes -, se pretende rastrear 
tanto interfaces y puentes, como desvíos y rupturas con cuestiones inherentes a la 
representación literaria y artística. En este sentido, ya sea en el ámbito teórico o en la 
creación artística y de ficción, los despliegues de la teoría psicoanalítica relativos al 
retorno de lo reprimido a través del sueño encuentran en el surrealismo un campo muy 
especial de realización, ya que uno de sus pilares fundamentales sería el rompimiento 
con el racionalismo vigente en la búsqueda del estado en donde  el encuentro entre la 
subjetividad y la realidad objetiva sea posible. Puesto que se propone la interpenetración 
del sueño y el estado de vigilia como fuerzas equivalentes – ya no antagónicas -  se optó 
por la obra “Los vasos comunicantes” (1932) de André Breton, como cuerpo de análisis.

PALABRAS CLAVE: Traducción. Psicoanálisis. André Breton. Surrealismo. Sueño.
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INTRODUÇÃO

Figura 1 – Diego Rivera, Vasos Comunicantes – Homenaje a André Breton, 1938. guache sobre papel 
colado em tela, 93x 121 cm., Association Atelier André Breton.

A cabeça é o mundo. Em “Vasos Comunicantes – Homenaje a André Breton”, de Diego 

Rivera, tendo como ponto nodal o espaço central da imagem, que, entre dois olhos, faria 

as vezes de Ajna, o terceiro olho do poder intuitivo, e da percepção sutil, raízes nodosas 

e retorcidas se entrelaçam ao duto que comunica dois vasos e se espraiam em direção ao 

plano inferior da imagem, delineando os contornos de um solo apenas roçado, e não 

atravessado por elas. Observando a imagem a partir de seu plano inferior, as raízes 

tomariam esse chão como ponto de apoio para se lançarem em direção ao alto, onde se 
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metamorfoseiam em sustentáculo e inervação de um cérebro, tornando seus trânsitos, 

nas palavras que Breton dedicou a Rivera, “conectados, por raízes milenares, aos 

recursos espirituais desse solo”. As ranhuras que representam as ondulações da 

superfície cerebral se organizam em formas circulares a partir das raízes-inervações, 

adquirindo o formato de copas de árvores, simbolizando, desse modo, a conexão entre a 

realidade interior e a natureza sensível.

Emergindo desse rosto-paisagem cujos contornos são delineados pelas fronteiras em 

que se opõem claro e escuro, o vermelho incandescente que preenche os dois vasos 

circula por um duto que, ao interpenetrar-se às raízes, irriga e vivifica toda a 

composição. Do solo irrompem duas mãos que sustentam, cada uma delas, um vaso 

repleto de um líquido vermelho que promove uma quebra no ritmo estabelecido pela 

oposição entre claro e escuro que predomina na imagem. À direita, vemos um vaso 

encimado por um olho aberto, que representaria o estado de vigília, a realidade exterior 

e a organização lógica do mundo tal qual conhecemos; à esquerda, um outro vaso é 

encimado por um outro olho, dessa vez fechado para o mundo exterior – e, 

consequentemente, voltado para dentro, representando, por sua vez, a investigação da 

realidade interior. Comunicados por um duto, esses vasos, com simbolismos 

aparentemente opostos, compartilham de uma mesma essência, desfazendo antinomias e 

dando lugar a um estado de correspondência entre subjetividade e objetividade por meio 

do qual seria possível revolucionar a paisagem exterior. 

Visando aprofundar a investigação sobre a comunicação entre o inconsciente e o 

consciente que prepararia o terreno para que a tão sonhada transformação social 

acontecesse, André Breton publica, em 1932, “Os Vasos Comunicantes”, obra em que 

dois dos pilares centrais do surrealismo – quais sejam, psicanálise e marxismo – vão 

encontrar uma síntese no campo do sonho, definido como a via régia de acesso ao 

inconsciente por Freud em “A Interpretação dos Sonhos”, de 1900, um divisor de águas 

no pensamento contemporâneo. Segundo Breton, é nesse seu texto que a psicanálise 

gozaria, pela primeira vez, de um papel de destaque no conjunto de sua obra, atuando 

ferramental para que o indivíduo pudesse acessar a ponte que comunica o mundo 

interior à realidade objetiva que se deseja transformar, tão hostilizada nos primeiros 

momentos do surrealismo. 
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Em um texto em que se misturam diversos gêneros, como ensaio, narração e passagens 

poéticas, o autor apresenta suas reflexões sobre a teoria freudiana, detendo-se, 

sobretudo, ao proposto por Freud no texto que consagrou sua metodologia de 

interpretação dos sonhos para, a partir daí, corroborar ou refutar as propostas do pai da 

psicanálise a partir de sua própria experiência. Em “Os Vasos Comunicantes”, Breton 

aplica a metodologia freudiana empiricamente, partindo de um esforço de rememoração 

de dois de seus sonhos para uma análise sistemática e minuciosa em que os elementos 

oníricos são relacionados tanto a restos diurnos quanto a recordações de infância e 

reflexões sobre suas tensões e aspirações em relação ao futuro. Nesse sentido, o autor 

empreende uma incursão rumo aos porões do inconsciente munido com um ferramental 

lógico e racional, debruçando-se sobre a atuação do fio invisível do desejo na 

interpenetração entre subjetividade e realidade objetiva, buscando alinhavar o conteúdo 

rememorado de seus sonhos aos acontecimentos por ele vividos em vigília, gerando 

uma série de reflexões filosóficas e argumentações teóricas apresentadas de forma 

científica, pretensamente imparcial, das quais emergem temas centrais como 

correspondências, acaso objetivo e amor. No corpo do texto, os discursos poético, 

ensaístico e autobiográfico (ou autoficional?) se misturam e se retroalimentam, 

transpondo para o plano da escritura as trocas e alianças do plano psíquico e as colagens 

e misturas essencialmente oníricas do modus faciendi surrealista.

Nesse sentido, buscando investigar as convergências e disparidades nos trânsitos 

mencionados, esta pesquisa presta-se a investigar a pertinência de uma analogia que 

tenha como termos o entrelaçamento entre subjetividade e realidade objetiva e as 

metamorfoses que subsidiam uma tradução, seja ela linguística, interlinguística ou 

intersemiótica. Para tanto, serão tomados como ponto de partida os movimentos –

tradutórios – engendrados por nosso psiquismo tanto na decodificação e no 

arquivamento das impressões recebidas do mundo exterior quanto em sua devolução à 

consciência após a atuação do recalcamento, pedra fundamental da teoria psicanalítica –

e, curiosamente, nomeado por Freud como “falha na tradução”. A pesquisa é 

mediatizada pela teoria psicanalítica freudiana, pela estética surrealista e pela ensaística 

de referência nos campos da psicanálise, da tradução e do surrealismo. A partir de 

reflexões teóricas sobre teoria da tradução e teoria psicanalítica freudiana – a um só 
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tempo crítica, articulatória e complexificadora de conceitos, modelos e saberes –, 

pretende-se rastrear tanto interfaces e pontes quanto desvios e rupturas com questões 

inerentes à representação literária e artística.

No primeiro capítulo, intitulado “A pulsão de traduzir”, serão enfocados aspectos que 

caracterizam a tradução como relação, como espaço de troca, conflito e acolhimento do 

estrangeiro no próprio. A noção de tradução na obra freudiana será abordada tomando 

como ponto de partida uma breve investigação sobre os sentidos adquiridos pelo termo 

“Übersetzung” (tradução) na língua alemã, de um modo geral, e na letra freudiana em 

particular, tangenciando as considerações do pai da psicanálise sobre os aspectos 

terminológicos de sua obra para, em seguida, ater-se de forma mais aprofundada sobre 

sua opção, sobretudo na “Carta 52”, pela tradução como metáfora da constituição do 

aparelho psíquico. Serão enfocados aspectos atinentes à passagem do registro energético 

para o simbólico que encontram analogia em noções inerentes aos estudos da tradução, 

como, por exemplo, traço e diferença, o conflito entre o próprio e o outro, o território 

estrangeiro interno e a estruturação a partir de uma perda constitutiva.

Em “Desvelamento e elaboração: os mecanismos tradutórios do inconsciente”, segundo 

capítulo, o mecanismo tradutório da interpretação dos sonhos será investigado a partir 

da teoria do recalcamento, cujos movimentos podem ser considerados análogos aos 

processos tradutórios por serem dotados de caráter essencialmente relacional, 

hipertextual, metamórfico, deformador e transcodificador. A partir do estudo da 

representação-palavra como chave da memória e da metáfora do recalcamento 

originário como tradução, serão abordadas as relações entre os tipos de recalcamento e 

algumas das noções que permeiam os estudos da tradução, como recalcamento 

secundário e retradução, traço e a questão da fidelidade, e elaboração onírica, 

deformação e resíduo. Ao fim deste capítulo, a tradução de pensamentos latentes em 

imagens visuais será focalizada, tendo em vista seu papel determinante nos movimentos 

tradutórios operados pelo psiquismo, e as metamorfoses e duplicidades que pressupõe.

No terceiro capítulo, “Surrealismo – a maçã de fogo na árvore da sintaxe”, será 

apresentada uma breve contextualização do movimento surrealista tomando como fio 

condutor o percurso histórico de suas principais orientações, partindo-se do repúdio 
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inicial ao primado da lógica e tudo o que a representava por meio da entronização do 

sonho e dos valores subjetivos como tentativa de revolução no plano moral, seguida, em 

um segundo momento ideológico, do estabelecimento de uma nova forma de relação 

entre a subjetividade e a realidade exterior a partir da identificação de suas relações 

secretas. Nesse segundo momento, o surrealismo passa a admitir em seu bojo as teses 

do materialismo histórico marxista com as quais Breton e outros membros do 

movimento tiveram contato em sua incursão pelo comunismo. A partir da análise desses 

dois momentos, aparentemente – e, de certa forma – opositores, será estabelecida uma 

reflexão sobre a oposição entre sonho e vigília tendo como foco as reflexões de Walter 

Benjamin sobre o despertar e o surrealismo. O capítulo abordará ainda os trânsitos entre 

psicanálise e surrealismo, focalizando as linhas mestras do automatismo psíquico como 

tentativas de tradução do conteúdo recalcado, expresso no uso de técnicas como escrita 

automática, sono hipnótico e a metodologia de interpretação dos sonhos. Também será 

enfocado o retorno do recalcado ao plano consciente na forma de acaso objetivo.

Por fim, no quarto capítulo, “Vasos Comunicantes – a conciliação dialética entre 

idealismo e materialismo”, a narrativa “Os Vasos Comunicantes”, de André Breton, será 

tomada como corpus de análise das especificidades da relação entre sonho e estado de 

vigília. O capítulo privilegia, inicialmente, a abordagem das convergências e 

divergências teóricas entre Breton e Freud, que cederá lugar à incursão no texto 

propriamente dito. A abordagem de sua primeira seção vai focalizar as influências dos 

acontecimentos transcorridos em vigília na composição do conteúdo manifesto do 

sonho, propondo, desse modo, o resto diurno como sedimento da elaboração onírica, 

influenciando a seleção dos substratos psíquicos que devem ser metamorfoseados para 

percorrerem o caminho de volta à consciência. Após a análise da ação dos mecanismos 

deformador na tradução do resto diurno para o conteúdo manifesto do sonho, será 

enfocada a influência do sonho nos acontecimentos da vida de vigília que lhes serão 

posteriores, propondo o acaso objetivo como produto da tradução do desejo subjetivo na 

experiência cotidiana, fruto, sobretudo, da polissemia inerente à deambulação pelas 

ruas, espaço essencialmente dado à ocorrência de acasos. Por fim, serão comentadas 

também as fotografias encartadas pelo autor a partir da edição da obra publicada em 

1955.
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* * *

Cabem aqui ainda alguns esclarecimentos a respeito das edições e traduções utilizadas. 

A respeito de “Os Vasos Comunicantes”, optou-se pelo uso da edição publicada pela 

Gallimard em 1955 e cotejo com a que integra o segundo tomo das “Oeuvres 

Complètes” de André Breton, parte da coleção “Bibliothèque de la Pléiade”, cujo texto 

foi estabelecido e comentado por Margueritte Bonnet. Por se tratar de um texto ainda 

não traduzido para a língua portuguesa, optei por realizar minhas próprias traduções dos 

excertos citados.

No que diz respeito à obra de Freud, optou-se pelo uso, de uma forma geral, da Edição 

Standard Brasileira das Obras psicológicas completas de Sigmund Freud, publicada 

pela Imago sob direção geral de Jayme Salomão. Apesar de ser de conhecimento geral 

que tal tradução é tomada como questionável, em primeiro lugar, por tratar-se de uma 

tradução indireta – ou seja, de uma tradução para a língua portuguesa empreendida a 

partir do produto da tradução da obra original para a língua inglesa –, e tomada pela 

crítica especializada como um trabalho acrítico e há muito desatualizado, sua escolha 

justifica-se por tratar-se, ainda hoje, da única tradução de toda a obra freudiana da qual 

dispomos em língua portuguesa. Com o fito de promover uma revisão da obra que 

eliminasse seus problemas mais flagrantes, ficou a cargo de Luiz Alberto Hanns, ainda 

na década de 1990, coordenar a tradução de três volumes da coleção denominada 

“Obras psicológicas de Sigmund Freud”, contendo uma coleção de pequenos textos que 

gozam de grande representatividade. Apesar da excelente qualidade do produto gerado, 

o projeto não teve prosseguimento. 

A partir de janeiro de 2010, com a entrada da obra do pai da psicanálise em domínio 

público, surgiram novas iniciativas com vistas a suprir essa lacuna. A L&PM Editores 

foi a primeira editora brasileira a propor uma nova tradução de textos freudianos em 

língua portuguesa, publicando, em sua “Coleção L&PM Pocket”, os textos de “O futuro 

de uma ilusão”, “O mal-estar na cultura” e, mais recentemente, “Totem e Tabu” e “A 

Interpretação dos Sonhos”, traduzidos por Renato Zwick. Com revisão técnica e 

prefácio de Tania Rivera, esta última obra, de importância crucial para o tema desta 

pesquisa, chegou ao mercado recentemente, em outubro de 2012. Contudo, tomei 
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ciência de sua publicação em data muito posterior, quando a redação do presente texto 

encontrava-se já em estágio muito avançado, impossibilitando sua adoção como texto-

base, tarefa que será empreendida em uma revisão posterior deste texto. Por fim, além 

da iniciativa da L&PM Editores, a Companhia das Letras iniciou um projeto de 

tradução das obras completas de Freud diretamente da língua alemã para a língua 

portuguesa, empreendido pelo conceituado germanista Paulo César Souza. Até a 

presente data, foram publicados apenas seis de seus volumes, todos contendo textos 

menos extensos – e, assim como é o caso da tradução de Hanns, apenas poucos deles 

diziam respeito ao conteúdo abordado nesta pesquisa. Desse modo, apesar de conter 

aspectos questionáveis, a tradução das Obras completas publicadas pela Imago 

continuam sendo a única opção da qual dispomos em língua portuguesa se tomarmos a 

obra em seu conjunto, como é o caso desta pesquisa, com vistas a manter a clareza 

propiciada por uma padronização terminológica. 

1. A PULSÃO DE TRADUZIR

1.1. A TRADUÇÃO COMO RELAÇÃO
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Por séculos, os estudos de tradução a consideravam meramente como uma operação que 

pretendia buscar uma equivalência entre o texto de partida e os textos de chegada, e seu 

estudo orientava-se a partir da valorização excessiva do texto de origem. Nos últimos 

anos, o aprofundamento dos estudos sobre a prática tradutória vem contribuindo para a 

melhor delimitação de seus contornos e, consequentemente, para sua consolidação no 

âmbito dos estudos da linguagem. As novas formas de pensar a tradução vêm fazendo 

com que o adágio italiano “traduttore, traditore” e a expressão “les belles infidèles”, 

cunhada no século XVII, percam força. A influência de diferentes fatores externos e 

internos no fazer tradutório já é considerada, tanto validando as escolhas e renúncias do 

tradutor quanto legitimando seu direito a fazê-las.

Segundo Paul Ricoeur (2012: 21), há duas interpretações para o ato de traduzir: a 

primeira seria, estritamente, a transferência de um significado em uma língua para seu 

correspondente em outra1; a segunda, mais ampla, envolveria a interpretação do 

conjunto de significantes pertencentes a uma mesma língua2. No prefácio de “Depois de 

Babel: questões de linguagem e tradução”, George Steiner (2005: 13) corrobora essa 

segunda proposição de Ricoeur afirmando que todo processo de compreensão é um ato 

de tradução, seja ele inter ou intralinguístico. Compreender envolveria a decifração do 

significado criptografado no texto e a tradução seria o produto desse entendimento. 

Desse modo, a tradução estaria implícita em todos os atos de comunicação, desde as 

trocas verbais até as semióticas e intersemióticas.

Segundo Mahony (1987: 16), essa linha de raciocínio está de acordo com o proposto por 

Freud em sua obra ao afirmar que, ao longo de um tratamento psicanalítico, cada 

palavra, cada associação e cada gesto do analisando não podem ser considerados mera 

forma de expressão, mas um compromisso entre as forças psíquicas que atuam contra a 

                                                            
1 Essa interpretação foi aprofundada por Antoine Berman em seu estudo intitulado “A prova do 
estrangeiro: cultura e tradução na Alemanha romântica” (2002), texto anterior ao estudo de Ricoeur. 
Neste trabalho, abordaremos o estudo de Berman em detalhe mais adiante.
2 Nas palavras de Ricoeur: “Duas vias de acesso se apresentam ao problema colocado pelo ato de 
traduzir: seja tomar o termo “tradução” no sentido estrito de transferência de uma mensagem verbal de 
uma língua em uma outra, seja tomá-lo em um sentido largo, como sinônimo da interpretação de todo 
conjunto significante no interior da mesma comunidade linguística”. Cf. P. RICOEUR, Sobre a tradução, 
p. 33.
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recuperação e as que atuam a favor. Dessa forma, ao superar tais obstáculos 

comunicativos, o vienense eleva a noção de tradução a um patamar de complexidade e 

profundidade até então não atingido. Steiner (2005: 17) propõe a tradução como 

“inteligência da compreensão” e, ao compará-la com a matemática, afirma que sua 

prática admite soluções, mas não um método sistemático de soluções (1998: 533). Do 

mesmo modo, Allouch afirma que a tradução é presidida pelo sentido, o que impede que 

sua prática seja regida por uma teorização estanque.

A escrita tradutora seria regida pelo sentido, e, por conta disso, “designa simplesmente a 

procura de seus pontos de ancoragem em outras partes, além do simples transporte do 

sentido a que se consagra” (ALLOUCH, 1995: 14). Steiner (2005: 401) não admite um 

viés único para a compreensão – e a realização – dos processos tradutórios, mas acredita 

que, em se tratando de soluções motivadas pelo entendimento e pela sensibilidade, não 

exista um paradigma que substitua os outros. Ainda segundo o autor, as questões 

essenciais e os aspectos estruturais do traduzir estão presentes na escrita, na fala e nas 

representações pictóricas de um determinado idioma, uma vez que a tradução entre 

diferentes idiomas seria apenas uma das aplicações desse modelo de configuração mais 

amplo que se convencionou chamar de “tradução”3. 

Em “O certo e o errado na teoria da tradução” (1982), Eugenio Coseriu afirma que os 

princípios que regem toda e qualquer tradução são relativos. Segundo o autor, essa 

operação seria análoga à fala4. Desse modo, a falta de domínio completo da diversidade 

de significados próprios a cada língua não constituiria um obstáculo impeditivo para a 

prática tradutória, pois as dificuldades relativas às designações da língua de origem 

                                                            
3 “Depois de Babel postula que a tradução está formal e pragmaticamente implícita em cada ato de 
comunicação, na emissão e na recepção de cada um e de todos os modos de significar, sejam elas 
compreendidas no mais amplo sentido semiótico ou em trocas mais especificamente verbais. 
Compreender é decifrar. Alcançar a significação é traduzir. Assim, os meios e problemas estruturais e
operacionais essenciais do ato de traduzir estão integralmente presentes nos atos de fala, de escrita ou de 
codificação pictórica no interior de qualquer língua dada. A tradução entre línguas diferentes é uma 
implementação particular de uma configuração e modelo fundamentais do dizer humano mesmo lá onde 
ele é monoglota”. Cf. G. STEINER. Depois de Babel: questões de linguagem e tradução, p. 13.
4 Octavio Paz também se utiliza da analogia entre tradução e fala. Vejamos: “Aprender a falar é aprender 
a traduzir: quando a criança pergunta a sua mãe o significado desta ou daquela palavra, o que ela 
realmente quer é que traduza para sua linguagem o termo desconhecido. A tradução dentro de uma língua 
não é, nesse sentido, essencialmente distinta da tradução entre duas línguas, e a história de todos os povos 
repete a experiência infantil [...]”. Cf. O. PAZ, Tradução: literatura e literalidade, p. 9.
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ainda inexistentes na língua de chegada seriam solucionadas pelo tradutor por meio dos 

mesmos procedimentos empregados pelos falantes de uma língua – “adoção de 

expressões da língua de partida, adaptação semântica (“decalque”), criação de novas 

expressões e novos significados com meios vernáculos” (COSERIU, 1982: 163).

O aspecto norteador do trabalho do tradutor seria, mais que tudo, o sentido final do 

texto, e não a necessidade de produção de uma tradução absoluta, que simplesmente não 

existe. O texto traduzido só poderia encontrar plena correspondência com determinados 

grupos de destinatários, com objetivos específicos e em situações históricas 

determinadas (COSERIU, 1982: 171). Esse pensamento encontra eco nas proposições 

de Steiner, para quem nem mesmo dois seres humanos partilhariam de uma mesma 

vivência da língua (STEINER, 2005: 70-71)5. Desse modo, a elaboração de um 

correspondente universal, perfeitamente equivalente ao texto de partida, não seria 

possível. O cerne da tradução deixa de ser a busca de uma igualdade e passa a ser a 

consideração das diferenças6. Partindo desse pressuposto, para Coseriu, a existência de 

diversas línguas e a assimetria de seus significados não seria o “problema por 

excelência da tradução, mas sim antes o seu pressuposto, a condição de sua existência” 

(COSERIU, 1982: 163), entronizando o sentido do texto como problema central da 

tradução. Dessa forma, a unidade de sentido deixa de ser a palavra e passa a 

compreender o texto em sua integralidade:

[...] é possível perceber claramente em que consiste propriamente a tradução. 
[...] Não se trata, pois, simplesmente de que não se traduzem as “palavras”. Ao 
contrário, cumpre dizer que não se traduzem os “significados”, conteúdos de 
língua como tais; mais ainda: que a tradução não diz respeito ao plano das 
línguas, mas ao plano dos textos [...]. Só se traduzem textos; e os textos não são 

                                                            
5 Steiner também parte do pressuposto de que a plena correspondência entre texto de partida e texto de 
chegada é impossível por diversos fatores, dentre os quais podemos destacar tempo, distância, diferenças 
de pontos de vista e de referências. Todos esses fatores individualizariam a experiência de cada ser 
humano com a língua. Vejamos: “Não há duas épocas históricas, duas classes sociais, duas localidades 
que usem as palavras e a sintaxe para expressar as mesmas coisas, para enviar sinais idênticos de 
valoração e inferência. Nem dois seres humanos. Cada uma das pessoas se serve, deliberadamente ou por 
costume espontâneo, de duas fontes de suprimento linguístico: a língua corrente que corresponde a seu 
grau de letramento e um tesouro privado. [...] A língua de uma comunidade, por mais uniformes que 
sejam seus contornos sociais, é um agregado inesgotavelmente múltiplo de átomos de fala, de 
significados pessoais em último caso irredutíveis”. Cf. G. STEINER. op. cit., p. 70-71.
6 A “tradução diz respeito a diferenças” também segundo Susan Sontag. Segundo a autora, a tradução é 
um modo de “enfrentar, aprimorar e, sim, negar a diferença – mesmo se for também um modo de afirmar 
diferenças”. Cf. S. SONTAG, Questão de ênfase, p. 432.
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elaborados apenas com meios linguísticos, mas também – e em diversa medida 
segundo os casos – com a ajuda de meios extralinguísticos. É este o princípio 
básico de que depende tudo o mais na tradução (e, por conseguinte, também na 
teoria da tradução) (COSERIU, 1982: 158).

Como a assimetria entre as línguas deixa de se prestar ao papel de medição da 

possibilidade ou da impossibilidade de se traduzir, pensar a tradução como "relação um 

para um" perde o sentido. O autor distingue ainda três modalidades essenciais de 

conteúdo linguístico – designação, significado e sentido (COSERIU, 1982: 159). Essas 

três categorias são basilares para a compreensão de sua visão da ideia de tradução. 

Vejamos: 

O significado é o conteúdo dado em cada caso pela língua, e, precisamente, 
exclusivamente pela língua, por esta ou aquela língua determinada. A 
designação, em troca, é a referência às “coisas” extralinguísticas, aos “fatos” ou 
“estados de coisas” extralinguísticas. A designação propriamente dita (que não é 
simples “amostra”) só pode ser dada, é claro, através dos significados, mas não 
coincide por isso com o significado. 

[...] O sentido é o conteúdo particular de um texto ou de uma unidade textual, na 
medida em que este conteúdo não coincide simplesmente com o significado e
com a designação (COSERIU, 1982: 159).

Desse modo, ainda segundo suas palavras, sob o ponto de vista linguístico, o escopo da 

tradução seria reproduzir “a mesma designação e o mesmo sentido com os meios (isto é, 

a rigor, com os significados) de outra língua”, e não o mesmo significado (COSERIU, 

1982: 160). Coseriu também propõe que o texto de partida e suas traduções devem 

apresentar “um mesmo conteúdo textual (= de texto)” nas diferentes línguas. Como, 

segundo seu ponto de vista, os conteúdos são distintos em cada língua, o conteúdo 

traduzido possui caráter “inter- ou supra-idiomático”, não podendo, conforme já 

exposto, ser classificado como “idiomático” (COSERIU, 1982: 159). Considerando que 

os significados são exclusivos a cada língua, enfocar a transposição do sentido global do 

texto permite a preservação da autonomia tanto do texto de partida quanto do texto de 

chegada. Os significados expressos no texto de partida são identificados no texto de 

chegada porque nele são reconstruídos por meio dos significados que lhes são 

específicos. 
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Ainda segundo Coseriu (1982: 168), somente “a linguagem em sua função semiótica em 

sentido estrito” pode ser traduzida. Em outras palavras, é possível traduzir somente o 

que foi “dito”, e nunca os conteúdos presentes de forma implícita no texto – ou seja, os 

conteúdos que desempenham o papel de “realidades extralinguísticas”. Dessa forma, a 

tradução seria responsável apenas pela passagem do sentido semiótico presente no texto 

de partida para o texto de chegada, no qual suas redes de relações devem ser 

reconstruídas por meio de operações como “criação de equivalências (isto é, de novos 

significados e de novas expressões na língua de chegada), adoção, adaptação, 

explicação analítica de significados da língua de partida e comentário ou esclarecimento 

[...]” (COSERIU, 1982: 169). 

No clássico ensaio “Aspectos linguísticos da tradução”, Roman Jakobson (1993: 64) 

propõe a tradução como forma de interpretação do signo verbal, que seria passível de 

tradução em “signos da mesma língua, em outra língua, ou em outro sistema de 

símbolos não verbais”7. Desse modo, o autor reconhece três modalidades de tradução –

intralingual, interlingual e intersemiótica (ou transmutação)8. A “tradução intralingual” 

diz respeito à interpretação de signos verbais de uma língua por meio do emprego de 

outros signos verbais dessa mesma língua9. Segundo Mahony em “Towards the 

understanding of translation in psychoanalysis” (1982: 64), a “tradução intralingual” 

também pode ser chamada de “paráfrase” e, segundo Steiner (2005: 54), de “tradução 

                                                            
7 Derrida comenta a divisão tripartite proposta por Jakobson em “Torres de Babel”. Cf. DERRIDA, 
Torres de Babel, p. 23.
8 Em “Uma teoria linguística da tradução: um ensaio em linguística aplicada”, Catford também admite 
três modalidades de tradução – a livre, a palavra por palavra e a literal. Em suas palavras, “Uma tradução 
livre é sempre não limitada: as equivalências sobem e descem na escala de ordens, mas em geral estão nas 
ordens mais altas, às vezes entre unidades maiores que a frase. A tradução palavra por palavra significa 
geralmente o que diz: é essencialmente limitada à ordem da palavra (mas pode incluir algumas 
equivalências de morfema a morfema). A tradução literal situa-se entre esses dois extremos; pode como 
que partir de uma tradução palavra por palavra, mas faz mudanças de acordo com a gramática da LM 
(inserindo, por exemplo, palavras adicionais, mudando estruturas em qualquer ordem, etc.); isso pode 
torná-la uma tradução de grupo a grupo [sintagma] ou de oração a oração. Um ponto notável, entretanto, 
consiste em que a tradução literal, como a de palavra por palavra, em geral permanece lexicalmente 
palavra por palavra, isto é, usa o equivalente lexical de probabilidade (incondicionada) mais alta para 
cada item lexical”. Cf. J. CATFORD, Uma teoria linguística da tradução: um ensaio em linguística 
aplicada, p. 27. 
9 Paulo Rónai define a tradução intralingual da seguinte forma: “[...] ao vazarmos em palavras um 
conteúdo que em nosso pensamento existia apenas em estado de nebulosa, fenômeno constante em todos 
os momentos conscientes da vida, estamos também traduzindo, mas praticamos a tradução intralingual, 
operação esta que tem as próprias dificuldades e cujo resultado muitas vezes nos deixa insatisfeitos”. Cf. 
P. RÓNAI, A tradução vivida, p. 16.
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diacrônica no interior da própria língua”10. A tradução propriamente dita, que envolve a 

transposição de signos verbais de uma língua pra outra, é nomeada pelo autor como 

“tradução interlingual”. Para Jakobson, nesse nível de tradução, não há, no geral, 

equivalência plena entre as “unidades de código”, pois a tradução de uma língua para 

outra se daria por meio da substituição de mensagens completas da língua de partida por 

mensagens completas da língua de chegada, e não da consideração – e substituição –

isolada de cada unidade de código. O autor considera essa modalidade de tradução 

como uma forma de discurso indireto, por meio do qual “o tradutor recodifica e 

transmite uma mensagem recebida de outra fonte” (JAKOBSON, 1993: 65).

Jakobson afirma que o valor linguístico de um signo se estabelece em relação aos outros 

signos de uma mesma língua e, consequentemente, também variam de uma língua para 

a outra, fazendo com que uma operação de tradução envolva “duas mensagens 

equivalentes em dois códigos diferentes”. Dessa forma, o enfoque central da tradução 

deveria ser a equivalência na diferença (JAKOBSON, 1993: 65). Por fim, há ainda a 

“tradução intersemiótica”, que concerne à tradução – ou interpretação – de uma 

mensagem de um sistema sígnico para outro. Na maior parte das vezes, essa operação 

envolveria a passagem de signos de natureza verbal para um código que envolva signos 

de natureza não verbal, e vice-versa. Essa passagem também poderia acontecer entre 

dois sistemas de signos não verbais, como a pintura e a dança11.

Em seu estudo, ao abordar o papel central que a noção de tradução possui em toda a 

obra freudiana, Mahony (1982: 63) toma como base essa primeira divisão proposta por 

Jakobson para apresentar sua visão sobre três possíveis tipos de tradução – a tradução 

intrassistêmica (ou interação), a intersistêmica e a interpsíquica. Assim como a tradução 

                                                            
10 Ainda segundo Steiner, a tradução intralingual é realizada sempre que um texto é lido ou ouvido, 
rompendo as barreiras existentes para que a “transferência interpretativa” possa ocorrer no interior de 
uma mesma língua. O mesmo modelo esquemático que possibilita a passagem de uma mensagem de uma 
língua para outra estaria presente no interior de cada uma delas, permitindo que a mensagem seja 
compreendida e interpretada por meio do uso de outros signos dessa mesma língua. Cf. STEINER. op.
cit., p. 53.
11 Segundo Paulo Rónai, também podemos classificar como tradução intersemiótica o fenômeno que 
acontece quando “procurarmos interpretar o significado de uma expressão fisionômica, um gesto, um ato 
simbólico mesmo desacompanhado de palavras. É em virtude dessa tradução que uma pessoa se ofende 
quando outra não lhe aperta a mão estendida ou se sente à vontade quando lhe indicam uma cadeira ou lhe 
oferecem um cafezinho”. Cf. P. Rónai, op. cit., p. 17.
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intralingual proposta por Jakobson, a tradução intrassistêmica pressupõe uma 

correspondência no seio de um mesmo sistema. Para melhor explicar o conceito 

proposto, Mahony se utiliza dos sonhos. O produto desse tipo de tradução envolveria o 

transporte de significados latentes e manifestos por meio de uma espécie de tradução 

intersemiótica interna do psiquismo.

Ainda no mesmo texto, o autor menciona a estratificação do aparelho psíquico proposta 

por Freud em sua “Carta 52” para propor que a modalidade intrassistêmica relaciona-se 

tanto à tradução em vias de realização quanto àquelas já realizadas. O recalcamento 

surgiria como falha de tradução na seara dessa – dupla – modalidade tradutória. Para 

explicar sua concepção de tradução intersistêmica, o autor aborda as traduções das 

fobias e das fantasias histéricas em reações físicas. Por fim, define a tradução 

interpsíquica como aquela que acontece na relação entre analista e paciente, na qual o 

analista exerce o papel de tradutor. Nesta modalidade estariam inscritos todos os outros 

tipos de tradução, pois a relação interpsíquica seria a chave-mestra para escancarar as 

demais.

Segundo Lacan, a satisfação do desejo acontece somente “sob a condição de fazer uma 

renúncia parcial”. Esse desejo deve “se tornar demanda, ou seja, desejo significado, 

significado pela existência e pela intervenção do significante” (Lacan, 1957-1958/1999, 

p. 298). Nesse sentido, tanto a tradução quanto a psicanálise pressupõem uma 

articulação com o mecanismo que preside o inconsciente – a busca da satisfação do 

desejo. Em “A prova do estrangeiro: cultura e tradução na Alemanha romântica”, 

Berman (2002: 24) vai nomear esse impulso de satisfação do desejo como “pulsão de 

traduzir”, reafirmando a estreita ligação entre os estudos de tradução e de psicanálise.

Freud (1915/2012: 40) define pulsão12 como aquilo que “não atua jamais como uma 

                                                            
12 No Brasil, em um primeiro momento, a Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas 
de Sigmund Freud, realizada sob a direção geral de Jayme Salomão e publicada pela Imago, optou por 
traduzir o termo “Trieb” por “instinto”. No entanto, é a tradução desse termo por “pulsão” que cristalizou-
se na fortuna crítica produzida em nosso país. Na nova tradução das Obras Completas de Freud, realizada 
por Paulo César Souza e publicada pela Companhia das Letras desde 2010, da qual poucos textos foram 
consultados para esta pesquisa, o tradutor também opta por traduzir Trieb por “instinto”. Neste trabalho, 
por uma questão de clareza e padronização terminológica, optamos pelo termo “pulsão” justamente por 
conta de sua ampla difusão, zelando, dessa forma, pela rapidez e pela facilidade de compreensão do 
conteúdo exposto.
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força momentânea de impacto, mas sempre como uma força constante”. Oscilando entre 

o psíquico e o somático, a pulsão tem origem em fontes de estímulo presentes no 

interior do organismo, não contando com um objeto específico. Além disso, não é 

passível de redução por meio de ações de fuga e não se estrutura a partir de 

comportamentos preestabelecidos (GARCIA-ROZA, 1996: 116).

Berman (2002: 22) afirma que o conceito freudiano de pulsão seria adequado para 

nomear o que ele convencionou chamar de “pulsão de traduzir” por trazer consigo “algo 

de “sexual”, no amplo sentido do termo”. Segundo Garcia-Roza (1996: 122), Freud 

aponta, no texto de “Três ensaios sobre a teoria da sexualidade” (1905/1994: 65), que a 

pulsão sexual seria, aparentemente, independente de seu objeto – que, por sua vez, seria 

sempre passível de variação. O objeto sexual seria apenas um vetor por meio do qual a 

pulsão sexual – esta, sim, invariável – pode ser satisfeita. De forma análoga, a pulsão de 

traduzir não estaria fixada em um objeto – no caso, em um determinado texto de origem 

–, mas no “desejo de tudo traduzir, de ser poli-, onitradutor” (BERMAN, 2002: 22).

No mesmo texto, partindo das reflexões apresentadas por Walter Benjamin em “A tarefa 

do tradutor”, o autor apresenta uma dimensão que se relacionaria com a visada ética da 

tradução – qual seja, a “visada metafísica da tradução”, referida como uma má 

sublimação da pulsão de traduzir. Segundo a leitura realizada por Berman, Benjamin 

consideraria que a tarefa do tradutor consistiria da busca metafísica pela “pura língua”13, 

ou seja, pelo “além “verdadeiro” das línguas naturais” (BERMAN, 2002: 22). Ao 

perseguir o “eco messiânico” da “pura língua”, essa visada metafísica da tradução se 

posicionaria em oposição ao reino de diferenças trazido por Babel, deflagrando uma 

relação problemática – e, muitas vezes, de antagonismo – entre aquele que se deixou 

tomar pelo desejo de tudo traduzir e sua língua materna.

                                                            
13 Nas palavras de Benjamin: “[...] nas línguas tomadas isoladamente, incompletas, aquilo que é visado 
nunca se encontra de maneira relativamente autônoma, como nas palavras e frases tomadas isoladamente; 
encontra-se em constante transformação, até que da harmonia de todos aqueles modos de visar ele 
consiga emergir como pura língua. Até então, permanece oculto nas línguas. Entretanto, quando 
crescerem de tal forma a ponto de alcançar ao fim messiânico de sua história, será à tradução – que se 
inflama na eterna “pervivência” das obras e no infinito reviver das línguas – que caberá pôr novamente à 
prova aquele sagrado crescimento das línguas [...]”. Cf. W. BENJAMIN, A tarefa do tradutor, p. 109-
110.
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Em “A Babel do Inconsciente” (2005: 46), os pesquisadores Jacqueline Amati-Mehler, 

Simona Argentieri e Jorge Canestri abordam a questão por um viés interessante, 

afirmando que o elemento central do mito de Babel é a proposição de um estado 

primordial – a língua universal, “aderente ao referente [...] de modo original e 

completo” – que é aniquilado pelo estado posterior, fruto da punição divina – qual seja, 

a pluralidade das línguas gerando a incapacidade de entendimento que provoca a 

dispersão dos povos pelo mundo. Segundo os autores, ao afirmar a existência de várias 

línguas em um momento posterior à punição enviada pelos céus, o mito de Babel cria a 

existência de uma língua única no momento anterior a essa clivagem. Em outras 

palavras, Babel inventa o “Um Primordial” inexistente. Nesse sentido, o antagonismo 

entre o desejo de tudo traduzir e a segurança oferecida pela universalidade língua 

materna – a língua primordial de cada indivíduo – seria solucionado pelo mito de Babel 

porque nele, segundo os autores, a necessidade gerada pelo conflito entre esses dois 

polos antagônicos encontra sua realização, no plano imaginário, por uma retroação 

proposta no enunciado do mito:

[...] não é mais, mas foi uma vez. É na medida em que esse estado imaginário 
ideal e subsequentemente perdido vive no mito, ele realmente vive porque a 
enunciação do mito produz uma transmutação essencial: permite a satisfação de 
um desejo no próprio mito (como na fantasia e nos sonhos, segundo Freud), 
mas, acima de tudo, assegura à necessidade imaginária, que ele expressa e 
satisfaz, um valor simbólico (AMATI-MEHLER; ARGENTIERI; CANESTRI, 
2005: 46).

Desse modo, observamos que o impulso de traduzir está diretamente atrelado a desejos 

inconscientes e, por consequência, é plausível associá-lo ao conceito freudiano de 

“pulsão”. A noção de tradução deixa de limitar-se à ideia de um simples transporte de 

uma língua para outra para, ao fim e ao cabo, constituir-se como um processo por meio 

do qual toda nossa relação com o Outro se estabelece, uma vez que, segundo Berman 

(2002: 23), a pulsão de traduzir rejeita o conceito de “íntimo bem-estar da língua” 

proposto por Schleiermacher para colocar essa língua materna em posição de 

inferioridade em relação à língua do Outro. O embate inconsciente contra a língua 

materna faria girar a engrenagem da pulsão de traduzir. Para Berman, a pulsão de 

traduzir é o fundamento psíquico da visada ética da tradução, que perpassa o 

antagonismo com a língua materna proposto pela visada metafísica para buscar o 



28

estabelecimento de uma relação dialógica entre o próprio e o outro. Segundo Marcelo 

Jacques em “Sobre a violência da relação tradutória” (2011: 63), essa pulsão de traduzir 

seria deflagrada pela experiência da violência do estrangeiro sobre o próprio. Nesse 

sentido, para Berman, toda cultura depende da tradução, mas, apesar disso, é resistente a 

ela:

A própria visada da tradução – abrir no nível do escrito uma certa relação com o 
Outro, fecundar o Próprio pela mediação com o Estrangeiro – choca-se de frente 
com a estrutura etnocêntrica de toda cultura, ou esta espécie de narcisismo que 
faz com que toda sociedade desejasse ser um Todo puro e não misturado. Na 
tradução, há algo de violência e mestiçagem (BERMAN, 2002: 16).

Dessa forma, a tradução seria uma experiência de relação que traria em seu bojo uma 

“violência fundamental” exercida pelo original sobre o tradutor. Como não há 

correspondência plena entre o original e a tradução, Jacques considera que, dessa forma, 

o original furta-se à tradução, ferindo a língua do tradutor – e, com isso, “a estrutura 

etnocêntrica da cultura do tradutor” – no que Freud convencionou chamar de 

“narcisismo das pequenas diferenças” (JACQUES, 2011: 73). Esse movimento 

consolidaria “a inserção de cada um em sua própria cultura” de forma reativa. Para 

Berman, a tradução exerce um papel duplo, ambíguo, tensionando a linha tênue que 

demarca os limites entre fidelidade e traição. Ao mesmo tempo em que atua de forma 

narcísica, apropriando-se e reduzindo a cultura do outro, a tradução é relacional em sua 

essência, devendo buscar o intercâmbio entre texto de origem e texto de chegada, o que 

envolve diálogo e descentramento14.

Essa orientação encontra ressonância nas palavras de Rosemary Arrojo, segundo a qual 

toda tradução “é, portanto, ao mesmo tempo, parricida e protetora na medida em que 

necessariamente toma posse do lugar e do texto de outro com o objetivo de fazê-lo viver 

numa língua e num momento diferentes” (ARROJO, 1993: 47). Arrojo comenta uma 

frase de Julia Kristeva em uma coletânea sobre a obra de Lacan em que a autora 

búlgaro-francesa afirma que “a interpretação necessariamente representa apropriação e, 

consequentemente, um ato de desejo e assassinato” (KRISTEVA apud ARROJO, 1993: 

                                                            
14 Nas palavras de Berman: “No plano psíquico, o tradutor é ambivalente. Ele quer forçar dos dois lados: 
forçar sua língua a se carregar de estranheza e forçar a outra língua a se deportar em sua língua materna”. 
Cf. A. BERMAN, A prova do estrangeiro: cultura e tradução na Alemanha romântica, p. 18.
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106). Haveria, na situação de interpretação – que, segundo a autora, seria simétrica à 

tradução –, um movimento de transferência por meio do qual o texto seria entronizado

como “sujeito que supostamente sabe”, tornando-se objeto de investimentos afetivos por 

parte do leitor. Desse modo, essa diferença vai fundar uma relação dialógica, reflexiva, 

na qual “o leitor realiza sua passagem através do Outro do texto – e do texto do Outro –

passagem essa que não apenas modifica o texto, mas, também, o leitor que nela 

embarca” (ARROJO, 1993: 106). A autora exemplifica esse tipo de relação estabelecida 

em situações de interpretação citando como exemplo a leitura transferencial de Freud 

empreendida por Lacan. Por meio de sua leitura, Lacan produz tanto um Freud quanto 

um Lacan diferentes dos que existiam antes que essa leitura se realizasse:

[...] Lacan não recupera Freud, nem simplesmente se reflete no texto freudiano, como 
poderia ocorrer em um diálogo simétrico. O resultado desse encontro-desencontro, 
desse caso de amor de Lacan por Freud, modifica a ambos. O que Lacan traz de volta de 
sua passagem por Freud é uma diferença no mínimo dupla. Assim, Lacan 
inevitavelmente se apropria do texto de Freud e, ao possuí-lo, ao transformá-lo em 
outro, destrói – em nome de uma proteção, ou até mesmo de uma “fidelidade” – aquele 
que Freud podia ser antes desse gesto de amor e ódio, antes dessa penetração tão radical 
executada pela leitura. O retorno a Freud proposto por Lacan é, irremediavelmente, um 
retorno através da diferença e da transformação (ARROJO, 1993: 107).

Sob esse prisma, podemos inferir que a tensão entre tradutor/leitor e texto faz com que 

as duas partes estejam permanentemente comprometidas e ligadas a essa relação de 

transferência que se estabelece, de modo que “o passivo decodificador de significados 

idealizado pelo logocentrismo passa a se conscientizar de sua interferência autoral nos 

textos que lê” (ARROJO, 2003: 38), abandonando de vez a noção de tradução como 

troca objetiva e neutra de significados entre uma língua e outra para dar lugar à 

“aceitação do desejo de poder autoral que motiva qualquer ato de leitura ou 

compreensão” (ARROJO, 2003: 38) próprio à reflexão desconstrutivista proposta por 

Derrida e corroborada por Arrojo em seu texto. Segundo a autora, apesar de o autor do 

texto de origem manter seu papel de regulador do processo de significação, o 

significado não está circunscrito ao texto e às intenções conscientes desse autor, mas na 

“trama de convenções que determinam, inclusive, o perfil, os desejos, as circunstâncias 

e os limites do próprio leitor” (ARROJO, 2003: 39). Nas palavras de Derrida, trata-se de 

uma visão que compreende a tradução como uma relação:
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Dentro dos limites em que é possível, em que pelo menos parece possível, a tradução 
pratica a diferença entre significado e significante. Mas, se esta diferença nunca é pura, 
a tradução também não o é, e temos de substituir a noção de tradução por uma noção de 
transformação: transformação regulada de uma língua por outra, de um texto por outro. 
De facto, nunca temos nem teremos contacto com qualquer ‘transporte’ de significados 
puros que o instrumento – ou o ‘veículo’ – significante tivesse deixado virgem e intacto, 
de uma língua para outra, ou no interior de uma mesma e única língua (DERRIDA, 
1972: 35).

Nessa relação, a ideia de um original incorruptível, sempre sob a ameaça de ser vítima 

de infidelidade ou de amputação por parte do tradutor incumbido de transportá-lo, cede 

lugar a uma ideia de texto de origem que será, nas palavras de Berman, encontrado, 

afrontado e revelado antes de ser finalmente acolhido na língua do texto de chegada, 

uma vez que a tradução modifica e amplia o original, que permanece em constante 

desenvolvimento e transformação ao longo de sua sobrevida (DERRIDA, 1983: 163).

Para Berman (2002: 20), “o movimento da tradução encontra, afronta e revela” uma 

sistematicidade específica que está presente em todo texto que será traduzido. Esse 

movimento de encontro, afronta e revelação faz emergirem estruturas e possibilidades 

que, antes do processo tradutório, eram apenas latentes, desconhecidas no texto original.

Um bom exemplo pode ser encontrado em “Os chistes e sua relação com o 

inconsciente”, de 1905, texto no qual Freud afirma que o chiste e o riso dele decorrente 

podem formar-se pela mensagem transmitida por seu texto ou pela própria estrutura da 

frase – respectivamente, nos casos de “chiste de pensamento” e “chiste de palavras”.

Nas duas situações, o chiste não se apoia apenas na associação superficial que está 

aparente na frase, mas em uma referência que lhe é interna. Seu mecanismo de 

funcionamento pressupõe a destituição do sentido original da sentença, seguida, 

diretamente, pela atribuição de um novo significado a essa associação inicial. A 

substituição do significado esperado por uma nova – e inusitada – representação 

desperta um estranhamento que é, imediatamente, seguido pelo esclarecimento que 

provoca o riso. Dessa forma, a liberação do riso seria fruto de uma interrupção 

momentânea do estado de repressão – ou, em outras palavras, de uma tradução do 

conteúdo latente na fala do emissor para um texto acessível pelo receptor. O chiste 

tornaria possível “a satisfação de um instinto (seja libidinoso ou hostil) face a um 
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obstáculo”, pois evitaria esse obstáculo e, consequentemente, extrairia “prazer de uma 

fonte que o obstáculo tornara inacessível” (FREUD, 1905a/1994: 121).

No texto, Freud (1905a/1994: 19) cita o famoso adágio italiano traduttore-tradittore

para exemplificar esse mecanismo: “Traduttore – Traditore!. A similaridade das duas 

palavras, que quase remonta à identidade, representa da maneira mais impressionante a 

necessidade que força o tradutor a cometer crimes contra o original”. Ao analisar esse 

adágio, podemos considerar que o termo “traidor” também pode ser empregado por um 

viés alternativo ao senso comum, geralmente pejorativo. Podemos considerar que, no 

caso da tradução, o traidor é aquele que revela algo que se deseja esconder. Essa 

interpretação da traição cometida pelo tradutor encontra consonância nas palavras 

Walter Benjamin em seu clássico ensaio “A tarefa do tradutor”. 

[...] nas línguas tomadas isoladamente, incompletas, aquilo que é visado nunca se 
encontra de maneira relativamente autônoma, como nas palavras e frases tomadas 
isoladamente; encontra-se em constante transformação, até que da harmonia de todos 
aqueles modos de visar ele consiga emergir como pura língua. Até então, permanece 
oculto nas línguas. Entretanto, quando crescerem de tal forma a ponto de alcançar ao 
fim messiânico de sua história, será à tradução – que se inflama na eterna “pervivência”
das obras e no infinito reviver das línguas – que caberá pôr novamente à prova aquele 
sagrado crescimento das línguas: a que distância está da Revelação aquilo que elas 
ocultam? Em que medida pode, ciente dessa distância, o elemento oculto tornar-se 
presente? (BENJAMIN, 2011: 109-110).

Dessa forma, podemos considerar que uma traição, nesse caso, também é uma forma de 

revelação de um conteúdo velado – assim como os chistes, formações como os 

sintomas, os atos falhos e os lapsos de memória, por exemplo, podem ser considerados 

traidores por traduzirem ao plano consciente algum conteúdo recalcado no inconsciente.

Segundo Berman, a tradução estabeleceria um vínculo mais profundo e comprometido 

com o texto que qualquer outra relação, uma vez que possibilitaria um retorno “à época 

virtual de sua formação”, revelando, desse modo, aquilo que é sua origem. Nesse 

sentido, ao revelar o segredo que o original trazia escondido, a tradução estabeleceria 

uma relação de violência com esse texto. Somente essa dinâmica violenta do fazer 

tradutório permitiria a emersão dos conteúdos que, em uma obra, seriam “da ordem do 

renegado”, revelando, dessa forma, o caminho percorrido desde a tensão interna 

presente no original até o equilíbrio que uma tradução manifesta (BERMAN, 2002: 
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305). O espaço de interseção que surge na passagem de uma língua para outra também 

permitiria a revelação de muitos sentidos latentes, o que pode ser considerado uma 

vantagem, uma “potencialização” das possibilidades linguísticas que é característica da 

relação que a tradução estabelece com a linguagem (BERMAN, 2002: 21). Além disso, 

a passagem de um texto de uma determinada língua para uma língua estrangeira faria 

emergir o estrangeiro interno, favorecendo seu conflito com o que até então era 

decodificado como o estrangeiro externo. Abordaremos esse aspecto em maior detalhe 

mais adiante.

Correntes contemporâneas de tradução chamam atenção para a importância da recepção 

do texto de chegada, uma vez que a legibilidade galga o posto de critério preponderante 

– e mesmo norteador – da tarefa do tradutor. O trabalho de Venuti oferece valiosa 

contribuição ao debate teórico sobre a tradução. Um primeiro aspecto relevante é o fato 

desse autor não focar seu estudo na relação entre o tradutor e o texto, mas, ao contrário, 

busca salientar “a falha conceitual da dicotomia liberdade-fidelidade” 15 questionando a 

valorização excessiva da figura do autor do original em detrimento do tradutor, que até 

então, segundo a tradição, seria marginalizado e impedido de deixar rastros de sua 

passagem no texto de chegada. Esse ordenamento do fazer tradutório estimularia o que 

o autor convencionou chamar “escrita da assimilação” (VENUTI, 1995: 01), pois a 

busca por um texto fluente, sem elementos causadores estranhamento, fariam com que o 

leitor não percebesse tratar-se de uma tradução, mas julgasse estar diante de um texto 

original. Além da teoria linguística de Saussure, o materialismo dialético marxista e sua 

leitura por Althusser tiveram grande influência sobre as formulações teóricas de Venuti 

a respeito do fazer tradutório. Segundo o autor, a opção por interpretações e escolhas de 

cadeias de significantes que mantenham a invisibilidade do tradutor está calcada em 

valores econômicos, e não linguísticos: 

                                                            
15 Para Venuti, “o conceito de tradução como prática social escapa às ciladas da dicotomia fidelidade-
liberdade que têm levado as discussões sobre textos traduzidos a um impasse. A “fidelidade” não pode ser 
entendida como uma equivalência linguística, pois, como o tradutor é obrigado a fazer escolhas 
interpretativas, a tradução torna-se necessariamente uma aproximação ou estimativa que vai além do texto 
original. Isto não significa, entretanto, que a tradução esteja eternamente confinada à esfera da 
‘liberdade’, da ‘impossibilidade’, do ‘erro’ e da ‘subjetividade’, pois a interpretação do tradutor é limitada 
por um conhecimento da cultura da língua-fonte, ainda que parcial, e por uma assimilação dos valores 
culturais da língua-meta”. Cf. L. VENUTI, A invisibilidade do tradutor, p. 122.
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[...] quanto menos canhestra, estranha e ambígua for uma tradução, mais legível será, e, 
portanto, mais “consumível” se tornará como produto no mercado editorial. A 
consumibilidade é a ideologia que media a produção de uma tradução fluente e a sua 
transformação em mercadoria; ela está inscrita na materialidade do texto e situa esse 
texto nas relações de produção existentes. A ideologia da consumibilidade pode ser 
considerada como um determinante externo da tradução [...] (VENUTI, 1995: 116).

Nesse sentido, a valorização do contexto receptor do texto de chegada esvaziaria, de 

certa forma, o compromisso com o texto de partida, enevoando e dissolvendo os 

vestígios e especificidades estilísticas que poderiam não ser tão bem absorvidos pelo 

leitor do texto final, como, por exemplo, termos coloquiais, arcaísmos, estrangeirismos, 

marcas de oralidade e expressões idiomáticas. A exclusão dessas formas e a opção por 

estruturas e termos contemporâneos e padronizados caracterizariam a domesticação do 

texto e gerando o que o autor convencionou chamar de “ilusão de transparência”, que 

provocaria a ilusão de que o texto de chegada não seria uma tradução, mas o original. 

No entanto, para Venuti, o emprego dos elementos que causariam estranheza ao leitor 

do texto traduzido daria origem a um efeito de opacidade que denunciaria a atuação do 

tradutor na criação do texto de chegada por torná-la visível, material16. Nesse sentido, o 

fazer tradutório deveria ser regido por técnicas e estratégias que permitissem a inserção 

– ou seja, a visibilidade – do tradutor no texto, alavancando, dessa forma, a valorização 

de seu repertório cultural e do seu saber técnico como profissional, dando lugar a uma 

“escrita de resistência” (VENUTI, 1995: 117), que deixaria expostos, no texto de 

chegada, os vestígios do confronto com o estrangeiro presente no texto de origem e, 

consequentemente, tornando aparentes as intervenções do tradutor. Em outras palavras, 

o autor fundamenta sua teoria na ideia de que o ato de traduzir envolve a transformação 

do original, e não sua preservação ou a busca de uma paridade linguística entre texto de 

partida e texto de chegada. A tradução seria um processo de escolhas interpretativas 

decorrentes de fatores inerentes ao fazer tradutório, como o deslizamento de 

significados ou o excesso de significação. Nesse processo de escolhas, o tradutor 

interviria de forma ativa desde a escolha da mensagem a ser traduzida a partir da rede de 

                                                            
16 Nas palavras do autor, “[...] esta opacidade – um uso da língua que resista à leitura fácil segundo os 
padrões contemporâneos – que deixará visível a intervenção do tradutor, seu confronto com a natureza 
alienígena do texto estrangeiro. Uma tradução desse tipo será lida, simplesmente, como se houvesse sido 
traduzida. Ela terá o que Steiner chamou, de forma provocativa, de ‘a particularidade resistente do 
outro’”. Cf. L. VENUTI, A invisibilidade do tradutor, p. 118.
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significantes oferecida pelo texto original até a escolha dos significantes que irão 

compor a cadeia associativa do texto de chegada (VENUTI, 1995: 113).

Assim como Venuti insere a questão da subjetividade no debate sobre a tradução por 

meio do questionamento dos papéis – de visibilidade ou invisibilidade – atribuídos ao 

autor e ao tradutor, Maria Paula Frota aborda aspectos relativos às características 

subjetivas – e, portanto, singulares – do trabalho do tradutor em sua obra “A 

singularidade na escrita tradutora: linguagem e subjetividade nos estudos da tradução, 

na linguística e na psicanálise” (1999). Para tanto, a autora enfoca a dimensão subjetiva 

da tradução, abordando a forma como o inconsciente atua no fazer tradutório, deixando 

vestígios da interferência dos mecanismos regidos pelo inconsciente destinados à busca 

de satisfação do desejo. Falhas na tradução denunciariam escolhas regidas por 

“motivações inconscientes” do tradutor, como, por exemplo, formações do inconsciente 

como lapsos de leitura ou escrita (FROTA, 1999: 206).

Segundo a autora, a escrita tradutora seria também uma forma de escrita do 

inconsciente, uma vez que as opções lexicais e estruturais realizadas pelo tradutor estão 

diretamente vinculadas a sua subjetividade – sendo, portanto, um evento singular. Mais 

que o contexto histórico e social do original ou do contexto receptor, mais que a 

polissemia inerente a cada signo linguístico, o que vai determinar a estruturação das 

cadeias significantes do texto traduzido é a relação de cada sujeito tradutor com a cadeia 

de significantes apresentada no texto de origem e com sua língua (FROTA, 1999: 25). 

A partir dos vínculos e dos trânsitos estabelecidos nessa relação, o tradutor pode efetuar 

a tessitura do texto de chegada, que, por ser da ordem do singular – por emergir do 

subjetivo –, constitui-se em um texto original, único, que sempre irá variar de tradutor 

para tradutor, pois “escapa a uma cadeia interpretativa socialmente compartilhada” 

(FROTA, 1999: 26). Desse modo, segundo Frota, tanto a tradutora quanto o texto foram 

se constituindo mutuamente, estabelecendo uma relação subjetiva. É nesse ponto que a 

autora critica as formulações teóricas propostas por Venuti a respeito da teoria da 

tradução. Ao passo que o autor postula que o tradutor realiza sua tarefa de forma 

plenamente consciente, sofrendo influência unicamente de seu contexto histórico e 

social, Frota defende a interferência da subjetividade do tradutor durante a execução de 
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seu trabalho, excedendo sua intenção consciente e, desse modo, fazendo emergir 

formações do inconsciente na escrita tradutora:

Se os contextos são discursivamente construídos, se são engendrados na 
linguagem, dela portanto inseparáveis, e se os discursos tampouco têm uma 
existência própria, aqueles que os formulam aí estão também necessariamente 
implicados. Ou seja, a operação imaginária que faz a separação entre os 
contextos sociais e a linguagem faz igualmente uma cisão entre essa última e os 
sujeitos. Ao lado das ordens contextual e discursiva, aquela rede simbólica 
jogada sobre o real e depois esquecida, também tem o efeito imaginário de 
distinguir a ordem da subjetividade (FROTA, 1999: 80).

Desse modo, pretender a escrita tradutora como produto de uma interpretação de 

significantes pautada unicamente pela influência do contexto socio-histórico, sem 

considerar a influência do subjetivo, evoca as noções de fixidez e estabilidade “das 

tensões históricas e ideológicas, social e discursivamente disseminadas, estabelecendo 

entre elas uma relação de exterioridade e de anterioridade” (FROTA, 1999: 87), cujo 

produto é a ilusão de que seria possível, com algum preparo, reconhecer e controlar 

fatores de diferenciação de natureza histórica ou social. Para Frota, para além de tais 

fatores, os aspectos subjetivos do tradutor geram formações inconscientes que se 

materializam, na escrita tradutora, como significantes que “a despeito de sua 

(in)visibilidade, representariam o sujeito que se escreve, ou seja, o sujeito que emerge 

simultaneamente a tais formações’ (FROTA, 1999: 86).

A tradução seria análoga ao impulso edipiano de destruição da figura do pai – no caso, o 

autor – por meio do desejo de se apropriar de sua criação – o texto – para construir 

sobre ele seus próprios significados. O desafio do tradutor passa a ser acomodar o 

estrangeiro presente no texto de origem dentro do texto de chegada por meio de suas 

concessões e de suas escolhas, que tanto podem contribuir para exacerbá-lo ou para 

obnubilá-lo. Seu papel é intermediar essa relação considerando tanto o princípio da ética 

anunciado por Berman (1999) quanto a lealdade proposta por Nord (2006)17. O tradutor 

                                                            
17 Nas palavras de Nord: “As an interpersonal category referring to a social relationship between people 
who expect not to be cheated in the process, loyalty may replace the traditional intertextual relationship of 
“fidelity”, a concept that usually refers to a linguistic or stylistic similarity between the source and the 
target texts, regardless of the communicative intentions and/or expectations involved. It is the translator's 
task to mediate between the two cultures, and I believe that mediation can never mean the imposition of 
the concept of one culture on the members of another”. Cf. NORD, Loyalty and fidelity in specialized 
translation, p. 33.
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exerceria “a função que organiza, no nível do intradiscurso, as vozes vindas do 

interdiscurso – seja como discurso transverso, seja como pré-construído –, criando um 

efeito de coerência em um sujeito constitutivamente heterogêneo e contraditório”. 

(MITTMANN, 2003: 89). Mais que meramente transpor significados de uma língua 

para outra, o tradutor conhece tanto as correspondências quanto as não equivalências de 

valores entre as duas línguas, entre os dois sistemas de pensamento. Como “toda 

interpretação repousa no reconhecimento de repetições e diferenças” (COMPAGNON, 

1999: 93), seu trabalho também envolve buscar formas de comunicar o não dito, os 

sentidos ocultos eclipsados pela diferença cultural entre uma língua e outra. Para 

realizá-lo, é preciso considerar a memória discursiva específica de cada língua, seu 

repertório de experiências, as condições de construção textual próprias a cada língua e 

seu contexto sociocultural e histórico. 

No que concerne ao conflito suscitado pelo contato com o estrangeiro, Marcelo Jacques 

faz uma analogia entre a tradução etnocêntrica e a formação reativa freudiana 

(“Reaktionsbildung”) ao concluir que, se a tradução etnocêntrica é considerada violenta 

e traiçoeira em relação ao original, ao estrangeiro, podemos considerar essa violência 

como reação a uma violência anterior, exercida pelo original sobre a língua do tradutor.

Não existiria a supremacia de um original “apreendido na autonomia significante de sua 

língua” e, em posição secundária, uma tradução por meio da qual o tradutor meramente 

se presta a atravessar esse original para a língua de chegada, também autônoma. A 

tradução seria, essencialmente, uma “relação já em movimento”, que ultrapassa o 

movimento em direção a uma forma específica, como propôs Berman, para constituir-se 

também “no sentido freudiano de uma forma em formação, em tensão consigo própria, 

de uma forma que se apresenta intrinsecamente numa perspectiva conflitante” 

(JACQUES, 2011: 63).

Em “A prova do estrangeiro: cultura e tradução na Alemanha romântica”, Berman 

destaca que os românticos alemães entendiam o fazer tradutório como parte da 

“Bildung”, termo que designa diferentes formas de (auto)formação e aperfeiçoamento 

individual (BERMAN, 2002: 80). Marcelo Jacques identifica que Freud utiliza-se, em 

sua obra, de variações do mesmo termo para se referir às formações de sintomas 

(“Symptombildung”) e às noções que lhes são correlatas, como as formações 
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substitutivas (“Ersatzbildung”), as formações reativas (“Reaktionsbildung”) e as 

formações de compromisso (“Kompromissbildung”). Nesse sentido, Jacques conclui 

que, para Freud, os processos e as formas que tem origem no embate entre 

representações que não se estabilizam relacionam-se à essência da noção de “Bildung” 

(JACQUES, 2011: 64). Justamente por não se estabilizarem, tais processos e formas 

demandam interpretação – ou tradução – psicanalítica para serem reconhecidos, pois, 

nas palavras do autor, “a tradução revela justamente, talvez melhor do que qualquer 

outro tipo de leitura, a instabilidade do sentido de um texto, e de uma língua” 

(JACQUES, 2011: 72). No entanto, essa tradução jamais se realiza completamente e, 

consequentemente, não permite a estabilização de nosso psiquismo, garantindo, dessa 

forma, a perpetuidade do movimento de retraduções. No tocante ao psiquismo, 

estruturado de forma análoga à tradução, também são três os estratos psíquicos 

apresentados por Freud nos textos da primeira e da segunda tópicas, cuja primeira 

grande contribuição, com a fundação do inconsciente, foi mostrar que a divisão entre as 

diversas ações e reações do homem são apenas superficialmente separadas 

(BELLEMIN-NOËL, 2012: 12). Antes de enfocarmos o proposto na “Carta 52”, 

convém abordarmos rapidamente a primeira tópica e os conceitos ali propostos, 

fundamentais para uma compreensão mais profunda da obra freudiana.

1.2. A NOÇÃO DE TRADUÇÃO NA OBRA FREUDIANA

1.2.1. Terminologia

Em sua totalidade, a obra de Freud parece consolidar um vocabulário específico, 

fundamental até os dias de hoje para os estudos psicanalíticos. Em decorrência disso, a 
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terminologia é uma questão central em suas traduções (LAPLANCHE, 1997a: 245)18.

Por se tratar de uma vasta obra de pensamento, alguns dos termos empregados em seu 

texto prestam-se a delimitar conceitos nela instituídos. Tais conceitos são internalizados 

pelos leitores de psicanálise via significante verbal. Podemos citar, por exemplo, o 

emprego do termo das Ding para fazer referência à coisa inalcançável, fora do 

significado (ROUDINESCO & PLON, 1998: 300), ou Unheimlich para designar aquilo 

que nos é estranhamente familiar (ROUDINESCO & PLON, 1998: 383), ou ainda 

Trieb, traduzido correntemente em língua portuguesa como “pulsão”, termo que se 

presta a nomear “a carga energética que se encontra na origem da atividade motora do 

organismo e do funcionamento psíquico inconsciente do homem” (ROUDINESCO & 

PLON, 1998: 628) e, ao mesmo tempo, distingui-lo dos conceitos de instinto e 

tendência. Desse modo, a tradução desses termos específicos e o zelo pela coerência da 

terminologia no âmbito da obra como um todo passam a configurar questões 

extremamente relevantes (LAPLANCHE; BOURGUIGNON; COTET, 1992: 59)19.

O debate a respeito da terminologia na obra de Freud – e, consequentemente, em suas 

traduções – é muito importante. Tanto as traduções do texto freudiano quanto os textos 

psicanalíticos e os estudos sobre a obra freudiana produzidos em línguas que não sejam 

                                                            
18 Em sua vasta correspondência, Freud aborda abundantemente questões relativas à tradução e à difusão 
de sua obra. Em suas obras completas, por exemplo, encontramos a “Carta ao Señor Luis Lopes-
Ballesteros y de Torres”, escrita por Freud, em sete de maio de 1923, para o tradutor de sua obra em 
castelhano. Em seu texto, Freud elogia o estilo do tradutor e sua correta interpretação de seus 
pensamentos: "Quando era um jovem estudante, meu desejo de ler o imortal Dom Quixote no original de 
Cervantes levou-me a aprender, sem mestre, a encantadora língua castelhana. Graças a esse entusiasmo 
juvenil, estou hoje capaz — em uma idade avançada — de verificar a exatidão de sua versão espanhola de 
minhas obras, cuja leitura invariavelmente provoca em mim viva apreciação de sua interpretação 
corretíssima de meus pensamentos e da elegância de seu estilo. Fico sobretudo surpreso com alguém, 
como o senhor, não sendo médico nem psiquiatra de profissão, ter sido capaz de alcançar um domínio tão 
absoluto e preciso sobre um material que é intricado e, às vezes, obscuro". Cf. FREUD. Carta ao Señor 
Luis Lopes-Ballesteros y de Torres, p. 149.
19 Segundo Pedro Heliodoro Tavares, os primeiros esforços no sentido de se estabelecer – ou organizar –
uma terminologia psicanalítica surgiram ainda em língua alemã, em 1931, por meio do Handwörterbuch 
der Psychoanalyse, coordenado por Richard Sterba. Em 1924, Ernest Jones, organizador da Standard 
Edition inglesa da obra freudiana, publicou, na Inglaterra, o Glossary for the use of translators of psycho-
analytical works, fundamental para difusão de sua tradução da obra de Freud. Em 1968, surgem quatro 
importantes trabalhos nesse sentido. Nos Estados Unidos, foram lançados A Glossary of Psychoanalytic 
Terms and Concepts, lançado pela American Psychoanalytical Association sob coordenação de M. D. 
Moore e D. Bernard Fine, e a Encyclopedia of Psychoanalysis, de Ludwig Eidelberg. No mesmo ano, 
Charles Rycroft publica A Critical Dictionary of Psychoanalysis na Inglaterra e, na França, tem início o 
projeto de Vocabulaire de la Psychanalyse, iniciado por Daniel Lagache e concluído por Laplanche e 
Pontalis. Cf. P. H. TAVARES, O vocabulário metapsicológico de Sigmund Freud: da língua alemã às 
suas traduções, p.1-21. 
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o alemão constituem interessante corpus de análise a respeito da seleção vocabular 

empreendida por Freud para compor seu repertório terminológico. Muitos trabalhos 

confrontam as escolhas do autor e, muitas vezes, propõem a adoção de termos que, 

possivelmente, seriam melhores escolhas. Em “Vocabulário da Psicanálise” (2001), 

Laplanche e Pontalis desenvolveram cuidadosa – e extensa – pesquisa com vistas ao 

mapeamento do vocabulário e dos conceitos freudianos. Seu texto se presta a 

sistematizar termos essenciais da teoria psicanalítica, definir seus conceitos e 

contextualizar seu emprego no texto freudiano observando uma preocupação minuciosa 

com a fidelidade da tradução dos conceitos propostos no original alemão. Esse mesmo 

direcionamento norteia a primeira tradução sistemática das obras completas de Freud 

para a língua francesa, coordenada por Jean Laplanche, André Bourguignon e Pierre 

Cotet20. Laplanche e sua equipe defendem que, mais que uma terminologia, Freud, 

“imenso criador de vocábulos e conceitos”, criou um código linguístico (LAPLANCHE; 

BOURGUIGNON; COTET, 1992: 60), o que reforçaria a preocupação com o 

estabelecimento de uma terminologia em francês que fosse fiel ao original alemão e que 

também homogeneizasse os conceitos propostos em sua versão francesa.

No entanto, em “As palavras de Freud” (1998), Paulo César de Souza afirma que a 

especificidade do alemão de Freud proposta pela equipe de tradutores franceses é 

demasiado exagerada (SOUZA, 1998: 163). Segundo o autor, cada um dos conceitos 

apresentados no texto original freudiano não se restringe a um único termo, sendo 

admitidos “sinônimos, variações e circunlóquios” (SOUZA, 1998: 71). Para embasar 

sua crítica, Souza menciona a abordagem de Uwe Pörsken sobre o texto freudiano em 

Zur Terminologie der Psychoanalyse21. De acordo com Pörsken, o texto de Freud seria, 

essencialmente, um texto culto de fácil apreensão, permeado por expressões coloquiais.

No original, os conceitos propostos são esclarecidos à medida que são introduzidos no 

texto. Para isso, o autor utiliza-se de termos e expressões cotidianos, e não de jargões 

técnicos. Desse modo, uma terminologia poderia ser depreendida da constelação de 

                                                            
20 Para um estudo mais aprofundado dos pressupostos que norteiam a tradução francesa dirigida por Jean 
Laplanche, André Bourguignon e Pierre Cotet, consultar a obra “Traduzir Freud”. Cf. LAPLANCHE; 
BOURGUIGNON; COTET. Traduzir Freud. São Paulo: Martins Fontes, 1992.
21 Cf. Pörsken, Uwe. Zur Terminologie der Psychoanalyse. Apud SOUZA, Paulo Cesar de. As palavras 
de Freud: o vocabulário freudiano e suas versões. São Paulo: Ática, 1998.
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conceitos por ele proposta e não, especificamente, de sua seleção vocabular. Pörsken 

embasa sua teoria afirmando que, dos 331 vocábulos arrolados por Laplanche e Pontalis 

em “Vocabulário da Psicanálise” (2001) como parte da terminologia freudiana, 110 são 

termos cotidianos da língua alemã, empregados em suas acepções originais – ainda que 

também propusessem novos conceitos –, e não jargões ou vocábulos com intenções

terminológicas. Desse modo, a conversão de termos cotidianos empregados no original 

alemão em terminologia nas traduções seria uma escolha muito questionável uma vez 

que, na letra freudiana, “a fronteira entre uma linguagem científica especial e a 

linguagem comum, não específica, é sempre móvel” (SOUZA, 1998: 77).

Em contrapartida, no texto freudiano, encontramos indicativos de que o autor, se não 

visava, deliberadamente, estabelecer uma terminologia própria, ao menos se preocupava 

de forma explícita com a escolha dos termos utilizados. Chegamos a essa conclusão por 

meio da observação, em diversas passagens ao longo de sua obra, de aspectos como 

introdução e explicação dos conceitos fornecidos22, recurso a termos científicos e 

medicinais23, recurso a letras e palavras gregas e latinas24, preocupação com a clareza 

do texto25, definição de algumas palavras e expressões como “termo”, “termo técnico” 

                                                            
22 Em passagens como a que citamos a seguir, o texto freudiano introduz claramente conceitos que vão 
compor sua terminologia: “Introduzamos aqui dois termos: chamemos de objeto sexual a pessoa de 
quem provém a atração sexual, e de alvo sexual a ação para a qual a pulsão impele. Assim fazendo, a 
observação cientificamente esquadrinhada mostrará um grande número de desvios em ambos [...]”. Cf. 
FREUD, Três ensaios sobre a teoria da sexualidade, p. 70. Grifos nossos.
23 Em “A sexualidade na etiologia das neuroses”, encontramos exemplos de emprego de termos médicos e 
uma referência a esse uso: “[...] deve-se ter em mente, em todos esses casos, que a verdadeira etiologia 
das psiconeuroses não se acha nessas causas precipitantes, mas permanece fora do alcance do exame 
anamnésico comum. [...] A própria predisposição neuropática é encarada como um sinal de 
degeneração geral, e assim, esse cômodo termo médico veio a ser copiosamente usado [...]”. Cf. FREUD,
A sexualidade na etiologia das neuroses, p. 144. Grifos nossos. Ao longo de sua obra, também 
encontramos passagens em que Freud evidencia o uso de termos científicos. Vejamos alguns exemplos: 
“Os termos “histeria” e “histérico” são empregados quase sempre no sentido vulgar, e não no sentido 
científico dessa palavra tão deturpada”. Cf. FREUD, Duas breves resenhas, p. 26; “Isso se deve 
simplesmente ao fato de sermos obrigados a trabalhar com termos científicos [...]”. Cf. FREUD, Além do 
princípio do prazer, p. 35. Grifos nossos.
24 Podemos citar as seguintes passagens como exemplo de recurso a expressões gregas e latinas: “Mínima 
non curat praetor. Mas o que é assim liberado por um lado recebe sua motivação do outro, do 
inconsciente [...]”. Cf. FREUD, Sobre a psicopatologia da vida cotidiana, p.144. Grifos nossos. Podemos 
citar também uma outra passagem: “Psyche é uma palavra grega e se concebe, na tradução alemã, como 
alma. Tratamento psíquico significa, portanto, tratamento anímico”. Cf. FREUD, Tratamento psíquico ou 
anímico, p. 146. Grifos nossos.
25 Na passagem a seguir, o autor aponta a impertinência do uso do termo ‘repressão’ em uma determinada 
frase para designar dado sentido e sugere a substituição por um termo mais adequado, zelando pela 
clareza da transmissão dos conceitos propostos em sua obra: “Esta última frase, porém, estende o termo 
‘repressão’ para além do seu legítimo significado. Seria mais correto [...] dizer que as crenças animistas 
das pessoas civilizadas estão num estado de haver sido (em maior ou menor medida) superadas
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ou “terminologia”26 e referências a esses termos, evidenciando, de forma inequívoca,

preocupação concernente à terminologia utilizada27.

Ainda segundo Souza, a empreitada coordenada por Laplanche, Bourguignon e Cotet 

opta pela modalidade de tradução “submetida à prova do estrangeiro” (LAPLANCHE; 

BOURGUIGNON; COTET, 1992: 10) proposta por Berman. A opção por essa 

modalidade, que estipula que a tradução não pode, de forma alguma, domesticar o texto 

da língua de partida, acabou por produzir um texto repleto de construções formais 

alheias à sintaxe francesa, quebrando a cadência da leitura. A fidelidade a esse 

pressuposto fez com que a equipe francesa optasse por seguir o ”princípio da 

homogenia” (SOUZA, 1998: 146), ou seja, por uma tradução termo a termo, 

“incessantemente o mais perto possível do texto, para tentar restituir ao máximo suas 

inflexões, suas particularidades estilísticas, semânticas, conceituais” (LAPLANCHE; 

BOURGUIGNON; COTET, 1992: 10). Essa escolha acarretou equivalências pouco 

rentáveis entre vocábulos da língua alemã e da língua francesa e neologismos 

igualmente frágeis (SOUZA, 1998: 152).

A fluidez do discurso não técnico empregado por Freud no original alemão é substituída 

por uma terminologia específica nas importantes traduções para a língua inglesa e para a 

                                                                                                                                                                                  
[preferentemente a reprimidas]” Cf. FREUD, O estranho, p. 138. Grifos nossos. Podemos citar ainda uma 
passagem de “Além do princípio do prazer” em que Freud manifesta de forma inequívoca sua
preocupação com a clareza: “Evitaremos a falta de clareza se fizermos nosso contraste não entre o 
consciente e o inconsciente, mas entre o ego coerente e o reprimido”. Cf. FREUD, Além do princípio do 
prazer, p. 11. Grifos nossos.
26 Em “Delírios e sonhos na Gradiva de Jensen”, por exemplo, podemos extrair diferentes passagens que 
referenciam o uso de termos técnicos. Vejamos: “[...] precisamos dar mais atenção à relação entre esses 
dois termos técnicos, que parecem coincidir em seu significado”; “eu mesmo venho defendendo todos os 
princípios que aqui extraí da Gradiva de Jensen, expondo-os em termos técnicos”. Observamos, na 
mesma obra, passagens em que o autor classifica determinados vocábulos como termos técnicos próprios 
da psicologia, sugerindo a criação de uma terminologia própria: “[...] vamos reproduzi-la fazendo uso da 
terminologia técnica da nossa ciência [...]”; “Devemos repetir o acurado relato do autor em termos 
técnicos psicológicos”. Cf. FREUD, Delírios e sonhos na ‘Gradiva’ de Jensen, p. 24.27.22. Grifos 
nossos.
27 A passagem a seguir exemplifica as referências feitas pelo próprio Freud à existência de uma 
terminologia própria: “Mas o fato de, como sabemos pela experiência, os motivos das resistências e, na 
verdade, as próprias resistências serem a princípio inconscientes durante o tratamento, é-nos uma 
sugestão para que corrijamos uma deficiência de nossa terminologia. [...] Havendo substituído uma 
terminologia puramente descritiva por outra sistemática e dinâmica, podemos dizer que as 
resistências do paciente originam-se do ego [...]”. Cf. FREUD, Além do princípio do prazer, p. 11. Grifos 
nossos. Podemos citar ainda outras passagens nas quais o autor faz referência explícita a terminologia de 
sua obra: “Em benefício de uma terminologia uniforme, descreveremos como ‘frustração’ o fato de um 
instinto não poder ser satisfeito”. Cf. FREUD, O futuro de uma ilusão, p. 6. Grifos nossos.
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língua francesa. A tradução da obra freudiana para a língua inglesa é marcada pela 

busca por uma homogeneização linguística com maior pendor para o uso de vocabulário 

científico próprio à medicina. Ernest Jones, organizador da Standard Edition inglesa, 

optou pelo uso de expressões gregas e latinas para designar os termos freudianos 

(TAVARES, 2012: 14). A tradução francesa proposta pela equipe de Laplanche, 

Bourguignon e Cotet, por sua vez, rejeita a terminologia científica para valer-se do uso 

de termos filosóficos em sua tentativa de consolidação de um vocabulário freudiano 

francês.

1.2.2. Übersetzung – as faces da tradução na língua alemã e na letra freudiana

Freud emprega a noção de tradução ao longo de toda sua obra. Para isso, utiliza-se, em 

especial, do termo Übersetzung. Segundo Andrea Zäh-Gratiaux (1994: 137), o termo 

“Übersetzung” possui variantes que se distinguem etimológica, semântica e 

gramaticalmente. Cada uma delas possui diferentes aplicações na língua alemã. O autor 

distingue duas variantes do verbo “übersetzen”, por exemplo, por sua tonicidade. A 

variante cuja tonicidade recai sobre a partícula separável “über” significa “transportar 

de um lugar a outro”, podendo significar tanto “passar de uma margem à outra” quanto 

“transportar alguém de uma margem à outra”. Esse significado remete a uma 

interpretação espacial de “übersetzen”, verbo traduzido em língua portuguesa por 

“traduzir”. De acordo com essa acepção, o ato de traduzir seria promover uma mudança 

de local de um ponto a outro – ou seja, da língua de origem para a língua de chegada.  

Considerando o sentido da tradução linguística, no entanto, essa interpretação é 

inadequada. Muitas vezes, em uma tradução linguística, o tradutor opta por ultrapassar 

certos obstáculos ou pontos nodais, quebrando a ideia de contiguidade trazida pelo 

“passar de uma margem à outra”. Há ainda uma variante de “übersetzen” cuja 

tonicidade recai sobre o verbo “setzen”. Nesse caso, o termo significa “transpor de uma 

língua a outra”. Seu significado admite algumas nuances, como tradução de um texto, 

transposição oral ou por escrito em outra língua, tradução literal ou por seu sentido, 

transposição de um domínio a outro ou decodificação – como, por exemplo, traduzir um 
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texto ou uma ideia em linguagem de programação. “Übersetzung”, forma substantivada 

do verbo “übersetzen”, pode significar tanto o ato de traduzir quanto o produto do 

processo tradutório (ZÄH-GRATIAUX, 1994: 137).  

O termo “Übersetzung” comporta as ideias de tradução, transferência e interpretação. A 

ideia de transferência, especificamente, cristalizou-se na terminologia freudiana pelo 

uso do termo “Übertragung” (LAPLANCHE, 1997b: 310), que, na língua alemã, faz 

referência a uma transposição sistemática e objetiva de um local a outro, como, por 

exemplo, o deslocamento de dados de uma coluna a outra em uma planilha ou a 

passagem de uma música de uma tonalidade a outra, sempre pressupondo regras fixas, 

diferentemente da noção comunicada por “Übersetzung”, mais fluida e subjetiva 

(AYOUCH, 2007: 1). Segundo Pierre Fédida (1996: 108), ao nomear a noção freudiana 

de transferência, o termo “Übertragung” – ou “transfert”, em língua francesa – não 

poderia ser dissociado “de outras que apresentam sensivelmente o mesmo sentido: 

transporte, transmissão, translação, tradução”.

Considerado sinônimo de “Übersetzung”, o termo “Übertragung” é empregado pela 

primeira vez na obra freudiana em seus “Estudos sobre a histeria” (FREUD, 

1895b/1994: 35). A noção de transferência por ele referida é mais profundamente 

delineada, inicialmente, nos relatos dos casos Anna O. e Dora, e também no texto de “A 

Interpretação dos Sonhos” (1900/1994), no qual se presta a nomear o processo de 

deslocamento de investimento nas representações psíquicas – ou seja, o processo de 

tradução de conteúdos inconscientes em sintomas, palavras, imagens ou atitudes que são 

expressos pelo sujeito no plano consciente.

Ao longo da obra de Freud, essa noção é progressivamente retomada e desenvolvida, 

sendo aplicada, sobretudo, para designar um viés do relacionamento entre analista e 

analisando durante o processo de cura. Sua importância no processo analítico recebe 

destaque, por exemplo, nos próprios relatos dos casos Anna O. e Dora, nos quais o autor 

observa que, no processo terapêutico, o analisando colocaria o analista em uma posição 

parental como forma de traduzir, inconscientemente, sentimentos gerados por 

manifestações de relações recalcadas com suas imagos parentais (ROUDINESCO & 
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PLON, 1998: 781). Nas palavras de Pierre Fédida (1996: 101), uma análise somente 

poderia ser considerada terminada se permitir, por meio da transferência, “o encontro 

com a hostilidade selvagem da qual ela é memória filogenética”, ou seja, o contato com 

o horror gerado pelo parricídio, tão bem encoberto pela transferência que o analisando 

realiza para a figura do analista. Nesse sentido, as transferências seriam “potências 

hipnóticas de apelo das imagens nas quais aguardam em silêncio os nomes dos mortos 

perdidos. Estas transferências foram “outrora” ações guerreiras – hostis – hoje 

estranhamente pacificadas” (FÉDIDA, 1996: 75).

Nesse discurso, a presença física da pessoa do analista desempenha papel fundamental.

O fator que inaugura o mecanismo reflexivo e dialógico chamado transferência é a 

promoção do analista, por parte do analisando, ao que Lacan (1953/1979: 220) 

convencionou chamar “sujeito suposto saber”, ou seja, ao patamar de sujeito que 

domina totalmente a linguagem e detém as respostas que lhe faltam, realizando, dessa 

forma, um pacto análogo ao que a criança estabelece com as figuras parentais. Ainda 

segundo esse autor, a noção de “sujeito suposto saber” exerceria papel central na 

transferência analítica por envolver, em maior ou menor grau, todas suas características, 

como por exemplo, resistência e repetição. Como tais pilares também caracterizam o 

trabalho do tradutor, o ato de traduzir remeteria diretamente ao processo de cura 

psicanalítica porque ambos trazem em seu bojo a decodificação de signos 

(ALTOUNIAN, 2003: 112). No contexto do processo terapêutico, o analisando passa a 

considerar que o analista sabe mais do que lhe diz, e isso desperta o desejo de 

decodificar, interpretar e traduzir sua fala em um mecanismo marcado pelo desejo de 

possuir e de assassinar tão característico do fazer tradutório (ARROJO, 1993: 105).

Nesse sentido, a transferência seria o processo por meio do qual o analisando atribui à 

figura do analista o papel do Outro, que atua como testemunha de suas revelações. 

Situar o analista nesse papel faz com que o analisando sinta-se seguro para comunicar, 

por meio de sua fala, os pensamentos – ou desejos – inconscientes que dão origem a 

seus sintomas. Em outras palavras, segundo Freud (1925c/1994: 23), o analisando “está 

reexperimentando relações emocionais que tiveram sua origem em suas primeiras 

ligações de objeto, durante o período reprimido de sua infância”. Nesse processo, a 
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figura do analista é colocada na posição dos objetos e fatores externos que deram 

origem a tais conteúdos. Desse modo, se utilizada como via de acesso aos desejos 

inconscientes durante o processo terapêutico, a transferência desempenharia um papel 

fundamental para o alcance da cura. Em outras palavras, a transferência seria um 

processo reflexivo no qual o voltar-se a si mesmo compreende passar pelo Outro, 

constituindo “uma reflexividade que é, portanto, não-totalizável, ou seja, 

irredutivelmente dialógica [...] num diálogo assimetricamente reflexivo em que os 

interlocutores – através da linguagem – informam um ao outro sobre aquilo que não 

sabem” (FELMAN apud ARROJO, 1993: 105). Além disso, ao duplicar a realidade dos 

indivíduos admitindo uma pessoa física e uma pessoa psíquica, o discurso relacional da 

transferência preservaria a propriedade e a identidade dos envolvidos (FÉDIDA, 1996: 

104).

O sujeito vivencia, na transferência, uma repetição e uma atualização de conteúdos dos 

quais ele não se recorda, que retornam ao plano consciente na forma das chamadas 

“fantasias transferenciais”. O retorno de tais experiências psíquicas ao plano consciente 

envolve a atuação de mecanismos tradutórios como o deslocamento, nos casos de mera 

substituição da situação passada pelo vínculo atual com a figura do analista, ou como a 

deformação, em situações em que os conteúdos inconscientes sofrem uma maior 

reelaboração, com maior alteração de seus aspectos constitutivos, ou ainda como a 

sublimação, característica de situações em que as experiências retornam ao plano 

consciente para serem revividas trazendo em seu bojo particularidades reais referentes à 

pessoa ou as circunstâncias que envolvem o analista (FREUD, 1905d/1994: 60; 

LAPLANCHE & PONTALIS, 2001: 668).

De forma análoga, no campo dos estudos de tradução, Steiner afirma que “o modelo 

esquemático da tradução é aquele no qual uma mensagem passa de uma língua de saída 

para uma língua de chegada por meio de um processo transformador” (STEINER, 2005: 

53). Para garantir a passagem da mensagem pela barreira da diferença entre duas 

línguas – ou ainda no interior de uma mesma língua –, é preciso contar com a ação do 

mecanismo de transferência interpretativa. Ao propor a transferência como parte do 

modelo esquemático da tradução, esse autor menciona ainda o termo “übertragen” em 
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seu texto, salientando seus sentidos de tradução, de passar adiante por meio da narrativa 

e também de transmissão de significados no espaço (STEINER, 2005: 56).

Segundo Fédida (1996: 111), os movimentos transferenciais em psicanálise 

equivaleriam aos movimentos de translação – translatio –, que constituiriam “uma 

passagem física afetando a linguagem (as mesmas palavras se modificam falando)”. A 

linguagem, por sua vez, não seria capaz de realizar a “atividade do transporte”, que 

efetuaria a traductio, ou seja, o “engendramento de uma forma” (FÉDIDA, 1996: 111).

Na sequência, esse autor recorre ainda à contextualização do uso do termo traductio na 

Idade Média proposto por Berman em “A prova do estrangeiro”, segundo o qual o 

referido termo era utilizado para designar considerações sobre a matéria e a forma.

Segundo o autor, a traductio seria “a transmissão ativa de uma forma, a própria forma 

sendo o princípio de ação de um ser” (BERMAN apud FÉDIDA, 1996: 112). Nesse 

sentido, no âmbito psicanalítico, a noção de transferência promoveria, por meio da 

linguagem, uma transferência de almas. Essa noção abrangeria tanto a dinâmica de um 

movimento de translação – translatio – quanto a traductio, que seria o “engendramento 

pela alma de uma forma de alma que é a reprodução – a cópia – da alma ancestral” 

(FÉDIDA, 1996: 112). Dessa forma, a dinâmica da transferência abarca a noção de 

tradução em diferentes vieses, como, por exemplo, a conversão de conteúdos recalcados 

em sintomas, o transporte de relações recalcadas com as imagos parentais para situações 

envolvendo a pessoa do analista, e a tradução, por parte do analista, dos conteúdos 

manifestos na fala do analisando em uma via de acesso à cura psicanalítica28.

Como vimos, ao longo de sua obra, Freud emprega o termo “Übersetzung” enfocando 

diferentes nuances semânticas, dentre as quais podemos incluir as noções de tradução e 

transferência. O termo é empregado, sobretudo, no contexto de cinco grandes temas 

(ZÄH-GRATIAUX, 1994: 197). Esse mesmo termo presta-se a nomear diferentes 

fenômenos, como, por exemplo, a tradução de um texto para outro idioma e a 

decodificação empreendida pelo analista para acessar os conteúdos velados transmitidos 

pela fala do analisando. Vale destacar que, além de “Übersetzung”, Freud emprega os 

                                                            
28 Para uma leitura mais aprofundada a respeito da questão da transferência, ver “O sítio do estrangeiro –
a situação psicanalítica”, de Pierre Fédida, sobretudo o capítulo intitulado “O Interlocutor”. Cf. P. 
FÉDIDA, O sítio do estrangeiro – a situação psicanalítica, p. 99-174.
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termos “Übertragung” e “Verdeutschung” para referir-se à tradução interlinguística e as 

palavras “Dolmetscher” e “dolmetschen” para nomear a interpretação oral.

Considerando o aspecto semântico, o vocábulo “Dolmetschen” se aproxima do sentido 

de “Übersetzer” porque significa traduzir oralmente, por interpretação simultânea. Na 

obra de Freud, a interpretação empreendida pelo psicanalista é chamada de “Deutung”, 

não guardando uma relação direta de sinonímia com a tradução. Os termos empregados 

para referenciar a interpretação são os mesmos utilizados para abordar a estruturação de 

nosso aparato psíquico, como “Umsetzung”, “Verschiebung”, “Übertragung”, 

“abschrein” e “Verdichtung”, que podem ser traduzidos em língua portuguesa por, 

respectivamente, transposição, deslocamento, translação, transcrever e condensação.

Desse modo, a interpretação realizada pelo analista deixa de adquirir um sentido de 

tradução como troca de um elemento por outro para abranger uma transposição que 

admite transformações motivadas pelo surgimento de novas conexões, gerando novas 

cadeias associativas (AMATI-MEHLER; ARGENTIERI; CANESTRI, 2005: 261). 

Apesar de a tradução de um conteúdo oral ser designada em língua alemã pelo termo

“Dolmetschen”, Freud refere-se ao analista como “Übersetzer” em toda sua obra. O 

emprego desse termo pode revelar uma intencionalidade do autor em apresentar o 

trabalho do analista com sendo análogo ao trabalho do tradutor (ZÄH-GRATIAUX, 

1994: 148).  

Patrick Mahony (1982: 64-66; 1983: 130) também investigou o uso do termo 

“Übersetzung” em toda a obra freudiana, na qual sua aplicação se destaca, sobretudo, 

por prestar-se a designar tanto as interpretações realizadas pelo analista quanto a 

transposição de conteúdos inconscientes para o consciente, as lembranças, os sonhos, os 

sintomas obsessivos, histéricos e fóbicos, as escolhas fetichistas ou de meios de 

suicídio, e o recalcamento – nomeado por Freud como “falha de tradução”. Desde seus 

primeiros textos, Freud emprega a palavra “Übersetzung” para enfocar aspectos 

relativos à tradução interlinguística. O autor aborda as traduções por ele realizadas, 

chama atenção sobre a tradução de palavras específicas e, posteriormente, utiliza 

novamente o termo em seu sentido estrito para comentar as traduções de sua obra em 

outras línguas. Além disso, apresenta casos em que a tradução interlinguística foi a 
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chave de acesso a conteúdos latentes que se haviam desencadeado em sintomas em 

analisandos poliglotas.

Segundo Anzieu (1987: 533), a capacidade de compreensão da diversidade e da 

complexidade dos processos psíquicos apresentada por Freud advém de sua formação 

em ambiente cultural polimórfico e, sobretudo, de seu poliglotismo, que lhe forneceu 

um repertório vastíssimo de códigos simbólicos. Como poliglota, além de vivenciar a 

experiência da tradução cotidianamente tanto por meio da impossibilidade tradutória 

quanto pelo estabelecimento de “pontes verbais” nos pontos de contato entre as línguas 

das quais era falante (AMATI-MEHLER; ARGENTIERI; CANESTRI, 2005: 57), ele 

praticava ainda outra modalidade de tradução – por escrever tanto em caracteres góticos 

quanto em caracteres latinos, vivenciou a experiência da transliteração de um alfabeto 

para outro. Por não ter nascido em berço monolíngue e por não ter seguido um único 

paradigma cultural em sua formação, mas uma confluência de diversos deles, Freud 

familiarizou-se desde muito cedo aos problemas característicos ao entrecruzamento 

entre diferentes culturas e diferentes línguas. Em outras palavras, o pai da psicanálise 

encontrou os questionamentos relativos à tradução em sua própria experiência 

linguística. Portanto, não foi por um simples acaso que o modelo da tradução foi 

escolhido para servir como analogia à estruturação do aparelho psíquico. Nesse sentido, 

em se tratando de poliglotas, o tensionamento que ocorre nas passagens de uma língua 

para outra constitui um território de investigação especialmente relevante. Esse recorte 

temático, contudo, foge ao escopo do que pretendemos abordar nesta pesquisa, motivo 

pelo qual não será analisado mais detidamente29.

O termo também é utilizado para referenciar a tradução intralinguística, ou seja, a 

possibilidade de se nomear um mesmo conteúdo de diferentes formas no interior de uma

mesma língua. Além disso, Freud também emprega o mesmo termo para fazer 

referência à passagem entre o que é visto ou percebido e sua reformulação por meio de 

palavras. Nesse caso, “Übersetzung” adquire o sentido de abstrair, teorizar, pensar ou 

                                                            
29 A questão do poliglotismo é abordado de forma relevante no segundo e no décimo primeiro capítulos
de “A Babel do Inconsciente”, intitulados, respectivamente, “As raízes históricas do polilinguismo e do 
poliglotismo em psicanálise” e “Tradução possível, tradução impossível”. Cf. J. AMATI-MEHLER, S. 
ARGENTIERI; J. CANESTRI. A Babel do Inconsciente, p. 49-72.
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interpretar fatos em palavras. Em sua pesquisa, Zäh-Gratiaux (1994: 199) sublinha uma 

interessante questão: seria possível enquadrar essa possibilidade de se nomear um 

mesmo conteúdo de diferentes formas no interior de uma mesma língua em uma das três 

categorias propostas pelo clássico texto de Roman Jakobson? Tais categorias –

interlinguística, intralinguística e intersemiótica – consideram a existência de cadeias de 

signos linguísticos ou semióticos. Como a observação clínica não pode ser considerada, 

propriamente, um texto ou uma fala, não poderíamos classificá-la como signo, mas 

como percepção ou observação visual. Por conseguinte, podemos questionar o uso do 

termo “Übersetzung” no que concerne à tradução de conteúdos extralinguísticos ou 

extrasemióticos provenientes das observações clínicas para o domínio linguístico ou 

semiótico.

Desse modo, ainda segundo Zäh-Gratiaux (1994: 199), observamos que a palavra 

“Übersetzung” também se presta a designar a tarefa de decodificação, por parte do 

analista, dos conteúdos velados do psiquismo do analisando. Nesse sentindo, devemos 

considerar a tradução – e a existência – da “linguagem do inconsciente” por parte do 

analista e também os aspectos que apontam a existência de um movimento de tradução 

dos conteúdos inconscientes no plano da consciência. Essa operação tradutória se 

realiza, por exemplo, por meio de sintomas, sonhos, atos falhos, delírios, distorções, 

fantasias, lacunas e lapsos do discurso. Freud utiliza amplamente o termo 

“Übersetzung” para abordar, por exemplo, a tradução da angústia, dos atos falhos, dos 

sintomas, da fantasia e dos delírios, como, por exemplo, na análise do caso da Sra. 

Emmy Von N.: “Encontrei a Sra. Emmy bastante agitada, embora isso se traduzisse em 

sinais físicos mais leves que antes” (FREUD, 1893/1994: 51).

Ao abordar a constituição psíquica do ser humano, Freud fala em “tradução psíquica”.

Nesta acepção, não se trata do esforço tradutório do analista em relação à fala do 

analisando, mas de um movimento tradutório presente em qualquer ser humano ao 

longo de sua constituição psíquica (ZÄH-GRATIAUX, 1994: 200). Em outras palavras, 

o autor refere-se à tradução de conteúdos psíquicos, que, quando bem sucedida, consiste 

da tradução de traços mnêmicos em representação-palavra (“Wortübersetzung”). Caso

sobrevenha uma “falha de tradução” (“Versagung der Übersetzung”), deflagra-se o 
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fenômeno do recalcamento (“Verdrängung”)30, que abordaremos em detalhe mais 

adiante.

1.3. A tradução na constituição do aparelho psíquico

1.3.1. Traço e diferença na passagem do registro energético para o simbólico

Apesar de Freud não ter desenvolvido uma teoria sobre tradução de forma explícita, 

reconhecemos uma grande contribuição da reflexão sobre o tema no que concerne à 

identificação e à inferência das características do funcionamento do aparelho psíquico.

Em “Psicanálise e discurso”, Mahony (1987: 13) afirma que Freud deve ser contado 

entre os maiores teóricos da tradução porque, ao longo de sua obra, essa noção adquire 

uma extensão e um aprofundamento jamais vistos até então, sendo amplamente 

desenvolvida tanto em âmbito intrapessoal quanto interpessoal. Segundo esse autor, as 

descobertas de Freud a respeito da linguagem verbal como principal vetor do tratamento 

psicanalítico torna-se ainda mais fascinante se considerarmos a complexidade que lhe é 

inerente – afinal, uma mesma palavra não partilha do mesmo sentido conotativo e 

denotativo nem quando traduzida em outro idioma, nem no interior de uma mesma 

língua.

Cada palavra empregada admite infinitas possibilidades de significação conforme as 

diferentes distribuições de uso e a história pessoal de cada indivíduo, que garante à 

palavra por ele usada um sentido conforme ao que lhe é característico. Há ainda dois 
                                                            
30 Segundo Luiz Alberto Hanns em “Dicionário comentado do alemão de Freud”, o termo “Verdrängen” 
é traduzido em língua portuguesa por “reprimir” por conta de seu cunho coloquial. Tal escolha, no 
entanto, comprometeria a plena compreensão do termo por não abranger as conotações “suprime algo 
muito incômodo”, “deslocado permanece junto ao sujeito e exerce pressão perene pelo retorno” e 
“desloca do foco da consciência”. Além disso, ao passo que o termo alemão nomeia o livramento de um 
incômodo que permanece, no entanto, próximo ao sujeito e pressionando por sua volta, o termo 
“reprimir” significa interromper ou suprimir uma manifestação incômoda, e não afastá-la, deslocá-la. 
Desse modo, não podemos considerar que os termos sejam equivalentes. O fenômeno nomeado como 
“Verdrängung” consistiria do deslocamento do incômodo do centro da cena, e não da ideia de ruptura 
definitiva comunicada por “reprimir”. O termo mais adequado seria “recalcamento”, uma vez que, nas 
palavras do autor, “o material recalcado se faz presente apesar da ausência, está desalojado mas se 
manifesta a distância, exigindo esforço para mantê-lo fora de foco”. Cf. L. A. HANNS, Dicionário 
comentado do alemão de Freud, p. 356-363.
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outros fatores complexificadores – a distorção provocada pela tradução da linguagem 

psíquica à linguagem da percepção e “o mascaramento adicional da linguagem 

figurativa específica da própria investigação psicológica” (MAHONY, 1987: 14).

Considerando a existência desses obstáculos comunicativos, responsáveis por 

fragmentarem a cadeia significante que conduziria ao conteúdo psíquico a ser tratado, 

Freud utilizou como estratégia a integração do mecanismo da tradução ao tratamento 

para que o “repatriamento dos significantes alienados” (MAHONY, 1987: 15) se 

tornasse possível, permitindo a centralização e a unificação dos significados dispersos 

por nossas defesas psíquicas.

Freud utiliza o termo “tradução” para fazer menção ao funcionamento do aparelho 

psíquico pela primeira vez na “Carta 24”, escrita a Fliess em 27 de abril de 1895, 

encartada na introdução de “Projeto para uma psicologia científica”, do mesmo ano.

Freud utiliza o termo “Übersetzung” para referir-se a seu método de pesquisa sobre a 

estrutura e o funcionamento do psiquismo como um processo de imaginação, 

comparação e tradução. O termo é empregado no mesmo sentido anos depois, na “Carta 

75”, de 14 de novembro de 1897. Vejamos: 

Vivo atormentado por duas intenções: descobrir que forma tomará a teoria do 
funcionamento psíquico [...] e, em segundo lugar, extrair da psicopatologia tudo o que 
puder ser útil à psicologia normal. É de fato impossível conceber uma noção geral 
satisfatória dos distúrbios neuropsicóticos, a menos que se possa relacioná-los a 
hipóteses claras sobre os processos psíquicos normais. Venho dedicando todos os meus 
minutos livres dessas últimas semanas a esse trabalho; passo as noites, das onze até as 
duas horas da madrugada, a imaginar, comparar e fazer conjecturas (Übersetzung) 
desse gênero [...] (FREUD, 1895/1994: 195)31. 

[...] o resultado final, por conseguinte, é que uma carga de libido não consegue, como 
em geral acontece, passar à ação ou à tradução (Übersetzung) em termos psíquicos [...], 
mas é obrigada a deslocar-se numa direção regressiva como acontece nos sonhos 
(FREUD, 1950: 156).

Conforme observamos, o autor emprega o mesmo termo para fazer referência à 

passagem entre o que é visto ou percebido e sua reformulação por meio de palavras.

Nesse caso, “Übersetzung” adquire o sentido de abstrair, teorizar, pensar ou interpretar 

                                                            
31 Nesta pesquisa, consultamos a tradução da “Carta 75” coordenada por Jayme Salomão para a “Edição 
Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud”, editada pela Imago, que opta, 
neste trecho específico, por traduzir “Übersetzung” por “fazer conjecturas”.
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fatos em palavras – o que, segundo Derrida em “L’oreille de l’autre” (1982: 144), deixa 

de ser um sentido metafórico para tomar a tradução interlinguística (ou “tradução 

propriamente dita”) como modelo para toda forma de tradução possível. Dessa forma, 

tendo a ideia de tradução como norte – ainda que de forma incipiente –, as primeiras 

formulações dos conceitos que vão balizar a teoria de divisão do aparelho psíquico em 

diferentes espaços – ou tópicas – foram apresentadas por Freud em 1895, no “Projeto 

para uma psicologia científica”. Nessa obra, o autor buscou explicar os processos 

mentais fisiologicamente, servindo-se da neurobiologia com vistas a conferir a suas 

descobertas psicológicas a credibilidade geralmente atribuída a estudos de caráter 

científico32. Em seu texto, Freud (1895: 173) apresenta uma teoria sobre a constituição 

da memória tomando por base o funcionamento das principais propriedades do sistema 

nervoso, que se deveria à circulação e à transformação de partículas materiais em tipos 

determinados de energia – ou “quantidade de excitação” (Q)33.

Paul Ricoeur comenta o “Projeto” em “Da Interpretação: Ensaio sobre Freud” (1977).

Sob seu ponto de vista, apesar do forte caráter cientificista presente no texto freudiano, é 

possível identificar uma intenção tradutória em suas entrelinhas. A noção de quantidade, 

por exemplo, é sempre decodificada de forma qualitativa, e não delimitada por meio de 

um valor numérico (RICOEUR, 1977: 78). Nessa perspectiva, os aspectos dinâmicos do 

sistema nervoso são apresentados para conferir estatuto científico às formulações 

freudianas relativas à experiência da satisfação e à experiência da dor, que constituem, 

respectivamente, “estados de desejo” e “afetos”. Tais aspectos, notadamente, não se 

atêm à esfera quantitativa, sendo necessário o emprego de analogias de cunho semiótico 

para dar conta da dimensão simbólica do psiquismo (GARCIA-ROZA, 1991: 114).
                                                            
32 Segundo Garcia-Roza, Freud iniciou a redação do “Projeto” em uma época influenciada tanto pela 
tradição filosófica alemã que, de Kant a Hegel, enquadraria a psicologia na categoria de “filosofia do 
espírito” quanto por um movimento de cunho cientificista e positivista (que se opunha ao idealismo 
alemão) que buscava uma abordagem quantitativa dos fenômenos psíquicos. Desse modo, inspirado na 
abordagem matemática da psicologia empreendida por Herbat e pautado na crença de que a ciência seria 
o único caminho que conduz ao conhecimento, Freud pretendia desenvolver uma psicologia pautada nas 
ciências naturais com vistas a apresentar sua teoria como um conjunto de “processos claros e livres de 
contradição”, ou seja, como uma prova inequívoca de rigor teórico-conceitual. Cf. L. A. GARCIA-
ROZA, Introdução à metapsicologia freudiana, vol. 1, p. 69-78; S. FREUD, op. cit., p. 173. 
33 Segundo Paul Ricoeur, a noção de “quantidade” não fica restrita ao sentido de energia física. Ao longo 
do “Projeto”, essa noção ganha contornos metafóricos. Cf. P. RICOEUR, Da Interpretação: ensaio sobre 
Freud, p. 73. Na leitura de Garcia-Roza, o termo “quantidade” designa “algo que é efetivamente medido 
ou que é mensurável, embora não seja atualmente expresso por um número”. Cf. L. A. GARCIA-ROZA, 
op. cit., p. 92.
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Segundo o texto do “Projeto”, o sistema nervoso teria o movimento arco-reflexo como 

modelo. Quando o organismo recebe algum estímulo desprazeroso proveniente do 

ambiente exterior – em outras palavras, uma “excitação exógena” –, o movimento arco-

reflexo atua de forma a fazer com que a fonte emissora pare de enviar o estímulo 

indesejado. Podemos citar como exemplo o reflexo que nos faz afastar a mão depois de 

tocar, acidentalmente, uma superfície muito quente. Esse mecanismo recebe o nome de 

“princípio de inércia”, cuja função primária seria a tendência ao esvaziamento completo 

da energia proveniente de estímulos externos por meio de sua descarga pelas vias 

motoras. A função secundária do sistema nervoso consistiria da descarga da quantidade 

energética investida no neurônio e da conservação das vias por meio das quais houve 

esse escoamento. Em outras palavras, trata-se de favorecer o afastamento do estímulo 

gerador de desprazer por meio do que se convencionou chamar “fuga do estímulo” 

(FREUD, 1895/1994: 174; GARCIA-ROZA, 1991: 88)34.

A atuação do princípio de inércia confronta-se com a ação da “lei da constância”, que 

busca evitar o escoamento total da energia. Como uma descarga energética total 

significaria a morte do organismo, a “lei da constância” permitiria a conservação de 

uma quantidade de energia mínima, suficiente para atender às chamadas “excitações 

endógenas”, que consistem das demandas inerentes ao funcionamento do organismo, 

como, por exemplo, saciar a fome (FREUD, 1895/1994: 175; GARCIA-ROZA, 1991: 

89). Essa quantia mínima preservada também se prestaria a rejeitar as excitações 

exteriores, mantendo a tensão inerente ao embate dessas forças antagônicas no nível 

mais reduzido possível35. A resistência ao livre trânsito de energia seria a condição 

necessária para que o ordenamento da memória seja possível. O funcionamento da 

memória é representado “pelas diferenças nas facilitações entre os neurônios”, geradas 

                                                            
34 Freud também utiliza o termo “Übersetzung” para referir-se à passagem de energia no “Projeto para 
uma psicologia científica”, em 1895. Vejamos: “O aparelho da motilidade está diretamente ligado a �. As 
quantidades assim traduzidas produzem um efeito que lhes é quantitativamente muito superior, 
penetrando nos músculos, glândulas etc. — atuando ali, ou seja, por uma liberação [da quantidade], ao 
passo que entre os neurônios só ocorre uma transferência [Übertragung]”. Cf. FREUD, op. cit., p. 184.
35 No que diz respeito ao “princípio da constância”, Ricoeur afirma que "o aparelho psíquico é obrigado a 
armazenar e a investir uma massa de manobra, constituída por um conjunto permanente de quantidades 
'ligadas', destinadas a reduzirem as tensões sem serem capazes de suprimi-las”. Cf. P. RICOEUR, Da 
Interpretação: ensaio sobre Freud, p. 72. 
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pelo embate entre a resistência e o escoamento energético por meio das facilitações 

(FREUD, 1895/1994: 176). Freud retoma essa ideia em “Nota sobre o bloco mágico”, 

relembrando a divisão do aparelho psíquico perceptual “em duas camadas, uma 

proteção externa contra estímulos, destinada a diminuir a magnitude das excitações que 

chegam, e a superfície receptora de estímulos por trás dela” e afirmando que essa 

estrutura “resolve o problema de juntar as duas operações ao distribuí-las por dois 

componentes – sistemas – separados, mas inter-relacionados” (FREUD, 1925/2011: 

246).

A fundação da memória – e, consequentemente, do psiquismo – só seria possível graças 

à existência dessas “diferenças” porque elas possibilitam a escolha de facilitações 

diferentes. Se não houvesse esse livre jogo entre a resistência e a possibilidade de 

escoamento energético, uma força anularia a outra, impossibilitando a formação das 

cadeias associativas que constituem a memória36. O movimento arco-reflexo que 

permite a anulação de uma excitação exógena é impossível nos casos de excitação 

endógena por tratar-se de demandas referentes às necessidades vitais do organismo. No 

entanto, o mesmo mecanismo conflitante entre as forças de retenção e de escoamento de 

energia permanece atuante também nessas situações (FREUD: 1895/1994: 174). O 

embate dessas forças conflitantes é o que determinaria a existência da vida psíquica, que 

deve dar conta tanto da permanência de “traços” das impressões recebidas como deve 

ser capaz “de ser permanentemente alterado por simples ocorrências” (FREUD: 

1895/1994, 29). Em outras palavras, deve ser capaz de receber novos estímulos de 

forma ilimitada por ser também, assim como o processo tradutório, “uma relação já em 

movimento” (JACQUES, 2011: 63), admitindo, de forma análoga, infinitas 

possibilidades de reordenamento.

Dado o exposto até o momento, podemos observar que alguma forma de registro 

mnêmico faz-se necessária para que seja possível identificar estímulos semelhantes em 

                                                            
36 Nas palavras de Derrida: “A memória é representada (dargestellt) pelas diferenças de facilitações entre 
os neurônios ψ. Não se deve portanto dizer que a facilitação sem a diferença não basta à memória; é 
necessário precisar que não há facilitação pura sem diferença. O traço como memória não é uma 
facilitação pura que sempre se poderia recuperar como presença simples, é a diferença indiscernível e 
invisível entre as facilitações. Sabemos, portanto, já que a vida psíquica não é nem a transparência do 
sentido, nem a opacidade da força, mas a diferença no trabalho das forças”. Cf. DERRIDA, Freud e a 
cena da escritura, p. 296.
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momentos futuros e traduzir, ao sistema nervoso, a necessidade de evitá-los. Os 

neurônios responsáveis por conter o escoamento energético contam com “barreiras de 

contato”, ou seja, resistências em regiões das paredes celulares nos pontos de contato 

com outros neurônios. Essas resistências retém certo volume de quantidade e permitem 

o trânsito de outro tanto em uma operação denominada “facilitação” – ou “Bahnung” 

(LAPLANCHE & PONTALIS, 2001: 462)37. Com o trânsito de parte da quantidade por 

meio desses neurônios, suas barreiras de contato são modificadas, enfraquecendo suas 

resistências. Por conta disso, as próximas descargas energéticas tendem a percorrer esse 

mesmo caminho já “facilitado” (FREUD, 1895/1994: 176; GARCIA-ROZA, 1991: 99).

Quanto maior o número de repetições do processo, mais desgastadas são as resistências 

desses neurônios e, consequentemente, mais profunda é a facilitação38.

No artigo “Freud e a cena da escritura”, que integra o texto de “A escritura e a 

diferença”, Derrida (1995: 294) afirma que a noção de facilitação proposta por Freud 

desde o “Projeto”, redigido em 1895, até “Nota sobre o Bloco Mágico”, datado de 1925, 

não consiste de uma descrição neurológica, mas de um modelo metafórico – mais 

diretamente, de uma metáfora da escrita. Basilar na constituição do aparelho psíquico, o 

conceito de “traço” apresentado no “Projeto” seria também a base da analogia com o 

traço escrito. Esse conceito é aprofundado em “Nota sobre o bloco mágico” (1925b), em 

cujo texto Freud, novamente recorrendo à escrita, utiliza o bloco mágico como metáfora 

do funcionamento do aparelho psíquico: escreve-se em uma prancha de cera sob uma 

fina folha transparente e, ao se levantar a folha, o conteúdo escrito desaparece. No 

entanto, os locais que foram pressionados pela escrita permanecem marcados na 

prancha de cera. A superfície da folha fica livre para receber novas inscrições, mas as 

marcas ficam retidas permanentemente na prancha de cera (FREUD, 1925/2011: 244).

                                                            
37 Nesta pesquisa, consultamos a tradução do “Projeto para uma psicologia científica” coordenada por 
Jayme Salomão para a “Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund 
Freud”, editada pela Imago, que opta por traduzir Bahnung por “facilitação”. Diferentes comentadores 
brasileiros optam por “trilhamento” ou “exploração”. Encontramos ainda a versão “sulcamento” na 
tradução de António M. Magalhães e Joaquim Torres Costa de “Margens da Filosofia”, de Jacques 
Derrida. Cf. J. DERRIDA. A diferença. In: _____. Margens da Filosofia. Tradução de António M. 
Magalhães e Joaquim Torres Costa. Revisão de Constança Marcondes 
Cesar. Campinas: Papirus, 1972.
38 A repetição exerce um papel fundamental na estruturação dos fenômenos do aparelho psíquico. Esse 
tema é mencionado em diversos textos ao longo de toda a obra de Freud, especialmente em “Recordar, 
repetir e elaborar” (1914) e “Além do Princípio do Prazer” (1920).
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Da mesma forma, a retenção de “traços” no aparelho perceptivo permitiria a 

constituição de uma memória que se reconfiguraria permanentemente conforme a 

inscrição de novos traços. Desse modo, observamos que a estruturação do aparelho 

perceptivo toma como base o “traço”, “diferença indiscernível e invisível entre as 

explorações” (DERRIDA, 1995: 185). Nas palavras de Sarah Kofman:

O texto é como uma mortalha na qual se entrecruzam mil fios de diversas procedências. 
Tecido de diferenças, ele é sempre heterogêneo. Sem identidade própria, é aberto sobre 
seu fora. À concepção platônica de corpus, Derrida opõe um corpo sem partes próprias 
nem hegemônicas, constituído de enxertos em corpo principal. A lógica do texto é 
alógica: lógica do grafo e do enxerto que apaga a oposição do fora e do dentro, do 
mesmo e do outro. A operação textual é a do enxerto generalizado cujo movimento 
infinito não tem começo nem fim absoluto (KOFMAN, 1984: 04).

Segundo Garcia-Roza (1991: 99), cada facilitação é uma cadeia por meio da qual os 

percursos trilhados pelas descargas energéticas são diferenciados. Não se trata de um 

caminho único por meio do qual toda e qualquer descarga posterior será 

obrigatoriamente escoada ou de uma mesma gradação de resistência nas barreiras de 

contato, mas de diferentes possibilidades de percurso. Como os traços mnêmicos são 

reordenados constantemente segundo novos nexos que se apresentam ao sistema 

perceptivo, as facilitações também são passíveis de reordenamento, permitindo a 

constituição, por meio de suas diferenças, de um modelo dinâmico de memória, fundado 

na combinação de facilitações escolhidas em uma vasta e complexa rede de percursos 

anteriormente trilhados, “de tal modo que a repetição exata de um mesmo percurso seja 

praticamente impossível” (GARCIA-ROZA, 1991: 100). Não se trata meramente de 

uma repetição numérica de um mesmo percurso, mas, de forma análoga ao que acontece 

no processo tradutório, trata-se da criação de uma nova cadeia associativa por meio da 

repetição de facilitações já existentes, mas reposicionadas em uma combinação 

completamente original e única. Portanto, o livre escoamento energético representaria a 

percepção da excitação, ao passo que sua canalização por meio de cadeias associativas 

decorrentes de uma facilitação representaria o mecanismo de formação da memória 

(FREUD, 1895/1994: 175).

Derrida (1995: 296) afirma que a repetição tem o poder de facilitação apesar de não 

imprimir intensidade e não acrescentar quantidade. Segundo o autor, a tendência à 
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repetição não viria a posteriori, mas seria uma característica primal de nosso psiquismo 

– em suas palavras, “repetição originária” –, pois a própria resistência ao escoamento 

energético total só é possível na contingência de um embate de forças contínuo ou que 

se repita permanentemente. Em suas palavras, “a repetição não sobrevém à primeira 

impressão, a sua possibilidade já ali está, na resistência oferecida pela primeira vez 

oferecida pelos neurônios psíquicos” (DERRIDA, 1995: 297). Em outras palavras, a 

tendência à repetição, tendência constitutiva da memória, seria inerente a esse sistema 

desde o primeiro contato entre essas duas forças antagônicas, constituindo um 

mecanismo de defesa do organismo contra investimentos exógenos, uma vez que “a 

vida já está ameaçada pela origem da memória que a constitui e pela facilitação à qual 

resiste pela efração que não pode conter senão repetindo-a” (DERRIDA, 1995: 298).

Com isso, observamos que, no “Projeto”, Freud propõe um aparelho psíquico cuja 

função primária seria a tendência à repetição, que possibilitaria a formação da memória, 

produto de circuitos associativos básicos cuja diferenciação produziria um excesso 

energético. Tal excesso seria responsável pela introdução, no aparelho psíquico, da 

tensão entre a pulsão que o constitui e contra a qual esse mesmo psiquismo se bate. Em 

outras palavras, o mecanismo de conservação da vida teria em seu cerne a repetição, o 

traço e a diferença “originários e congenitais àquilo mesmo que transgridem” 

(DERRIDA, 1995: 299)39. Derrida (1995: 296) ratifica a importância da diferença entre 

essas duas forças ao afirmar que “a vida psíquica não é nem a transparência do sentido 

nem a opacidade da força, mas a diferença no trabalho das forças”. Somente essa 

diferença possibilita a escolha do caminho já facilitado, que funda a memória e, por 

conseguinte, a própria estrutura psíquica. É com essa primeira grande formulação 

teórica que Freud funda a instância do ego, cujas funções de reter e descarregar energia 

para permitir que o sistema nervoso se liberte das situações de excitação representam o 

                                                            
39 A propósito, a expressão “mola pulsional”, utilizada no “Projeto” (1895/1994: 30) para designar os 
estímulos endógenos, pode ser considerada como uma forma embrionária do conceito de pulsão que seria 
desenvolvido posteriormente na obra freudiana. A “mola pulsional” faria referência a uma estrutura 
interna responsável pela emissão constante de estímulos, contra a qual o aparelho psíquico deveria 
combater para evitar sua invasão. Cf. L. A. GARCIA-ROZA, Introdução à metapsicologia freudiana. 
Vol. 1: Sobre as afasias – O Projeto de 1895, p. 116.
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embate entre a atração provocada pelo desejo e a tendência ao recalcamento 

(ROUDINESCO & PLON, 1998: 210)40.

Com relação a esse conflito, Ricoeur (1977: 73) afirma que "o par prazer-desprazer 

coloca em jogo mais que o funcionamento isolado do aparelho psíquico; ele coloca em 

jogo o mundo exterior (alimentação, parceiro sexual); com o mundo exterior aparece [o] 

outro”. Além das possibilidades de rearranjo em constante mutação, que permitem a 

constituição de infinitas cadeias associativas – e, consequentemente, diferentes 

estruturas representacionais –, é fundamental destacar que o texto freudiano põe em 

relevo essa ação do “outro” sobre o “próprio”. Seja atuando como fonte geradora de 

prazer ou desprazer, é por meio desse outro que o sujeito pode pensar e delimitar os 

contornos do próprio. De forma análoga, o conflito entre o próprio e o outro – ou 

“estrangeiro” – despertado pela tensão entre prazer e desprazer em nosso psiquismo 

também está presente na tensão tradutória que expusemos na seção anterior por meio da 

teoria proposta por Berman em “A prova do estrangeiro” (2002).

Na “Carta 46”, enviada a Fliess em 30 de maio de 1896, Freud propõe, de maneira mais 

clara, uma analogia entre o processo de funcionamento do psiquismo e o processo 

tradutório, apresentando o indivíduo psiquicamente como uma “vicissitude de 

traduções” (MAHONY, 1987: 17). Essa analogia é aprofundada na “Carta 52”, de 06 de 

dezembro de 1896, que propõe a estratificação do aparelho psíquico, e reafirmada em 

"Notas sobre o Bloco Mágico" (1924) e “Além do princípio do prazer” (1920), textos 

nos quais Freud retoma a ideia de constituição do psiquismo por meio da inscrição e 

reinscrição de traços mnêmicos para afirmar a inesgotabilidade das possibilidades de 

novas reinscrições. No texto da “Carta 46”, o autor apresenta a seu interlocutor uma 

solução para a etiologia das psiconeuroses. Vejamos algumas passagens 

correspondentes às primeiras ocorrências do termo nesse texto:

                                                            
40 Na seção “(8) A Consciência”, do “Projeto para uma psicologia científica”, Freud relaciona o aumento 
de excitação ao desprazer e, consequentemente, liga sua redução ao prazer: “Já que temos um certo 
conhecimento de uma tendência da vida psíquica a evitar o desprazer, ficamos tentados a identificá-la 
com a tendência primária à inércia. [...] O prazer e o desprazer seriam as sensações correspondentes à 
própria catexia de ω, ao seu próprio nível; e aqui ω e ψ funcionariam, por assim dizer, como vasos 
comunicantes”. Cf. FREUD, op. cit., p. 197.
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O período Ia possui a característica de ser intraduzível, de modo que o despertar de 
uma cena sexual Ia conduz não a consequências psíquicas, mas à conversão. O excesso 
de sexualidade impede a tradução. 

[...] para a histeria, as cenas ocorrem no primeiro período da infância (até os 4 anos), no 
qual os resíduos mnêmicos não são traduzidos em imagens verbais. 

[...] O resultado é sempre a histeria, e sob a forma de conversão, pois a atuação conjunta 
da defesa e do excesso de sexualidade impede a tradução (FREUD, 1950: 136. Grifos 
nossos.).

Nas passagens destacadas, o autor afirma que a rememoração posterior de um conteúdo 

sexual pertencente ao período entre o nascimento e os quatro anos de idade do 

indivíduo, identificado como período Ia, levaria a um “excesso de sexualidade na 

psiqué” (FREUD, 1950: 135), responsável por gerar uma inibição que impediria a 

tradução desses traços mnêmicos em imagens verbais, gerando uma falha de tradução –

nomeada por Freud como “recalcamento” – que pode interromper a continuidade do 

desenvolvimento do indivíduo (MAHONY, 1987: 17; MAHONY, 1982: 65). Em outras 

palavras, a quantidade energética não poderia ser ligada a uma representação consciente 

por conta da censura deflagrada pelo excesso de sexualidade. Observemos que, apesar 

do emprego de vocabulário atinente ao campo linguístico, o autor fala em “excesso de 

sexualidade”, remetendo diretamente à teoria energética apresentada no texto do 

“Projeto”. Levando em conta que uma operação de tradução considera a passagem de 

um sistema linguístico ou semiótico em direção a outro e que excessos energéticos não 

podem ser classificados como textos ou falas, não podendo, neste caso específico, serem 

contados como elementos pertencentes a um desses dois campos, a adequação do termo 

“Übersetzung” para referenciar as operações descritas por Freud estaria comprometida.

Comentando a “Carta 52”, em “Traumatisme, traduction, transfert”, Laplanche (1997d: 

268) justifica o uso do termo “tradução” nesse contexto alegando que, apesar de não 

poder ser considerado um sistema linguístico, o modo de estruturação do aparelho 

psíquico proposto por Freud seria um sistema semiológico que dispõe de sistemas 

compostos por signos – traços – de ordens diferentes, envolvendo, inclusive, signos 

linguísticos a partir de seu terceiro nível. Nesse caso específico, a “tradução” 

representaria a passagem, o movimento de conversão de uma energia em traço 

mnêmico, de traço mnêmico em representação visual, e desta em “imagens verbais”.
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O autor destaca que a primeira instância – no caso da “Carta 46”, o período Ia –, 

classificada como intraduzível, constitui o “a traduzir”. Em outras palavras, a primeira 

instância seria emissora da pulsão de traduzir, do desejo originário de tradução cujo 

produto é um “resto” intraduzível que será recalcado no plano inconsciente. No caso 

apresentado, os excessos psíquicos que impedem a ocorrência da tradução da cena 

podem ser comparados aos “restos” que impedem a plena correspondência de toda e 

qualquer tradução linguística, gerando o conflito que é próprio ao tensionamento dos 

limites do intraduzível. Se, por um lado, os excessos provocam uma inibição do 

pensamento e dotam a lembrança de um caráter obsessivo, que se configura na 

impossibilidade de inibição, os “restos” também constituem entraves importantes ao 

trabalho do tradutor, diante dos quais seu pensamento também se inibe para, em 

seguida, deflagrar uma tensão entre a impossibilidade de inibição desse resto 

intraduzível e o desejo irrefreável de subjugá-lo – também de caráter obsessivo.

Ao longo de sua obra, em textos como o “Projeto”, a “Carta 52”, a “Carta 46” e “A 

interpretação dos sonhos”, por exemplo, Freud refere-se à tradução de conteúdos 

psíquicos, que, quando bem sucedida, consiste da tradução de traços mnêmicos em 

representação-palavra (“Wortübersetzung”). Caso sobrevenha uma “falha de tradução” 

– “Versagung der Übersetzung” (FREUD, 1896/1994: 138) –, deflagra-se o fenômeno 

do recalcamento (“Verdrängung”). Desse modo, percebemos que o autor serve-se da 

noção de tradução para nomear um movimento presente de forma determinante na 

constituição psíquica de qualquer ser humano. Nesse movimento tradutório, com base 

na analogia proposta pelo autor, podemos considerar que os traços mnêmicos 

assumiriam o papel de texto de origem e as “imagens verbais” fariam as vezes de texto 

de chegada nesse processo em que o termo “Übersetzung”41 é utilizado para nomear as 

passagens – ou as falhas dessas passagens – de cada fase da vida do indivíduo para 

outra.

                                                            
41 Lacan chama atenção para o emprego do termo “Übersetzung” nesse contexto: “É surpreendente vê-lo 
empregar o termo Übersetzung para designar tal etapa das experiências do sujeito enquanto ela é ou não 
traduzida. Traduzida o que isso quer dizer? Trata-se do que se passa a níveis definidos pelas idades do 
sujeito – de um a quatro anos, depois de quatro a oito anos, depois o período pré-pubertário, enfim o 
período de maturidade”. Cf. J. LACAN, Seminário 3 – as psicoses, p. 85.
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Ainda na “Carta 46”, ao abordar a formação de neuroses obsessivas, o autor afirma que 

as cenas de cunho sexual rememoradas posteriormente pelo indivíduo pertencem ao 

período Ib, que compreende a fase entre os quatro e os oito anos de idade do ser 

humano. Já nesse caso específico, os sintomas obsessivos psíquicos são despertados em 

fases posteriores por cenas que podem ser traduzidas em palavras: “Para as neuroses 

obsessivas, as cenas pertencem à Época Ib. Elas dispõem de tradução em palavras e, ao 

serem despertadas em II ou em III, formam-se os sintomas obsessivos psíquicos” 

(FREUD, 1950: 137). Em “A interpretação dos sonhos” (1900), a discussão sobre 

tradução dos sonhos ganha vertebração. Nessa obra, o autor discorre longamente sobre a 

tradução dos símbolos contidos no sonho. O sétimo capítulo retoma o uso do termo 

“Übersetzung” para referenciar a tradução de energia em investimentos visuais, e não 

em uma “terminologia dos sistemas posteriores” – qual seja, o domínio sígnico:

O processo onírico, consequentemente, entra num caminho regressivo, que lhe é aberto 
precisamente pela natureza peculiar do estado de sono, e é levado por esse caminho pela 
atração sobre ele exercida por grupos de lembranças; algumas destas existem apenas sob 
a forma de catexias visuais, e não como traduções para a terminologia dos sistemas 
posteriores (FREUD, 1900/1994: 135).

Analisando a passagem que acabamos de destacar, observamos que a tradução de 

energia em catexias – ou investimentos (“Besetzungen”) – de ordem visual seria anterior 

à tradução na “terminologia dos sistemas posteriores” – a saber, nos signos visuais 

característicos da “representação-coisa” e nas imagens verbais próprias à 

“representação-palavra”, conceitos que abordaremos em detalhe mais adiante. Segundo 

Mahony (1987: 18), Freud concebia a tradução como uma atividade unificadora, tanto 

no que se refere à tradução de ideias e afetos em palavras quanto no que diz respeito à 

tradução de conteúdos psíquicos inconscientes em conteúdos do plano da consciência.

Nessa perspectiva, ao traduzir em palavras a escrita pictórica e os traços presentes no 

inconsciente, o analista atuaria como tradutor, buscando transpor e traduzir o conteúdo 

inconsciente para o plano consciente – ou, em suas palavras, “mais verbalmente 

consciente, pois pensar em imagens é uma forma bastante incompleta de tornar-se 

consciente”. Em linhas gerais, a capacidade de tradução, por parte do analista, do 

conteúdo latente escondido no conteúdo manifesto, informado pela fala do analisando, é 
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o que possibilita que o sonho seja classificado como traduzível. Ainda segundo as 

palavras de Mahony, esse tipo de tradução constituiria um viés da tradução 

intersemiótica proposta por Jakobson (MAHONY, 1982: 67; MAHONY, 1987: 19).

Afinal, a partir do momento em que o investimento visual é dotado de significado, a 

fronteira entre o perceptual e o representativo se esfacela, unificando as esferas do 

psiquismo. Podemos inferir, portanto, que a passagem do registro energético para o 

simbólico se daria no momento de passagem entre os investimentos visuais e a 

formação sígnica.

1.3.2. Carta 52

Em sua clássica obra – sobretudo em “Toward a science of translating” (1964) –, 

Eugène Nida propõe um modelo tradutório que contaria com três estágios. Em um 

primeiro momento, o tradutor realizaria uma decodificação do texto original – ou 

análise linguística. A seguir, viria a etapa em que ocorreria a transferência dos conceitos 

para que, por fim, tenha lugar a etapa da codificação desses conceitos na língua-alvo42. 

Tal estratificação do fazer tradutório encontra correspondência na estruturação do 

aparelho psíquico proposta por Freud no texto de sua “Carta 52” (1896a/1994). No texto 

de “Projeto para uma psicologia científica” (1895/1994), o autor postula que as 

excitações recebidas pelo organismo transitam pelo aparelho neuronal, dando origem a 

novas percepções no psiquismo. A intensidade e o número de repetições dessas 

percepções fariam com que o sistema ψ as guardasse, formando uma espécie de 

memória. Na “Carta 52”, Freud (1896a/1994: 136) propõe uma divisão do aparelho 

                                                            
42 A obra de Eugène Nida adquiriu grande relevância nos estudos de tradução por conta da criação de 
duas abordagens focadas, inicialmente, em seu trabalho de tradução dos textos bíblicos. Trata-se dos 
conceitos de "equivalência dinâmica" – ou “equivalência funcional” – e "equivalência formal", que 
podem ser aplicados a qualquer tradução. O conceito de "equivalência dinâmica" – ou funcional – diz 
respeito à expressão das ideias originais do texto de origem mesmo que, para isso, seja necessário 
sacrificar a literalidade. Em outras palavras, a legibilidade do texto de chegada é priorizado em 
detrimento de sua literalidade. Por sua vez, o conceito de “equivalência formal” propõe uma tentativa de 
tradução mais rente ao texto, palavra por palavra, mesmo que para isso seja necessário sacrificar recursos 
expressivos característicos da língua do texto de chegada. Em outras palavras, a primeira abordagem diz 
respeito à valorização da leitura e da transmissão do conteúdo do texto de origem; a segunda, no entanto, 
zela pela literalidade, pela fidelidade à letra do texto de origem. Para um estudo mais aprofundado, ver 
The Theory and Practice of Translation, de Eugène Nida e Charles Taber.
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psíquico em estratos. Essa divisão será mais amplamente desenvolvida alguns anos 

depois, no sétimo capítulo de “A Interpretação dos Sonhos”.

Os neurônios que dão origem às percepções são representados por W

(Wahrnehmungen). Tais percepções emergiriam no plano da consciência de forma 

desordenada, compondo um patamar atemporal, não subjetivo, anterior a toda escritura 

e a toda forma de simbolização (SAMACHER, 2011: 21). Seu ordenamento lógico 

depende das transcrições – ou traduções – que ocorrem nas camadas Wz, Ub e Vb. As 

searas da percepção e da memória são aqui consideradas mutuamente excludentes. 

Wz (Wahrnehmungszeichen) é a primeira camada desse novo ordenamento do aparelho 

psíquico e representa a “indicação da percepção”, ou seja, o primeiro registro das 

percepções. Nessa etapa, acontece uma primeira codificação de impressões do real 

(Eindrück) – como, por exemplo, sons e imagens. Em outras palavras, trata-se de sua 

primeira tradução em signos de apreensão do real. Como essa inscrição é caracterizada 

pelo estabelecimento de relações de simultaneidade, armazenando diversos “traços” ao 

mesmo tempo, a inscrição de traços mnêmicos é impossível. A falta de uma dimensão 

diacrônica impede qualquer possibilidade de ordenamento e, consequentemente, impede 

a formação de cadeias de sentido. Além disso, Wz não acessa o plano da consciência.

Uma primeira tradução dessas percepções no plano inconsciente fundaria uma segunda 

inscrição – ou seja, Ub (Unbewusstsein), também pertencente ao plano inconsciente, do 

qual também é fundadora, definindo as instâncias dentro e fora (FREUD, 1925a/1994: 

149). Ub representa lembranças conceituais que estariam organizadas de acordo com as 

relações (possivelmente causais) que estabelecemos, inaugurando as relações com o 

plano simbólico e com o imaginário. Segundo Allouch (1995: 16), a percepção 

vivenciada pelo indivíduo geraria uma sensação de prazer ou desprazer que seria 

decodificada – ou transliterada, segundo Allouch –, nesta instância em um equivalente 

simbólico. Em outras palavras, a “escrita” da sensação passa a ter um equivalente na 

“escrita simbólica”.
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Ainda segundo Allouch, essa primeira tradução – e transliteração – geraria um primeiro 

ordenamento do psiquismo como linguagem ao traduzir as percepções apreendidas em

traços mnêmicos (Erinnerungsspuren) na seara do inconsciente. A inscrição de tais 

lembranças pressupõe o encadeamento de sentidos, o que admite a existência de uma 

seleção dentre as percepções, seu encadeamento lógico e seu ordenamento espacial e 

diacrônico. Essa hierarquização é responsável pela impressão dos traços mnêmicos, 

estritamente ligada recalcamento originário que abordaremos em detalhe mais adiante.

Desse modo, a tradução surgiria como o jogo de causalidade psíquica responsável pela 

atribuição de sentidos, presidindo as formações do plano inconsciente e uma noção 

particular de memória e temporalidade a partir da qual, em função das novas 

experiências percebidas, traços mnêmicos seriam rearranjados ad aeternum em nosso 

aparelho psíquico, dando origem a um conceito dinâmico de passado.

Esse primeiro ordenamento discursivo do inconsciente é comunicado ao plano pré-

consciente por meio de uma segunda operação de tradução. Seu produto é uma terceira 

inscrição, Vb (Vorbewusstsein), cujo campo de atuação é o plano pré-consciente. Vb 

estaria ligada “às representações verbais e corresponde ao nosso ego reconhecido como 

tal” (1895b/1994: 136)43, marcada pelo estabelecimento de cadeias verbais de sentido.

As percepções codificadas e decodificadas no plano inconsciente por meio das 

inscrições anteriores seriam, nessa inscrição, traduzidas em operadores lógicos 

característicos do plano pré-consciente/consciente – as representações verbais. A 

conexão entre “representação-coisa” e “representação-palavra” nessa terceira inscrição 

permitiria a fundação da “instância da letra no inconsciente” (LACAN, 1998: 495). Nas 

palavras de Lacan (2003: 47), “o significado não tem nada a ver com os ouvidos, mas 

                                                            
43 Nas palavras de Freud, “W [Wahrnehmungen (percepções)] são os neurônios em que se originam as 
percepções, às quais a consciência se liga, mas que, nelas mesmas, não conservam nenhum traço do que 
aconteceu. Pois a consciência e a memória são mutuamente exclusivas. Wz [Wahrnehmungszeichen
(indicação da percepção)] é o primeiro registro das percepções; é praticamente incapaz de assomar à 
consciência e se dispõe conforme as associações por simultaneidade. Ub (Unbewusstsein) [inconsciência] 
é o segundo registro, disposto de acordo com outras relações (talvez causais). Os traços Ub talvez 
correspondam a lembranças conceituais; igualmente sem acesso à consciência. Vb (Vorbewusstsein) [pré-
consciência) é a terceira transcrição, ligada às representações verbais e correspondendo ao nosso ego 
reconhecido como tal. As catexias provenientes de Vb tornam-se conscientes de acordo com 
determinadas regras; essa consciência secundária do pensamento é posterior no tempo e provavelmente se 
liga à ativação alucinatória das representações verbais, de modo que os neurônios da consciência seriam 
também neurônios da percepção e, em si mesmos, destituídos de memória”. Cf. S. FREUD. Carta 52, p. 
137.
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somente com a leitura, com a leitura do que se ouve de significante. O significado não é 

aquilo que se ouve. O que se ouve é significante. O significado é efeito de significante”.

A escrita traduziria, por meio de sua imagem acústica, a relação entre “representação-

coisa” e “representação-palavra”, permitindo o acesso aos sentidos, ao significante 

primordial – ou seja, os signos de percepção. Desse modo, podemos observar que a 

estrutura do significante é determinante no que diz respeito à significação44.

Ao afirmar que “a escrita, a letra é no real, e o significante, no simbólico”, Lacan (2002: 

118) aponta que o significante só pode ser considerado como tal a partir do momento 

em que passa a estabelecer relações com o campo simbólico do sujeito – ou seja, a fazer 

parte das cadeias associativas de traços mnêmicos. O significante adquire o status de 

parte componente daquilo de que ele é signo em operações regidas pela letra, e não pelo 

som ou pelo significado. Esse processo se dá por meio da transliteração (ALLOUCH, 

1995: 21) ou da leitura do texto escrito, pois “alguma coisa está ali para ser lida, lida 

com a linguagem quando ainda não há escrita. É pela inversão dessa relação, e dessa 

relação de leitura do signo, que pode nascer em seguida a escrita” (LACAN, 2006: 101).

Em suma, as impressões recebidas do mundo exterior formam percepções em Wz, que

não armazena traços. Assim, não há uma atribuição de sentido instantânea no plano 

consciente porque as percepções não são armazenadas para que seja possível acessá-las 

a cada nova excitação. O plano consciente é o espaço do transitório, não retém dados45.

Uma percepção só retorna ao plano consciente como significante depois de se encontrar 

com o simbólico no inconsciente. Nesse sentido, se a percepção retorna à consciência 

desvinculada da palavra – e, consequentemente, de sentido –, não temos uma memória, 

mas uma alucinação. Como os campos percepção, consciente e inconsciente não se 
                                                            
44 No texto lacaniano, a estrutura do significante “[...]é [a consideração do significante e do significado 
como ordens distintas e separadas inicialmente por uma barreira resistente à significação] que tornará 
possível um estudo exato das ligações próprias ao significante e da amplitude da sua função na gênese do 
significado. [...] Ora, a estrutura do significante está, como se diz comumente da linguagem, em que ele 
seja articulado”. Cf. LACAN, A instância da letra no inconsciente ou a razão desde Freud, p. 227.231.
45Em “Esboço de psicanálise”, Freud reafirma a tese de que a percepção e a memória são instâncias 
separadas. Essa tese havia sido lançada, inicialmente, em “Projeto para uma psicologia científica”, texto 
de sua autoria em conjunto com Breuer, publicado em 1895. Vejamos: “Alguns processos se tornam 
facilmente conscientes; podem depois deixar de ser conscientes, mas podem mais uma vez tornar-se 
conscientes sem qualquer dificuldade: como as pessoas dizem, podem ser reproduzidos ou lembrados. 
Isto nos faz lembrar que a consciência é, em geral, um estado altamente fugaz. O que é consciente é 
consciente só por um momento”. Cf. S. FREUD, Esboço de psicanálise, p. 83.
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misturam em nenhum momento, para que um traço se inscreva na memória, ele deve ser 

apagado na percepção e assim sucessivamente. As traduções – ou “retranscrições”, ou 

“reinscrições” – dos traços mnêmicos acontecem nas fronteiras entre as camadas Wz, 

Ub e Vb (FREUD, 1896a/1994: 137). São essas permanentes “retranscrições” que 

caracterizam a escrita própria do aparelho psíquico46.

Segundo Derrida (1995: 294), apesar de o “Projeto para uma psicologia científica” 

apresentar as facilitações como uma rede, uma cadeia associativa em eterna 

retranscrição, é no texto da “Carta 52” que o “traço” passa a ser visto como “escrita”.

Na concepção de Garcia-Roza (2001: 198), a noção de cadeia de signos proposta em 

“Projeto para uma psicologia científica” já seria muito próxima da noção de escrita.

Contudo, é por meio do ordenamento em estratos proposto na “Carta 52” que a 

concepção do psiquismo como uma escrita complexa passa a figurar na metapsicologia 

freudiana. Cada uma dessas camadas representaria um registro dessa escrita. Além 

disso, é nesse texto que o autor começa a empregar termos desse campo semântico, 

como tradução, interpretação, signo, transcrição e inscrição.

Os traços são enviados ao plano inconsciente, onde são decodificados, ordenados e 

rearranjados em Ub para serem transformados em signos em Vb e retornarem dotados 

de sentido ao plano consciente. Essa forma por meio da qual o psiquismo reapresenta as 

impressões vividas anteriormente no mundo exterior é chamada de “representação”. As 

representações que chegam à consciência, portanto, são produtos de um circuito dessas 

traduções, que são reordenamentos e retranscrições das percepções recebidas do mundo 

externo. Como esse mecanismo opera retranscrevendo e reorganizado as percepções 

novamente sempre que um novo estímulo é inscrito, ao longo da vida de um indivíduo, 

a lembrança consciente de uma experiência vai ficando enevoada e cada vez mais 

afastada da situação que teria sido realmente vivida. De forma análoga, no processo 

tradutório, as múltiplas interferências do texto original no texto de chegada e o longo 

                                                            
46 No texto da “Carta 52”, Freud considera a hipótese de que “[...] nosso mecanismo psíquico tenha se 
formado por um processo de estratificação: o material presente sob a forma de traços mnêmicos fica 
sujeito, de tempos em tempos, a um rearranjo de acordo com as novas circunstâncias – a uma 
retranscrição. Assim, o que há de essencialmente novo na minha teoria é a tese de que a memória não se 
faz presente de uma só vez, mas se repete; de que ela é consignada em diferentes espécies de signos. Não 
faço a menor ideia de qual seja o número de tais inscrições”. Cf. S. FREUD, Carta 52, p. 138.



67

caminho da cultura original à cultura do texto de chegada – e vice-versa – provocam 

uma “deteriorização recíproca dos dois sistemas linguísticos” (LADMIRAL, 1980: 18), 

gerando um texto final que não pode ser identificado com o texto original, na língua 

original, e que também não pode ser visto como um texto original da língua de chegada, 

colocando em xeque a discussão sobre a fidelidade ao texto original que perpassa toda a 

história da teoria da tradução.

Da mesma forma como a prática da tradução só é possível desde que se admita alguma 

perda, o consciente não pode comunicar plenamente os conteúdos do inconsciente.

Tanto a tradução quanto o mecanismo psíquico responsável por nossas tentativas de 

externar, via consciência, os conteúdos inconscientes, seja no trabalho analítico ou via 

expressão artística, são marcados por deslocamentos e restos, vestígios – traços. Assim 

como o tradutor deseja transportar significados do texto original para o texto de chegada 

por meio de escolhas vocabulares, deslocamentos e demais recursos, o analista busca, 

no campo transferencial, dar conta dos conteúdos explícitos e implícitos comunicados 

pelo paciente com ou sem palavras. Tanto o analista quanto o tradutor buscam encontrar 

as palavras que vão comunicar, da melhor forma possível, o estrangeiro do texto de 

partida ao outro presente no texto de chegada.

Em “A Interpretação dos Sonhos” (1900/1994), Freud apresenta uma nova formulação 

sobre o mecanismo perceptivo. Nessa formulação, o papel do desejo na criação das 

representações psíquicas adquire grande relevância. As representações deixam de ser 

consideradas transposições equivalentes às percepções do mundo exterior para serem 

encaradas como produtos da recepção de percepções influenciadas pelas excitações 

internas advindas das pulsões. Com a atuação do desejo, a representação deixa de 

espelhar as impressões externas com fidelidade, sofrendo influência da dinâmica 

psíquica. A excitação provocada pela urgência de satisfação investe uma alta quantidade 

no traço mnêmico referente à percepção em questão com o objetivo de tentar realizar o 

desejo rapidamente47. Dessa forma, a representação atribuída à percepção é determinada 

pelo poder do desejo, não traduzindo fielmente a realidade exterior. 

                                                            
47 Nas palavras de Freud: “Um componente essencial dessa vivência de satisfação é uma percepção 
específica [...] cuja imagem mnêmica fica associada, daí por diante, ao traço mnêmico da excitação 
produzida pela necessidade. Em decorrência do vínculo assim estabelecido, na próxima vez em que essa 
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A própria noção de realidade, inclusive, é constantemente revista na obra freudiana. A 

divisão em “processo psíquico primário” e “processo psíquico secundário” marca a 

oposição entre “princípio do prazer” e “princípio de realidade” no texto do “Projeto para 

uma psicologia científica” (1895/1994). A percepção consciente é produto desse 

intrincado sistema associativo no qual a percepção é recebida, decodificada, vinculada a 

uma palavra, e constantemente reorganizada e retranscrita a cada vez que emerge à 

consciência. Em “A Interpretação dos Sonhos” (1900/1994), Freud reconhece que o 

conteúdo dos sonhos é trabalhado, praticamente, da mesma forma que as demais 

percepções48. Isso nos permite afirmar que o que chamamos de “processo secundário” 

no plano consciente corresponde à “elaboração secundária” do campo onírico. No 

entanto, no caso do sonho, o estímulo percorre o caminho reverso, avançando em 

direção ao sistema perceptual em vez de dirigir-se ao sistema motor. 

Nessa mesma obra, o autor introduz o conceito de “realidade psíquica”, que faria 

oposição ao conceito de “realidade material”. Além disso, em oposição ao professado 

pela psiquiatria e pela neurologia praticadas na segunda metade do século XIX, Freud 

afirma a importância do sonho como forma de pensamento, estabelecendo equivalências 

entre os produtos da realidade psíquica – qual sejam, sonhos, sintomas de psiconeuroses 

e, posteriormente, atos falhos, lapsos (1901/1994) e chistes (1905c/1994). A realidade 

psíquica seria fundada, essencialmente, no âmbito do inconsciente – que, por sua vez, é 

marcado pela busca da realização do desejo.  As ideias apresentadas em “Projeto para 

uma psicologia científica” são aprofundadas posteriormente em “A Interpretação dos 

Sonhos” e em diversos artigos de metapsicologia, desenvolvendo a estrutura que ficou 

                                                                                                                                                                                  
necessidade for despertada, surgirá de imediato uma moção psíquica que procurará recatexizar a imagem 
mnênica da percepção e reevocar a própria percepção, isto é, restabelecer a situação da satisfação 
original. Uma moção dessa espécie é o que chamamos de desejo; o reaparecimento da percepção é a 
realização do desejo, e o caminho mais curto para essa realização é a via que conduz diretamente da 
excitação produzida pelo desejo para uma completa catexia da percepção”. Cf. FREUD, A Interpretação 
dos Sonhos, p. 543.
48 Tal inflexão é apresentada da seguinte forma no texto freudiano: “A consideração que se segue torna 
altamente provável que a função psíquica que empreende o que descrevemos como elaboração secundária 
do conteúdo dos sonhos deva ser identificada com a atividade de nosso pensamento de vigília. Nosso 
pensamento desperto (pré-consciente) comporta-se ante qualquer material perceptivo com que se depare 
exatamente do mesmo modo que se comporta a função ora examinada em relação ao conteúdo dos 
sonhos. É próprio de nosso pensamento de vigília estabelecer ordem nesse material, nele estruturar 
relações e fazê-lo conformar-se a nossas expectativas de um todo inteligível”. Cf. FREUD, A 
Interpretação dos Sonhos, p. 483-484.
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largamente conhecida como “Primeira Tópica49”. Freud deixa de abordar o 

funcionamento psíquico sob o ponto de vista neurobiológico, substituindo as inflexões 

sobre o escoamento e a retenção de energia pela interpretação dos signos.

A tentativa de definir os conceitos de real e irreal permeia toda a obra de Freud. Em “A 

Interpretação dos Sonhos”, o autor afirma que “a realidade psíquica é uma forma 

especial de existência que não deve ser confundida com a realidade material” 

(1900/1994: 591). Tal qual nos processos tradutórios intra e interlinguísticos, a 

representação das percepções poderia ser modificada, por exemplo, por deslocamentos, 

deformações, omissões, condensações. Em “A Negativa” (1925a/1994), o autor retoma 

essa discussão e reafirma seu posicionamento ao afirmar que o “não-real, isto é, o que é 

somente imaginado [das Vorgestellte], o subjetivo, está presente somente no dentro

enquanto o real estará também presente no fora” (1925a/1994: 149). Mais adiante, no 

mesmo texto, faz menção aos mecanismos que modificam a recordação que temos de 

fatos ocorridos no mundo exterior: 

[...] devemos nos lembrar que todas as representações mentais se originaram de 
percepções e de fato elas são repetições destas últimas. Dessa forma, a própria 
existência de uma representação já é, na sua origem, uma garantia de realidade 
do representado. Assim, a oposição entre o subjetivo e o objetivo não existe 
desde o início. Ela somente se estabelece pelo fato de que o pensar possui a 
capacidade de novamente presentificar, através da reprodução no imaginar, algo 
que uma vez já foi percebido, isto é, pode-se imaginar o objeto sem que ele 
precise estar presente no mundo externo. 

O primeiro e mais imediato teste de realidade não é, então, encontrar na 
percepção real um objeto correspondente ao que foi imaginado, mas reencontrá-
lo, certificar-se de que ele ainda permanece presente. [...] a reprodução do 
percebido na forma de uma representação mental nem sempre é sua fiel 
repetição; ela pode ser modificada pela omissão de diferentes elementos ou pela 
sua condensação (1925a/1994: 148-149).

Assim como as rememorações se afastam dos fatos ditos “reais” ao longo do tempo, 

algumas das percepções recebidas não completam esse circuito convencional de retorno 

                                                            
49 Posteriormente, Freud revisita a Primeira Tópica, que divide o psiquismo em três sistemas: inconsciente 
(Ics), pré-consciente (Pcs) e consciente (Cs). A partir de estudos sobre a psicose, o autor fornece uma 
nova concepção de ordenamento psíquico em “Além do princípio do prazer” (FREUD, 1920). Essa nova 
noção, que ficou conhecida como Segunda Tópica, propõe o aparelho psíquico como um conjunto de 
elementos (Id, Ego e Superego) que, apesar de apresentarem cada um suas funções específicas, são 
indissociáveis e interagem e influenciam-se reciprocamente. A obra “O ego e o id” (1923) cristaliza tal 
concepção.
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à consciência, permanecendo recalcadas no inconsciente. No campo psíquico, cada 

excitação proveniente no mundo exterior produziria uma percepção que, graças ao 

movimento de diferenciação produzido entre Wz, Ub e Vb, deixaria cadeias associativas 

de vestígios ou “traços”– Spuren. O conceito de “traço” é mencionado em “Projeto para 

uma psicologia científica” (1895: 194) e é aprofundado em “Uma nota sobre o bloco 

mágico” (1925b). Nesse texto, Freud utiliza o bloco mágico como metáfora do 

funcionamento do aparelho psíquico: como é conhecido, escreve-se em uma prancha de 

cera sob uma fina folha transparente. Ao se levantar a folha, o conteúdo escrito 

desaparece, deixando, contudo, marcas na prancha de cera. A superfície da folha fica 

livre para receber novas inscrições, mas as marcas ficam retidas permanentemente na 

prancha de cera da mesma forma que as percepções são apagadas do plano consciente e 

seus traços atravessam o pré-consciente até se fixarem no inconsciente, onde vão 

adquirindo novos contornos conforme novas inscrições são inseridas. Nesse sentido, o 

“sistema de lembrar” favoreceria a memória de longo prazo em detrimento da memória 

de curto prazo (WEINRICH, 2001: 186). As marcas retidas de forma permanente na 

prancha de cera serviriam como analogia com o inconsciente, que seria uma espécie de 

camada latente cujo conteúdo seria composto pelo acúmulo de traços mnêmicos. Esse 

conjunto de traços somente acessaria o consciente quando “empurrado pelo psicanalista 

para uma determinada iluminação” (WEINRICH, 2001: 187). 

A memória seria composta por vestígios de percepções de fatos concretos, ou seja, de 

um conteúdo “ex-sabido que foi esquecido, mas que nem por isso desapareceu do 

mundo” (WEINRICH, 2001: 188). Dotados de caráter patogênico, tais conteúdos 

permaneceriam atuantes no plano inconsciente, sendo responsáveis pela produção das 

mazelas da alma, que levariam o sujeito a repetir seus sintomas incessantemente ao 

longo da vida caso não tivesse a oportunidade de submeter-se a um tratamento 

psicanalítico com vistas a traduzir os conteúdos esquecidos – e recalcados no 

inconsciente – novamente para o plano consciente com vistas a alcançar uma elaboração 

que propicie a resolução ou, ao menos, uma atenuação para o problema original que 

havia sido “esquecido” (WEINRICH, 2001: 190). Segundo Harald Weinrich em “Lete: 

arte e crítica do esquecimento” (2001: 190), a teoria freudiana sobre a memória marca o 

fim da inocência do esquecimento. Não haveria aleatoriedade na escolha dos conteúdos 

por nós esquecidos e, consequentemente, retidos no inconsciente; tal seleção seria 
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regida pelo princípio do prazer, que se teria a incumbência de manter soterrados nos 

porões do inconsciente todo conteúdo desprazeroso. 

Os traços mnêmicos retidos no inconsciente seriam reconfigurados de acordo com cada 

nova situação que fosse sendo formada50 e seriam também organizados sequencialmente 

na memória51, que se organizaria em, pelo menos, três camadas, representadas por Wz, 

Ub e Vb no esquema exposto na “Carta 52”. Os processos de inscrição e tradução das 

percepções em cada uma das três camadas aconteceriam em todos os indivíduos, exceto 

nos psicóticos, que não contariam com a inscrição ocorrida em Ub (Unbewusstsein). 

Seu psiquismo operaria um processo tradutório que transportaria as percepções 

recebidas em Wz (Wahrnehmungszeichen) diretamente para Vb (Vorbewusstsein) por 

meio da transliteração, que seria uma transferência sem alguma interpretação, caractere 

por caractere, de uma escritura a outra (COHEN apud ALLOUCH, 1982: 79). Segundo 

Samacher (2011: 30), o psicótico não teria acesso à linguagem metafórica, 

transliterando os signos de percepção apreendidos na camada Wz no plano alucinatório 

por meio de percepções sensoriais (visuais, sonoras, etc.) e no plano da linguagem por 

meio de signos não verbais, como, por exemplo, no caso de produções artísticas. Desse 

modo, as percepções apreendidas pelo psicótico em Wz seriam transliteradas 

diretamente na camada Vb.

Como não haveria acesso ao significante primordial por conta da não realização da 

inscrição que deveria ocorrer em Ub, o psicótico transliteraria as percepções no plano 

consciente pelo eixo metonímico, sempre calcado na esfera do real. É desse modo que 

seu psiquismo acessa o significante. Ainda segundo Samacher (2011: 30), essa operação 

tornaria possível reconhecermos a existência de um processo tradutório, via 

transliteração, que se realiza antes mesmo da inscrição dos traços mnêmicos no 

inconsciente – tanto em campo verbal como em não verbal. Vale destacar que a mesma 

operação também seria possível em um indivíduo neurótico, que contaria, em seu 

                                                            
50 “Cada transcrição subsequente inibe a anterior e lhe retira o processo de excitação. Quando falta uma 
transcrição subsequente, a excitação é manejada segundo as leis psicológicas vigentes no período anterior 
e consoante as vias abertas nessa época” (1896a: 137).
51 “Gostaria de acentuar o fato de que os sucessivos registros representam a realização psíquica de épocas 
sucessivas da vida. Na fronteira entre essas épocas deve ocorrer uma tradução do material psíquico” 
(1896a: 137).
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psiquismo, com a realização de todas as traduções operadas entre os estratos psíquicos 

conforme proposto por Freud em sua “Carta 52”.

1.4. O território estrangeiro

O entendimento da noção de tradução como transferência permite considerar as 

experiências e as reflexões do tradutor. Segundo Berman (2002: 306), a tradução é o 

espaço, tão fecundo quanto perigoso, do embate entre fusão, diferenciação, anexação, 

acolhimento, adequação e inadequação. Condensação, deslocamento, seleção vocabular 

e todas as outras escolhas envolvidas no ato de traduzir concederiam a ele o estatuto de 

ato poético, criador, fundado mais na confusão – e profusão – das línguas e suas 

particularidades que no estabelecimento de suas fronteiras. A tradução pode-se abrir por 

meio da reflexão e da experiência, e delas se apoderar, aproximando-se da interpretação, 

da compreensão e do filosofar (BERMAN, 1999: 20). Essa atitude reflexiva permitiria 

ao tradutor legitimar suas escolhas e reforçaria seu caráter interdisciplinar, posicionando 

o fazer tradutório como campo de interseção onde se cruzam diversas ciências e onde é 

possível pensar questões como excesso, resto e assimetria na equivalência entre 

significados. Reflexão e experiência caracterizariam a tradução como ciência subjetiva 

que não admitiria a existência de uma teoria geral única, mas que incitaria a reflexão 

sobre seus diversos modus faciendi (BERMAN, 1999: 24).

O reconhecimento e o recebimento do estrangeiro, do “outro” enquanto “Outro” no 

texto de chegada seria a comprovação da tradução como ato ético. Nesse sentido, 

segundo Berman, quando falamos em tradução, é fundamental ser parcimonioso no que 

concerne a sua nuance “ir além do sentido” e zelar pela tradução restrita, na qual a 

tradução propriamente dita efetivamente aconteceria, uma vez que se caracteriza por 

“acolher o Outro, o Estrangeiro, em vez de rejeitá-lo ou de tentar dominá-lo” 

(BERMAN, 1999: 68). Como o objetivo ético do traduzir seria o acolhimento do 

estrangeiro em sua materialidade, abrindo, revelando, manifestando “o Estrangeiro 

enquanto Estrangeiro ao seu próprio espaço de língua” (BERMAN, 1999: 69), esse 
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autor destaca que essa materialidade, essa corporeidade do estrangeiro estaria ligada ao 

que também é material no texto a ser traduzido – a letra. Nesse sentido, a abordagem 

bermaniana da questão da escrita encontra consonância com o proposto por Lacan em 

“A instância da letra no inconsciente ou a razão desde Freud”, no qual o autor estimula 

o leitor a se indagar “como, sem a letra, o espírito viveria” (LACAN, 1998: 513). Para 

corroborar sua teoria de que a materialidade da letra escrita seria a via de acesso ao 

significante, o autor serve-se de “A Interpretação dos Sonhos”, de Freud (1900/1994), 

texto no qual a metodologia de interpretação de conteúdos oníricos empreendida pelo 

pai da psicanálise seria centrada na “letra do discurso, em sua textura, seus empregos e 

sua imanência na matéria em causa” (LACAN, 1998: 513).

De acordo com a leitura de Lacan, Freud propõe que o sonho seria a escrita do 

inconsciente e estaria configurado como um rébus, ou seja, uma espécie de enigma 

figurado que busca representar palavras ou frases por meio de números, imagens ou 

sinais cuja leitura fonética de seus nomes produza sons muito similares aos da 

mensagem que se deseja comunicar. Nesse sentido, o sonho também poderia ser 

encarado como o que Lacan nomeia como “a letra do discurso”, e a interpretação dessa 

letra – ou seja, desse rébus – estaria diretamente relacionada à capacidade de entendê-lo 

ao pé da letra, o que reafirma a ligação entre a capacidade de articulação e análise do 

significante do discurso e uma “estrutura literante” (LACAN, 1998: 514). Ainda nesse 

sentido, Berman ratifica a prevalência da tradução restrita ao reafirmar fidelidade e 

exatidão como aspectos inerentes à “literalidade carnal” do texto, uma vez que seria 

discutível – e até mesmo contraditório – propor fidelidade ao “espírito” de um texto 

(BERMAN, 1999: 70-71).

O conceito de estrangeiro é crucial para a psicanálise, uma vez que o confronto com o 

outro leva o indivíduo a se colocar em questão – afinal, segundo Lacan, “[...] a uma 

nova verdade não podemos contentar-nos em dar lugar, porque é de assumir nosso lugar 

nela que se trata. Ela exige que nos mexamos. Não se pode atingi-la por uma simples 

habituação” (LACAN, 1998: 525). Ainda nas palavras de Lacan,

Qual é, pois, esse outro a quem sou mais apegado do que a mim, já que, no seio 
mais consentido da minha identidade comigo mesmo, é ele que me agita?
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Sua presença só pode ser compreendida num grau secundário de alteridade, já 
que o situa, a ele mesmo, numa posição de mediação em relação a meu próprio 
desdobramento de mim comigo mesmo como também com o semelhante.

Se eu disse que o inconsciente é o discurso do Outro com maiúscula, foi pra 
apontar o para-além em que se ata o reconhecimento do desejo ao desejo de 
reconhecimento (1998: 529).

Em outras palavras, o sujeito encontraria seu lugar nessa nova verdade por meio de uma 

operação de transferência com o Outro, que exerceria o papel de mediador entre sua 

relação com o próprio desejo no plano inconsciente – ou seja, “meu próprio 

desdobramento de mim comigo mesmo” – e o contato com o que lhe é exterior, 

incluindo as interdições e o estranhamento daí decorrentes. Mais que o embate entre a 

rejeição e o acolhimento, em seu “próprio”, da estranheza causada pelo estrangeiro, 

confrontá-lo faria com que o indivíduo deixasse a zona de conforto que é ocupar a 

posição de “próprio”, de parte de um todo homogêneo, para aventar a possibilidade de 

reconhecer a si mesmo como um “outro”. Para Julia Kristeva (1994: 10), o estrangeiro 

“começa quando surge a consciência de minha diferença e termina quando nos 

reconhecemos todos estrangeiros, rebeldes aos vínculos e às comunidades”. Tanto a 

noção de estrangeiro quanto o estranhamento por ele despertado seriam dotados de uma 

mobilidade territorial perene, que não permitiria delimitá-los em um conceito estável, 

fixo, mas apenas “tocá-la, roçá-la, sem lhe dar estrutura definitiva” (KRISTEVA, 1994: 

10). Essa mobilidade interna dotaria tal noção de um caráter multifacetado e cambiante, 

trazendo em seu bojo características como a fascinação, o estranhamento, a dúvida, o 

ódio, o sentimento de pertencimento e a repulsa52.

Embora a questão do estrangeiro seja, a priori, uma questão que nasce da mirada do 

coletivo, Julia Kristeva aprofunda sua reflexão teórica considerando sua atuação no 

                                                            
52 Julia Kristeva define o estrangeiro da seguinte forma: “Estrangeiro: raiva estrangulada no fundo de 
minha garganta, anjo negro turvando a transparência, traço opaco, insondável. Símbolo do ódio e do 
outro, o estrangeiro não é nem a vítima romântica de nossa preguiça habitual, nem o intruso responsável 
por todos os males da cidade. Nem a revelação a caminho, nem o adversário imediato a ser eliminado 
para pacificar o grupo. Estranhamente, o estrangeiro habita em nós: ele é a face oculta da nossa 
identidade, o espaço que arruína a nossa morada, o tempo em que se afundam o entendimento e a 
simpatia. Por reconhecê-lo em nós, poupamo-nos de ter que detestá-lo em si mesmo. Sintoma que torna 
o“nós” precisamente problemático, talvez impossível, o estrangeiro começa quando surge a consciência 
de minha diferença e termina quando nos reconhecemos todos estrangeiros, rebeldes aos vínculos e às 
comunidades”.  Cf. J. KRISTEVA, Estrangeiros para nós mesmos, p. 9.
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âmbito particular, abordando o amadurecimento da forma como cada sujeito se 

relaciona com a aceitação das diferentes formas de alteridade a partir da constatação de 

que “estranhamente, o estrangeiro habita em nós” (KRISTEVA, 1994: 10). Segundo a 

autora, as questões universais – sociais e políticas – protagonizadas pela repulsa ao 

estrangeiro e os conflitos dela decorrentes encontrariam solução no âmbito particular, 

pela subversão do individualismo característico da modernidade53.

Se cada indivíduo, por meio de um trabalho psicanalítico de introspecção, entrasse em 

contato – e reconhecesse – a estranheza que é inerente a cada um de nós, ele se 

habilitaria a aceitar o estrangeiro e a estranheza presentes no outro, possibilitando “não 

mais a acolhida do estrangeiro no interior de um sistema que o anula, mas a coabitação 

desses estrangeiros que todos nós reconhecemos ser” (KRISTEVA, 1994: 10). Em 

outras palavras, o indivíduo deixaria de buscar dominar e incorporar o estrangeiro ao 

próprio, ao que se supõe regular e homogêneo, anulando, dessa forma, sua diferença, 

para passar a reconhecer o estrangeiro como universalidade, e não mais como exceção à 

regra, uma vez que o ser estrangeiro existe dentro de cada um de nós e somente a partir 

dessa aceitação nos é possível tentar estabelecer uma convivência com os outros 

(KRISTEVA, 1994: 177). Segundo Pierre Fédida (1996: 90), o contato do indivíduo 

com o corpo morto de uma pessoa que lhe seja próxima também seria uma forma de 

despertar a consciência para o “o estrangeiro nele mesmo” – nesse caso, a possibilidade 

da morte, esse mistério insondável que promove uma clivagem do que é “próprio” ao 

conhecimento humano – o decurso da vida.

A partir da fundação da noção de inconsciente desenvolvida por Freud, o estrangeiro 

deixaria de ser somente um outro externo, seja ele um pessoa, um país ou uma raça. A 

partir de então, a alteridade evocada pela figura do estrangeiro – e a estranheza por ele 

despertada – passa a poder ser reconhecida em nós tanto de forma biológica como 

simbólica. Desse modo, o indivíduo pode defrontar-se tanto com o estrangeiro presente 

                                                            
53 Nas palavras da autora, “Ora, se o nacionalismo se opõe às tendências universalistas (sejam elas 
religiosas ou racionalistas), dispondo-se a segregar e mesmo a perseguir o estrangeiro, nem por isso 
chega, por outras vias, ao individualismo particularista e intransigente do homem moderno. Mas talvez 
seja a partir da subversão desse individualismo moderno, a partir do momento em que o cidadão-
indivíduo cessa de se considerar unido e glorioso para descobrir as suas incoerências e os seus abismos, 
em suma, as suas “estranhezas”, que a questão volta a se colocar [...]”. Cf. J. KRISTEVA, Estrangeiros 
para nós mesmos, p. 10.
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na realidade exterior a ele quanto com a alteridade presente em seu “território 

estrangeiro interno” (FREUD, 1933/1944: 34), que lhe permitiria reconhecer o 

estrangeiro, inicialmente exterior, como “parte integrante do mesmo” (KRISTEVA, 

1994: 190).

O inconsciente e suas formações podem ser considerados elementos estrangeiros ao 

indivíduo regulado pelo ordenamento lógico da consciência, afinal, segundo Julia 

Kristeva (1994: 191), estamos falando do “feixe estranho de pulsão e de linguagem, de 

natureza e de símbolo que é o inconsciente, sempre já formado pelo outro”. Nesse 

sentido, a presença de tais elementos estrangeiros – ou seja, do outro – provoca no 

indivíduo a sensação de portar algo de não conforme ao que lhe é próprio, de portar algo 

não dominado, não dominável e, ao mesmo tempo, ligeiramente familiar – o que Freud 

nomeou como unheimlich. Ainda segundo essa autora, o desconforto que caracteriza a 

convivência com o outro se deveria ao fato de que a dinâmica da relação com o 

estrangeiro desarticula o mecanismo da transferência, que seria a “dinâmica maior da 

alteridade, do amor/ódio pelo outro, da estranheza constitutiva de nosso psiquismo” 

(KRISTEVA, 1994: 191). Dessa forma, o confronto com o estrangeiro, hostil por 

natureza, posiciona o indivíduo diante da “ameaça de despossessão do eu próprio e sua 

transformação em estrangeiro” (FÉDIDA, 1996: 55) e, com isso, levando-o a 

reconhecer e reconciliar-se com a própria alteridade e a estranheza dela decorrente.

A tensão da sensação de portar algo não dominável que, ao mesmo tempo, é 

ligeiramente familiar seria característica dos limites do intraduzível, do indecifrável. Na 

esperança de torná-lo cognoscível, o tradutor também vivencia o embate entre o que lhe 

é próprio e o que lhe é estrangeiro lidando, em seu ofício, com diferentes idiomas e seus 

universos culturais. Em outras palavras, o tradutor vive a condição do unheimlich

freudiano também quando se depara com a possibilidade e a impossibilidade, 

simultâneas, de se dissociar letra e significado. De forma análoga ao que acontece no 

fazer tradutório, todo sujeito busca traduzir o elemento estrangeiro por meio de recursos 

como, por exemplo, o tratamento psicanalítico, a expressão artística ou o próprio 

processo de aquisição da linguagem. Assim como o indivíduo busca percorrer a 

urdidura do psiquismo pelo sentido reverso com vistas a decifrar – e, portanto, acessar –
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o território estrangeiro interno, o processo tradutório também envolve o desejo de 

acessar o conteúdo latente do texto original para torná-lo manifesto no texto de chegada 

valendo-se, para isso, da disponibilidade para vencer resistências e descortinar novas 

possibilidades tradutórias e linguísticas por meio de desconstruções e ressignificações, 

acolhendo os sentidos do texto original no seio da língua de chegada.

Para Berman, o que garantiria um resultado ético seria a consciência do tradutor a 

respeito de sua prática, uma vez que “a tradução só pode ser uma passagem pelo 

estrangeiro formador se ela não for uma simples aclimatação/anexação deste” 

(BERMAN, 1999: 79). Seu trabalho deve compreender sempre uma análise cuidadosa 

do texto de partida com vistas a fundamentar as escolhas que serão feitas quando da 

transposição para a língua de chegada, permitindo a maior fidelidade possível às 

especificidades do original e o respeito ao que nele existe de estrangeiro. Segundo o 

autor, na Alemanha romântica e clássica do século XIX, o ato de traduzir seria um dos 

pilares fundamentais da formação da cultura, uma vez que a constituição de uma cultura 

nacional somente seria possível se houvesse uma passagem pelo estrangeiro. Nesse 

sentido, o ato de traduzir passa a espelhar, no campo do discurso, o movimento psíquico 

circular entre o próprio, o estrangeiro e o retorno ao próprio.

Ainda segundo Berman, o poeta alemão vai subverter esse movimento característico da 

“Bildung” opondo os movimentos simultâneos de “aprendizagem do próprio” e “prova 

do estrangeiro”, conferindo à obra o estatuto de local de “combate entre duas dimensões 

fundamentais” – que, segundo suas considerações sobre os estatutos antagônicos da arte 

grega e da arte ocidental, seriam o entusiasmo excêntrico e a sobriedade. À tradução 

caberia o papel de fator reativador desse combate, “mas em sentido contrário, já que o 

ato de traduzir consiste em acentuar o princípio ou elemento que o original ocultou” 

(BERMAN, 1999: 81). Uma vez que provocaria transformações em alguns aspectos da 

obra, a tradução poderia ser considerada uma violência.

A tarefa do tradutor é impulsionada, sobretudo, pelo desejo de confrontar a 

impossibilidade da tradução, que envolve perda e prazer. Apesar de a impossibilidade 

de uma equivalência perfeita ser uma realidade, a ilusão de transpor essa barreira é o 
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que impulsiona seu trabalho e o investe de prazer. O ponto comum entre perda e prazer 

é o “traço”, o “vestígio” que flerta com o intraduzível.  Assim como o tradutor defronta-

se com sua língua materna e com o estrangeiro presente na língua do outro, o indivíduo 

tem na consciência sua língua materna e na ausência constitutiva – das Ding54 – o 

elemento estrangeiro, indizível, indecifrável. Tanto quanto o processo de análise, o 

processo tradutório denuncia o eterno conflito entre o próprio e o outro.

1.5. O conflito entre o próprio e o outro – a experiência de satisfação

Em “A experiência de satisfação”, nona seção do “Projeto para uma psicologia 

científica”, Freud destaca que o ser humano, quando nasce, é extremamente prematuro e 

impotente se comparado aos filhotes de outros animais. Devido a sua incapacidade de 

dar conta de suas necessidades básicas e proteger-se de estímulos externos, o bebê 

humano inaugura uma relação de dependência de ajuda alheia (FREUD, 1895/1994: 

186). Esse desamparo inicial é a força motriz para o início de uma subjetivação. Quando 

o bebê manifesta uma descarga causada por uma necessidade endógena, ele atrai para si 

a atenção de outra pessoa, que realiza a ação necessária para que cesse a excitação que o 

incomoda.

No próprio texto de “Projeto para uma psicologia científica”, Freud fornece o exemplo 

de um bebê com fome. A excitação causada pela fome – que é uma necessidade 

endógena – vai conduzi-lo ao choro, que, por sua vez, atrairá o auxílio de um ser 

humano capaz. Se, neste caso, o adulto capaz for sua mãe, ela lhe oferecerá o alimento. 

O bebê – em um movimento reflexo – fará os movimentos de sucção necessários para 

que o leite seja expelido e sua fome será saciada. Essa sucessão de eventos – sensação 

de fome, choro, aleitamento materno, saciedade da fome – que resulta na cessação da 
                                                            
54 Segundo Lacan, “das Ding” pode ser definido como o “Outro absoluto do sujeito”, ou seja, como 
objeto que, por ser estranho, foi isolado pelo sujeito em uma instância exterior à representação – e, 
consequentemente, não é regido pelo princípio do prazer. Nas palavras do autor, “Ding como Fremde, 
estranho e podendo mesmo ser hostil num dado momento, em todo caso como o primeiro exterior, é em 
torno do que se orienta todo o encaminhamento do sujeito”. Desse modo, constitui-se como uma espécie 
de “presença ausente”, que não é representável, mas é aquilo em torno de que todas as representações se
estruturam. Cf. J. LACAN, O seminário 7 – a ética da psicanálise, p. 69. 149.
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excitação é chamada por Freud de “experiência da satisfação” (1895/1994: 186) e 

desencadeia três ações no sistema ψ: (1) cessação o desprazer causado pela ocupação do 

núcleo dos neurônios; (2) formação de uma representação do objeto externo que a 

percepção reconheceu no momento da experiência de satisfação; (3) formação de uma 

representação do movimento reflexo. Como as duas representações são formadas 

simultaneamente à ocupação dos neurônios nucleares ψ pela quantidade, uma 

facilitação55 é gerada. Com isso, forma-se a primeira cadeia associativa. Dessa forma, 

uma próxima excitação tenderá a seguir o caminho já marcado pela facilitação e ocupar 

a representação do objeto no neurônio ψ periférico. Essa tendência a ocupar a 

representação gera o que Freud nomeou como “desejo56”.

Em outras palavras, quando surge uma nova demanda – ou “estado de urgência ou 

desejo” – depois dessa primeira experiência de satisfação, o bebê tenta recuperar a 

experiência anterior reinvestindo a imagem mnêmica do objeto que lhe trouxe a 

satisfação por meio da associação por simultaneidade, que produzirá uma lembrança da 

imagem do objeto desejado57. O que acontece é um processo de facilitação entre as 

imagens mnêmicas e os neurônios investidos no estado de urgência ou desejo, ou seja, o 

desejo do bebê vai tentar produzir para sua percepção uma imagem que ative novamente 

                                                            
55 Nas palavras de Freud, “[...] os neurônios ψ são influenciados [pela passagem da quantidade] no 
sentido da facilitação. Precisamos apenas supor que a facilitação restante após a passagem da Q consiste, 
não na supressão de toda e qualquer resistência, mas em sua redução a um mínimo remanescente 
necessário. Durante a passagem da Q, a resistência fica suspensa; depois ela se restabelece, mas em vários 
níveis, em proporção à Q que passou por ela, de maneira que, na vez seguinte, uma Q menor já 
conseguirá passar, e assim por diante. Quando se estabelece a facilitação mais completa, ainda resta uma 
certa resistência, que é igual para todas as barreiras de contacto e que também requer o aumento das Qs 
até um determinado limiar antes de permitir sua passagem. Essa resistência seria uma constante. Por 
conseguinte, o fato de que as Qs endógenas atuam por soma apenas significa que essas Qs são 
constituídas de parcelas de excitação mínimas, menores que a constante. A via endógena de condução 
está, portanto, e apesar disso, completamente facilitada”. Cf. FREUD, Projeto para uma psicologia 
científica, p. 186.
56 Ainda segundo o texto freudiano, “no momento em que a via de condução é reajustada, nenhum limite 
adicional é fixado para essa soma. Aqui, ψ está à mercê de Q, e é assim que surge no interior do sistema o 
impulso que sustenta toda a atividade psíquica. Conhecemos essa força como vontade – o derivado das 
pulsões”. Cf. FREUD, Projeto para uma psicologia científica, p. 186.
57 No texto freudiano: “Assim, como resultado da experiência da satisfação, há uma facilitação entre duas 
imagens mnêmicas e os neurônios nucleares que ficam catexizados em estado de urgência. Junto com a 
descarga de satisfação, não resta dúvida de que a Q se esvai também das imagens mnêmicas. Ora, com o 
reaparecimento do estado de urgência ou de desejo, a catexia também passa para as duas lembranças, 
reativando-as. É provável que a imagem mnêmica do objeto será a primeira a ser afetada pela ativação do 
desejo. Não tenho dúvida de que na primeira instância essa ativação do desejo produz algo idêntico a uma 
percepção – a saber, uma alucinação”. Cf. FREUD, Projeto para uma psicologia científica, p. 187.
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a imagem do objeto produtor da satisfação sem que, no entanto, esse objeto esteja 

realmente presente – trata-se, nas palavras de Freud, de uma “alucinação”. 

Retomando o exemplo, quando o bebê novamente sentir fome, a representação dessa 

urgência vai trazer à tona os eventos associados ao episódio da satisfação originária.

Essa imagem vai provocar o movimento reflexo – que seria, neste caso, a sucção – que, 

não sendo atendido, intensifica a sensação de desprazer, de frustração. Para defender-se 

da excitação, o bebê, que ainda não distingue o mundo material do mundo imaginário, 

cria uma alucinação, inaugurando, dessa forma, os processos de sua realidade 

psíquica58. A alucinação nega a ausência inscrita no plano material e tenta contorná-la 

criando a imagem do objeto desejado – fugindo, portanto, da sensação de desprazer. A 

busca por reviver a satisfação originária dá origem às construções alucinatórias, que têm 

por objetivo reconstruir as experiências que o campo psíquico deseja reviver. Vejamos:

O estado do desejo resulta numa atração positiva para o objeto desejado, ou 
mais precisamente, por sua imagem mnêmica; a experiência da dor leva à 
repulsa, à aversão por manter catexizada a imagem mnêmica da dor leva à 
repulsa, à aversão por manter catexizada a imagem mnêmica hostil. Eis aqui a 
atração de desejo primária e a defesa [repúdio] primária (1895/1994: 188).

Freud introduz aqui os conceitos de “atração de desejo primária” e a “defesa primária”, 

segundo os quais, além da necessidade de reinvestir a imagem mnêmica de satisfação, o 

psiquismo também busca resistir a imagens hostis, defendendo-se do desprazer59. A 

defesa primária, chamada por Freud de “primeira regra biológica”, é composta de 

inibições que bloqueiam a quantidade e permitem que a sensação consciente de 

desprazer em ω seja evitada. Essa inibição nada mais é que a tendência a não mais 

                                                            
58 Com a atuação da alucinação na busca de proporcionar o reencontro da “experiência da satisfação”, 
Freud inscreve definitivamente a realidade psíquica na base do desejo, temática que será aprofundada em 
1900, em “A Interpretação dos Sonhos”. A grande preocupação em distinguir o que pertence ao campo 
material e o que pertence à seara do mundo interior é retomada ao longo de toda a obra de Freud, como 
em “A Interpretação dos Sonhos” (1900), “Formulações sobre os dois princípios do funcionamento 
mental” (1911), “Suplemento metapsicológico à teoria dos sonhos” (1916a), “A perda da realidade na 
neurose e na psicose” (1924a), “Neurose e Psicose” (1924b), “A negativa” (1925a), “O fetichismo” 
(1927) e “Construções em análise” (1937b).
59 Segundo Freud, “ψ precisa de uma indicação que atraia sua atenção para a recatexização de uma 
imagem mnêmica hostil e que lhe permita evitar, por meio de catexias colaterais, a conseqüente liberação 
de desprazer. Se ψ conseguir efetuar essa inibição a tempo, a liberação de desprazer e ao mesmo tempo as 
defesas serão mínimas; caso contrário, ocorrerá um desprazer imenso e uma defesa primária excessiva”. 
Cf. FREUD, Projeto para uma psicologia científica, p. 190.
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ativar as representações que causam desprazer. A sensação de desprazer experimentada 

nessas representações condicionaria o ego a não voltar a ativá-las. Essa noção está 

relacionada à teoria do recalcamento, que abordaremos mais adiante. No exemplo do 

bebê, o mecanismo de defesa primária levaria o ego a não mais ativar as representações 

dos movimentos que conduziram à satisfação tão intensamente, diminuindo a carga de 

desprazer. Como podemos inferir, a atração de desejo primária diz respeito à busca do 

atendimento do desejo, gerando uma experiência de satisfação.

As percepções qualitativas deixariam de ser fornecidas quando o objeto de satisfação 

não estivesse presente no mundo material e passariam a ser ativadas apenas quando tal 

objeto estivesse disponível e fosse possível executar as ações que culminariam na 

satisfação real da excitação. A possibilidade de diferenciar uma recordação de uma 

percepção caracteriza a atuação do “princípio de realidade60” (1895/1994: 191). O 

processo inibido pela “primeira regra biológica” é chamado de “processo psíquico 

primário61”. O que vem substituí-lo é o “processo psíquico secundário”, que representa 

uma versão atenuada do processo primário e só é possível “mediante uma boa catexia 

do ego” (FREUD, 1895/1994: 192).

Quando o processo primário é inibido, ocorre também uma retenção de quantidade no 

ego que desencadeia processos associativos que dão acesso à satisfação. A partir dessa 

retenção de quantidade, os neurônios nucleares ψ realizam um investimento menor da 

representação do desejo, o que faz com que a experiência de satisfação seja apenas 

parcialmente ativada – ou seja, em vez de “revivida”, a experiência retorna como o que 
                                                            
60 Nas palavras de Freud: “Quando o objeto desejado é abundantemente catexizado, a ponto de ser 
ativado de maneira alucinatória, também se produz a mesma indicação de descarga ou de realidade que no 
caso da percepção externa. [...] Mas quando a catexia do desejo ocorre sujeita a uma inibição, como pode 
acontecer quando existe um ego catexizado, pode ser imaginada uma instância quantitativa em que a 
catexia de desejo, não sendo suficientemente intensa, não produza nenhuma indicação de qualidade, ao 
passo que a percepção externa seria capaz de produzi-la. Nessa instância, portanto, o critério manteria seu 
valor. Porque a diferença consiste em que a indicação de qualidade, quando proveniente do exterior, 
aparece sempre, seja qual for a intensidade da catexia, ao passo que, quando proveniente de ψ, ela só se 
manifesta em presença de intensidades elevadas. É, por conseguinte, a inibição pelo ego que possibilita 
um critério de diferenciação entre a percepção e a lembrança. A experiência biológica ensinará, então, a 
não iniciar a descarga antes da chegada da indicação da realidade e, tendo essa finalidade em vista, a não 
levar a catexia das lembranças desejadas além de certa quantidade”. Cf. FREUD, Projeto para uma 
psicologia científica, p. 191.
61 De acordo com o texto freudiano, “A catexia de desejo, levada ao ponto de alucinação, [e] a completa 
produção do desprazer, que envolve o dispêndio total da defesa, são por nós designadas como processos 
psíquicos primários”. Cf. FREUD, Projeto para uma psicologia científica, p. 192.



82

chamamos de “lembrança”. A imagem mnêmica rememorada é automaticamente 

comparada à representação que a percepção vivenciada no momento produz. Nosso 

psiquismo inicia aí o que chamamos de “pensamento”. Por meio do pensamento, há a 

intervenção do mecanismo que Freud convencionou chamar de “juízo”: a tentativa de 

identificar a imagem mnêmica à coisa que está sendo alvo da percepção para 

desencadear a ação a ela específica que conduzirá à satisfação do desejo – ou seja, à 

descarga de quantidade via eliminação motora62. Essa identificação nunca é completa.

Cada nova percepção não reconhecida pelo psiquismo anteriormente é assimilada e 

percorre o mesmo caminho de busca da satisfação.

A substituição do processo primário pelo secundário se completa quando o pensamento 

deixar de realizar esse processo para se dedicar ao reconhecimento da coisa desejada 

sem que isso implique uma descarga de quantidade via eliminação motora. Ou seja, o 

processo secundário envolve o campo do pensamento, no qual atua a linguagem, que 

permite que a experiência de satisfação venha ao plano da consciência – isto é, seja 

relembrada – sem que isso envolva a realização de uma ação. Dessa forma, as 

associações linguísticas desvinculam pensamento de ação, possibilitando que o 

pensamento venha à tona mesmo em momentos em que não haja, de fato, necessidade 

ou desejo da coisa em questão. O processo secundário é o espaço do vínculo entre 

“representação-coisa” e “representação-palavra”.

Em outras palavras, um processo primário se caracteriza pelo trânsito livre de 

quantidade pelos neurônios e baseia-se no movimento reflexo, objetivando a descarga 

de quantidade. Para que possamos sobreviver psiquicamente, o processo primário deve 

ser substituído pelo processo secundário, que represaria parte da quantidade no núcleo 

dos neurônios, ativando a excitação livre e garantindo que seja mantida uma quantidade 

mínima para que o ego satisfaça suas necessidades básicas e evite o desprazer63. Os 

processos secundários são mecanismos do plano consciente – linguagem, estado de 

                                                            
62 Segundo o proposto por Freud no texto, “[...] a coincidência entre essas duas catexias se converte num 
sinal biológico para pôr fim à atividade do pensamento e permitir que se inicie a descarga”. Cf. FREUD, 
Projeto para uma psicologia científica, p. 192.
63 Em suma, a substituição do processo primário pelo processo secundário reafirma a substituição do 
princípio da inércia pelo princípio da constância.
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vigília, raciocínio. Os processos inconscientes, como sonhos, sintomas e atos falhos, 

estão inscritos nos processos psíquicos primários.

Assim como a análise busca decifrar conteúdos soterrados no inconsciente que, na 

maioria das vezes, não são acessados – e sequer percebidos – pelo sujeito que não se 

submete a um tratamento psicanalítico, o tradutor, em seu ofício, é capaz de acessar 

particularidades em uma obra que não seriam percebidas por um leitor cujo olhar não 

estivesse comprometido com o fazer tradutório e as habilidades que tal atividade 

demanda. Segundo George Steiner em “Depois de Babel”,

O poeta traz sua língua nativa para o interior do campo carregado de forças de 
uma outra língua. Ele invade e busca abrir o coração do significado alheio. 
Elimina seu próprio ego numa tentativa, ao mesmo tempo peremptória e 
inteiramente humilde, de se fundir com uma outra presença. Tendo feito isso, 
não pode retornar intacto para o torrão natal. Em cada um desses movimentos 
hermenêuticos, o tradutor executa uma ação profundamente análoga à de 
Antígona quando ela viola a esfera dos deuses. O tradutor é também um 
antitheos que viola a divisão natural, divinamente sancionada entre as línguas 
(que direito temos nós de traduzir?), mas que afirma, por meio da negação 
rebelde, a unidade última, não menos divina, do logos. No choque implosivo da 
tradução concreta, ambas as línguas são destruídas e o significado entra, 
momentaneamente, na “escuridão vívida” [...] (STEINER, 2005: 351-352).

Nesse sentido, retomando – e corroborando – o que já abordamos nesta pesquisa, 

observamos que, de forma análoga aos processos e aos resultados dos tratamentos 

psicanalíticos, a dinâmica da tradução permite o estabelecimento de uma relação única e 

profunda com o texto, fazendo emergir “o que, em um texto, é da ordem do “renegado”, 

porque só o movimento da tradução faz aparecer a luta que se desenrolou no original e 

que conduziu ao equilíbrio que ela é” (BERMAN, 2002: 305). O compromisso com a 

fidelidade e a exatidão manifestado pela preocupação com a maior aproximação 

possível da forma do texto de partida se traduzem em um esforço exploratório que faz 

com que o tradutor, em algum sentido, percorra o caminho inverso ao trilhado pelo 

autor, descobrindo traços que, de forma geral, escapariam ao olhar de um leitor 

descompromissado. Desse modo, o fazer tradutório leva a uma espécie de 

“compreensão reconstitutiva” que alimenta, no tradutor, a tensão entre a sensação de 

impossibilidade de realizar uma tradução plenamente equivalente e a sensação de poder 

“abrir caminho em direção ao núcleo do significado” e “romper as barreiras da distância 
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linguística e psicológica e alcançar um “pré-lógico” ou uma universalidade de 

inspiração” (STEINER, 2005: 346). A descoberta de estruturas linguísticas não 

aparentes e aspectos subentendidos no original, o emprego de duplos sentidos e a 

descoberta do uso de recursos etimológicos, por exemplo, são contribuições muito 

características do processo tradutório que enriquecem o texto de chegada, alargando as 

fronteiras da visão de mundo que o contém, “transplantando em um solo estrangeiro o 

que uma língua produziu no domínio das ciências e das artes do discurso para ampliar, 

desse modo, o campo de ação dessas produções do espírito” (SCHLEIERMACHER, 

1999: 87).

Nesse sentido, ainda em “Depois de Babel” (2005), Steiner menciona a carta enviada 

por Hölderlin a Wilmans em 28 de setembro de 1803, na qual o remetente afirma que a 

tradução seria “aperfeiçoamento, externalização, um tornar explícitos significados 

implícitos (ein Herausheben), mas também é correção [...]” (STEINER, 2005: 348).

Para Hölderlin, o tradutor teria a possibilidade – e até mesmo a obrigação – de corrigir e 

aprimorar a obra original porque sua visão do texto é diacrônica. O distanciamento 

temporal favoreceria uma evolução da sensibilidade em relação ao texto, conferindo ao 

tradutor o poder de realizar as correções que já estariam latentes na obra original. Em 

seu texto, Steiner sublinha a presunção exagerada da teoria proposta por Hölderlin, mas 

chama atenção para o fato de que tal postura ressalta a valorização, por parte de tal 

tradutor, do literalismo e da materialidade da palavra a ser traduzida, da busca pelo 

fundamento da palavra, uma vez que “é na palavra individual que as energias básicas da 

significação imediata estão literalmente encarnadas. [...] Só a palavra pode ser 

circunscrita e aberta para revelar sua singularidade orgânica” (STEINER, 2005: 350).

Walter Benjamin, no clássico “A tarefa do tradutor”, também enfatiza que o 

distanciamento temporal – e, consequentemente, histórico – concederia ao tradutor a 

possibilidade de garantir a “continuação da vida das obras” (BENJAMIN, 2011: 105). A 

tradução não seria, portanto, uma mera transmissão de conteúdos. Sua finalidade seria a 

expressão do íntimo relacionamento estabelecido entre as línguas, por meio do qual “a 

vida do original alcança, de maneira constantemente renovada, seu mais tardio e mais 

abrangente desdobramento” (BENJAMIN, 2011: 105). Nas palavras de Walter 
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Benjamin, “diante do sentido, a língua da tradução tem o direito, aliás, o dever de 

desprender-se, para fazer ecoar sua própria espécie de intentio enquanto harmonia, 

complemento da língua na qual se comunica, e não sua intentio enquanto reprodução do 

sentido” (BENJAMIN, 2011: 115). O texto final de uma tradução jamais corresponderá 

plenamente ao original, mas estabelecerá com ele uma “íntima conexão”, denunciando, 

enfim, que sua finalidade seria expressar “o mais íntimo relacionamento das línguas 

entre si”, pois as línguas, a priori, seriam “afins naquilo que querem dizer” 

(BENJAMIN, 2011: 107). 

1.6. Das Ding – a ausência constitutiva

O estabelecimento do princípio de realidade não dá conta completamente da 

diferenciação entre as representações de percepção e lembrança que foram abordadas ao 

se tratar dos processos primário e secundário. Segundo Freud, “quando as duas catexias 

não coincidem, surge o ímpeto para a atividade do pensamento, que voltará a ser 

interrompida pela repetição da coincidência entre ambas” (1895/1994: 192). Os 

movimentos de busca da satisfação do desejo dão origem às pulsões que regem tanto o 

princípio do prazer quanto a tendência à repetição – que nada mais são que a incessante 

busca empreendida pelo inconsciente para reencontrar a coisa que teria gerado uma 

satisfação originária e perdeu-se para sempre. A vivência da interdição da realização 

plena do desejo é o motor da pulsão, que gera o constante movimento do nosso 

psiquismo, fazendo com que persigamos incessantemente satisfações e realizações. É ao 

redor dessa coisa – ou melhor, da falta dessa coisa – que o campo simbólico se ordena e 

permite que sejam diferenciadas a realidade exterior e a lacuna não preenchida pela 

coisa no mundo interno. Podemos, por analogia, considerar que a busca pelo 

preenchimento dessa lacuna de plena satisfação é a força motriz também do trabalho do 

tradutor e sua busca pela perfeita equivalência entre texto de partida e texto de chegada.

Apresentado em “Sobre a concepção das afasias” (1891/1994), o conceito freudiano 

“das Ding” é desenvolvido no texto de “Projeto para uma Psicologia Científica” 
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(1895/1994) como elemento em torno do qual são organizadas as representações, 

mesmo não sendo ele mesmo passível de representação64. Quando Freud descreve a 

formação do pensamento, três categorias diferentes de elementos são percebidas: um 

“componente perceptual constante” que se assemelha ao núcleo do ego e é classificado 

como “coisa”, representada por “a”, e seus dois diferentes predicados, que são 

inconstantes e aqui representados por “b” e “c” (1895/1994: 192)65. A soma da “coisa” 

– das Ding – ao predicado “b” formaria a “representação-lembrança” – ou seja, o 

investimento de desejo trazido pela coisa representada na imagem mnêmica. Por sua 

vez, a soma da “coisa” ao predicado “c” daria origem à “representação-percepção66”. A 

“coisa” é um elemento que compõe tanto a representação-lembrança quanto a 

representação-percepção sem, contudo, ser apreensível ou identificável. É justamente 

essa impossibilidade de representação que gera a necessidade de presentificar a coisa 

perdida. As percepções que recebemos são destinadas, primeiramente, a tentar 

preencher a lacuna deixada pela coisa perdida.

É essa perda originária que desencadeia o processo de atribuição de significantes aos 

significados. A “coisa” está presente tanto no desejo quanto em todas as percepções que 

se aproximam da falta a ser suprida sem, contudo, se identificar completamente com 
                                                            
64 Conforme já mencionamos em nota anterior, na obra de Lacan, a ausência constitutiva “das Ding” é 
considerada o “Outro absoluto do sujeito”. Nas palavras do autor: “É esse objeto, das Ding, enquanto o 
Outro absoluto do sujeito, que se trata de reencontrar. [...] Não é ele que reencontramos, mas suas 
coordenadas de prazer; é nesse estado de ansiar por ele e de esperá-lo que será buscada, em nome do 
princípio do prazer, a tensão ótima abaixo da qual não há mais nem percepção nem esforço”. Cf. J. 
LACAN, O seminário 7 – a ética da psicanálise, p. 69.
65 Segundo o texto freudiano, “A linguagem aplicará mais tarde o termo juízo a essa análise e descobrirá a 
semelhança que de fato existe [por um lado] entre o núcleo do ego e o componente perceptual constante e 
[por outro] entre as catexias cambiantes no pallium e a componente inconstante: esta [a linguagem] 
chamará o neurônio a de a coisa, e o neurônio b, de sua atividade ou atributo — em suma, de seu 
predicado”. Cf. FREUD, Projeto para uma psicologia científica, p. 192.
66 Nas palavras de Freud: “Suponhamos que, em termos bastante gerais, a catexia de desejo se relaciona 
com o neurônio a + o neurônio b, e a catexia perceptiva, com os neurônios a + c. [...] Também aqui a 
experiência biológica ensina que não é seguro iniciar a descarga se as indicações da realidade não 
confirmarem a totalidade do complexo, mas só uma parte dele. Agora, porém, encontra-se um modo de 
aperfeiçoar a semelhança, convertendo-a em identidade. Comparando o complexo perceptual com outros 
complexos congêneres, pode-se decompô-lo em dois componentes: o peimri, que geralmente se mantém 
constante, é o neurônio a, e o segundo, habitualmente variável, é o neurônio b. [...] Se o neurônio a
coincide [nas duas catexias], mas o neurônio c é percebido em lugar do neurônio b, a atividade do ego 
segue as conexões desse neurônio c e, mediante uma corrente de Q ao longo dessas conexões, faz surgir 
novas catexias até que se encontre acesso para o neurônio b desaparecido. Via de regra, aparece a imagem 
de um movimento [uma imagem motora], que é intercalada entre os neurônios c e b; e quando essa 
imagem é ativada de novo pela realização efetiva de um movimento, ficam estabelecidas a percepção do 
neurônio b e, ao mesmo tempo, a identidade visada”. Cf. FREUD, Projeto para uma psicologia científica, 
p. 192.
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nenhuma delas. Segundo Freud, “se a imagem perceptiva não for absolutamente nova, 

ela agora recordará e reviverá uma imagem perceptiva mnêmica com a qual coincida 

pelo menos em parte” (FREUD, 1895/1994: 194). A conexão com a imagem mnêmica 

permite a repetição do processo de pensamento prévio mesmo que, em certa medida, 

não exista mais o objetivo antes proporcionado pela ideia de desejo investida. Freud 

retoma o exemplo do bebê para tentar explicar também esse conceito:

Suponhamos, por exemplo, que uma imagem mnêmica desejada [pela criança] 
seja a do seio materno com o mamilo, vistos de frente, e que a primeira 
percepção obtida seja uma visão lateral do mesmo objeto, sem o mamilo. Na 
memória da criança há uma experiência, casualmente adquirida no ato de 
mamar, segundo a qual a imagem frontal se converte em lateral mediante 
determinado movimento da cabeça. A imagem lateral agora percebida conduz [à
imagem do] movimento da cabeça; um teste experimental mostra que o 
equivalente desse movimento deve ser executado para se obter a percepção da 
imagem frontal (FREUD, 1895/1994: 192-193).

A imagem do seio, seja ela frontal ou lateral, não corresponde perfeitamente à imagem 

da satisfação do desejo. No entanto, simboliza a percepção que dela mais se aproxima.

Não é possível identificar das Ding na imagem do seio, pois ele se insere na falta 

originária que só pode ser suprida pelo Outro, pelo que está “fora” do indivíduo e 

jamais é localizado67. O juízo vai confrontar a percepção recebida à imagem mnêmica 

que representa o alvo do desejo com o objetivo de identificá-los. Como essa 

identificação nunca é completamente efetiva, nosso psiquismo relaciona a nova 

percepção a uma representação-coisa, que, por sua vez, se associa a uma representação-

palavra e passa a compor nosso repertório perceptivo68. A estruturação da linguagem, 

                                                            
67 Podemos ilustrar essa passagem com um episódio apresentado por Márcio Seligmann-Silva no artigo
“Escrituras da história e da memória”. Em seu texto, Seligmann-Silva narra o mito de Dibutade, narrado 
por Plínio, o Velho. Dibutade, uma jovem de Corinto, teria pedido a seu amante que se colocasse diante 
de um foco de luz para que ela riscasse seu contorno em uma parede. Ele iria para a guerra e o desenho de 
seu contorno preservaria sua lembrança. Como pudemos observar, o tracejamento do contorno do amante 
seria utilizado pra suplementar uma falta. A imagem a se pensar a partir deste mito apresenta, ao mesmo 
tempo, uma identidade, que se buscou preservar no momento do tracejamento e também uma ausência 
constitutiva. Dessa mesma forma, no exemplo do bebê, a imagem do seio representa o tracejamento que 
inscreve, ao mesmo tempo, a existência e a falta simbolizadas pela “coisa” freudiana. Cf. M. 
SELIGMANN-SILVA, Palavra e imagem, memória e escritura, p.85.
68 Nas palavras de Freud: “O objetivo é voltar ao neurônio b desaparecido e liberar a sensação de 
identidade — isto é, o momento em que só é catexizado o neurônio b e em que a catexia migratória 
desemboca no neurônio b. Ele é alcançado mediante um deslocamento experimental de Q ao longo de 
cada via possível, e é claro que, para tal propósito, é necessário um dispêndio ora maior, ora menor, de 
catexia colateral, conforme se possa aproveitar as facilitações presentes ou se uma precisa trabalhar contra 
elas. A luta entre as facilitações estabelecidas e as catexias mutáveis caracteriza o processo secundário do 
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portanto, é fruto da ausência dessa satisfação absoluta. Em todos os casos, os predicados 

variam e podem ser rastreados pela memória. No entanto, essa falta, essa pequena perda 

a ser suprida é constantemente buscada e jamais decodificada pelo juízo. A “coisa” que 

das Ding simboliza, na verdade, nunca foi perdida e nunca sequer existiu. Sua ausência 

representa a falta originária que constitui o desejo – no caso do tradutor, o desejo da 

traduzibilidade absoluta69. Nessa busca pela satisfação plena do desejo, as 

representações surgem e são reordenadas seguindo o princípio do prazer, segundo o 

qual o psiquismo vai buscar as representações mais próximas à experiência de 

satisfação, mantendo o nível de quantidade o mais baixo possível no aparelho. Ao longo 

desse percurso, as pulsões se reordenam, se deslocam e se recombinam “como uma 

rede, como vasos comunicantes" (LACAN, 1959/1997: 116). De forma análoga, 

qualquer texto – inclusive o texto construído durante o processo de tradução – pode ser 

encarado como um objeto dinâmico, que pode alterar-se conforme cada mudança de 

(con)texto, conforme enfatizaram autores como Derrida, em “A escritura e a diferença” 

(1995), e Venuti, em “A invisibilidade do tradutor” (1995), ao abordarem o caráter 

dinâmico do texto que é produto de uma tradução.

A “coisa” jamais foi obtida fora do campo fantasmático. Ao longo do texto de “A 

Interpretação dos Sonhos” (1900/1994), Freud afirma que apenas a fantasia, como nos 

sonhos, por exemplo, entrega “a coisa” à emergência do desejo. A satisfação do desejo 

estaria, necessariamente, atrelada a uma identidade perceptiva (FREUD, 1900/1994: 

543), passível de realização por vias alucinatórias e oníricas70. As imagens mnêmicas 

                                                                                                                                                                                  
pensamento reprodutivo, em contraste com a seqüência primária de associações. O que dirige o curso 
dessa migração? O fato de que a ideia desejante da memória [isto é, do neurônio b] se mantém catexizada 
durante o tempo em que a cadeia associativa é percorrida a partir do neurônio c. Como já sabemos, graças 
a essa catexização do neurônio b, todas as suas conexões possíveis ficam, por sua vez, mais facilitadas e 
acessíveis”. Cf. FREUD, Projeto para uma psicologia científica, p. 193.
69 Segundo Susana Lages em “Walter Benjamin: tradução e melancolia”, a existência de uma enorme 
diversidade de significados apenas parcialmente equivalentes entre as diferentes línguas seria o “móvel 
básico da atividade de tradução”. Na busca pelo ideal impossível da traduzibilidade absoluta, o tradutor 
oscilaria entre o complexo de inferioridade causado pela constatação da impossibilidade de produção de 
uma tradução plenamente equivalente ao original e o complexo de superioridade que surge diante da 
imagem idealizada da figura do tradutor como detentor de conhecimentos enciclopédicos e habilidades 
sobrehumanas. Cf. S. LAGES, Walter Benjamin: tradução e melancolia, p. 66-68.
70 De acordo com o texto freudiano, “[...] toda a complexa atividade de pensamento que se desenrola 
desde a imagem mnêmica até o momento em que a identidade perceptiva é estabelecida pelo mundo 
exterior, toda essa atividade de pensamento constitui simplesmente um caminho indireto para a realização 
de desejo, caminho esse que a experiência tornou necessário. O pensamento, afinal, não passa do 
substituto de um desejo alucinatório, e é evidente que os sonhos têm de ser realizações de desejos, uma 
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investidas no campo psíquico percorreriam o mesmo caminho em busca da satisfação 

originária, permitindo que o sujeito reduza o investimento interno de desejo naquele 

objeto. A realidade exterior surge para o indivíduo no momento em que ele passa a 

buscar essa coisa que foi perdida. É das Ding, a ausência não complementada, que 

possibilita a abertura para uma realidade fora do sujeito, delineando os primeiros 

contornos de identidade e de separação do mundo exterior.

O impossível preenchimento dessa falta é o que possibilita a articulação da 

representação-coisa com a representação-palavra. A linguagem vai catalogar e discernir 

tudo o que não é das Ding. A tomada da representação-palavra como signo vai delimitar 

o lugar da “coisa” sem que ela mesma seja representada. Essa eterna busca pela “coisa” 

faltante é inerente ao mundo interior do indivíduo, onde a linguagem é formada. A 

consciência não é autora da linguagem, mas se utiliza dela. A pulsão é a fonte da 

linguagem. A pulsão, a procura pela “coisa” no Outro é o que vai criar, por meio dessa 

mesma linguagem, toda a realidade externa ao sujeito. Essa dualidade é o que Freud 

nomeou como “complexo do próximo”, formado por dois campos: um constituído pelo 

que é passível de compreensão e outro composto pelo “não assimilável71” – das Ding.

Ao reconhecer no Outro o objeto de satisfação ou objeto hostil originário, das Ding

ocupa sempre o local do estranho, de elemento exterior ao indivíduo no sistema de 

significantes. Esse elemento exterior, no entanto, é o que vai nortear a organização dos 

significantes e o ordenamento da subjetividade do indivíduo em direção ao Outro, com 

o qual busca uma relação bem sucedida de complementaridade – e, consequentemente, 

                                                                                                                                                                                  
vez que nada senão o desejo pode colocar nosso aparelho anímico em ação”. Cf. FREUD, A Interpretação 
dos Sonhos, p. 544.
71 Nas palavras de Freud: “No início da função judicativa, quando as percepções despertam interesse 
devido a sua possível conexão com o objeto desejado, e seus complexos são decompostos num 
componente não assimilável (a coisa) e num componente conhecido do ego através de sua própria 
experiência (atributos, atividade) — o que chamamos de compreensão —, dois vínculos emergem [nesse 
ponto] em relação com o enunciado da fala. Em primeiro lugar, existem objetos — percepções — que nos 
fazem gritar, porque provocam dor; é imensamente importante que essa associação de um som (que 
também desperta imagens motoras da própria pessoa) com uma [imagem] perceptiva, que em si já é 
complexa, ressalta o caráter hostil daquele objeto e serve para dirigir a atenção para a [imagem] 
perceptiva. Numa situação em que a dor impede o recebimento de boas indicações da qualidade do 
objeto, a informação sobre o grito do próprio sujeito serve para caracterizar as lembranças que provocam 
desprazer e para convertê-las em objetos da atenção: está criada a primeira categoria de lembranças 
conscientes”. Cf. FREUD, Projeto para uma psicologia científica, p. 215.
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de satisfação do desejo. Do mesmo modo, é o elemento estranho – ou estrangeiro –

presente no texto de partida que vai estruturar a composição e as relações estabelecidas 

entre os significantes no texto oferecido pelo tradutor ao leitor da língua de chegada 

(RICOEUR, 2004: 40). Segundo interpretação de Lacan em “Seminário 7 – A ética da 

psicanálise”, o gozo que foi esvaziado pela ausência da coisa no campo simbólico 

retorna à realidade exterior como “objeto a”. A perda simbólica da coisa – das Ding –, 

ao ser evidenciada por uma percepção – “o Outro” – que não supre completamente o 

desejo, deixa traços desse Outro no sujeito desejante (LACAN, 1959/1997: 69). O 

“objeto a” traz consigo, por essência, a possibilidade de diversas sensações. É sua 

ligação a uma representação-palavra que faz com que o indivíduo reconheça o objeto 

em questão. O conceito de das Ding, que sublinha a satisfação originária jamais 

alcançada e incessantemente perseguida pelo indivíduo, permeia todo o texto de “A 

Interpretação dos Sonhos” (1900/1994: 543), no qual essa primeira satisfação e sua 

busca são indicadas pelos processos alucinatórios e de regressão no sonho.

2. DESVELAMENTO E ELABORAÇÃO – OS MECANISMOS TRADUTÓRIOS 

DO INCONSCIENTE

2.1. A teoria do recalcamento

2.1.1. A representação-palavra como chave da memória

Os primeiros trabalhos de Freud buscavam uma justificativa neurobiológica para os 

fenômenos psíquicos. Apesar disso, um deles estabelece a prevalência do inconsciente 

no psiquismo. Trata-se de “Projeto para uma psicologia científica”, de 1895. Em 

trabalhos anteriores, os fenômenos neurológicos caminhavam paralelamente aos 

psíquicos; a partir de agora, Freud passa a cotejar consciente e inconsciente. A 

representação-palavra ocupa um lugar fulcral nesse texto: ao ser apresentada como 

chave da recordação de uma representação, vincula-se de forma indelével à consciência.

Ao postular que uma representação formada no inconsciente somente poderia ser 

relembrada – ou seja, retornar à consciência – se estivesse ligada a uma representação-
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palavra, o autor retoma teorias propostas em “Sobre a concepção das afasias” 

(1891/2003), em que concede à palavra o estatuto de unidade funcional da linguagem.

No “Projeto para uma psicologia científica”, Freud destaca a importância da linguagem 

e se utiliza de termos que evocam a noção de tradução para explicar o funcionamento 

dos mecanismos psíquicos. Não há limites na capacidade que nosso psiquismo possui 

para receber percepções, traduzi-las em representações-coisa e vinculá-las a 

representações-palavra. Com o desenvolvimento do indivíduo, as representações-coisa 

são cada vez mais rememoradas e a linguagem desenvolve a capacidade de suplantar 

totalmente a necessidade de converter uma lembrança em ação. Esse processo se 

conclui com o advento da fala. Por meio de uma ação do juízo, ou seja, da busca de 

identificação da percepção recebida com o repertório de representações do indivíduo, as 

representações-coisa e as representações-palavra que lhes são correspondentes passam a

receber significados. Como os sons são elementos das percepções, o indivíduo relaciona 

os sons identificados na percepção em questão aos sons emitidos por outros72.

A representação-palavra seria constituída de “imagem acústica”, “imagem cinestésica 

da fala” (“imagem glossocinestésica”), “imagem visual” e “imagem cinestésica da 

escrita” (“imagem quirocinestésica”). Em outras palavras, no processo de aquisição de 

linguagem – ou de formação de representação-palavra – o primeiro passo que nós 

damos é relacionar a imagem acústica proveniente da fala de outro indivíduo à imagem 

cinestésica da nossa fala. Quando aprendemos a ler e escrever, a imagem visual e a 

imagem cinestésica da palavra escrita passam a fazer parte do sistema de associações da 

linguagem. Cada nova categoria associativa adquirida pelo indivíduo implica novas 
                                                            
72 Nas palavras de Freud: “Também merece ser considerado o desenvolvimento biológico dessa [espécie 
de] associação extremamente importante. A inervação da fala é, a princípio, uma via de descarga para ψ, 
que atua como válvula de segurança, servindo para regular as oscilações de Q; é uma parte da via que 
conduz à mudança interna, que representa a única descarga enquanto não se redescobre a ação específica. 
Essa via adquire uma função secundária ao atrair a atenção da pessoa que auxilia (geralmente o próprio 
objeto de desejo) para o estado de anseio e aflição da criança; e, desde então, passa a servir ao propósito 
da comunicação, ficando assim incluída na ação específica. [...] Pouco falta agora para inventar a fala. 
Existem outros objetos que emitem constantemente certos sons — isto é, em cujo complexo perceptivo o 
som desempenha um papel. Em virtude da tendência à imitação, que surge durante o processo judicativo, 
é possível encontrar informações de movimento que correspondam a essa imagem sonora. Também essa 
espécie de lembranças pode agora tornar-se consciente. Só falta associar os sons intencionais com as 
percepções; feito isso, as lembranças de quando se observam indicações de descarga sonora tornam-se
conscientes se como as percepções e podem ser catexizadas a partir de ψ”. Cf. FREUD, Projeto para uma 
psicologia científica, p. 215.
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associações e uma reorganização daquelas que já existiam. A representação-coisa se 

compõe de elementos sensoriais ainda mais variados, aberto à adição de infinitas novas 

representações. Sua imagem visual seria preponderante73.

Para Freud, a representação-coisa ganharia sentido por meio da imagem acústica da 

representação-palavra. Todos os elementos sensoriais se vinculariam a ela. Essa 

associação aconteceria por meio da representação sonora da palavra e da imagem 

cinestésica do objeto. A percepção surgiria quando a representação-coisa evocasse sua 

imagem acústica, que sequencialmente evocaria sua imagem cinestésica. Todo esse 

aparato levaria a percepção a ativar um signo de qualidade, que, finalmente, traria a 

representação-coisa à consciência. Nas palavras de Freud:

[...] associações da fala, que consistem na vinculação de neurônios ψ com 
neurônios utilizados nas representações sonoras, que, por sua vez, se encontram 
intimamente associadas com as imagens verbais motoras. [...] a excitação passa 
da imagem-sonora para a imagem-verbal e desta para a descarga. Por 
conseguinte, quando as imagens mnêmicas são de tal natureza que uma corrente 
parcial pode partir delas para imagens-sonoras e para as imagens-verbais, a 
catexia das imagens mnêmicas é acompanhada por informações de descarga, o 
que constitui uma indicação de qualidade e também, consequentemente, 
indicação de que a lembrança é consciente (1895: 215).

A possibilidade de tornar consciente algo guardado na memória estaria, portanto, 

condicionada à capacidade de associar uma representação-coisa a uma representação-

palavra. Salvo nos casos de percepções motoras e de alucinações, que constituem 

reflexos instantâneos e desprovidos de trocas com o simbólico, ao vincular o estado 

consciente a um complexo processo associativo, a linguagem, mesmo não envolvendo 

instâncias neurobiológicas ou morfológicas, funda uma nova forma de entender a 

                                                            
73 No texto de “A interpretação das afasias”, Freud expõe a questão da seguinte forma: “A palavra é, 
portanto, uma complexa representação que consiste nas imagens mencionadas ou, por outros termos, à 
palavra corresponde um intricado processo associativo em que vêm a entrar os elementos já mencionados, 
de proveniência visual, acústica e cinestésica. Mas a palavra adquire a sua denotação pela ligação com a 
‘representação objectual’, pelo menos se nos limitarmos à consideração dos substantivos. Por outro lado, 
a representação objectual é por sua vez um complexo associativo das mais diversas representações 
visuais, acústicas, tácteis, cinestésicas, etc. Da filosofia aprendemos que a representação objectual não 
compreende senão isto, e que a aparência de uma ‘coisa’, de cujas diferentes ‘propriedades’ falam aquelas 
impressões sensoriais, surge apenas na medida em que no leque das impressões sensoriais obtidas por um 
objecto incluirmos também a possibilidade de uma longa sucessão de novas impressões na mesma cadeia 
associativa [J. S. Mill]. Em suma, a representação objectual aparece-nos como uma representação não 
fechada e dificilmente susceptível de fecho, ao passo que a representação-palavra nos aparece como algo 
de fechado embora susceptível de ampliação”. Cf. FREUD, A interpretação das afasias, p. 70.
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consciência – a consciência intermediada por signos linguísticos. Dessa forma, no texto 

freudiano, o “investimento de quantidade nos neurônios nucleares ψ” cede lugar ao 

sistema linguístico e à decodificação de seus signos.

2.1.2. Primeiros esboços da teoria do recalcamento

Na Carta 52 (1896a/1994), Freud nomeia como “consciência secundária do pensamento” 

o fenômeno de a representação surgir no plano consciente como palavra. Antes da 

realização da associação linguística, as representações-coisa permaneceriam em seu 

local de origem – o inconsciente –, de onde só retornam dotadas de signos de 

qualidade74. Ao passo que grande parte das representações se associaria a palavras e 

emergiria no plano consciente, outra parte delas não estabeleceria esse vínculo, 

permanecendo na inconsciência (GARCIA-ROZA, 1996: 152). Afinal, para que uma 

representação seja recordada, seria necessário que ela estivesse relacionada a uma 

representação-palavra. Nesse sentido, as representações-coisa dissociadas de 

representações-palavra sempre aludiriam a situações ou sensações de desprazer. Quando 

a sensação de desprazer surge em uma mesma fase psíquica e entre os registros do 

mesmo tipo, uma defesa seria formada para evitar ou interromper esse desprazer. 

Haveria ainda uma segunda possibilidade de defesa, classificada por Freud na “Carta 

52” como patológica, segundo a qual a tradução dos traços mnêmicos seria interrompida 

assim que a sensação de desprazer começasse a ser gerada:

Uma falha na tradução [“Versagung der Übersetzung”] – isto é o que se 
conhece clinicamente como ‘recalcamento’. Seu motivo é sempre a produção de 
desprazer que seria gerada por uma tradução; é como se esse desprazer 
provocasse um distúrbio do pensamento que não permitisse o trabalho de 
tradução. Dentro de uma mesma fase psíquica e entre os registros da mesma 
espécie, forma-se uma defesa normal devida à produção do desprazer. Já a 

                                                            
74 A única exceção seriam as percepções de movimento. Os movimentos geram excitações sensoriais que 
se tornam imagens de movimento no sistema neuronal ψ (ou seja, no inconsciente). Sua “rememoração” 
pela consciência não seria proveniente do circuito percorrido pelas representações, mas se ateria ao 
campo da percepção, que permitiria uma forma imediata de consciência desses movimentos. Nas palavras 
de Freud: “As imagens motoras são percepções e, como tal, decerto possuem qualidade e despertam a 
consciência. [...] Suas qualidades, porém, não são muito marcantes nem provavelmente tão multiformes 
quanto as do mundo externo; não estão associadas com representações de palavra; pelo contrário, elas 
próprias servem, em parte, às finalidades dessa associação”. Cf. FREUD, Projeto para uma psicologia 
científica, p. 228.
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defesa patológica somente ocorre contra um traço de memória de uma fase 
anterior, que ainda não foi traduzido (1896a/1994: 138).

Como podemos observar, Freud refere-se ao recalcamento como uma “falha de 

tradução” (“Versagung der Übersetzung”), ou seja, como a não realização de uma 

inscrição, impedindo a transferência do estímulo, que fica retido na camada 

inconsciente. Nomeando essa “falha de tradução” como “recalcamento”, o autor lança 

as balizas da teoria do recalcamento, pedra fundamental da teoria psicanalítica75, que vai 

ser aprofundada em “A Interpretação dos Sonhos” (1900/1994) e retomada ao longo de 

toda sua obra. Na continuação do texto, o pai da psicanálise atribui essa falha de 

tradução a uma experiência de desprazer anteriormente sofrida:

Certamente não é por causa da magnitude da produção de desprazer que a 
defesa consegue efetuar o recalcamento. Muitas vezes, lutamos em vão 
precisamente contra lembranças que envolvem o máximo de desprazer. Foi por 
isso que chegamos à seguinte formulação. Se um evento A, quando era atual, 
despertou uma determinada quantidade de desprazer, então o seu registro 
mnêmico, A I ou A II, possui um meio de inibir a produção de desprazer quando 
a lembrança é redespertada. Quanto mais freqüentemente a lembrança retorna, 
mais inibida se torna, finalmente, a produção de desprazer. Contudo, existe um
caso em que a inibição é insuficiente. Se A, quando era atual, produziu 
determinado desprazer, e se, quando redespertado, produz um novo desprazer, 
então este não pode ser inibido (FREUD, 1896a/1994: 138)76. 

                                                            
75 Em “História do movimento psicanalítico” (1914b/1994), Freud discorre sobre a gênese da teoria do 
recalcamento, nomeada como “repressão” na tradução coordenada por Jayme Salomão para a “Edição 
Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud”: “A teoria da repressão sem 
dúvida alguma ocorreu-me independentemente de qualquer outra fonte; não sei de nenhuma impressão 
externa que me pudesse tê-la sugerido, e por muito tempo imaginei que fosse inteiramente original, até 
que Otto Rank (1911a) nos mostrou um trecho da obra de Schopenhauer World as Will and Idea na qual o 
filósofo procura dar uma explicação da loucura. O que ele diz sobre a luta contra a aceitação da parte 
dolorosa da realidade coincide tão exatamente com o meu conceito de repressão [...]. A teoria da 
repressão é a pedra angular sobre a qual repousa toda a estrutura da psicanálise. É a parte mais essencial 
dela e todavia nada mais é senão a formulação teórica de um fenômeno que pode ser observado quantas 
vezes se desejar se se empreende a análise de um neurótico sem recorrer a hipnose. Em tais casos 
encontra-se uma resistência que se opõe ao trabalho da análise e, a fim de frustrá-lo, alega falha de 
memória. O uso da hipnose ocultava essa resistência; por conseguinte, a história da psicanálise 
propriamente dita só começa com a nova técnica que dispensa a hipnose. A consideração teórica, 
decorrente da coincidência dessa resistência com uma amnésia, conduz inevitavelmente ao princípio da 
atividade mental inconsciente, peculiar à psicanálise, e que também a distingue muito nitidamente das 
especulações filosóficas em torno do inconsciente. Assim talvez se possa dizer que a teoria da psicanálise 
é uma tentativa de explicar dois fatos surpreendentes e inesperados que se observam sempre que se tenta 
remontar os sintomas de um neurótico a suas fontes no passado: a transferência e a resistência”. Cf. 
FREUD, História do movimento psicanalítico, p. 8-9.
76 Este tema é trabalhado na terceira parte do “Projeto para uma psicologia científica”. Cf. FREUD, 
Projeto para uma psicologia científica, p. 24.
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Esse mesmo mecanismo de recalcamento é retomado em “O Inconsciente” 

(1915c/1994), texto no qual o autor aprofunda o estudo dos estratos do aparelho 

psíquico. Nas palavras de Freud (1915c/1994: 49), é “a representação não revestida de 

palavras ou o ato psíquico que não esteja sobreinvestido que permanecerá como 

material recalcado no Inc” – ou seja, ao rejeitar uma ideia ou uma representação, o 

mecanismo de recalcamento recusa a tradução da representação em palavras, e, 

conforme já exposto, o acesso ao plano consciente exige que o objeto esteja associado à 

palavra. Nas palavras de Derrida, o recalcamento “não repele, não foge nem exclui uma 

força exterior, contém uma representação interior, desenhando dentro de si um espaço 

de repressão. Aqui, o que representa uma força no caso da escritura – interior e 

essencial à palavra – foi contido fora da palavra” (DERRIDA, 1995: 290). As 

representações dissociadas de palavra não seriam descartadas, mas permaneceriam no 

inconsciente, uma instância atemporal – ou fora do tempo –, de caráter anacrônico, 

possibilitando a coexistência da “presença do infantil” com o atual (FÉDIDA, 1996: 

20). Em outras palavras, “os conteúdos representativos que não são mais necessários ao 

prazer, à autopreservação e ao crescimento adaptativo do sujeito pensante e do 

organismo vivo” (KRISTEVA, 1994: 193) são mantidos no inconsciente até o momento 

de seu retorno ao plano consciente. Retomando o exemplo do bloco mágico 

(1925b/1994: 139), um movimento apaga as marcas no plano consciente, fornecendo 

espaço livre para a inscrição de novas percepções, mas tais marcas, contudo, 

permaneceriam entalhadas na prancha de cera77 – ou seja, no inconsciente. Dessa forma, 

o recalcamento seria um mecanismo constitutivo do inconsciente que foi aproximado 

pelo autor de suas noções de mecanismos de defesa. Em “O caso Schreber” 

(1911a/1994)78, Freud propõe uma divisão da teoria do recalcamento em três estágios: o 

recalcamento originário (ou fixação), o recalcamento propriamente dito (ou 

recalcamento secundário) e o retorno do recalcado, que serão abordados a seguir 

(FREUD, 1911a/1994: 36).

                                                            
77 Nas palavras de Freud: “Se quisermos desfazer a anotação, basta levantar um pouco a borda inferior da 
dupla folha, descolando-a da placa de cera, e os pontos de contato entre o papel de cera e a placa de cera 
se desmancham, anulando o princípio que tornava a escrita visualizável. Ao baixar novamente a dupla 
folha e deixá-la em repouso sobre a placa, a escrita não mais se restaura. O bloco mágico agora está limpo 
para receber novas anotações. [...] o celulóide seria um “escudo protetor contra os estímulos externos” e a
camada que de fato estaria recepcionando e abrigando os estímulos seria o papel de cera”.  Cf. FREUD, 
Uma nota sobre o ‘bloco mágico’, p. 139.
78 A “Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud”, fonte de quase 
todos os textos freudianos consultados nesta pesquisa, opta por traduzir Verdrängung como “repressão” 
em vez de “recalcamento”.
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2.1.3. Recalcamento originário como falha de tradução

Ao contrário dos traços que são reprimidos – ou seja, os traços rejeitados, cuja 

passagem seria bloqueada –, os traços que sofrem recalcamento, como a própria 

etimologia da palavra nos sugere, seriam comprimidos e escondidos em uma dobra 

interna do inconsciente (FREUD, 1915b/1994: 178)79. O recalcamento seria produto de 

um representante psíquico da pulsão80 que desejaria emergir à consciência em busca da 

experiência de prazer e de outro que desejaria imobilizá-lo e retê-lo, gerando a “falha de 

tradução” mencionada na “Carta 52”. Nas palavras de Freud, tal processo seria “uma 

etapa preliminar da condenação, algo entre a fuga e a condenação” (FREUD, 

1915b/1994: 175). Esse conflito aconteceria porque parte da pulsão geraria prazer e 

outra parte traria desprazer. O mecanismo do recalcamento realizaria o seguinte 

movimento: a parte da pulsão geradora de prazer provocaria uma pressão que parte do 

inconsciente (Ics) em direção ao consciente (Cs). A geradora de desprazer, por sua vez, 

exerceria uma pressão contrária – ou contra-investimento – partindo do Cs em direção 

ao inconsciente Ics (GARCIA-ROZA, 1996: 154; FREUD, 1915a/1994: 31). O 

requisito para a realização do recalcamento seria preenchido no momento em que a 

força causadora de desprazer conseguisse sobrepor-se à geradora de prazer:

A possibilidade de existência de um recalque não é fácil de deduzir 
teoricamente. Por que uma moção pulsional [Triebregung] sucumbiria a tal 
destino? Aparentemente, a condição necessária para isso seria que ao atingir a 
meta pulsional se produzisse desprazer ao invés de prazer. 

[...] a pulsão que está submetida ao recalque poderia ter sido satisfeita e que tal 
satisfação seria, em si, sempre prazerosa; porém ela seria incompatível com 
outras exigências e propósitos, e, desse modo, acabaria por gerar prazer em um 
lugar e desprazer em outro. Então, uma condição para que ocorra o recalque é 
que a força que causa o desprazer se torne mais poderosa do que aquela que 
produz, a partir da satisfação pulsional, o prazer (FREUD, 1915b/1994: 177-
178).

                                                            
79 Segundo o autor, “[...] o recalque não é um mecanismo de defesa já presente desde a origem, que ele 
nem sequer pode surgir antes que uma nítida separação se tenha estabelecido entre a atividade psíquica 
consciente e inconsciente, e que sua essência consiste apenas na ação de repelir algo para fora do 
consciente e de mantê-lo afastado deste” [...]. Cf. FREUD, O recalque, p. 178.
80 A pulsão possui duas formas diferentes de representantes psíquicos: o representante ideativo 
(Vorstellungrepräsentang) e o afeto (Affekt). O afeto não é passível de recalcamento, apenas o 
representante ideativo. Cf. GARCIA-ROZA, Freud e o inconsciente, p. 115.
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Nesse sentido, aconteceria o fenômeno da “fixação”81 sempre que uma representação 

pulsional causadora de desprazer fosse impedida de acessar a consciência. Esse tipo de 

recalcamento é classificado como “recalcamento primário” ou “originário” 

(Urverdrängung), que vai servir como base para o “recalcamento secundário” ou 

“recalcamento propriamente dito” (Nachdrängen), que abordaremos mais adiante. 

Retomando a esquematização da estrutura do aparelho psíquico proposta na “Carta 52” 

(1896a/1994: 136), as inscrições de Wz simbolizam traços que receberam um 

investimento de quantidade (pulsional). A falha de tradução que redunda no 

recalcamento originário resultaria da interrupção de uma descarga de energia (Q) que 

deixa uma marca, um trauma no sistema psíquico. Em cada uma dessas ranhuras ficaria

retida um pouco de quantidade e o restante seguiria seu curso normal de associações e 

retranscrições até retornar à consciência. A retenção – ou recalcamento – de quantidade, 

chamada de “fixação” ou “inscrição”, seria o momento exato em que se estabeleceria o 

“recalcamento originário” – ou seja, a primeira fase do recalcamento –, que consistiria 

de “interditar ao representante [Repräsentanz] psíquico da pulsão (à sua representação 

mental [Vorstellung]) a entrada e admissão no consciente” (FREUD, 1915b/1994: 178-

179). Nesse momento, o recalcamento efetuaria uma fixação, a partir da qual a pulsão 

permaneceria ligada ao representante em questão – que, por sua vez, permaneceria 

inalterado (GARCIA-ROZA, 1996: 159).

Quando um sujeito vivencia experiências que não possuem um significado inteligível 

até aquele determinado estágio de sua vida, tais experiências seriam inscritas no 

inconsciente e a ele ficariam restritas. A fixação diz respeito a esse momento em que o 

desenvolvimento da representação psíquica da pulsão seria interrompido em um estágio 

muito prematuro (FREUD, 1911a/1994: 36) e se inscreveria dessa forma no 

inconsciente. Essa mesma fixação permitiria que novas percepções se identificassem 

                                                            
81 Nas palavras de Freud: “A primeira fase consiste na fixação, que é a precursora e condição necessária 
de toda ‘repressão’. A fixação pode ser descrita da seguinte maneira: determinado instinto ou componente 
instintual deixa de acompanhar os demais ao longo do caminho normal previsto de desenvolvimento, e, 
em consequência desta inibição em seu desenvolvimento, é deixado para trás, num estágio mais infantil. 
A corrente libidinal em apreço comporta-se então, em relação a estruturas psicológicas posteriores, como 
se pertencesse ao sistema do inconsciente, como reprimida. Já demonstramos que essas fixações 
instintuais constituem a base para a disposição à enfermidade subsequente, e podemos agora acrescentar 
que elas constituem, acima de tudo, a base para a determinação do resultado da terceira fase da 
repressão”. Cf. FREUD, O caso Schreber, p. 36.
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com a representação originária que foi recalcada e que também elas sejam recalcadas, 

formando o que Freud convencionou chamar de “recalcamento secundário”82. Quando 

essas fixações – ou inscrições – recebem uma representação verbal, o sujeito finalmente 

vivenciaria sua dimensão traumática e aconteceria o recalcamento secundário (ou 

recalcamento propriamente dito). A aquisição do simbólico abriria as portas para a 

ocorrência do recalcamento propriamente dito e para que a compreensão das inscrições 

por parte do sujeito.

Como as pulsões em conflito valem-se apenas de investimento e contra-investimento 

energético, o recalcamento originário inscreve-se no estrato psíquico em que residem os 

traços mnêmicos. Até esse momento, não há ainda a diferenciação dos setores do 

aparelho psíquico. É no instante da fixação que o recalcamento originário promove a 

clivagem do psiquismo em estratos diferentes, inaugurando o inconsciente. Pilar do 

recalcamento originário, o contra-investimento resolve o conflito entre as forças da 

pulsão retirando o investimento da representação ideacional da pulsão do consciente 

para utilizá-lo para investir a força presente no inconsciente que tenta emergir no 

consciente (GARCIA-ROZA, 1996: 161). De forma análoga ao movimento conflituoso 

entre as forças da pulsão, conforme já sinalizado anteriormente, o movimento tradutório 

também é um embate entre duas forças, quais sejam, a real impossibilidade da 

equivalência absoluta em uma tradução e a ilusão produzida pelo desejo de alcançá-la, 

ou seja, um embate entre o desejo e a insuficiência, confrontando a “aprendizagem do 

próprio” e “prova do estrangeiro” em um duelo violento (BERMAN, 1999: 81) do qual 

saem feridos tanto o tradutor, marcado desde sempre pela tristeza que acompanha o ato 

de traduzir (STEINER apud LAGES, 2004: 29), quanto o texto traduzido, que tem sua

intimidade invadida pelo fazer tradutório, gerando um sofrimento advindo “do sentido 

privado de sua letra” (BERMAN, 2002: 39). Nesse sentido, a leitura de Márcio 

                                                            
82 Em “Esboços para a comunicação preliminar de 1893”, um dos primeiros escritos sobre histeria, Freud 
inicia suas primeiras formulações de sua primeira teoria do trauma afirmando que “[...] transforma-se em 
trauma psíquico toda impressão que o sistema nervoso tem dificuldade em abolir por meio do pensamento 
associativo ou da reação motora”. Cf. FREUD, Esboços para a comunicação preliminar de 1893, p. 88. 
Dessa forma, mesmo sendo suspensa – ou seja, recalcada – a impressão causadora do trauma 
permaneceria presentificada na consciência por meio da emissão de efeitos da ordem do desprazer, o que 
caracterizaria o trauma, nessa primeira formulação, como uma ausência de liberação do afeto – ou, em 
outras palavras, como uma “ausência de ab-reação do afeto”. Cf. LAPLANCHE & PONTALIS, 
Vocabulário de psicanálise, p. 21. Freud retoma a abordagem do tema ao longo de toda sua obra. Para 
uma leitura mais aprofundada, ver “Além do princípio do prazer”, “O Inconsciente”, “Lições 
Introdutórias à Psicanálise”, “Inibição, sintoma e angústia” e “Moisés e o Monoteísmo”. 
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Seligmann-Silva sobre a representação artística da dor poderia ser também considerada 

nas reflexões sobre o duelo que preside o fazer tradutório, no qual “o ‘outro’ substitui o 

‘próprio’ e o libera da morte”, promovendo, a partir dessa experiência de sofrimento e 

morte, a troca simbólica que permitirá que a vida do que se deseja traduzir seja 

garantida (SELIGMANN-SILVA, 2005: 49)83.

A essência do recalcamento, em outras palavras, “consiste apenas na ação de repelir 

algo para fora do consciente e de mantê-lo afastado deste” (FREUD, 1915b/1994: 178). 

Manter essa força afastada do plano consciente exige um contínuo dispêndio de 

energia84. O representante psíquico da pulsão que foi inscrito pelo recalcamento 

originário passa a compor um espaço psíquico que inscreve uma ausência, uma perda –

das Ding – em torno da qual, conforme vimos anteriormente, estruturam-se as leis do 

inconsciente. É essa ausência que vai compor o núcleo, a coluna vertebral do 

inconsciente que está sendo inaugurado e constituído como locus do recalcamento. O 

recalcamento originário representa aquilo que não é realizado pela pulsão, que não é 

nomeável e que jamais é alcançado pela consciência porque não faz parte de nenhuma 

cadeia associativa – em outras palavras, o recalcamento é estruturado por uma 

“inconsistência da linguagem enquanto barreira simbólica” (KRISTEVA, 1994: 196). 

Também do ponto de vista da tradução, no que concerne às inconsistências da 

linguagem, segundo Steiner, “não há dois falantes que signifiquem exatamente a mesma 

coisa quando usam os mesmos termos; ou, se o fazem, não há qualquer maneira 

concebível de demonstrar a homologia perfeita” (2005: 273). Nesse sentido, de forma 

análoga ao que transcorre no campo psíquico, as resistências encontradas no âmbito da 

linguagem também podem ser consideradas como faltas estruturantes, sobretudo se 

considerarmos que tais resistências são da ordem do intraduzível, que marca a oposição 

                                                            
83 Para maior aprofundamento sobre as relações entre tradução e trauma, ver “Tradução como arte da 
passagem” em M. SELIGMANN-SILVA, O local da diferença, 167-236.
84 Em “O Recalque”, Freud afirma que esta visão leva em conta a existência de destinos da pulsão que 
seriam anteriores ao recalcamento. Tais destinos poderiam ter sido selecionados com o objetivo de 
bloquear o trânsito das forças pulsionais causadoras de desprazer. Cf. FREUD, O Recalque, p.178. Os 
quatro possíveis destinos da pulsão apresentados pelo autor são recalcamento, reversão ao seu oposto, 
sublimação e retorno em direção ao próprio eu. Cf. FREUD, Pulsões e destinos da pulsão, p.122.
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entre o desejo de tudo traduzir e a frustração decorrente de sua impossibilidade85. Em 

uma tradução, nas situações em que se opta por apagar os vestígios de uma perda – ou 

seja, da impossibilidade de tradução de algum elemento considerado intraduzível –, o 

tradutor também retiraria do texto a subjetivação que deu origem a ele – e, 

consequentemente, a visão de mundo que está na base daquele discurso. Diante da 

impossibilidade da transferência total, é o intraduzível – o resto, o vestígio dessa perda 

que, ao mesmo tempo, é constitutiva – que demarca as fronteiras entre os universos 

culturais e o modo de pensar representados pela língua de partida e a língua de chegada, 

ressaltando o caráter dinâmico da língua (RICOEUR, 2004: 40)86. 

O “traço” que denuncia uma falta não apontaria um processo tradutório infiel, mas 

indicaria que o exercício da tradução também sucumbe, por vezes, à falta presente em 

qualquer língua, justificando o emprego de estratégias que caracterizariam o tradutor 

como autor, afinal, seus sentidos singulares e inconscientes também atuam na leitura e 

na apreensão do texto de partida, influenciando decisivamente suas escolhas (BASS, 

1998: 220). Desse modo, o produto de uma tradução é um texto que, além de dar voz ao 

original, inscreve a voz do tradutor de modo muito particular, compreendendo escolhas 

e deslocamentos que se ordenam em uma grande cadeia de sentidos e se rearranjam na 

medida em que novos sentidos são trazidos pelo universo cultural da língua que preside 

o texto original ou pela língua do tradutor, de modo análogo às operações de inscrição e 

reinscrição que estruturam nosso psiquismo. Em “A tarefa do tradutor” (2010), Walter 

Benjamin reafirma a legitimidade da tradução como campo de conhecimento e rompe 

com a hierarquização inútil entre a obra de onde se parte e o produto da tradução:

Para compreender a autêntica relação existente entre original e tradução cabe 
fazer um exame, cujo propósito é absolutamente análogo ao dos argumentos 
com os quais a crítica epistemológica deve comprovar a impossibilidade de uma 
teoria da cópia ou da reprodução do objeto. Se com isto se demonstra não ser 
possível haver objetividade (nem mesmo a pretensão a ela) no processo do
conhecimento, caso este consista apenas de cópias do real, então pode-se 

                                                            
85 Segundo Berman em “A prova do estrangeiro”, o intraduzível é também considerado um valor: a 
impossibilidade de tradução seria um fator indicativo da alta qualidade do texto e, de certa forma, lhe 
conferiria certa aura de sagrado. Cf. A. BERMAN, A prova do estrangeiro, p. 334-335.
86 Segundo Ricoeur, “O fazer tradutório perpassa tantos obstáculos – linguísticos e não linguísticos – que 
alguns teóricos se valem deles para justificar conceitos como intraduzibilidade e impossibilidade da 
tradução. Podemos citar como exemplos a indissolubilidade de língua e cultura, que não permitiria que 
uma língua apresentasse a realidade de outra de forma fiel, a conotação e a polissemia”. Cf. P. 
RICOEUR, Da Interpretação, p. 40.
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também comprovar não ser possível existir uma tradução, caso esta, em sua 
essência última, ambicione alcançar alguma semelhança com o original 
(BENJAMIN, 2011: 107).

Desse modo, é possível afirmar que o trabalho do tradutor é marcado pela singularidade 

com que ele compreende a língua de partida e a língua de chegada para, a partir dessa 

leitura particular, utilizar os recursos oferecidos. Da mesma forma, os mecanismos 

tradutórios de nosso psiquismo permitem que o que foi feito das percepções recebidas 

por determinado indivíduo sejam elaboradas no inconsciente e comunicadas, via 

linguagem, ao plano da consciência. Nas palavras de Silviano Santiago (1976: 26), o 

texto “como tecido de traços, mascara outro texto, a princípio oculto: é a ‘tela que envolve a 

tela’, mas que deixa esta última emergir quando se desfaz a dobra”. O mesmo acontece no 

trabalho do analista, que busca decifrar sentidos ocultos na fala – e nos silêncios – do 

analisando para trazê-los à luz da consciência por meio de palavras. Por esse viés, 

tradução é transferência – tanto no que concerne ao trabalho do analista quanto no que 

diz respeito ao transporte de significados entre uma língua e outra. 

Retomando as reflexões sobre recalcamento, nas palavras de Lacan, o “recalque 

primário leva a um ponto de carência na cadeia associativa, recupera o umbigo do 

sonho, o que não pode ser dito, e marca um limite à rememoração” (1959/1997: 175). 

Dessa forma, não pode ser rememorado, pois não se associa à representação-palavra e 

não pode ser dito, ficando para sempre preso no inconsciente. Esse descompasso entre a 

coisa perdida e a representação-palavra inaugura a possibilidade do uso metafórico na 

linguagem. Por ser único e não formar séries associativas com outros representantes 

pulsionais, o recalcamento originário não pode ser acessado pelo recalcamento 

secundário e, consequentemente, não realiza o retorno do recalcado. No entanto, esse 

ponto de carência que surge vai exercer uma atração que parte do inconsciente em 

direção às outras representações, tornando o recalcamento originário o centro 

gravitacional das representações recalcadas secundariamente.

2.1.4. Recalcamento secundário – retradução, traço e a questão da fidelidade
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A segunda fase do recalcamento, conforme postulado por Freud em “O caso Schreber” 

(1911a/1994: 36), é chamada de “recalcamento propriamente dito” ou “recalcamento 

secundário” (Nachdrängen)87, e age sobre os investimentos posteriores – também 

chamados de derivados psíquicos – do representante recalcado ou sobre as cadeias 

associativas relacionadas ao recalcamento originário88. A sucessão de ocorrência do 

recalcamento originário e do secundário não é temporal, mas lógica. O espaço de 

ausência e a clivagem inaugurada no primeiro momento vão estruturar o segundo. Este 

segundo momento do recalcamento já se organiza levando em conta a cisão do aparelho 

psíquico em Ics e Pcs/Cs, e sua dinâmica também se baseia em contra-investimento: há 

um embate entre “um movimento de repulsão que atua a partir do consciente sobre o 

conteúdo a ser recalcado” e a “atração que o recalcado original exerce sobre tudo com 

que consegue estabelecer conexão” (FREUD, 1915b/1994: 179). Por conta dessa 

atração exercida pela ausência inscrita no momento da fixação, os derivados do 

representante ideativo recalcado sofrem o mesmo destino do recalcamento originário. O 

contra-investimento aqui atuante não é o mesmo que atua no recalcamento originário: 

neste momento específico, o contra-investimento está relacionado à associação e às 

retranscrições da cadeia de significantes, ou seja, à constante e mutável atribuição de 

significado aos significantes (GARCIA-ROZA, 1996: 163).

O recalcamento secundário não acontece da mesma forma em todos os indivíduos e 

também não é fixo ou imutável. Não existe um exemplo de representante que seja 

recalcado por todos os indivíduos: os conteúdos recalcados variam de indivíduo para 

                                                            
87 Em “O Recalque”, Freud se refere ao recalcamento também como “pós-calcar”, reforçando a ideia de 
um segundo recalcamento, que pressupõe um primeiro. Cf. FREUD, O Recalque, p.179. Posteriormente, 
em “Análise terminável e interminável”, emprega o termo “Nachverdrängung”, reforçando a ideia de pós-
calcar ou repressão posterior.  Cf. FREUD, Análise terminável e interminável, p. 128.
88 Nas palavras de Freud: “A segunda fase da repressão é a da repressão propriamente dita — fase à qual 
foi dada, até aqui, a máxima atenção. Provém dos sistemas mais altamente desenvolvidos do ego —
sistemas capazes de serem conscientes — e pode, na realidade, ser descrita como um processo de ‘pós-
pressão’. Aparenta ser um processo essencialmente ativo, ao passo que a fixação parece de fato constituir 
um retardamento passivo. Podem sofrer repressão que os derivados psíquicos dos instintos retardados 
originais, quando estes se reforçam e entram assim em conflito com o ego (ou instintos egossintônicos), 
quer tendências psíquicas que, por outras razões, despertaram uma forte aversão. Mas esta aversão, em si 
própria, não conduziria à repressão, a menos que alguma vinculação tenha sido estabelecida e entre as 
tendências indesejáveis que têm de ser reprimidas e aquelas que já o foram. Onde isso acontece, a repulsa 
exercida pelo sistema consciente e a atração exercida pelo inconsciente tendem na mesma direção, no 
sentido de ocasionar a repressão. As duas possibilidades que são aqui isoladamente tratadas podem, 
talvez, ser menos nitidamente diferençadas na prática, e a distinção entre elas pode depender 
simplesmente do maior ou menor grau em que os instintos primariamente reprimidos contribuem para o 
resultado”. Cf. FREUD, O caso Schreber, p. 36-37.
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indivíduo de acordo com a vivência de cada um. Sobre sua fixidez, podemos dizer que 

um conteúdo que foi recalcado em um determinado momento pode, em outro, retornar à 

consciência. No livre jogo entre as forças psíquicas, o representante que causou uma 

sensação desagradável pode perfeitamente, em outra ocasião, ser fonte de prazer. O 

recalcamento secundário não é uma condição, mas um processo. Não basta, como no 

recalcamento originário, uma única ocorrência para estabelecê-lo definitivamente: é 

necessário um constante embate de forças para que seu pertencimento ao conjunto de 

conteúdos recalcados seja corroborado. O recalcamento não se instala definitivamente e 

de forma perene em um único evento. Pelo contrário, demanda “um empenho contínuo 

de força, cuja cessação colocaria em risco seu sucesso e tornaria necessária uma nova 

ação de recalque” (FREUD, 1915b/1994: 181). A ação do recalcamento sobre os 

representantes pulsionais limita-se a negar seu acesso total à consciência. Dentro do 

inconsciente, os representantes pulsionais recalcados geram novos derivados e formam 

novas associações:

[...] o recalque não impede o representante pulsional de continuar existindo no 
inconsciente, de continuar a se organizar, a formar novas representações 
derivadas e estabelecer ligações [Beziehungen]. [...] Constataremos que nem 
sequer é correto afirmar que o recalcamento que mantém afastado do consciente 
todas as representações derivadas do recalcado original. Quando estes se 
afastam suficientemente do representante recalcado, seja pela incorporação de 
deformações, seja pela interpolação de certa quantidade de elos intermediários, 
o acesso ao consciente fica-lhes franqueado, sem maiores restrições (FREUD, 
1915b/1994: 179-180).  

O recalcamento só atuaria na relação entre o representante ideativo e o plano consciente. 

Ao contrário do que nele ocorre, não há no inconsciente a ação de nenhum censor, o que 

permite que as vinculações e o desenvolvimento de derivados do representante sejam 

plenamente livres e, consequentemente, mais fecundas e plurais. Quanto mais 

dificultado é o acesso ao plano consciente, mais o representante consegue se desdobrar

em derivados e encontrar maneiras diversas – e muitas vezes extremas – de expressão 

que burlem o bloqueio promovido pelo recalcamento. Quanto maior o número de 

retranscrições, reassociações e retraduções, maior será a distorção – e, 

consequentemente, a distância – entre o representante pulsional recalcado e o seu 

derivado (GARCIA-ROZA, 1996: 164). 
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Podemos fazer uma analogia entre as características referentes ao recalcamento 

secundário e os aspectos relativos à retradução, abordada ao longo da obra freudiana por 

meio do uso do termo alemão “Rückübersetzung”. Essa palavra é utilizada para 

informar que, após uma tradução preliminar, o analista realizaria uma operação de 

(re)tradução ao identificar, nos sintomas, sua origem de cunho sexual. Em 

“Neuropsicoses de defesa” (1894/1994: 26), por exemplo, o autor aponta que a obsessão 

tem origem em uma situação em que um indivíduo com predisposição à neurose busca 

denegar uma representação incompatível – prioritariamente de cunho sexual –

separando-a de seu afeto, que permanece na esfera psíquica. A representação que foi 

separada de seu afeto permanece separada de qualquer representação e perde força. O 

afeto, por outro lado, associa-se a outras representações. Essa “falsa ligação” do afeto a 

outras representações forma as chamadas “representações obsessivas”. Ao procurar 

tratamento, o analisando relata o afeto que lhe aflige de forma a deslocar sua 

representação originária, associando-o a uma representação incompatível. Tal 

mecanismo de defesa é acionado justamente por conta do caráter aflitivo da 

representação sexual. Caberia ao profissional – médico ou analista, no caso – identificar 

uma raiz de cunho sexual no afeto relatado na fala do analisando. Da mesma forma 

como ocorre nos sonhos, a descoberta da memória-afeto presente no sintoma histérico é 

o que possibilita que seu produto seja a articulação entre “presente reminiscente” e 

“passado anacrônico”. Essa “relação de reminiscência segundo uma anterioridade que 

não pode ser objeto de qualquer rememoração” é a condição que possibilita as relações 

de transferência, que têm seu ponto de origem precisamente em seu ponto de fuga 

(FÉDIDA, 1996: 20). Desse modo, memória e linguagem se estruturariam a partir do 

ponto de fuga da origem. 

Em “Moisés e o Monoteísmo”, Freud propõe que a forma como o mecanismo de 

esquecimento está estruturado possui caráter mítico, calcado no mito do assassinato do 

pai. Todos os homens saberiam “que um dia possuíram um pai primevo e o 

assassinaram” (FREUD, 1938d/1994: 56), episódio do qual guardariam uma forma 

muito particular de memória – o esquecimento, “recalcamento constitutivo do 

inconsciente” (FÉDIDA, 1996: 53). O assassinato do pai seria uma forma de origem 

irrepresentável, impassível de conformação ao plano consciente. Em outras palavras, o 
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horror provocado pela ideia de parricídio limitaria suas possibilidades de representação, 

o que admitiria, imediatamente, a produção de uma falsa memória desse episódio. Dessa 

forma, o ser humano acredita ser capaz de rememorar os acontecimentos tal como

transcorridos, o que não seria possível de fato (FÉDIDA, 1996: 21). Dessa situação 

decorreria a dificuldade de nomear, pilar fundamental do processo analítico. Como 

“apenas a linguagem traz seu testemunho” (FÉDIDA, 1996: 21), é o nomear que vai 

resgatar os conteúdos recalcados até então inacessíveis no inconsciente – ou seja, em 

uma instância anacrônica e fora da linguagem – para retraduzi-los no plano consciente 

por meio do uso da linguagem na situação analítica, que pode, dessa forma, “obturar o 

ponto de fuga da origem” por meio do reconhecimento do assassinato do pai como 

causa do esquecimento – ou silêncio – que inscreve uma falta, uma impossibilidade de 

articulação entre “presente reminiscente” e “passado anacrônico” (FÉDIDA, 1996: 22).

Em uma passagem de “Neuropsicoses de defesa”, Freud emprega a palavra “retraduzi-

las” para nomear esse processo realizado pelo analista: “O afeto da obsessão, em outras 

palavras, parece-lhe estar desalojado ou transposto, e [...] ele poderá, em diversos casos 

de obsessões, retraduzi-las em termos sexuais” (FREUD, 1894/1994: 26). A partir da 

leitura dessa passagem, é possível inferir que o autor tenha optado pelo termo 

“retradução” (Rückübersetzung) por considerar que essa associação efetuada pelo 

analista no processo de cura seja o (trilhamento do) caminho inverso ao já percorrido 

pelo psiquismo para traduzir uma representação sexual originária em uma representação 

obsessiva, partindo do efeito em direção à causa de origem. A obsessão seria o produto 

de um processo de tradução – ou melhor, de uma “falha de tradução” – que tem início 

com o recalcamento da experiência, da representação ou do sentimento sexual 

indesejado em nosso psiquismo, seguido da tradução desse recalcamento para o plano 

consciente na forma de uma representação obsessiva e de seus sintomas. A associação 

da representação obsessiva ao conteúdo sexual recalcado no processo de cura, portanto, 

seria uma “retradução” por considerar a existência de uma tradução preliminar89.

                                                            
89 No mesmo texto, um pouco mais adiante, Freud utiliza o termo “Rückübersetzung” novamente ao 
comentar um caso clínico. Vale, contudo, destacar que a tradução que utilizamos nesta pesquisa – a saber, 
a Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud, realizada sob a 
direção geral de Jayme Salomão e publicada pela Imago – não traduz a nuance “retradução” contida em 
“Rückübersetzung”. Vejamos: “Nesse ponto, aventurei-me a dizer-lhe que, à vista de um homem, 
ocorriam-lhe representações eróticas e que, por isso, ela perdera a confiança em si própria e se 
considerava uma pessoa depravada, capaz de qualquer coisa. A tradução [Rückübersetzung] da 
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Como assinala Marcelo Jacques (2011: 74), a interpretação psicanalítica é constituída de 

uma “trama de traduções”. O sentido que determina a formação substitutiva 

(“Ersatzbildung”) e que, de certa forma, é traduzido por ela, só pode ser construído no 

âmbito do trabalho analítico a partir da rede de associações por ela desencadeadas. É 

possível identificar duas operações tradutórias nesse movimento do psiquismo. Em 

primeiro lugar, acontece a formação substitutiva em si, fenômeno que substitui – ou 

traduz – uma representação original de um desejo interditado pela consciência do 

indivíduo que a vivencia por uma formação inconsciente alternativa, que não lhe causa 

desprazer. O segundo movimento tradutório que acontece nesse momento é uma 

retradução, ou seja, uma nova tradução dessa tradução da representação original em 

formação substitutiva. Como essa primeira tradução é instável, uma retradução é 

operada por meio de “uma rede de associações que só se materializa a posteriori, 

nachträglich, como diria Freud” (JACQUES, 2011: 74).

As ligações associativas entre a representação original e a tradução em formação 

substitutiva são permanentemente reordenadas, de modo que esse movimento tradutório 

jamais encontra um fim, uma estabilidade final. Dessa forma, Jacques conclui que a 

tradução psicanalítica envolveria tanto a tentativa de se percorrer o caminho inverso ao 

realizado pela formação produzida com vistas a decifrar suas causas quanto a 

constatação de que o original e as formações dele decorrentes por conta das 

permanentes traduções estão irremediavelmente ligados, se influenciando e se 

retroalimentando. Do mesmo modo, a tradução propriamente dita permite, por seu 

caráter relacional, dinâmico e conflituoso, infinitas possibilidades de reordenamento de 

suas “formações”, admitindo – e, muitas vezes, demandando – retraduções, “um 

processo infinito de retorno de um original que sempre revela e reivindica outra rede de 

                                                                                                                                                                                  
representação obsessiva em termos sexuais foi um êxito. Em lágrimas, ela imediatamente confessou a 
precariedade de seu casamento, há muito ocultada; e me comunicou também, mais tarde, representações
angustiantes de caráter sexual inalterado, tais como a sensação frequentíssima de que alguma coisa a 
forçava por sob sua saia”. Cf. FREUD, Neuropsicoses de defesa, p. 26. Freud retoma o termo também em 
“Lembranças Encobridoras”. Vejamos: “Sempre que numa lembrança o próprio sujeito assim aparecer 
como um objeto entre outros objetos, esse contraste entre o ego que age e o ego que recorda pode ser 
tomado como uma prova de que a impressão original foi elaborada. É como se um traço mnêmico da 
infância se retraduzisse numa forma plástica e visual em época posterior — na época do despertar da 
lembrança. Mas nenhuma reprodução da impressão original jamais penetrou na consciência do sujeito”. 
Cf. FREUD, Lembranças Encobridoras, p. 166.
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determinações, atualizando, assim, a tensão irredutível da relação tradutória” 

(JACQUES, 2011: 74).

Na “Carta 52”, Freud emprega “Rückübersetzung” para nomear as operações de 

retradução – ou “retranscrição”90 – promovidas pelos estratos psíquicos Wz, Ub e Vb.

De acordo com o proposto por Freud nessa mesma carta, o recalcamento seria 

equivalente a uma falha de tradução, que, inevitavelmente, produz um “resto”. No que 

concerne à tradução psíquica, esse resto sofre recalcamento e é armazenado no plano 

inconsciente, de onde tenta, de diversas formas, emergir. Dessa forma, o trabalho de 

(re)tradução psíquica que acontece na interação entre analisando e analista teria como 

objetivo reduzir esse resto, mapeando conteúdos já recalcados e tentando trazê-los à 

tona. Em uma tradução linguística, é considerado “resto” ou “resíduo” todo elemento 

que é incluído no texto de chegada, mas não existia no texto de partida, como, por 

exemplo, adições realizadas por conta de diferenças culturais ou da necessidade de 

tornar clara determinada palavra ou expressão que não possui um equivalente próximo 

na língua de chegada, pela omissão deliberada de uma palavra ou expressão, pela adição 

de um sentido ou de uma palavra, pelo esquecimento involuntário de uma palavra ou 

mesmo de um trecho, por uma deformação no sentido original, pela opção por uma frase 

explicativa que elimine uma possível ambiguidade no texto ou por más escolhas no que 

diz respeito à terminologia. Traduções feitas a partir de uma tradução em outra língua 

também podem gerar restos no tocante ao sentido do texto original. Venuti (2002: 49) 

convencionou chamar esse “resto” como “resíduo doméstico”.  Segundo o autor, é a 

atenção a esse resto que permite a clarificação de muitos dos impasses característicos da 

prática tradutória:

Estudar o resíduo em tradução não implica abandonar a descrição empírica das 
práticas textuais recorrentes e das situações típicas. Pelo contrário, esse estudo 
oferece uma maneira de articular e esclarecer – em termos que são tanto textuais 
como sociais – os dilemas éticos e políticos que os tradutores enfrentam quando 
trabalham em qualquer situação. Nosso objetivo deve ser a pesquisa e o
treinamento que produzem leitores de traduções e tradutores que sejam 
criticamente conscientes, não predispostos a normas que excluam a 
heterogeneidade da língua (VENUTI, 2002: 63).

                                                            
90A “Edição Standard Brasileira” publicada pela Imago optou por traduzir “Rückübersetzung” como 
“retranscrição” na “Carta 52”.
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Ao permitir a criação de um texto de chegada calcado na diferença, na heterogeneidade 

e na opção pela manutenção do estranhamento em detrimento da ilusão de 

transparência, o resíduo constitui-se como elemento fundamental para que se possa 

afirmar que a escrita tradutora realiza-se à revelia do texto original, o que, 

consequentemente, circunscreve a noção de autoria do tradutor defendida por Venuti. 

Em termos linguísticos, podemos considerar a existência, no processo de análise, de 

dois processos tradutórios, exatamente contrários um ao outro, realizados por dois 

diferentes tradutores. O primeiro processo é realizado pelo analisando; o segundo, pelo 

analista. No primeiro processo, a experiência, a representação ou o desejo sexual 

indesejado desempenha o papel de texto de origem e a representação obsessiva faz as 

vezes de texto de chegada. Na retradução empreendida pelo analista, os papeis se 

invertem. No entanto, o analista não alcança precisamente o mesmo conteúdo sexual 

originário como produto final de sua retradução. Em uma experiência bem sucedida, o 

analista chegará ao relato dessa experiência aflitiva por parte de seu analisando, não à 

experiência per se, afinal, seu acesso ao que foi relatado acontece em um momento 

posterior à ocorrência do fato e, conforme já mencionado, se dá unicamente por meio da 

fala do analisando, não da vivência do que teria de fato ocorrido. Nesse sentido, a 

análise (re)atualiza e busca dissolver os conteúdos desprazerosos até então aflitivos para 

o analisando. Do mesmo modo, em uma tradução linguística, não é possível obter o 

texto original como resultado de uma retradução empreendida a partir de um texto já 

traduzido. Tanto a tradução quanto a retradução constituem algumas dentre as mais 

diversas possibilidades de apresentação do que é proposto no original, no texto de 

origem. Dessa forma, apesar de irrevogavelmente ligado ao original, o texto de chegada 

pode ser considerado uma entidade autônoma. Nas palavras de Octavio Paz:

Cada texto é único e, simultaneamente, é a tradução de outro texto. Nenhum texto é 
inteiramente original, porque a própria linguagem em sua essência já é uma tradução: 
primeiro, do mundo não verbal e, depois, porque cada signo e cada frase é a tradução de 
outro signo e de outra frase. Mas esse raciocínio pode se inverter sem perder sua 
validade: todos os textos são originais porque cada tradução é distinta. Cada tradução é, 
até certo ponto, uma invenção e assim constitui um texto único (PAZ, 2006: 11).

Nesse sentido, todo texto de chegada representaria apenas uma dentre as infinitas 

possibilidades de apresentar os conteúdos contidos em um determinado texto de partida. 
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Desse modo, assim como recalcamento secundário não é estável ou imutável, gerando, 

de acordo com a vivência de cada sujeito, diferentes associações na cadeia de 

significantes e sua constante – e cambiante – reassociação a cada nova tentativa de 

tradução no plano da consciência, sempre atribuindo diferentes significados aos 

significantes e, com isso, produzindo uma configuração psíquica sempre inédita, 

diferente do texto originário – ou seja, o recalcamento original – e diferente de todas 

suas (re)traduções posteriores, no plano linguístico, em uma tradução, cada um dos 

textos de chegada seria marcado por características inerentes à época de sua produção. 

Todas essas características seriam cambiantes e estariam em eterna mutação ao longo do 

tempo – sua cultura, seus aspectos sociais e os signos que os refletem. Dessa forma, 

novas traduções – e retraduções – se justificariam pela necessidade de adequação à 

linguagem e à cultura vigentes no momento de sua realização. 

No texto de “A tradução e a letra – ou o albergue do longínquo”, Berman (1999: 96) 

identifica a existência de duas instâncias espaço-temporais de tradução – as “primeiras 

traduções” e as “retraduções”. A retradução ocuparia uma posição “duplamente 

segunda” por ser posterior tanto ao original quanto às primeiras traduções e, além disso, 

seria obrigatoriamente literal. Em suas palavras, “a tradução literal é obrigatoriamente 

uma retradução e vice-versa” (BERMAN, 1999: 97). Para o autor, as primeiras 

traduções trazem em si as marcas de um desejo de anexação da língua estrangeira. As 

retraduções, por sua vez, seriam marcadas pela invasão da língua materna pela língua do 

texto de origem, o que denuncia, nas palavras do autor, uma “relação amadurecida” com 

a língua materna. A literalidade própria à retradução sublinharia um desejo de relação e 

de aceitação da língua estrangeira. Nas palavras do autor:

Ora, a tradução, com seu objetivo de fidelidade, pertence originariamente à dimensão 
ética. Ela é, na sua essência, animada pelo desejo de abrir o Estrangeiro enquanto 
Estrangeiro ao seu próprio espaço de língua. Isto não significa, em absoluto, que 
historicamente tenha sido sempre assim. Pelo contrário, o objetivo apropriador e 
anexionista que caracteriza o Ocidente sufocou quase sempre a vocação ética da 
tradução. A “lógica do mesmo” quase sempre prevaleceu. Isso não impede que o ato de 
traduzir obedeça a uma outra lógica, a da ética. Por isto, retomando a bela expressão de 
um trovador, falamos que a tradução é, na sua essência, o “albergue do longínquo” 
(BERMAN, 1999: 69).
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Na concepção de Berman (1999: 98), o sentido estrito – ou seja, a abordagem literal –

seria o único caminho possível para se atingir os objetivos linguísticos e culturais da 

tradução. O tradutor que privilegia somente a recepção pelo leitor de chegada, deixando 

o texto de origem em segundo plano, acabaria produzindo um texto que em nada se 

comunicaria com o texto de partida (BERMAN, 1999: 65). Dessa forma, seu trabalho 

trairia tanto o conteúdo do original quanto as expectativas do leitor. Do mesmo modo, 

em seu clássico ensaio sobre a tradução, Walter Benjamin (2011: 102) não julga 

produtivo considerar a recepção do leitor como fator norteador do fazer tradutório. Pelo 

contrário, tal pensamento constituiria mesmo um desvio, gerando como produto “uma 

transmissão inexata de um conteúdo inessencial”. Considerando a profunda relação de 

afinidade entre as línguas, Benjamin julga que a única forma de ser fiel ao sentido 

transmitido pelo texto de partida seria buscar operar a transposição mais exata possível 

tanto da forma quanto do sentido desse original (2011: 107). 

Os estudos de Berman (1999: 91) se alinham com o proposto por Benjamin nesse 

sentido, corroborando que o pacto com a literalidade – e, consequentemente, com o 

original – filiaria a tradução ao campo da ética e suas palavras de ordem seriam 

fidelidade e exatidão. Benjamin, por sua vez, considera, em primeiro lugar, “ liberdade 

na reprodução do sentido e, a serviço dessa liberdade, fidelidade à palavra” (2011: 114) 

como condições essenciais para que o produto final da tradução não seja um mero 

transporte de palavras. A excessiva fidelidade à palavra, à sintaxe, inclusive, 

conduziriam o texto final muito mais ao caminho da ininteligibilidade que à reprodução 

do sentido proposto no original (BENJAMIN, 2011: 115). As teorias contemporâneas 

da tradução também retomam, em nova chave, a questão da fidelidade do tradutor. A 

literalidade do texto, mesmo que em detrimento da transmissão de ideias e conceitos, é 

privilegiada, sobretudo no que concerne às escrituras sagradas. Pensadores ligados à 

tradição judaica, como Rosenzweig91, por exemplo, optam por uma forma de tradução 

                                                            
91 Para aprofundar a leitura sobre Rosenzweig, ver “O pensamento tradutório judaico: Franz Rosenzweig 
em diálogo com Benjamin, Derrida e Haroldo de Campos”, tese de doutoramento de Maria Clara 
Castellões de Oliveira, defendida em 2000, na Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas 
Gerais, Belo Horizonte.
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em que a transmissão “não passa necessariamente pelo entendimento racional, 

assumindo um caráter de revelação” (ESTEVES, 2011: 236)92. 

No entanto, ainda muito antes de Nord (2006: 32) e a escola funcionalista alemã 

afirmarem que o tradutor deve ser leal tanto ao original quanto ao texto de chegada –

mas priorizando a recepção do texto de chegada pelo leitor e considerando a diferença 

cultural entre os dois – a dicotomia entre fidelidade ao texto original e a liberdade de 

construção do tradutor já havia sido bastante debatida. Segundo Susana Lages, as 

reflexões da escola funcionalista, em especial os estudos desenvolvidos por Katharina 

Reiss e Hans Vermeer, surgem como uma reação a visões de tradução restritas a limites 

linguísticos e a uma grande preocupação com a questão da fidelidade ao texto de 

partida. Reiss retira a questão da fidelidade ao original do epicentro dos estudos da 

tradução para colocar em seu lugar o plano da tarefa do tradutor, buscando descrever o 

processo tradutório de forma sistemática com vistas a possibilitar o desenvolvimento de 

uma teoria e de uma metodologia que permitissem a detecção de possíveis 

generalizações (LAGES, 2002: 74). 

A priorização das questões relativas ao contexto histórico e cultural do tradutor vai 

marcar um período de transição entre as concepções tradicionais e as mais modernas a 

respeito do tema. Apesar de preservarem a tradicional crença na possibilidade de 

compreensão total das intenções comunicativas do autor, essas novas reflexões também 

apontam que o tradutor deve ser considerado, sobretudo, como escritor, “autor do texto 

traduzido, a partir de determinações históricas particulares e específicas a cada caso” 

(LAGES, 2002: 75). Nesse sentido, o tradutor teria o direito de interferir diretamente no 

texto mesmo se sua reescrita não estiver plenamente de acordo com as intenções 

comunicativas expressas pelo autor do original. Autor da primeira tradução da Bíblia 

para a língua latina, São Jerônimo já admitia uma estratégia de trabalho mais literal para 

as Sagradas Escrituras, traduzindo palavra por palavra, e outra mais ampla e flexível 

para textos seculares, levando os sentidos em conta (JERÔNIMO, 1995: 60)93. 

                                                            
92 No tocante aos textos seculares, Goethe, Humboldt e Schleiermacher também podem ser contados 
entre os exemplos de autores que pregavam a necessidade de preservação do texto original na prática 
tradutória.
93 Nas palavras de São Jerônimo: “Por minha parte, realmente, não apenas confesso, mas proclamo a 
plenos pulmões que quando traduzo os textos gregos – que não sejam as Sagradas Escrituras (onde até a 
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Eugène Nida, conhecido especialista na tradução bíblica, considera que o fazer 

tradutório deveria priorizar a comunicabilidade, buscando "o equivalente natural mais 

próximo da mensagem na língua-fonte" (NIDA, 1964: 166 apud ESTEVES, 2011: 240). 

A mensagem deveria ser transposta do texto de partida para o texto de chegada de forma 

que seu leitor na língua de chegada pudesse manter com esse texto final uma relação 

equivalente àquela que os leitores falantes da língua de partida estabelecem com o 

original, uma vez que, por questões ideológicas, o texto bíblico deve ser, além de 

claramente legível, fiel ao que seria o verbo divino. Esteves enfatiza a crítica de Nida à 

postura de tradutores que optam por manter a literalidade em vez de tornar os 

significados presentes no texto de partida igualmente significativos para os leitores da 

tradução (ESTEVES, 2011: 240).

Rosemary Arrojo, no entanto, critica essa opção por priorizar a transmissão de uma 

suposta mensagem contida no texto em detrimento de sua pluralidade de sentidos. 

Considerando que todo “texto se apaga, em cada comunidade cultural e em cada época, 

para dar lugar a outra escrita (ou interpretação, ou leitura, ou tradução) do ‘mesmo’ 

texto” (ARROJO, 1996: 80), não seria possível admitir a estabilidade de significados 

como postulado – e, consequentemente, a crença na existência de um texto original 

portador de uma determinada mensagem seria igualmente infundada. De forma 

semelhante, Steiner afirma que “a língua de partida e a língua do tradutor estão em 

duplo movimento: relativamente a si mesmas e uma em relação à outra. Não há 

qualquer eixo estático no tempo a partir do qual a compreensão pudesse ser vista como 

estável e definitiva” (STEINER, 2005: 272). 

Conforme indica a leitura de Arrojo, Nida vê cada palavra como um receptáculo de 

conceitos. Determinadas palavras conteriam vários deles ao mesmo tempo e algumas 

outras precisariam ser agrupadas para que um único conceito pudesse ser formado. 

Desse modo, a tradução funcionaria como um mecanismo de transposição de conteúdos 

de uma língua para a outra. Em um de seus textos, o autor, compararia uma frase a uma 

fileira de vagões de carga. Assim como cada vagão da fileira, cada palavra conteria uma 

                                                                                                                                                                                  
estrutura da frase é mistério) – não é palavra a palavra, mas o sentido que eu exprimo”. Cf. SÃO 
JERÔNIMO, Carta a Pamáquio sobre os problemas da tradução, p. 60.
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determinada carga, e o tradutor seria o responsável por transpor as cargas desses vagões 

que são as palavras da língua de partida para as palavras da língua de chegada, mas não 

lhe caberia interferir ou interpretar os significados por ele transportados. Cada um 

desses vagões – ou dessas palavras – conteria cargas maiores ou menores que os 

demais. No entanto, desde que todas as cargas sejam integralmente transportadas, seu 

ordenamento na língua de chegada não seria importante, pois, de acordo com a leitura 

de Arrojo, para Nida, “o que importa no transporte da carga não é quais vagões 

carregam quais cargas, nem a sequência em que os vagões estão dispostos, mas, sim, 

que todos os volumes alcancem seu destino” (ARROJO, 1996: 12). 

Ao contrário de Nida, Arrojo argumenta que o sentido de um texto – ou mesmo de uma 

palavra – na língua de partida seria determinado, em caráter provisório, por meio de 

uma leitura, na qual o contexto linguístico e também o extralinguístico seriam 

considerados e, obviamente, influenciados pelo conjunto de experiências do leitor. 

Segundo Arrojo, os conteúdos de um texto não poderiam ser repetidos de forma integral 

em uma tradução justamente porque não são elementos estáveis e, em decorrência disso, 

não podem ser controlados (ARROJO, 1996: 42). Além disso, a autora chama atenção 

para a subjetividade da noção de verdade. Como “aquilo que consideramos verdadeiro 

será irremediavelmente determinado por todos os fatores que constituem nossa história 

pessoal, social e coletiva” (ARROJO, 1996: 38), o trabalho de tradução será sempre 

marcado pela leitura realizada a partir da subjetividade singular94 de cada tradutor, 

formada a partir de sua história e do conjunto de suas experiências pessoais. Desse 

modo, seria duvidoso acreditar na possibilidade de um equivalente próximo à 

mensagem-fonte sem que a forma do texto fosse priorizada porque não seria possível 

cogitarmos a existência de uma mensagem única a ser comunicada por um texto –

qualquer que ele seja –, pois essa mensagem estaria sempre marcada pela visão de cada 

leitor – ou tradutor – sobre o texto de partida e o que ele desejaria comunicar. Nas 

palavras da autora, a tradução de qualquer texto “será fiel não ao texto original, mas 

àquilo que consideramos ser o texto original, àquilo que consideramos constituí-lo, ou 

                                                            
94 Sobre diferença e subjetividade na tradução, ver M. P. FROTA, A singularidade na escrita tradutora: 
linguagem e subjetividade nos estudos da tradução, na linguística e na psicanálise, 2000.
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seja, à nossa interpretação do texto de partida, que será, como já sugerimos, sempre 

produto daquilo que somos, sentimos e pensamos” (ARROJO, 1996: 44)95.

Henri Meschonnic também contesta a ideia de equivalência natural de Nida, propondo 

uma prática de tradução que valoriza os elementos poéticos do texto96. Meschonnic 

classifica a tradução como pertencente à ordem do poético, e não da tradutologia, uma 

vez que, apesar de ter seu valor geralmente relegado a um patamar secundário, atuaria 

de forma única no que concerne a revelar o pensamento da linguagem e da literatura 

(MESCHONNIC, 2010: 37). Em sua visão, a tradução não seria meramente a 

transposição de elementos de uma língua para a outra, mas a passagem de um discurso 

para um outro, considerando todo seu contexto linguístico e extralinguístico, pois “a 

tradução é inseparável da transformação das relações culturais. De sua lógica. Ela é a 

melhor testemunha da implicação recíproca entre a historicidade e a especificidade das 

formas da linguagem como formas de vida. Com sua ética e sua política” 

(MESCHONNIC, 2010: 4). 

Meschonnic reconhece a existência de uma relação, e não de uma oposição entre 

identidade e alteridade, uma vez que só reconhecemos nossa identidade a partir da 

existência da alteridade. Dessa forma, ao considerar o discurso – e não meramente o 

signo – como objeto da tradução, torna-se possível traduzir também a subjetividade nele 

inscrita e por ele transformada, reconhecendo a influência da ação do tempo e das 

relações interculturais nesse processo, promovendo a “passagem da identidade a uma 

outra relação com a alteridade e a passagem da língua ao discurso” (MESCHONNIC, 

                                                            
95 A autora retoma a discussão sobre a concepção logocêntrica de origem e plenitude em “Tradução, 
desconstrução e psicanálise”, de 1993, no capítulo “A tradução passada a limpo”: “Se toda tradução 
"falha" ao tentar reproduzir a totalidade de seu "original", é exatamente porque não existe essa totalidade 
como uma presença plasmada no texto e imune à leitura e à mudança de contexto, mesmo dentro do que 
chamamos de uma "única" língua, desestabilizando, assim, a concepção logocêntrica de origem e 
plenitude e, consequentemente, a crença na possibilidade de significados estáveis e independentes do jogo 
linguístico”. Cf. R. ARROJO, Tradução, desconstrução e psicanálise, p. 75.
96 O fazer tradutório proposto por Meschonnic valoriza os elementos poéticos do texto e o olhar crítico 
trazido pelo fazer poético, permitindo o desenvolvimento de uma relação mais profunda com a 
linguagem. Para o autor, a poesia não seria apenas a oposição da prosa, mas sim aquilo que “toma a 
linguagem ordinária e mostra que toda linguagem é ordinária, e que ela surge daí. Ela é o ato pelo qual o 
ordinário se descobre toda a linguagem. E é, então, através da poesia que não há mais linguagem 
ordinária”. O autor nomeia como “linguagem ordinária” tanto a linguagem como a relação que se 
estabelece com essa linguagem em busca de sua natureza. A aparente banalidade da linguagem faria com 
que sua historicidade e “o próprio instrumentalismo a que ela se refere” passasse despercebido. Cf. H. 
MESCHONNIC, Linguagem: ritmo e vida, p. 4.12.



115

2010: 16), e reconhecendo “o tradutor como sujeito historicamente determinado e a 

tradução, como produto cultural” (LAGES, 2002: 77). O ato tradutório, portanto, 

promoveria relações por meio de operações de deslocamento e descentramento, e não 

meramente de transporte de significados. Em “Poética do traduzir”, o autor estabelece 

uma interessante diferenciação entre as possibilidades de tradução como relação e como 

transporte: 

A história e o funcionamento das traduções de literatura são tensionadas 
conforme os momentos, as situações, entre a relação e o transporte. O 
transporte rumo à língua de partida é o decalque, do lexical ao sintático. O 
transporte para a língua de chegada é adaptação em que o natural é uma das 
formas da ilusão. Tudo como decalque. A relação mostra a tradução como tal. 
[...] O transporte só visa as línguas. A relação é um discurso quando visa 
discursos. E o que prima no discurso é a subjetivação generalizada das unidades 
do contínuo. 

[...] A tradução não faz mais do que colocar as literaturas em contato. Ela não 
coloca as línguas em contato, quando é questão de literatura. É o trabalho das 
obras nas línguas e das línguas nas obras, que a tradução traduz quando ela se 
inventa como relação. 

A relação permite situar a tradução como anexação, ou como descentramento. 
Então são as traduções, ao mesmo tempo, portadoras e transportadas, numa 
história das relações de identidade e de alteridade que as ultrapassa 
(MESCHONNIC, 2010: 37-38).

Desse modo, o mero transporte interlinguístico não daria conta de traduzir todo o 

sentido, uma vez que este está vinculado a uma cadeia de significados interdependentes

e característicos de cada língua. É por meio da promoção de uma relação que a rede de 

significados é tecida no discurso da língua de chegada. Além disso, o autor propõe o 

ritmo como uma estrutura da poesia – e, consequentemente, do texto – para o qual a 

atenção do tradutor deve voltar-se de forma prioritária, pois o ritmo atuaria como uma 

forma de organização do sentido nesse discurso – e, consequentemente, uma forma de 

organização do sujeito por meio de seu discurso (MESCHONNIC, 1982: 62). Segundo 

o autor, “se o ritmo está na linguagem, em um discurso, ele é uma organização 

(disposição, configuração) do discurso. E como o discurso não pode ser separado de seu 

sentido, o ritmo é inseparável do sentido desse discurso. O ritmo é a organização do 

sentido no discurso” (MESCHONNIC, 1982: 70)97.

                                                            
97 Tradução nossa para o seguinte trecho do original: “Si le rythme est dans le langage, dans un discours, 
il est une organisation (disposition configuration) du discours. Et comme le discours n´est pas séparable 
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2.2. O retorno do recalcado e as tendências deformadoras da tradução

Enquanto o conflito entre a força que impulsiona o representante em direção ao 

consciente e a força que o atrai em direção ao inconsciente se encontram em pleno 

equilíbrio, o representante permanece recalcado (GARCIA-ROZA, 1996: 166). Ao 

abordar a natureza da neurose em “Observações adicionais sobre as neuropsicoses de 

defesa” (1896b/1994), Freud observa que, quando essa balança se desequilibra, o 

recalcado pode atingir a consciência: “o período seguinte [...] é caracterizado pelo 

retorno das lembranças recalcadas – isto é, pelo fracasso da defesa” (1896b/1994: 87)98. 

Ao contrário do que seria lógico inferir, o retorno do recalcado não se dá pelo 

trilhamento em ordem inversa das cadeias associativas formadas pelas etapas anteriores 

do recalcamento. Nas palavras de Freud, essa terceira fase do recalcamento é também a 

mais importante no que concerne aos fenômenos patológicos: “é a do fracasso da 

repressão, da irrupção, do retorno do reprimido. Esta irrupção toma seu impulso do 

ponto de fixação, e implica uma regressão do desenvolvimento libidinal a esse ponto” 

(FREUD, 1911a/1994: 36-37). 

Este terceiro momento tem características próprias e independentes, que foram 

apresentadas por Freud em “O Recalque” por meio dos exemplos do processo de 

recalcamento na neurose da angústia, na histeria de conversão e na neurose obsessiva. 

Em qualquer uma das três psiconeuroses abordadas, o mecanismo do recalcamento 

possui um ponto em comum: o recolhimento do investimento de energia (FREUD, 

1915b/1994: 184ss). A questão é retomada em “Moisés e o Monoteísmo” (1938d/1994), 

e fica claro que o processo de retorno do recalcado pode acontecer por conta das 

                                                                                                                                                                                  
de son sens, le rythme est inséparable du sens de ce discours. Le rythme est l´organisation du sens dans 
le discours”. Cf. H. MESCHONNIC, Critique du rythme, p. 70.
98 O texto prossegue: “Não se sabe ao certo se o despertar de tais lembranças ocorre com maior 
frequência de modo espontâneo e acidental, ou em consequência de distúrbios sexuais contemporâneos, 
como uma espécie de subproduto deles. Entretanto, as lembranças reativadas e as auto-acusações delas 
decorrentes nunca reemergem inalteradas na consciência: o que se torna consciente como representações 
e afetos obsessivos, substituindo as lembranças patogênicas no que concerne à vida consciente, são 
estruturas da ordem de uma formação de compromisso entre as representações recalcadas e as 
recalcadoras” (1896b: 87-88).
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seguintes condições: (1) redução na força que impulsiona o representante ideativo em 

direção ao inconsciente; (2) aumento excessivo da pressão pulsional e (3) grande 

identificação de uma percepção recente com um conteúdo que havia sido recalcado. 

Independentemente da condição que favoreceu o retorno do recalcado, o conteúdo 

nunca emerge na consciência da mesma forma como foi apresentado ao indivíduo no 

momento em que se deu sua inscrição e também não retorna sem trazer consigo uma 

forma de conflito – em outras palavras, seu acesso ao plano da consciência é marcado 

por sua tradução em uma das chamadas “formações do inconsciente”, que denunciam o 

retorno do recalcado (GARCIA-ROZA, 1996: 166; FREUD, 1915b/1994: 183). 

Em “O retorno do reprimido”, de 1938, texto muito posterior aos que fundaram a teoria 

do recalcamento, Freud reafirma, de maneira mais elaborada, que os conteúdos que 

sofreram recalcamento secundário não são apagados, mas permanecem inacessíveis no 

inconsciente – da mesma forma como uma língua estrangeira não traduzida – até o 

momento em que as forças encarregadas de retê-los enfraquecem e – graças a um 

tradutor ou a uma tradução – permitem seu retorno às margens da consciência:

O ego desvia o perigo pelo processo da repressão. O impulso instintual é, de 
alguma maneira, inibido, e esquecida sua causa precipitante, com suas 
percepções e ideias concomitantes. Isso, contudo, não constitui o fim do 
processo: o instinto ou reteve suas forças ou as reúne novamente ou é 
redespertado por alguma nova causa precipitante. Logo após, ele renova sua 
exigência, e, como o caminho à satisfação normal lhe permanece fechado pelo 
que podemos chamar de cicatriz da repressão, alhures, em algum ponto fraco, 
ele abre para si outro caminho ao que é conhecido como satisfação substitutiva, 
que vem à luz como sintoma, sem a aquiescência do ego, mas também sem sua 
compreensão. Todos os fenômenos da formação de sintomas podem ser 
justamente descritos como o ‘retorno do reprimido’. Sua característica 
distintiva, contudo, é a deformação, de grandes consequências, a qual o material 
que retorna foi submetido, quando comparado com o original (FREUD, 
1938c/1994: 70).

Nesse sentido, se considerarmos que “a expressão ‘fala’ deve ser entendida não apenas 

como significando a expressão do pensamento por palavras, mas incluindo a linguagem 

dos gestos e todos os outros métodos, por exemplo a escrita, através dos quais a 

atividade mental pode ser expressa” (FREUD, 1913/1994: 109), o sintoma pode ser 

considerado uma fala que traduz um conteúdo recalcado de forma metaforizada, uma 

vez que substitui esse significante por outro que lhe seja similar, mas destituído do 

cunho sexual que caracteriza os conteúdos recalcados. Lacan (1953/1979: 282) define o 
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sintoma como “o significante de um significado recalcado da consciência do sujeito”, 

ou seja, um significante cujo significado pode – e deve – ser decifrado no processo de 

cura. Por ser “ele mesmo estruturado como uma linguagem, por ser a linguagem cuja 

fala deve ser libertada” (LACAN, 1953/1979: 270), o sentido oculto do sintoma 

encontra tradução por meio da análise, em cujo processo a fala do sujeito dirige-se 

frontalmente ao que é sua origem, ao que lhe confere sentido – o Outro, ao qual todo o 

desejo é endereçado de forma distorcida nas entrelinhas da enunciação. Ao projetar sua 

fala em direção ao Outro, o sujeito alcançaria o sentido cifrado do sintoma porque 

receberia “sua própria mensagem de forma invertida” (LACAN, 1953/1979: 299).

Na medida em que o distanciamento do recalcamento original cresce, forma-se uma 

brecha para que os representantes ideativos consigam completar a tradução que lhes 

permitiria o acesso ao consciente. O esgarçamento das forças retentivas do conteúdo 

recalcado não significa, contudo, sua completa eliminação, mas apenas um 

enfraquecimento. Se não houvesse uma pressão favorecendo a permanência do 

representante ideativo da pulsão no inconsciente, não haveria necessidade da atuação do 

mecanismo da distorção (GARCIA-ROZA, 1996: 167). Em meio a esse embate de 

forças, tais associações tentarão retornar ao plano consciente traduzidas de diferentes 

formas. A tensão entre a pressão exercida pelo conteúdo recalcado que deseja atingir 

plena expressão no plano consciente e a contrapressão da força recalcadora produz as 

chamadas “formações do inconsciente”, que nada mais são que formas de retorno do 

recalcado, dentre as quais podemos destacar sintomas, atos falhos, sonhos, chistes, 

repetições do sujeito, distorções, lacunas e lapsos do discurso, responsáveis por exumar 

a cena infantil com vistas a “modificar tanto o presente quanto o próprio passado”, uma 

vez que, por conta de suas deformações, não possibilitam a restauração completa e nem 

o pleno recalcamento dessa cena, concedendo o status de incerteza e persistência a essa 

marca, a esse resíduo do acontecimento traumático originário, fadado eternamente à 

persistência e à repetição na experiência como sintoma (DIDI-HUBERMAN, 2013: 

285). Nesse sentido, o resíduo da tradução psíquica se materializa como formação do 

inconsciente, que serve como ponto de partida para a operação de retradução que se 

empreende no trabalho interpretativo. 



119

De forma análoga, tais (de)formações surgem na linguagem verbal em forma de figuras 

de estilo como “a perífrase, o hipérbato, a elipse, a suspensão, a antecipação, a 

retratação, a denegação, a digressão e a ironia” e em tropos como “a catacrese, o litote, a 

antonomásia e a hipotipose” (LACAN, 1998: 525). Para Freud, as deformações que 

realizamos em um texto – e aqui estendo a reflexão também a textos psíquicos –

guardam fundamental semelhança com os assassinatos: a dificuldade não residiria na 

consumação do fato per se, mas em não deixar vestígios (FREUD: 1938d/1994, 23). 

Como, segundo o autor, a deformação (“Entstellung”) não se limitaria meramente à 

alteração da aparência de algo, mas também traria em seu bojo o sentido de 

deslocamento, de transposição de algo para outro lugar, nesse sentido, poderíamos 

identificar a presença de pistas no texto – “restos”, “resíduos” – e, dessa forma, 

constatar que “o que foi suprimido ou renegado está oculto em outro lugar, embora 

modificado e despojado de seu contexto” (FREUD: 1938d/1994, 23), mas não seria 

necessariamente óbvio reconhecer o elemento originário que sofreu a deformação 

apresentada no texto em questão. Estruturadas, formadas e plasmadas na linguagem 

verbal, as formações do inconsciente constituem as formas de retorno do recalcado, que 

atingem a consciência de forma distorcida, alçando o deslocamento ao posto de “sujeito 

de uma resistência essencial ao discurso como tal” (LACAN, 1998: 524). 

Segundo Berman (1999: 45), toda tradução é um processo permeado por tendências 

deformadoras e, em grande parte, regido por um sistema inconsciente, no qual o jogo de 

forças deformadoras atua livremente no embate promovido pelo tradutor entre “forçar 

sua língua a se lastrear de estranheza” e “forçar a outra língua a se de-portar em sua 

língua materna” (BERMAN, 2002: 19). Nesse conflito de forças entre o desejo de 

traduzir e a resistência cultural à tradução, entre fidelidade e traição, a ação das 

tendências deformadoras teria o papel determinante no que diz respeito ao “ser tradutor” 

e ao desejo de traduzir. De forma análoga ao funcionamento do mecanismo do 

recalcamento, que permite que a memória traduza as vivências do sujeito de forma 

apenas parcialmente fiel, as tendências deformadoras atuam na tradução de um texto 

promovendo “a destruição, não menos sistemática, da letra dos originais, somente em 

benefício do sentido e da bela forma” (BERMAN, 1999: 48), reordenando tanto os 

significados quanto as estruturas “da ordem do renegado” (BERMAN, 2002: 305) 

encontradas no original de forma a constituir um substituto que conjugue, ao mesmo 
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tempo, a (pretensa) equivalência ao original e a eliminação dos conteúdos (ou 

estruturas) desprazerosos. Segundo o autor, existiriam treze tendências deformadoras, 

quais sejam, a racionalização, a clarificação, o alongamento, o enobrecimento, o 

empobrecimento qualitativo, o empobrecimento quantitativo, a homogeneização, a 

destruição dos ritmos, a destruição das redes significantes subjacentes, a destruição dos 

sistematismos textuais, a destruição (ou a exotização) das redes de linguagens 

vernaculares, a destruição das locuções e idiotismos, e o apagamento das superposições 

de línguas (BERMAN, 1999: 45). 

A distorção é reconhecida por Freud como um mecanismo de defesa. Sua função seria 

evidenciar, no plano consciente, um elemento correlato à experiência traumática que 

seria recalcada no inconsciente, tirando dela o foco principal, ou então, após o 

recalcamento, substituí-la na consciência por uma vivência cujo conteúdo se aproxime 

de alguma forma ao que se pretende esconder embaixo do tapete do inconsciente, 

gerando o que Freud chamou de “lembranças encobridoras”. A lembrança que ocuparia 

o lugar da vivência que foi recalcada poderia dela se deslocar espacial ou 

temporalmente em qualquer direção, seja em sentido de experiências anteriores ou 

posteriores. A lembrança encobridora, portanto, faria com que a impressão original 

gerada pelo evento traumático fosse elaborada sem que jamais pudesse retornar 

exatamente reconstituída ao plano consciente, sendo, portanto, reformulada ao invés de 

reconstituída:

Sempre que numa lembrança o próprio sujeito assim aparecer como um objeto 
entre outros objetos, esse contraste entre o ego que age e o ego que recorda pode 
ser tomado como uma prova de que a impressão original foi elaborada. É como 
se um traço mnêmico da infância se retraduzisse numa forma plástica e visual 
em época posterior — na época do despertar da lembrança. Mas nenhuma 
reprodução da impressão original jamais penetrou na consciência do sujeito 
(FREUD, 1899/1994: 166).

Portanto, ao mesmo tempo em que a consciência está protegida do contato com a 

experiência geradora de desprazer, esse conteúdo pode ser elaborado, ainda que de 

forma indireta, graças à ação de mecanismos deformadores. Em uma outra modalidade, 

o acontecimento traumático fundamental deixa o primeiro plano da lembrança 

encobridora para conceder seu lugar a um evento banal (GARCIA-ROZA, 2001: 83). 

Dessa forma, “o que parece sem importância e corriqueiro toma o lugar de algo 
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fundamental que é a ele contíguo, mas permanece oculto, como um curto fragmento de 

filme que bruscamente termina e apenas deixa sugerido o que se seguiria como cena 

principal” (RIVERA, 2013: 52)99. Justamente por deslocar o que seria o cerne da 

vivência a partir da qual se formou a representação em questão e por deformar –

recombinando e condensando – elementos em uma colagem que não respeita a 

cronologia e nem a forma como os fatos teriam transcorrido no momento da vivência da 

experiência, a imagem mnêmica criada pela lembrança encobridora pode ser 

considerada uma forma de fantasia (RIVERA, 2013: 51). Tal fantasia, no entanto, nos 

dá a nítida impressão de ser uma recordação de um fato transcorrido exatamente da 

maneira como nos foi apresentado, oferecendo, nas palavras de Freud, “uma sensação 

intelectual que nos dá notícia da interferência de algum fator perturbador” (FREUD, 

1906b: 31). O autor valida sua autenticidade:

– Mas, se é assim, não houve nenhuma lembrança infantil, apenas uma fantasia 
recolocada na infância. No entanto, sinto que a cena é autêntica. Como se 
explica isso?

Em geral, não há nenhuma garantia quanto aos dados produzidos por nossa 
memória. Mas estou pronto a concordar com você em que a cena é autêntica. 
Nesse caso, você a selecionou dentre inúmeras outras da mesma espécie ou não, 
porque, graças a seu conteúdo (em si mesmo irrelevante), ela se prestava bem 
para representar as duas fantasias, tão importantes para você. Uma recordação 
como essa, cujo valor reside no fato de representar na memória impressões e 
pensamentos de uma data posterior cujo conteúdo está ligado a ela por elos 
simbólicos ou semelhantes, pode perfeitamente ser chamada de “lembrança 
encobridora” (FREUD, 1899: 163).

Ora, assim como o conteúdo recalcado não retorna jamais à consciência na forma exata 

da impressão gerada pelo acontecimento traumático que lhe deu origem, sendo 

reconstituído no plano psíquico por distorções e deformações que originam as 

lembranças encobridoras, a tendência deformadora da racionalização transforma, de 

forma violenta, a estrutura original do texto, que Berman convencionou chamar 

“estrutura em arborescência” – caracterizada por repetições, amplo uso de particípios e 

orações relativas, frases longas e frases sem verbo, dentre outros aspectos – por uma 

estrutura textual linear. Em outras palavras, por meio da racionalização, as estruturas 
                                                            
99 Nas palavras de Garcia-Roza: “Quanto mais trivial, disparatado e desinteressante é um elemento do 
sonho manifesto, e quanto mais o sonhador se recusa a fornecer associações a este elemento alegando sua 
desimportância, mais ele se mostra significante para o trabalho de decifração, posto que são precisamente 
eles que poderão conduzir ao desejo inconsciente e à solução do sonho”. Cf. L. A. GARCIA-ROZA,
Introdução à metapsicologia freudiana. Vol. 2: A interpretação do sonho, p. 83.
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não lineares – ou seja, não conformes às exigências do bom gosto e das regras 

castradoras que impõe às línguas certo ordenamento – chegam à língua de chegada de 

forma domesticada pelo tradutor, que manipula o texto orientado pela obrigatoriedade 

de atendimento a uma noção preconcebida de ordenamento do discurso. Da mesma 

forma, no campo psíquico, por meio de mecanismos inconscientes de distorção e 

deslocamento, o conteúdo desprazeroso que provocou o recalcamento somente adquire 

salvo conduto para acessar o plano consciente desde que suas estruturas inadequadas 

sejam substituídas por elementos em conformidade com a ordem social vigente ou por 

ela minimamente aceitáveis. Dessa forma, a racionalização deforma o conteúdo original 

por partir de sua materialidade, de sua concretude, para considerar valores abstratos que 

determinarão a (re)construção de sua estrutura sintática no texto de seu equivalente na 

língua de chegada (BERMAN, 1999: 50). 

Corroborando a ideia de que o conteúdo recalcado jamais retorna à consciência da 

mesma forma como transcorreu originalmente, na análise do caso do “homem dos 

lobos”, em “História de uma neurose infantil” (1918: 16ss), Freud aponta que a 

experiência que provocou o recalcamento está ligada ao efeito traumático de uma 

relação sexual entre um casal presenciada por seu filho quando contava, 

aproximadamente, um ano e meio de vida. O evento, que se desdobrou em efeitos 

diversos como, por exemplo, a fobia de lobos, jamais retornou à consciência do paciente 

a não ser por meio de formações reativas. Foi o processo de análise que permitiu a 

Freud reconstituí-la a partir dos vestígios trazidos pela fala de seu paciente. As 

transposições, os falseamentos, as trocas de personagens e as fusões de elementos de 

experiências ocorridas em diferentes tempos e locais que geram essas falsas lembranças 

a que chamamos lembranças encobridoras, para Freud, sinalizam que nossas lembranças 

infantis não são rememoradas, mas sim construídas:

Nossas lembranças infantis nos mostram nossos primeiros anos não como eles 
foram, mas tal como apareceram nos períodos posteriores em que as lembranças 
foram despertadas. Nesses períodos de despertar, as lembranças infantis não 
emergiram, como as pessoas costumam dizer; elas foram formadas nessa época. 
E inúmeros motivos, sem qualquer preocupação com a precisão histórica, 
participaram de sua formação, assim como da seleção das próprias lembranças 
(FREUD, 1899: 167). 
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Apesar de a experiência de flagrante da relação sexual dos pais ter transcorrido quando 

o paciente contava a idade de um ano e meio, o valor traumático – e, consequentemente, 

seu recalcamento – somente lhe foi investido em um evento muito posterior, quando o 

indivíduo vivia seu terceiro ou quarto ano de vida. Nesta ocasião, acontece seu primeiro 

sonho de angústia. No momento da vivência do fato traumático, o indivíduo ainda não 

tinha sistematizado um repertório simbólico que permitisse atribuir significação ao que 

estava acontecendo. Essa vivência será retomada tempos depois, quando o sistema 

simbólico do indivíduo permitir sua integração. A atribuição de valor traumático e o 

recalcamento acontecem quando o indivíduo já habita a linguagem: “o que vemos sob a 

volta do recalcado é o sinal apagado de algo que só terá seu valor no futuro pela sua 

realização simbólica, sua integração na história do sujeito” (LACAN, 1953: 186). Dessa 

forma, ao traduzirem pensamentos em imagens, as lembranças encobridoras presentes 

nos sonhos fazem deles formações substitutas – e, como traduções, deformadas – de 

uma cena infantil à qual não se pode ter pleno acesso (RIVERA, 2013: 53).

Nesse sentido, a análise surge como procedimento indispensável para a realização de 

uma retradução. Como não é possível acessar a experiência originária pela memória, 

resta a tentativa de aproximação por meio da interpretação do texto fornecido pela 

lembrança encobridora, esteja ela presente em um sonho ou em uma reminiscência que 

nos ocorre no estado de vigília. É a análise desse texto que vai permitir, por meio de 

associações livres, refazer “o trabalho figurativo do sonho” no sentido inverso, em 

direção aos conteúdos recalcados que originaram a representação que se deseja desvelar 

(RIVERA, 2013: 53). Seja no campo psíquico, seja no campo da linguagem, é 

necessário, em primeiro lugar, desmontar o conteúdo original e identificar seus 

elementos constitutivos para que seja possível, em um momento posterior, reordená-lo. 

Nesse sentido, tanto a tradução linguística quanto a tradução psicanalítica realizada por 

meio de análise seriam atividades calcadas, essencialmente, em uma temporalidade 

retrospectiva, definida por Freud, primeiramente, em “Estudos sobre a histeria” 

(1895b/1994), pelo termo alemão “nachträglich”, sendo retomada e aprofundada no 

texto da “Carta 52” ao referenciar a ocorrência da aquisição de significado apenas em 

um momento posterior ao da retranscrição de traços mnêmicos. Em outras palavras, esse 

mecanismo permitiria ao sujeito atribuir sentido – seja ele positivo ou de valor 

traumático – em uma temporalidade a posteriori. Desse modo, Freud atribui uma noção 
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particular de temporalidade ao mecanismo de causalidade que regeria o psiquismo. Essa 

mesma noção surge no processo analítico, que busca acessar os conteúdos latentes por 

meio de uma elaboração retrospectiva realizada pelo analisando e apresentada por meio 

de sua fala. De forma análoga, o tradutor acessa o texto de partida e busca reconhecer 

sua cadeia associativa de significados para depois reconstruí-la no texto de chegada em 

um momento posterior – afinal, toda tradução é, por definição, uma elaboração 

posterior.

Dessa forma, podemos reiterar, com Lacan, que o inconsciente se estrutura a partir da

linguagem e como a linguagem, cujos significantes são – assim como os representantes 

ideativos recalcados – cambiantes e fluidos, reassociando-se e retraduzindo-se 

constantemente conforme a vivência do sujeito. Não é sem razão que o processo 

analítico é fundado na análise de uma fala. A livre associação de conteúdos permite ao 

analista depreender as marcas da enunciação no discurso do indivíduo por meio da 

identificação, da análise e da correlação entre os significantes que ele reconhecer como 

fulcrais no que lhe for relatado ao longo das sessões. De forma análoga, como ato 

posterior, “todo ato de traduzir é explicitante” (BERMAN, 1999: 50), ou seja, todo ato 

de traduzir busca conceder, em seu texto de chegada, clareza às palavras ou aos sentidos 

apresentados – mesmo que de forma indefinida – no texto original. Pelo mesmo motivo, 

o tradutor opta constantemente pelo desdobramento de estruturas apresentadas de forma 

compacta e se permite efetuar correções em construções propostas no texto original, 

mesmo que a consequência dessas escolhas seja, no primeiro caso, uma interferência no 

ritmo da obra e, no segundo, a tradução de uma construção não equivalente ao proposto 

pelo autor no original. Em busca de uma tradução conforme aos padrões estéticos que 

regem as letras da língua de chegada, também faz parte do trabalho do tradutor a opção 

por belas construções frasais, mesmo que para isso seja necessário esgarçar a tessitura 

sintática e lexical do texto original. Desse modo, a temporalidade retrospectiva da 

tradução permite a ação de tendências deformadoras como a clarificação, o alongamento 

e o enobrecimento – e, em decorrência dessas tendências, a quebra de ritmos, de 

sistematismos, de redes de linguagens vernaculares, de locuções e idiotismos e o 

apagamento das superposições de línguas (BERMAN, 1999: 45).
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Conforme já abordado, o mecanismo do recalcamento se utiliza das formações 

substitutivas – também denominadas “formações reativas” ou “formação de 

compromisso” – para conceder um status de ambivalência ao conteúdo recalcado e, 

dessa forma, permitir seu retorno e a satisfação do desejo que ele recalca, estabelecendo 

um compromisso entre o conteúdo latente – ou seja, o original – e o manifesto – a 

tradução –, do mesmo modo como, no campo linguístico, o ato de traduzir implica 

assumir um compromisso entre texto de partida e texto de chegada. É somente por meio 

de seus efeitos que o recalcado se faz cognoscível, mesmo que obnubilado e com 

legibilidade cifrada. Seja como ato falho, esquecimento de nomes próprios, 

estranhamento100, sonho, angústia, chiste, fobia, repetição do sujeito, distorções, lacunas 

e lapsos do discurso, sintomas ou qualquer outro efeito, é fato que, da mesma forma 

como uma tradução é sempre um substituto do original, o representante ideativo retorna 

à consciência sempre por meio de um substituto – que, por sua vez, é fruto de uma 

distorção. Em outras palavras, ao imprimir uma dualidade ao conteúdo recalcado, a face 

substitutiva intensifica a face oculta: “[...] em todos os casos, o recalque efetuou uma

retirada da libido, mas agora se utilizou da formação reativa para esse fim, 

intensificando um oposto” (FREUD, 1915b/1994: 185). 

Freud aponta, em “Lembranças encobridoras” (1899/1994), a importância dos 

mecanismos de distorção que dão origem às formações reativas. Graças a eles, é 

possível observarmos que os significantes per si não possuem um valor instituído, mas 

que tudo depende de como eles estão associados. Em “A interpretação dos sonhos” 

(1900/1994), o autor identifica as características dos sonhos com as do mecanismo 

psíquico que gera os sintomas psiconeuróticos:

Se insistirmos ainda por mais um momento em nosso direito de fundamentar 
especulações psicológicas de tal alcance na interpretação dos sonhos, teremos o 
dever de provar que essas especulações nos habilitaram a inserir os sonhos 

                                                            
100 Em “O estranho” (1919), Freud relaciona o estranhamento ao retorno do recalcado: “[...] todo afeto 
pertencente a um impulso emocional, qualquer que seja a sua espécie, transforma-se, se reprimido, em 
ansiedade, então, entre os exemplos de coisas assustadoras, deve haver uma categoria em que o elemento 
que amedronta pode mostrar-se ser algo reprimido que retorna. Essa categoria de coisas assustadoras 
construiria então o estranho; e deve ser indiferente a questão de saber se o que é estranho era, em si, 
originalmente assustador ou se trazia algum outro afeto. Em segundo lugar, se é essa, na verdade, a 
natureza secreta do estranho, pode-se compreender por que o uso linguístico estendeu das Heimliche
[‘homely’ (‘doméstico, familiar’)] para o seu oposto, das Unheimliche; pois esse estranho não é nada novo 
ou alheio, porém algo que é familiar e há muito estabelecido na mente, e que somente se alienou desta 
através do processo da repressão”. Cf. FREUD, O estranho, p. 133.
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numa concatenação capaz de abarcar também outras estruturas psíquicas. Se 
existe um sistema Ics (ou, para fins de nossa discussão, algo análogo a ele), os 
sonhos não podem ser sua única manifestação; todo sonho pode ser uma 
realização de desejo, mas, além dos sonhos, tem de haver outras formas 
anormais de realização de desejo. E é fato que a teoria que rege todos os 
sintomas psiconeuróticos culmina numa única proposição, que assevera que 
também eles devem ser encarados como realizações de desejos inconscientes 
(FREUD, 1900/1994: 546).

É dessa forma que nossos mecanismos de defesa (normais ou patológicos) fazem o 

recalcado emergir quando estamos despertos. Como a expressão direta desse conteúdo 

foi impedida no consciente, os desejos recalcados chegam à consciência pelo caminho 

do sonho, que é, segundo Freud – sabidamente – a manifestação mais direta do 

inconsciente. O indivíduo, quando sonha, dá vazão a conteúdos recalcados pelo ego de 

uma forma muito particular, que nos soa familiar apesar de fugir completamente aos 

mecanismos regulatórios que utilizamos quando estamos acordados. A realização de um 

desejo no sonho, na verdade, mascara o real desejo inconsciente. 

Quando acordado, o sonhador, na maioria das vezes, não é capaz de compreender o 

significado de tal narrativa onírica, a profusão de entrecruzamentos nela estabelecidos e 

sua correlação com a realidade por ele vivida. Ao acordar, o sonhador se recorda do 

conteúdo do sonho de maneira fragmentada e, para narrá-lo, precisa fazer certo esforço. 

Como o sonho é essencialmente imagético, narrá-lo discursivamente – seja apenas para 

comunicá-lo na sessão, seja por escrito, em uma elaboração literária – gera um produto 

de uma nova categoria, pois envolve mecanismos reflexivos conscientes. Assim como 

ocorre nas lembranças encobridoras, o campo onírico per se é um território livre e 

profícuo de entrecruzamento, distorção e deformação de conteúdos recalcados no 

inconsciente. Nele não há regras e nem amarras de nenhuma espécie entre significados e 

significantes. As cadeias de sentidos vão se estruturando e se recriando incessantemente 

em busca do desejo recalcado, da lacuna deixada por uma falta constitutiva – das Ding. 

O sonho é a grande esfinge guardiã dos tesouros do psiquismo. É por meio da narrativa 

onírica que se busca, na terapia psicanalítica, encontrar significantes que permitam 

inferir os conteúdos recalcados.

2.3. O mecanismo tradutório da interpretação dos sonhos 
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2.3.1. Elaboração onírica – deformação e resíduo

Ao longo de toda sua obra, Freud compara o funcionamento psíquico à linguagem, em 

especial em “A Interpretação dos Sonhos” (1900/1994), obra a partir da qual “a 

metáfora da escritura vai apoderar-se ao mesmo tempo do problema do aparelho 

psíquico, na sua estrutura, e do problema do texto psíquico, na sua textura” (DERRIDA, 

1995: 304). A tradução deixa de se referir ao mero intercâmbio de significados entre 

dois idiomas para ser compreendida também na substituição de uma compreensão 

neurobiológica do psiquismo para seu entendimento como linguagem. O contexto 

espacial (seja na geografia política ou na geografia psíquica, com a divisão em 

inconsciente, consciente e pré-consciente), a forma original de cada fixação e suas 

mutações, as trocas, os desvios e as rupturas que acontecem nos fluxos são elementos 

fundamentais tanto na compreensão de nosso psiquismo como na compreensão de 

textos e suas transformações – dentre elas, as traduções. 

Desde “Sobre a concepção das afasias” (1891/1994) e “Projeto para uma psicologia 

científica” (1895/1994), observamos que a maneira como Freud nos apresenta sua teoria 

é essencialmente análoga aos mecanismos tradutórios, descrevendo o funcionamento 

psíquico com conceitos como inscrição, retranscrição, transcodificação, rearranjo, 

combinação, tradução. A própria inscrição de uma representação em nosso psiquismo já 

seria uma tradução da experiência (ou do objeto) original, presente no mundo exterior. 

Em seguida, um investimento de energia no núcleo neuronal101 converteria essa 

impressão em um significado, concluindo mais uma etapa de um processo tradutório 

que se realizará muitas outras vezes. Em outras palavras, a tradução vai representar a 

conversão de representações psíquicas em linguagem (DERRIDA, 2001: 14). Os 

movimentos tradutórios que surgem a partir do sonho têm origem na possibilidade de 

esses conteúdos – que, por vezes, emergem e nos acenam de maneira distorcida –

desapareçam nas brumas do inconsciente. O motor dessa busca por uma 
                                                            
101 Retomando o abordado no primeiro capítulo desta pesquisa, nas palavras de Freud, “o aparelho 
neuronal contaria com três sistemas de neurônios diferenciados pela ação da quantidade: (1) o sistema �, 
composto de “neurônios permeáveis”, destinados à percepção, que receberiam a quantidade proveniente 
da periferia do sistema nervoso e a levariam, devidamente fragmentada e enfraquecida, (2) ao sistema ψ, 
composto de “neurônios impermeáveis” que reteriam a quantidade. Esse sistema é responsável pela 
memória e pela formação das representações. Por fim, haveria (3) o sistema ω, base material da 
consciência. Os neurônios impermeáveis “são portadores da memória e, com isso, provavelmente também 
dos processos psíquicos em geral”. Cf. FREUD, Projeto para uma psicologia científica, p. 175.
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transcodificação que permita que se analise, absorva e retenha tais memórias nasce da 

lacuna deixada pela coisa perdida (“das Ding”), cerne do recalcamento originário 

(DERRIDA, 2001: 22).  De posse do ferramental necessário para escavar vestígios e 

tabular dados, o “mal de arquivo” vai nortear a reunião, a combinação e a 

transcodificação dos traços mnêmicos rastreados com vistas a formar um discurso 

inteligível para o plano consciente 102. Conforme já sinalizado, tanto nossas recordações 

quanto nossos sonhos não podem ser efetivamente rememorados, sendo, antes,

construídos. Os sonhos e as memórias que narramos, na verdade, jamais foram 

vivenciados em sua integralidade e a exposição que deles fazemos é sempre uma 

renovação, uma atualização desses fatos, mas sem jamais acessar o fato originário em 

sua inteireza. Nesse sentido, o processo de interpretação dos sonhos deixa de ser 

compreendido como mero deslocamento de significados para envolver um conceito 

mais atuante de tradução, abrangendo seus mecanismos deformadores – como, por 

exemplo, adaptações, compensações, deslocamentos e perífrases.

O processo de tradução do conteúdo recalcado para o conteúdo que compõe a narrativa 

do sonho é chamada por Freud de “elaboração onírica”, ao passo que o processo que 

acontece no sentido oposto, partindo do discurso sonhado em direção ao conteúdo 

recalcado, com vistas a decifrar a elaboração onírica, denomina-se “trabalho 

interpretativo” (FREUD, 1916/1994: 97; GARCIA-ROZA, 2001: 82). No “Projeto para 

uma psicologia científica”, o autor infere a existência de um impulso que levaria 

investimentos energéticos coexistentes a se colocarem, de forma obrigatória, em mútua 

conexão, formando o que ele convencionou chamar de “compulsão a associar”. A essa 

característica, seria possível somar o fato de que, durante o sono, haveria uma falta de 

investimento no ego em uma intensidade que permitiria que as experiências biológicas 

que inibiriam o processo primário durante o estado de vigília fossem momentaneamente 

enfraquecidas, fazendo com que parte das experiências psíquicas dos indivíduos fosse 

também esquecida (FREUD, 1895/1994: 198). Como pudemos observar, haveria um 

                                                            
102 Nas palavras de Derrida: “É não ter sossego, é incessantemente, interminavelmente procurar o 
arquivo onde ele se esconde. [...] É dirigir-se a ele com um desejo compulsivo, repetitivo e nostálgico, um 
desejo irreprimível de retorno à origem, uma dor da pátria, uma saudade de casa, uma nostalgia do
retorno ao lugar mais arcaico do começo absoluto. [...] Ora, o princípio da divisão interna do gesto 
freudiano e, portanto, do conceito freudiano do arquivo é que no momento em que a psicanálise formaliza 
as condições do mal de arquivo e do arquivo ele próprio repete a mesma coisa à qual resiste ou que faz de 
objeto”. Cf. J. DERRIDA, Mal de Arquivo, p. 118-119.
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enfraquecimento, e não uma supressão do investimento no ego, conduzindo os 

investimentos energéticos que se encontram nessa situação de estabilidade parcial na 

direção de facilitações – já existentes – mais próximas. Nesse sentido, por trilhar 

facilitações antigas, deve-se considerar “a regressão tópica, temporal e formal do sonho 

como caminho de regresso numa paisagem de escritura” (DERRIDA, 1995: 304), ou 

seja, como uma “litografia anterior às palavras”, como paragem do caminho de volta do 

ordenamento lógico da palavra consciente ao território inconsciente e sua estrutura 

ordenada fora da linguagem e, consequentemente, da lógica tal como conhecemos no 

estado de vigília (FREUD, 1916/1994: 102).

A suspensão das amarras do ego possibilitaria a configuração do conteúdo sonhado 

como um painel de sentidos desprovido de lógica e de sensatez – se, obviamente, 

tomarmos como paradigma o ordenamento vigente no plano da consciência (FREUD, 

1895/1994: 198). Segundo Freud, “nos sonhos, não se encontrará uma representação 

para o ‘não’” (FREUD, 1916/1994: 105). Por meio da elaboração onírica, o desejo é 

transformado em uma experiência real, e os pensamentos são traduzidos em imagens 

visuais por meio de quatro tipos principais de relações – “relação da parte com o todo, 

aproximação ou alusão, relação simbólica e representação plástica das palavras” 

(FREUD, 1916/1994: 96). Nesse sentido, segundo Freud, os chamados “sonhos de tipo 

infantil” não demandam decodificação por trazerem elaborações oníricas um pouco 

mais simples, nas quais as realizações de desejos reprimidos seriam facilmente 

identificáveis. 

O trabalho interpretativo estaria voltado aos sonhos que sofreram um processo de 

elaboração onírica adicional – a “deformação onírica” (FREUD, 1916/1994: 97). Nesse 

processo, os “pensamentos inconscientes do sonho” – ou seja, os “conteúdos latentes” –

se transmutariam em “conteúdo manifesto”, imagem fantasiosa que nos aparece em 

sonho simbolizando a satisfação de um desejo que foi recalcado de forma distorcida por 

deslocamentos, condensações, inversões de significado e transformações regressivas de 

pensamentos em imagens (FREUD, 1916/1994: 103; GARCIA-ROZA, 2001: 83), 

criando uma narrativa que, aparentemente, “se desloca como uma escritura original, 

pondo as palavras em cena sem se submeter a elas” (DERRIDA, 1995: 307). O trabalho 

interpretativo encontra resistências à sua plena realização, como, por exemplo, emissão 
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de juízos de valor ou recusas do indivíduo em estabelecer associações durante o 

processo analítico (FREUD, 1916: 100). É da natureza do desejo oferecer resistência ao 

acesso ao material recalcado no inconsciente. Nesse sentido, quanto mais resistente for 

esse acesso, maior é o indício de que o conteúdo manifesto se aproxima do pensamento 

latente que lhe deu origem (GARCIA-ROZA, 2001: 88). Em “A Interpretação dos 

Sonhos” (1900/1994), o autor afirma que, apesar dos desvios e das distorções 

provocadas pelos mecanismos psíquicos de censura, esse trânsito do conteúdo latente 

para o conteúdo manifesto é o que permite que os consideremos equivalentes. Vejamos:

Os pensamentos do sonho e o conteúdo do sonho nos são apresentados 
como duas versões do mesmo assunto em duas linguagens diferentes. 
Ou, mais apropriadamente, o conteúdo do sonho é como uma 
transcrição dos pensamentos oníricos em outro modo de expressão 
cujos caracteres e leis sintáticas é nossa tarefa descobrir, comparando o 
original e a tradução (FREUD, 1900/1994: 276).

Segundo Derrida, o método de decifração de conteúdos oníricos proposta por Freud não 

se limita a considerar o sonho uma forma de escrita que se atém à palavra, mas que leva 

em conta “elementos pictográficos, ideogramáticos e fonéticos” (DERRIDA, 1995: 

307). Além do desejo de decodificar os criptogramas trazidos pelos sonhos e clarificar 

seus significados, a noção de tradução recorrentemente mencionado em “A 

Interpretação dos Sonhos” (1900/1994) não se refere em todos os momentos às trocas 

entre dois sistemas linguísticos. Por muitas vezes, o movimento tradutório acontece no 

interior de uma mesma linguagem, como nas constantes ressignificações que a 

interpretação de conteúdos oníricos pode pressupor, uma vez que a escrita do sonho, 

essencialmente individual e irrepetível, é composta por uma coleção de “elementos 

decodificados no decorrer de uma história individual ou coletiva” (DERRIDA, 1995: 

307), ou seja, do conjunto de representações que ocorrem ao longo da vivência do 

indivíduo, afinal, “um mesmo elemento onírico terá, para um homem rico, um homem 

casado ou, digamos, um orador, um sentido diferente do que tem para um homem 

pobre, um homem solteiro ou um negociante” (FREUD, 1900/1994: 114). Na sintaxe 

das operações oníricas e em seu léxico, esse conjunto de elementos deixaria um “resto”, 

um “resíduo” que sublinharia seu caráter intraduzível. 
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Ainda segundo Derrida (1995: 309), Freud admitiria a possibilidade de decifração dos 

conteúdos oníricos por pressupor uma generalidade e uma certa estabilidade do código 

da escritura onírica. A partir dessa orientação, o pai da psicanálise teria proposto 

códigos e regras generalistas para a interpretação dos sonhos considerando a 

substituição de significantes, operação fundamental no processo analítico, sem lhe 

atribuir limites de uso no que tange ao campo onírico. Derrida questiona essa visão, 

uma vez que a possibilidade de tradução ou de sistema de tradução estaria vinculada à 

existência de um código permanente que admita a substituição de significantes e a 

manutenção dos significados, que deveriam ser transpostos mesmo na ausência de um 

ou outro significante determinado (DERRIDA, 1995: 308), pois, de forma análoga ao 

que transcorre na tradução linguística (PAZ, 2006: 11), não é possível pressupor a 

existência, no campo psíquico, de um original imutável, dotado de estruturas fixas e de 

um significado único. Em outras palavras, a possibilidade de tradução – como 

substituição – estaria diretamente ligada ao conceito de signo proposto por Saussure 

(1998: 80), “uma entidade psíquica de duas faces”, quais sejam, conceito e imagem 

sonora – ou seja, significado e significante. As duas faces do signo se relacionam de 

forma arbitrária, permitindo, consequentemente, a substituição de significantes para se 

representar um mesmo significado, como ocorre nos diferentes tipos de tradução103. 

No que tange ao sonho, a tradução por meio da substituição de significantes não seria 

possível porque a expressão verbal assume um papel diferente do que ocorre nas línguas 

praticadas no plano da consciência. No sonho, os significantes não se deixariam 

subjugar pelos significados e, em decorrência disso, não poderiam ser traduzidos ou 

transportados para outra língua. Como esse deslizamento do significado entre 

significantes seria a essência da tradução, o discurso do sonho seria intraduzível para 

outra língua (DERRIDA, 1995: 309). Para Derrida, o emprego dos conceitos de 

tradução (“Übersetzung”) e transcrição (“Umschrift”) para referenciar os movimentos 

entre instâncias psíquicas seria questionável porque seu modus operandi não se delimita 

pura e simplesmente a uma relação de tradução como mero transporte de significados 

                                                            
103 Para Saussure, o significado não estaria atrelado à escolha do significante, pois o princípio da 
arbitrariedade afirma, justamente, que “não está ao alcance do indivíduo trocar coisa alguma num signo, 
uma vez esteja ele estabelecido num grupo linguístico; queremos dizer que o significante é imotivado, 
isto é, arbitrário em relação ao significado, com o qual não tem nenhum laço natural na realidade”. Cf. F. 
SAUSSURE, Curso de linguística geral, p. 83.
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“na limpidez de um espaço imóvel” ou mera transcrição de um texto original uma vez 

que tais movimentos isolariam a força e o sentido, gerando uma tradução pautada em 

aspectos topológicos e relativos à imutabilidade, ao estatismo do texto de origem 

(DERRIDA, 1995: 313). 

Em outras palavras, os conceitos de tradução e transcrição pressuporiam a presença de 

um texto estável “ou de um arquivo cujo conteúdo significado seria transportado sem 

prejuízo para o elemento de uma outra linguagem, a do pré-consciente ou do 

consciente” (DERRIDA, 1995: 310), quando, de fato, o discurso consciente não poderia 

ser considerado uma tradução porque não seria uma transcrição de um conteúdo 

inconsciente em uma “escritura derivada e repetitiva”, mas uma produção de sentido 

original, “originária e irredutível” apesar de ser considerada uma escritura secundária, 

pertencente a um momento a posteriori. Não haveria, de fato, a transposição de um 

texto presente no inconsciente porque o próprio conceito de presença não dialoga com 

essa instância psíquica, repositório de sentidos cujo sentido presente é sempre 

reconstituído a posteriori – nachträglich (DERRIDA, 1995: 311)104. Desse modo, para 

Derrida, a única possibilidade de traduzibilidade que seria coerente com a estruturação 

de nosso psiquismo seria aquela que considera a transformação do “idioma absoluto em 

limite sempre já transgredido”, mutável, produzindo sentido a partir de sua repetição, 

uma vez que “um idioma puro não é uma linguagem, só passa a sê-lo repetindo-se; a 

repetição desdobra sempre já a ponta da primeira vez” (DERRIDA, 1995: 313). Ao se 

apresentar pela via consciente, o sonho se despe de sua estrutura inconsciente, 

permitindo que seus panejamentos sejam costurados pela linha da lógica da linguagem. 

Nas palavras de Betty Fuks (2009: 71):

Com efeito, a psicanálise como prática de diferença através da linguagem, não 
pode conceber a tradução como transporte de significados de um sistema para 
outro de maneira estável e consciente. Freud insistia em que o inconsciente 
apresenta uma pluralidade de sentidos e de vozes que testemunham 
sobredeterminação de suas formações. Na verdade, esta é a tese defendida em A 
interpretação dos sonhos, livro inaugural da psicanálise, onde o autor faz uma 

                                                            
104 Nas palavras de Derrida: “O texto não é pensável na forma, originária ou modificada, da presença. O 
texto inconsciente já está tecido de traços puros, de diferenças em que se unem o sentido e a força, texto 
em parte alguma presente, constituído por arquivos que são sempre já transcrições. Estampas originárias. 
Tudo começa pela reprodução. Sempre já, isto é, depósitos de um sentido que nunca esteve presente, cujo 
presente significado é sempre reconstituído mais tarde, nachträglich, posteriormente, suplementarmente: 
nachträglich também significa suplementar”. Cf. J. DERRIDA, Freud e a cena da escritura, p. 311.
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severa crítica ao colega Wilhelm Stekel pelo fato de pretender reduzir a 
interpretação psicanalítica a um trabalho meramente exegético, limitando-a à 
tradução de símbolos oníricos em detrimento das associações do sonhador 
(FREUD, 1900/1976, p. 356). De extrema relevância à reflexão sobre o 
dispositivo da interpretação no processo analítico, essa crítica envolve a 
linguagem como tradução; o que faz com que justamente muitos autores 
considerem Freud um dos mais importantes teóricos da tradução (OTTONI, 
2002: 2).

Ainda segundo Fuks, é com base nestes argumentos que Derrida (1967) fundamenta sua 

tese sobre a dimensão descontrutivista da tradução na escritura – e na estrutura –

psíquica proposta por Freud, na qual as cadeias de sentidos se vão formando e se 

reencadeando a partir de uma falta, de um “não-inscritível” (FUKS, 2009: 71). Nesta 

estrutura, a tradução não buscaria o intercâmbio semântico, mas o acesso às instâncias 

anteriores à atribuição do sentido. Na seara das traduções oníricas, a narrativa produzida 

não deve seguir um conceito restritivo de tradução, mas abraçá-la em seu veio mais 

amplo. A narrativa onírica não é um discurso arqueológico, reconstitutivo, uma 

transliteração do conteúdo manifesto ou uma análise dos possíveis conteúdos do 

inconsciente disfarçados e encenados no sonho. Analisando o texto freudiano, de fato, é 

possível observar que o pai da psicanálise manifesta textualmente sua descrença na 

possibilidade de se estabelecer um código fixo por meio do qual os elementos 

componentes do discurso onírico pudessem ser traduzidos e afirma a influência direta 

do contexto social e das experiências de vida do indivíduo no processo de atribuição de 

sentidos a tais elementos. Retomemos a observação feita por Freud: 

Meu método não é tão cômodo quanto o método popular de decifração, 
que traduz qualquer parte isolada do conteúdo do sonho por meio de um 
código fixo. Pelo contrário, estou pronto a constatar que o mesmo 
fragmento de um conteúdo pode ocultar um sentido diferente quando 
ocorre em várias pessoas ou em vários contextos. Assim, dá-se que sou 
levado aos meus próprios sonhos, que oferecem um material abundante e 
conveniente, oriundo de uma pessoa mais ou menos normal e relacionado 
com múltiplas circunstâncias da vida cotidiana (FREUD, 1900/1994: 
118).

Para Garcia-Roza (2001: 84), entretanto, Freud propõe um código mínimo comum que 

lhe permita estabelecer algumas generalizações, mas assume a dificuldade dessa tarefa 

por reconhecer que um mesmo conteúdo onírico pode assumir diferentes significados 

para cada indivíduo ou ainda assumir diferentes significados para uma mesma pessoa 
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em momentos de vida diferentes. Desse modo, apesar de Freud propor a analogia entre 

pensamentos latentes e conteúdo manifesto com texto original e texto traduzido, seria 

praticamente impossível considerar o trabalho do sonho como uma tradução, no sentido 

tradicional do termo, de pensamentos latentes em conteúdo manifesto, uma vez que não 

se pode pressupor uma estabilidade de significados nos pensamentos latentes e muito 

menos pressupor a existência de um original – “imutável e sempre idêntico a si mesmo” 

(GARCIA-ROZA, 2001: 85) – como elemento primevo em uma cadeia de significantes 

uma vez que a constituição do aparelho psíquico seria fundada em sucessivas e 

infindáveis retranscrições, impossibilitando a identificação desse elemento originário. 

Nossa memória, afinal, seria composta por diferenças, e não por identidades. Nesse 

sentido, o trabalho do sonho não se estruturaria como uma tradução de uma língua para 

outra, pois a deformação dos pensamentos latentes – ou seja, a falta de fidelidade para 

com o original no momento da “tradução” –, que constituiria uma traição no que se 

refere à tradução, indica eficiência no âmbito da elaboração onírica. Poética ancestral do 

homem, o enunciado onírico ocupa, com seus jogos polifônicos e hipertextuais, um 

território fronteiriço em que todas as possíveis relações se revelam e são permitidas, 

constituindo obra única, independente e inesgotável em suas tramas.

Ainda no que diz respeito à relação entre significante e significado em uma tradução, 

um primeiro movimento tradutório se daria ainda no interior da própria linguagem por 

meio da sistematização desses significantes e significados, para que depois eles fossem 

recombinados e reassociados tanto no plano da memória como no sonho. Desse modo, 

cada significante funcionaria como uma casca protetora para o significado que (no 

momento) habitasse seu núcleo (ABRAHAM, 1987: 205). Segundo Abraham (1987: 

205), podemos estabelecer uma analogia entre a casca e o consciente, e entre o núcleo e 

o inconsciente. Como a pulsão é o motor que movimentaria o inconsciente, seus desejos 

sofreriam a censura do ego e seriam recalcados. Ao romperem com o consciente, os 

pensamentos recalcados fluiriam livremente pelo inconsciente, combinando-se com a 

mesma liberdade aos vestígios que vão dissimulá-los em seu retorno à consciência. Ao 

serem traduzidos para a consciência, emergiriam disfarçados como, por exemplo, 

sintomas, alucinações ou sonhos. Buscando decifrar o funcionamento da elaboração 

onírica, na “Conferência XI – A elaboração onírica”, em “Conferências introdutórias 

sobre psicanálise” (1916/1994), Freud rastreia os mecanismos tradutórios que dão 
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origem ao conteúdo manifesto nos sonhos para se munir de ferramentas que o auxiliem 

na interpretação de tais narrativas:

A elaboração onírica assim efetua uma espécie muito inusitada de transcrição 
dos pensamentos oníricos: não se trata de uma tradução palavra-por-palavra ou 
sinal-por-sinal; e nem se trata de uma solução feita segundo normas fixas − 
como seria no caso de se reproduzir apenas as consoantes de uma palavra e 
eliminar as vogais; e também não é aquilo que se poderia descrever como 
solução representativa − um elemento sendo invariavelmente escolhido para 
tomar o lugar de vários elementos; trata-se de algo diferente e muito mais 
complexo (FREUD, 1916/1994: 98).

Nessa conferência, Freud aproxima os movimentos realizados pela elaboração onírica à 

ideia de tradução como transmissão de uma mensagem de um original – ou seja, do 

material disponível à elaboração onírica, que seriam pensamentos105 – por meio de “um 

outro texto da linguagem” (FREUD, 1916/1994: 98), dotado de uma nova forma, cuja 

elaboração foi possibilitada pelo uso de diferentes métodos de mistura e combinação –

os já mencionados deslocamentos, condensações, inversões de significado e 

transformações regressivas de pensamentos em imagens (FREUD, 1916/1994: 103). No 

entanto, o pai da psicanálise questiona a validade da aplicação da noção de tradução 

literal nesse caso por considerar que, ao passo que uma tradução buscaria preservar, no 

texto de chegada, a diferença que caracteriza o texto original, mantendo separados 

aspectos que são meramente semelhantes, a elaboração onírica se caracterizaria pela 

condensação de pensamentos diferentes por meio de, por exemplo, uma palavra 

ambígua que permita a junção dos pensamentos em questão. Essa visão, no entanto, 

pode ser questionada se considerarmos que muitos profissionais optam por uma vertente 

não literal de tradução que lhes conceda liberdade para contornar diferenças culturais e 

sociais ou dificuldades estilísticas e formais do texto de origem por meio de 

procedimentos tradutórios como a adaptação ou a compensação, que podem admitir em 

seu bojo situações de condensação. 

Nesse sentido, a ideia de tradução modula as os processos narrativos oníricos. Para além 

de resumir-se ao ato de expressar, em outra língua ou em outro código, o sentido de 

uma palavra ou de um texto, o ato de traduzir rompe, também segundo Freud, com a 

                                                            
105 Segundo Freud, os pensamentos que constituem o material que sofre elaboração onírica são 
construídos e expressos de forma correta, mesmo que seu conteúdo tenha sido censurado ou seja 
considerado inaceitável pelo ego. Cf. FREUD, Conferência XI – A elaboração onírica, p. 98.
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ideia de uma troca mecânica, de transposição de um código para outro, de uma palavra 

para outra, para passar a compreender uma correspondência de significados que envolve 

diferentes processos, como a simbolização, os deslocamentos e as distorções, tão 

característicos dos sonhos – e, por conseguinte, das formações do inconsciente, por 

meio das quais o aparelho psíquico promove o retorno do recalcado à consciência em 

uma verdadeira operação tradutória. Ao abordar a noção freudiana de constituição 

dúplice de toda formação do inconsciente – ou seja, da expressão da realização de dois 

desejos contraditórios –, Didi-Huberman (2013: 262) comenta a vocação das 

representações oníricas regredirem em direção a sua origem. Em outras palavras, tanto 

no sintoma quanto no sonho – e em outras formações do inconsciente – os símbolos 

sofreriam a ação da “fantasia inconsciente”, que exerceria sobre eles uma atração a um 

registro que os enriqueceria, realizando o que Freud convencionou chamar de 

“deformação”. A partir desse ponto, a representação atingiria um ponto de esgotamento 

que o conduziria à “regressão do pensamento simbólico para puras “imagens 

sensoriais”” (DIDI-HUBERMAN, 2013: 268). 

Por demandar alianças entre códigos variados, flutuações de sentido, reconhecimento de 

fronteiras e de elementos intercambiáveis, o sonho é essencialmente relacional, 

hipertextual e transcodificador. Segundo a leitura que Didi-Huberman realiza da 

conceitualização de “cadeia significante” proposta por Lacan como resposta ao caráter 

dúplice das formações do inconsciente, o sonho “conjuga efeitos de mascaramento e 

efeitos de verdade, forças de transformação e forças de repetição, deslocamentos 

incessantes e marcas indestrutíveis” (DIDI-HUBERMAN, 2013: 269). Nesse sentido, 

esses elementos deformadores e instáveis que compõem a narrativa onírica não 

permitiriam classificá-la como um discurso passível de tradução literal, admitindo 

somente uma tradução que se pressupusesse como interpretação, e considerando o texto 

como um todo, e não cada um de seus elementos em particular. Entretanto, a psicanálise 

lacaniana reconhece justamente o papel do significante dos elementos materiais da 

linguagem como desencadeadores de novas associações, combinações, interpretações, o 

que pressuporia que o sonho poderia, sim, ter uma tradução literal quanto uma 

interpretação de seu sentido. Em ambas as situações, tudo dependeria do contexto de 

leitura e interpretação. Se for considerada a narração do sonho durante uma sessão de 
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tratamento psicanalítico, a própria interpretação feita pelo analista a respeito do 

conteúdo informado pode ser tomada como uma leitura.

Conforme abordado, segundo Freud, na narrativa dos sonhos, um primeiro movimento 

tradutório seria operado pela elaboração onírica, que transcodifica os conteúdos 

recalcados no inconsciente em imagens polissêmicas que, com vistas a “tornar 

impossível que se encontre o caminho desde a alusão até a coisa original” (FREUD, 

1916/1994: 99), esfumam e enevoam o conteúdo recalcado para que ele possa ser 

tolerado pelo indivíduo que sonha – a chamada “deformação onírica”. Desse modo, 

observa-se que os sonhos não se limitam a reproduzir o desejo não realizado que lhes 

serviu de estímulo, mas “eles o vertem, fazem alusões a ele, o incluem em algum 

contexto, o substituem por alguma outra coisa” (FREUD, 1916/1994: 50). A elaboração 

onírica conta com um segundo momento – a “elaboração secundária”. Sua função seria 

dotar a pluralidade de conteúdos sonhados de unidade, ordenando os produtos primários 

gerados pela elaboração onírica de forma mais ou menos coerente, produzindo uma 

narrativa que, apesar de não conforme aos padrões de ordenamento discursivo 

consciente, parece fazer todo sentido quando sonhada. 

Quando o sonhador decide trilhar o caminho inverso, acontece o trabalho interpretativo, 

que consiste de um terceiro movimento tradutório: a tentativa de traduzir o conteúdo 

manifesto para decifrar o conteúdo latente – ou seja, partir da análise e da interpretação 

do conteúdo manifesto no sonho para descobrir, desvelar, revelar e identificar o 

conteúdo recalcado que lhe deu origem para ser capaz de verbalizá-lo de acordo com os 

padrões discursivos do ego – ou seja, em uma narrativa textual inteligível e coerente –, 

servindo-se, para tanto, de ferramentas tradutórias como adaptações, compensações, 

deslocamentos e perífrases, e estabelecendo relações intra e intertextuais. Ademais, 

segundo Freud, a descrição verbal de um sonho seria elaborada somente a partir do que 

dele se recorda, o que seria um substituto já deformado do material original que se 

deseja descrever. A imprecisão de nossa memória seria mais um elemento que propicia 

a deformação do sonho enquanto material substitutivo do conteúdo recalcado (FREUD, 

1916/1994: 65). O trabalho interpretativo nada mais seria, portanto, que um trabalho de 

tradução de um original que, assim como na tradução linguística, não pode ser 

considerado estável (GARCIA-ROZA, 2001: 85). 
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Vale ainda destacar que boa parcela da dificuldade atribuída à tentativa de descrição de 

um sonho por parte do sonhador tem origem no fato de que o sonho é vivenciado, 

predominantemente, por meio de imagens visuais entremeadas por pensamentos e 

emoções e, eventualmente, conta com a intervenção dos outros sentidos, o que torna sua 

tradução em palavras tarefa pouco simples (FREUD, 1916/1994: 50). Nesse sentido, 

observa-se que o conteúdo recalcado permite uma possibilidade parcial de tradução por 

meio dos sonhos – essencialmente imagéticos –, que sofrem tentativas de retradução por 

meio do trabalho interpretativo. Considerando todos os movimentos deformadores até 

aqui abordados e também as intermitências da memória, podemos falar apenas em 

tentativas de tradução, uma vez que “o efeito consciente é apenas um resultado psíquico 

remoto do processo inconsciente, e de que este não se tornou consciente como tal” 

(FREUD, 1900/1994: 584). 

Nesse sentido, as fronteiras entre o que é efetivamente lembrado e o que é 

complementado por elementos que sofreram deformações permitem a multiplicação e o 

deslocamento de referências, abrindo um leque mais amplo de possibilidades 

investigativas nos campos da experiência, da subjetividade e dos intercâmbios entre 

reminiscências e esquecimentos. As diferenças de ordenamento que determinam as 

estruturas dos espaços psíquicos acabam por impedir a realização de um mero transporte 

de significados entre seus códigos. Transpor o conteúdo essencialmente imagético, 

simultâneo e fragmentário do inconsciente para a linguagem logicamente encadeada e 

sucessiva do plano consciente exige mais que um intercâmbio: exige um novo 

investimento de quantidade de produza um novo sentido para os elementos que acessam 

a consciência. Sem a existência do recalcamento seria impossível imaginar o jogo entre 

consciente e inconsciente e, portanto, a atribuição de sentido da forma como hoje 

conhecemos. Nesse sentido, o trabalho interpretativo contribui para o rompimento de 

uma possível hierarquização entre “original” e “tradução” quando tratamos das formas 

de exteriorização de discursos do inconsciente. 

2.4. A tradução de pensamentos latentes em imagens visuais
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A transformação de pensamentos latentes em imagens visuais seria o terceiro 

movimento operado pela elaboração onírica, esfumando as fronteiras entre sonho e 

recordação (FREUD, 1916: 99). Nesse sentido, a imagem teria papel determinante nos 

movimentos tradutórios operados em nosso psiquismo. Conforme já abordado no 

primeiro capítulo desta pesquisa, os estágios preliminares dos pensamentos teriam 

origem nas imagens mnêmicas produzidas pelas impressões dos sentidos em contato 

com estímulos exteriores, e somente em um momento posterior seriam vinculados a 

uma representação-palavra (FREUD, 1916: 102).  No que concerne ao estudo dos 

sonhos, a imagem também ocupa posição de destaque posto que “também é sintoma: ela 

cristaliza um conflito entre o que se pode e o que não se pode mostrar, entre o sexual 

enigmático e o eu, entre a imagem-muro e a imagem-furo” (RIVERA, 2013: 55), ou 

seja, entre a imagem que encobre a cena infantil e a que permite entrevê-la, sempre 

jogando com as condições de inacessibilidade e de irrupção dessa cena. 

Para Didi-Huberman (2013: 271), a imagem guarda tanto poderes psíquicos quanto 

poderes plásticos que atuam “diretamente no material sedimentado, impuro e 

movimentado de uma memória inconsciente” e que, dessa forma, também sofreria o 

efeito das reminiscências, que nela atuam por meio de condensações e deslocamentos, 

criando imagens como, por exemplo, figuras mitológicas como centauros e sátiros, 

citados por Freud em “Conferências introdutórias sobre psicanálise” (1916/1994: 98), 

que condensam aspectos da conformação morfológica humana e de outros animais –

como, nos casos mencionados, cavalos e bodes, respectivamente –, ou ainda incontáveis 

figuras que encontram ampla representação na pinacoteca surrealista, como, por 

exemplo, a figura feminina representada em “O Grande Masturbador” (Figura 2), de 

Salvador Dalí, encartada na versão impressa de “Os Vasos Comunicantes”, que 

abordaremos em detalhe no próximo capítulo. Nesta tela, podemos observar como os 

desejos de cunho sexual não conformes ao estatuto social vigente, alvo de recalcamento 

desde suas figurações em cenas infantis, retornam à consciência de forma deformada, 

reafirmando a prevalência do princípio castrador da realidade sobre o princípio do 

prazer por meio da interdição de ações e mesmo de pensamentos que expressariam – e, 

dessa forma, realizariam – tal desejo. 
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A temática da tela parece representar a tensão entre o desejo libidinoso inconsciente e a 

interdição que é produto da censura moral operada pelo ego. Na imagem, o rosto 

feminino apresenta fissuras características de solos pedregosos, comuns a regiões 

semiáridas. Ao fundir a pele do rosto feminino, que simbolizaria o conflito entre o medo 

e o desejo pelo Outro, a elementos que remetem à petrificação, o artista representaria o 

arco temporal do processo que tem início no surgimento do desejo e atinge a paralisia 

provocada pela censura do ego, que interrompe a busca pela consecução do desejo em 

ações e em pensamentos conscientes. No entanto, ao fundir a vida, a fluidez e a 

organicidade do corpo humano representado pela corporeidade da forma feminina ao 

estatismo do elemento rochoso e ao representar a figura masculina tocada pelo desejo 

feminino utilizando-se de uma coloração que lhe confere ares fantasmáticos, temos 

representada também a não interrupção definitiva desse desejo, mas seu recalcamento 

na zona livre do inconsciente, onde todos os desejos são permitidos.

Figura 2 – Salvador Dalí, O grande masturbador, 1929, Óleo sobre tela, 110 x 150 cm. Madri: Museu 
Nacional Reina Sofia.

Inclinando a cabeça em um ângulo de noventa graus, é possível observar o lado 

esquerdo da imagem por uma outra perspectiva. Segundo Dalí, a imagem representa um 

grande rosto, macilento como cera, de face muito rosada, longos cílios e dotado de um 
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imenso nariz que se apoia no chão. No lugar de uma boca, esse rosto traria um imenso 

gafanhoto, cujo abdome em decomposição regurgitaria formigas, e algumas delas 

traçariam, com seu ir e vir, os contornos que deveriam representar a grande boca 

ausente nesse grande rosto atormentado, cuja cabeça se estruturava seguindo os padrões 

arquitetônicos praticados nos anos 1900 (DALÍ, 2004: 648). Essa imagem representaria 

o rosto do próprio Dalí, que se inscreveria na obra denunciando a intencionalidade de 

nela representar seus conflitos internos de forma figurativa. Acima de sua cabeça, 

vemos um conjunto de três pedras de diferentes tamanhos e formatos, uma concha e 

uma rolha de cortiça que tentam se equilibrar umas sobre as outras, evocando a ideia de 

tentativa de equilíbrio dos pensamentos e desejos – em outras palavras, de adequação ao 

ordenamento vigente no plano consciente. A seu lado repousa uma outra pedra que 

parece não ter lugar no conjunto empilhado, dando uma ideia de resíduo, de resto, de 

sobra. Segundo o artista, essa tela foi criada quando ele conheceu Gala, que, à época, 

era esposa de Paul Éluard. Futuramente, Gala se tornaria sua amante e, mais adiante, sua 

esposa, mas, no momento de confecção da tela, sua condição de esposa de um amigo 

seria uma interdição ao desejo de Dalí (PARINAUD, 1976: 10). Dessa forma, Gala 

irrompe da representação da grande cabeça de Dalí sob a forma de rosto feminino em 

posição de felação com uma representação masculina espectral, que assinala a 

impossibilidade de realização do desejo, reafirmada ainda por sua pele petrificada.  

Nesse sentido, observa-se que a imagem visual provocaria uma dupla tensão no 

indivíduo, trazendo inquietação por conta dos desejos projetados em relação ao futuro e, 

ao mesmo tempo, evocando memórias relativas ao passado (DIDI-HUBERMAN, 2013: 

277). 

Vemos, na imagem, a representação de uma figura feminina cujas formas estão 

condensadas às de uma formação rochosa existente na praia de Cap Creus (Figura 3), 

em Cadaqués, na Catalunha, local que possui grande relevância para o artista por ser o 

local onde sua família passava férias – e, logo, lhe trazia reminiscências de sua infância 

– e também por ter sido onde ele conheceu Gala. Toda a obra de Dalí é marcada pelo 

uso de significantes característicos das formações naturais dos lugares nos quais viveu 

ou pelos quais passou em algum momento de sua vida (NÉRET, 2009: 11). No caso 

específico dessa tela, a presença de um elemento topológico relacionado à vivência 

infantil do artista é fundamental para nos permitir, por meio de associações livres, 
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buscar acessar a “cena infantil” – ou “outra cena” (FREUD, 1900/1994: 96) –, 

sobretudo se consideramos que Cadaqués era o povoado de origem do pai de Dalí, com 

o qual o artista mantinha relação conflituosa. O desejo sexual é representado entre o que 

seria a cabeça de Dalí e a cabeça de Gala pela figura de um leão que fere o decoro 

interpretativo clássico ao ser representado com sua boca escancarada que comunica seu 

desejo ao exibir uma grande e vigorosa língua escarlate, estabelecendo um contraponto 

ao representado pela cabeça de Dalí, que, sem boca, inscreve na tela a ausência da 

realização do desejo censurado. Dessa forma, por meio dessa operação de 

deslocamento, o recalcado é credenciado a retornar, e, a partir desse retorno, tal 

recalcamento encontrará realização no plano consciente por meio da repetição do 

onanismo, um dos temas centrais de toda a obra do artista, em especial nos desenhos de 

sua velhice (DIDI-HUBERMAN, 2013: 285; GIBSON, 1998: 81). A juba do leão, no 

entanto, remete aos cabelos-cobras da górgona Medusa e seus poderes petrificantes, 

que, se conjugados com a face pétrea do rosto feminino, parece representar, mais uma

vez, o medo de transgredir as imposições morais do ego e sofrer as castrações daí 

advindas.

Figura 3 – Leandre Levilo, Cap de Creus 6. Girona, Catalunha, 09 de abril de 2009. Disponível em: 
<http://www.flickr.com/photos/levilo/>. Acesso em 10 jul. 2013.

O tracejamento da boca da figura que representaria Dalí é feito por formigas que 

irrompem do baixo-ventre de um gafanhoto. Essa imagem, que por si só traria 

desconforto e comunicaria a sensação de irritabilidade e angústia, parecendo calar o 
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canal de comunicação do desejo – a boca, da qual irrompe o verbo, aspecto fundamental 

da linguagem –, inscreve na obra um trauma pessoal do artista, que declarou sentir 

pânico de tal inseto e também afirmou associá-lo diretamente à figura de seu pai, 

representação do trauma infantil causado pela ameaça de castração advinda do 

complexo de Édipo (CORTÉS, 2001: 183). Além disso, na parte inferior da tela, 

exatamente abaixo do ventre do gafanhoto, um casal se abraça amorosamente. O corpo 

feminino, no entanto, irrompe de uma rocha, como uma escultura em processo de 

confecção, para humanizar-se em sua parte superior, evocando a ideia de conflito entre 

o sentimento afetivo puro e nobre que se deseja comunicar e a interdição à consumação 

do ato amoroso pela petrificação do baixo-ventre da figura feminina, que remete às 

interdições geradas pelos códigos sociais de conduta. Também ao fundo, ao lado 

esquerdo, há uma pequena figura masculina de costas, caminhando em direção ao 

horizonte representado pelo fundo da tela, trazendo a ideia de um sentimento de 

apequenamento diante do conflito e da opção por evitá-lo por considerá-lo insolúvel, em 

mais uma alusão ao embate entre a vivência do desejo e a castração imposta pelas 

censuras do ego – ou seja, entre o princípio do prazer e o princípio da realidade. 

A tela de Dalí, que apresenta uma composição essencialmente onírica, apresenta uma 

tensão inquietante entre as forças recalcadoras e o impulso de retorno do recalcado pela 

representação visual de elementos “cuja beleza que inventam também deixa despontar o 

horror que recalcam; a liberdade que promovem deixa vivas as coerções pulsionais que 

tentam romper” (DIDI-HUBERMAN, 2013: 255). Na tela, os elementos variados 

exerceriam o papel de “rébus do sonho” (RIVERA, 2013: 55), compondo um painel 

enigmático em que as imagens não remeteriam às coisas que representam, mas a 

palavras. Nesse sentido, o trabalho de interpretação promoveria a articulação do 

significante que cada imagem representaria para, por meio dessa cadeia associativa, 

poder acessar o sentido do sonho e, finalmente, interpretá-lo, uma vez que o sonho 

figurabilizaria pensamentos passíveis de representação imagética sem restringir essa 

operação à manutenção de suas relações lógicas. Uma vez suprimidas ou subvertidas, 

tais relações seriam substituídas por imagens que as comuniquem da forma possível, 

como, por exemplo, utilizando a transformação de uma imagem em outra para 

representar relações causais (GARCIA-ROZA, 2001: 104). Nesse sentido, a imagem 

onírica não demanda, prioritariamente, uma interpretação de seu significado, mas 
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mostra-se instigante justamente por que “contém um ponto de densidade que põe em 

xeque a interpretação porque desestabiliza qualquer relação representativa, ao 

disseminar-se em múltiplos referentes” (RIVERA, 2013: 65), tornando incerta qualquer 

possibilidade de interpretação ou tradução. 

Na impossibilidade de se estabelecer um sistema de códigos estável que permita a 

tradução, no sentido tradicional, de imagem onírica para palavra, a imagem vem 

provocar o enlace de um significante a significados diversos e cambiantes por meio dos 

mecanismos deformadores da elaboração onírica, a um só tempo dissimulando 

significados e realizando o desejo (RIVERA, 2013: 67). Desse modo, ao constituir-se 

como representação e, ao mesmo tempo, como deformação do pensamento latente, a 

imagem onírica “inclui uma dessemelhança” na representação mimética desse 

“original”, que, segundo Tania Rivera (2013: 73), “é a própria condição da arte”. A 

dessemelhança na representação permitiria a criação de infinitas recombinações de 

elementos na busca pela representação visível da ausência constitutiva que circunscreve 

o elemento originário, ponto de atração em torno do qual se estruturaria o trabalho do 

sonho.

3. SURREALISMO – A MAÇÃ DE FOGO NA ÁRVORE DA SINTAXE
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O surrealismo tem sido a maçã de fogo na árvore da 
sintaxe... O surrealismo tem sido o prego ardente na 

testa do geômetra e o vento forte que à meia noite 
levanta os lençóis das virgens...

Octavio Paz

3.1. Da lógica ao subjetivismo

Durante muitos séculos, a sentença kalós kai agathós – belo e bom –, que sugere a

relação entre a bondade e a beleza exterior, foi um dos pilares centrais da prática 

artística. O fundamento da representação artística podia ser considerado, 

prioritariamente, objetivo, uma vez que contemplava, em grande parte dos casos, a 

representação da realidade exterior, seja nas naturezas-mortas da escola de Delft, seja 

nas pinturas essencialmente discursivas do Romantismo, seja na figuralização de 

motivos históricos ou religiosos, por exemplo. A partir do surgimento do 

Impressionismo, o veio subjetivo que viria nortear as correntes artísticas 

contemporâneas ganha cada vez mais força, tendo como exemplos de expressão, “na 

pintura, a irrupção da metáfora com Chagall, a presença da imagem poética com 

Rousseau, a do insólito cotidiano com De Chirico, a discussão dos meios plásticos com 

Duchamp e Picabia, a negação e o non-recevoir do Dadá etc.” (LIMA, 1995: 47), 

destronando a razão do status de protagonista para o de mero instrumento de acesso a 

um estágio em que fosse possível o encontro entre a subjetividade e a realidade objetiva 

(BÉHAR & CARASSOU, 1992: 157). Na Europa do início do século XX, no período 

entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, surgem vários movimentos de vanguarda 

artística e literária que questionam a validade da supremacia da razão tendo em vista um 

cenário social e político em conflito em suas mais diversas instituições, como, por 

exemplo, o sistema capitalista, a estruturação da família, o papel da religião, a conduta 

moral estatuída, a situação de guerra vivenciada pela sociedade civil e a forma de 

organização social do trabalho. À época, o interesse artístico e científico estaria voltado, 

sobretudo, aos questionamentos advindos de leis e princípios ligados ao pensamento 

vigente no plano da consciência. Nas palavras de André Breton:

Vivemos, ainda, sob o reinado da Lógica: este é, naturalmente, o ponto aonde 
eu queria chegar. Mas, hoje em dia, os métodos da Lógica só servem para 
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resolver problemas de interesse secundário. O racionalismo absoluto, ainda em 
moda, não nos permite considerar senão fatos estreitamente relacionados com a 
nossa experiência. Por outro lado, os fins lógicos nos escapam. [...] chegou-se a 
banir do espírito tudo que, com razão ou sem ela, pode ser tachado de 
superstição ou quimera; a proscrever qualquer modo de busca da verdade que 
não se conforme ao uso geral (BRETON, 1924a/2001: 23).

Nesse sentido, Breton parece atribuir ao racionalismo a responsabilidade pela 

manutenção do imaginário na obscuridade, zelando pela manutenção de um 

ordenamento social que não cederia espaço ao aprofundamento de questões subjetivas. 

A experiência da guerra foi o ponto de partida para que se pusesse em xeque a validade 

de todos os princípios que ordenavam o reinado da Lógica, seja no campo artístico, seja 

no âmbito sociopolítico, abrindo caminho para uma nova crise da consciência europeia. 

É nesse cenário que surge o surrealismo, “que tomava igualmente o partido dos valores 

subjetivos ameaçados por todos os poderes” (NAZARIO, 2008: 23), condenando o 

estatuto da lógica racional para propor, por meio do rompimento com a ordem vigente, a 

busca por um ponto de encontro, um espaço de cruzamento entre os dois domínios nos 

quais o homem se dividiria – o racional e o sensível106 (BÉHAR & CARASSOU, 1992: 

9; SCHILLER, 1995: 33) – ou ainda, nas palavras de André Breton no “Segundo 

Manifesto do Surrealismo”, de 15 de dezembro de 1929, a busca por um ponto supremo 

(“point suprême”), “um certo ponto do espírito onde vida e morte, real e imaginário, 

passado e futuro, o comunicável e o incomunicável, o alto e o baixo, cessam de ser 

percebidos como contraditórios. Ora, em vão se procuraria na atividade surrealista outro 

móvel que não a esperança de determinar esse ponto” (BRETON, 1929/2001: 98). 

Segundo Martha D’Angelo em “O surrealismo: o último instantâneo da inteligência 

europeia” (2006: 98), a tentativa de revolução no plano moral empreendida pelos 

surrealistas seria pioneira, pois, desse modo, o primado da razão cederia lugar à 

representação artística de aspectos até então renegados ou considerados menores, como 

a imaginação, o maravilhoso, o espírito infantil e a sensibilidade emotiva, entrelaçando 
                                                            
106 A divisão antropológica do homem em racional e sensível é proposta por Kant em “Crítica da 
faculdade do juízo”, de 1790, e aprofundada por Schiller em “Cartas sobre a educação estética do 
homem”, de 1795. Tanto o texto de Kant quanto o de Schiller apresentam a experiência do belo como 
fruto da cooperação harmoniosa entre razão e sensibilidade. Segundo Schiller, caso existisse de modo 
puro – o que não ocorre, segundo o autor – a experiência de cooperação harmoniosa da tendência à razão 
e da tendência à sensibilidade despertaria uma terceira tendência no indivíduo, fruto dessa colaboração –
a tendência ao jogo (Spieltrieb), que se oporia a cada uma das duas outras. Para maior aprofundamento no 
tema, ver F. SCHILLER, A educação estética do homem – numa série de cartas, 1995 e I. KANT, Crítica 
da faculdade do juízo, 1995.
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a questão do fazer artístico às questões cruciais do ser humano – segundo Raymond

(apud BÉHAR & CARASSOU, 1992: 7)107, pela primeira vez, na história das artes 

visuais e verbais francesas, de forma consciente. A vigência de um padrão de 

ordenamento essencialmente lúcido impediria o indivíduo de mergulhar em seus 

abismos interiores mais recônditos e, consequentemente, de desfrutar das benesses 

dessa sua vida oculta (BÉGUIN, 1995: 526). Dessa forma, a supremacia da lógica 

vigente seria um embuste porque a vivência do estado de vigília e os aspectos exteriores 

caracterizariam apenas uma das faces da divisão antropológica do homem – a razão –, 

desprezando todo o conjunto de experiências sonhadas pelo indivíduo, que seria tão 

importante quanto o que é vivenciado em vigília (ALEXANDRIAN, 1974: 145). 

Segundo Alexandrian (1974: 146) e também segundo Durozoi e Lecherbonnier (1972: 

108), o fato de o sonho ser negligenciado seria o pilar central das falsas concepções 

criadas a respeito do homem e da vida como um todo, motivadas pela crença de que a 

experiência onírica não seria capaz de influenciar ou modificar a evolução das 

preocupações cotidianas. Nesse sentido, a subordinação livre e recíproca entre racional 

e sensível seria a solução para a divisão entre essas duas instâncias, permitindo a 

constituição do homem total que se buscava, pensamento corroborado por André Breton 

no texto de “Os Vasos Comunicantes” – “Les Vases Communicantes” –, que iremos 

comentar mais detidamente no próximo capítulo, ao afirmar que “o poeta que virá 

ultrapassará a deprimente ideia do divórcio irreparável da ação e do sonho” (BRETON, 

1932/1973: 170)108. Segundo Breton, a realidade exterior e a realidade interior seriam os 

dois elementos que teriam o poder de possibilitar essa reunificação, esse “tornar 

comum” que seria o objetivo máximo do surrealismo, em que o sonho não subjugaria o 

estado de vigília, mas se fundiria a ele “em uma nova síntese concreta” (CARROUGES, 

1988: 169). O ordenamento lógico então vigente contribuiria para a oposição entre essas 

                                                            
107 Henri Béhar e Michel Carassou promovem, em “Le Surréalisme”, uma interessante tessitura da 
fortuna crítica atinente ao tema. Dentre os críticos citados, os autores destacam as apreciações de Marcel 
Raymond, contemporâneo ao movimento, em “De Baudelaire au Surréalisme”, publicado em 1940. Nas 
palavras de Raymond: “Le surréalisme, au sens large, représente la plus récente tentative pour rompre 
avec les choses qui sont et pour leur en substituer d’autres, en pleine activité, en pleine genèse, dont les 
contours mouvants s’inscrivent en filigrane au fond de l’être... Jamais en France une école de poètes 
n’avait confondu de la sorte, et très consciemment, le problème de la poésie avec le problème crucial de 
l’être”. Cf. H. BÉHAR & M. CARASSOU, Le Surréalisme, p. 7.
108 No original: “Le poète à venir surmontera l’idée déprimante du divorce irréparable de l’action et du 
rêve”. Cf. A. BRETON, Les Vases Communicants, p.170.
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duas instâncias, enquanto o estado ideal, o ponto supremo que daria origem a uma 

realidade superior seria, justamente, essa sua síntese:

[...] nós tendemos a situar a realidade interior e a realidade exterior como dois 
elementos com poder de unificação, em vias de se tornarem comuns. Essa 
unificação final é o fim supremo da atividade surrealista: a realidade interior e a 
realidade exterior estando, na sociedade atual, em contradição – nós vemos em 
tal contradição a própria causa da infelicidade do homem, mas nós vemos 
também a fonte de seu movimento – nós assumimos como missão pôr em todas 
as ocasiões essas duas realidades em presença, recusar em nós a preeminência
de uma sobre outra, agir sobre uma e sobre a outra não a um só tempo, pois isso 
suporia que elas são menos distantes (e acredito que os que pretendem agir 
simultaneamente sobre elas nos enganam ou são objeto de uma inquietante 
ilusão), agir sobre essas duas realidades não de uma só vez, mas modo 
alternado, de uma maneira sistemática, que permite assimilar o jogo de sua 
atração e interpenetração recíprocas e dar a esse jogo toda extensão desejável 
para que as duas realidades que estão em contato se fundam uma à outra 
(BRETON, 1934b/1996: 231)109.

Nesse sentido, observamos que o desejo de romper com a lógica da consciência não 

significaria simplesmente a negação de sua existência e o refúgio intelectual e psíquico 

em uma instância fantasiosa, mas a contestação de sua supremacia a partir de uma 

investigação do território inconsciente por meio de um mergulho profundo campo 

onírico, o que possibilitaria maior (auto)conhecimento da natureza humana e a 

identificação das relações secretas entre o reino dos sonhos e a realidade exterior 

(CARROUGES, 1988: 88). Essa reunificação, no entanto, seria um conceito regulador, 

e não constitutivo, que mais visa que se realiza, uma vez que, segundo Kant (1995: 39), 

“não é possível lançar uma ponte de um domínio a outro” porque, em nosso 

ordenamento social, “a razão é legisladora a priori em relação à liberdade e à

causalidade que é própria desta” (KANT, 1995: 38). Desse modo, a reconciliação 

integral do homem cindido seria algo que está sempre a realizar-se, pois a relação de

                                                            
109 No original: “[...] nous avons tendu à donner la réalité intérieure et la réalité extérieure comme deux 
élements en puissance d'unification, en voie de ‘devenir commun’. Cette unification finale est le but 
suprême de l'activité surréaliste: la réalité intérieure et la réalité extérieure étant, dans la société actuelle, 
en contradiction - nous voyons dans une telle contradiction la cause même du malheur de l'homme mais 
nous y voyons aussi la source de son mouvement – nous nous sommes assigné pour tâche de mettre en 
toute occasion ces deux réalités en présence, de refuser en nous la préeminence à l'une sur l'autre, d'agir 
sur l'une et sur l'autre non ‘à la fois’ car cela supposerait qu'elles sont moins éloignées (et je crois que 
ceux qui prétendent agir simultanément sur elles ou bien nous trompent ou bien sont l'objet d'une 
inquiétante illusion), d'agir sur ces deux réalités non à la fois mais tour à tour, d'une manière 
systématique, qui permette de saisir le jeu de leur attraction et de leur interpénétration réciproques et de 
donner à ce jeu toute l'extension désirable pour que les deux réalités en contact tendent à se fondre l'une 
dans l'autre". Cf. A. BRETON, Qu’est-ce le Surréalisme?, p. 231.
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reciprocidade entre o impulso racional e o impulso sensível seria uma tarefa da razão, 

“que o homem só está em condições de solucionar plenamente na perfeição de sua 

existência” (SCHILLER, 1995: 156)110. 

Como a ideia da própria humanidade seria uma instância infinita, o indivíduo poderia 

meramente aproximar-se dela no decurso da história, mas sem jamais alcançá-la, 

transformando a reconciliação do homem cindido em uma eterna busca, na qual a 

experiência do belo seria uma forma de sentir sua própria humanidade, simultaneamente 

sensível e inteligível (KANT, 1995: 29)111. O surrealismo pretendia atingir esse ponto 

de convergência sabotando o ordenamento moral, estético, religioso, lógico e ideológico 

para estabelecer, em todas as áreas da vida, um mundo pautado na “ausência de todo o 

controle exercido pela razão, fora de toda preocupação estética ou moral” (BRETON, 

1924a/2001: 35), para, dessa forma, alcançar o status de homem reconciliado, vivendo 

em permanente ebulição criativa e inventiva. Esse estado de humanidade que se buscava 

atingir não seria formado por indivíduos com uma sensação de deslocamento e não 

pertencimento a uma realidade exterior hostil, mas por indivíduos conscientes de seu 

pertencimento a uma sociedade, empoderados, conscientes de suas possibilidades e 

capazes de aproveitar da melhor forma possível os elementos naturais e tudo o que o 

planeta oferece porque o aprofundamento do autoconhecimento lhes traria também um 

conhecimento universal (BÉHAR & CARASSOU, 1992: 9). 

No que se refere ao interesse pelo universo do sonho e ao desejo de conquistar livre 

acesso ao inconsciente, os surrealistas bebem na fonte do romantismo alemão ao tentar 

fazer emergir “todo o tesouro inconsciente” ao plano consciente por meio de 

composições espontâneas de imagens e palavras (BÉGUIN, 1995: 528). No entanto, os 

românticos buscariam o reino onírico como refúgio da realidade exterior, fazendo 

alusões constantes a imagens oníricas que evocavam paisagens e símbolos de conforto 

espiritual e material – como palácios, belos jardins e fontes de água –, ao passo que os 

                                                            
110 Nas palavras de Schiller: “Esta relação de reciprocidade entre os dois impulsos é meramente uma 
tarefa de razão, que o homem só está em condições de solucionar plenamente na perfeição de sua 
existência. É a Ideia de sua humanidade, no sentido mais próprio da palavra, um infinito, portanto, do 
qual pode aproximar-se mais e mais no curso do tempo sem jamais alcançá-lo”. Cf. F. SCHILLER, A 
educação estética do homem – numa série de cartas, p. 156.
111 No texto de “Os Vasos Comunicantes”, que será abordado no próximo capítulo, Breton manifesta 
pensamento consonante com essa teoria ao afirmar que a operação poética conduzirá ao fim do embate 
entre o conhecimento racional e o intuitivo. 
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surrealistas proporiam a ocupação do território inconsciente e sua utilização na vida 

prática como vetor de transformação social profunda (BÉGUIN, 1995: 525-531). A 

atribuição de valor estético a composições poéticas e imagéticas livres caracterizaria o 

surrealismo como um método de criação artística acessível por todos justamente por não 

pressupor habilidades técnicas específicas como até então o faziam as escolas de arte e 

literatura. Dessa forma, aspectos como a perfeição formal e a correção gramatical não 

eram valorizadas pelos surrealistas, pois a verdade poética residiria na libertação do 

espírito via imaginação, cuja submissão a formalidades estéticas “seria atraiçoar o 

supremo imperativo de justiça que se encontra no íntimo de cada um”, reduzindo-a à 

condição de escrava (BRETON, 1924a/2001: 17). A palavra teria a missão indelével de 

transformar a realidade interior e exterior, servindo como munição do verdadeiro 

sentido do Surrealismo: transformar. A poesia traria em si a força criadora ilimitada do 

inconsciente, não podendo, por isso, submeter-se a meras regras, pois somente a 

imaginação teria o poder de indicar ao indivíduo “aquilo que pode ser” (BRETON, 

1924a/2001: 17). Para Benjamin (1985: 22), a linguagem só parece autêntica “quando o 

som e a imagem, a imagem e o som, se interpenetravam, com exatidão automática, de 

forma tão feliz que não sobrava a mínima fresta para inserir a pequena moeda a que 

chamamos ‘sentido’. A imagem e a linguagem passam na frente”. Nesse sentido, o que 

se valoriza na linguagem são os elementos individuais, particulares de cada 

subjetividade, e o uso que deles é feito para alcançar o objetivo maior do surrealismo, 

que é provocar um estado anímico que opere uma profunda transformação no indivíduo. 

No surrealismo, o cânone estético não era mais válido como a priori formal porque esse 

tipo de valoração é decorrente de uma norma, mas o valor que verdadeiramente 

importaria é a beleza, que é “uma experiência, uma vivência que ultrapassa: a estética 

que decorre da Beleza está subordinada a essa como uma revelação e nunca como 

normalização, que seria sua letra morta” (LIMA, 1995: 241). Mais que isso, o 

surrealismo propunha a busca pela reconciliação do homem cindido por meio do fazer 

poético. A prática revolucionária da arte atingiria seu objetivo quando cada indivíduo 

fizesse poesia em vez de apenas apreciá-la. Independentemente de habilidade técnica, 

todo indivíduo poderia – e deveria! – praticar a poesia em seu cotidiano (BÉHAR & 

CARASSOU, 1992: 10). Com essa forma de conduzir o poético, “o domínio da 
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literatura foi explodido de dentro, na medida em que um grupo homogêneo de homens 

levou a “vida literária” até os limites extremos do possível” (BENJAMIN, 1985: 22).

Nesse sentido, ao deixar de valorizar a realização formal para entronizar a expressão da 

subjetividade do artista, com todas suas convicções, contradições e idiossincrasias, o 

surrealismo concede à arte “uma atitude dialética perante a realidade objetiva” (LIMA, 

1995: 242; BRETON & TROTSKY, 1985: 43), o que a transforma em poderoso vetor 

da transformação social almejada pelo movimento, que pretendia um novo ordenamento 

moral pautado nas palavras liberdade, amor e poesia (BÉHAR & CARASSOU, 1992: 

9). Com essa mudança de perspectiva, o surrealismo rompe com a hierarquização entre 

artista e fruidor para franquear a todos o acesso ao fazer artístico, comparando, para 

tanto, o fazer poético à realização de uma série de exercícios contínuos. A graça poética 

poderia ser alcançada não por meio de uma habilidade técnica ou de um gênio, mas 

dessa prática, que se valeria de todos os recursos necessários para que o indivíduo 

pudesse suspender momentaneamente a prevalência da lógica e, a partir disso, se 

colocasse em contato com suas instâncias mais íntimas, recorrentemente ignoradas na 

vida de vigília – o uso de drogas, o automatismo psíquico na fala e na escrita, e a 

investigação do campo onírico (BÉGUIN, 1995: 528; BENJAMIN, 1985: 23). 

Ao estimular o indivíduo a investigar o que lhe é mais íntimo e confrontar-se com seu 

“território estrangeiro interno”, o surrealismo propõe a esse mesmo indivíduo a ter um 

“ato de fé” em tudo o que pode existir para além de nossa existência – que, 

considerando que só faríamos uso da lógica, seria uma existência pobre (BÉGUIN, 

1995: 529) – e, dessa forma, buscar interpretar o mundo da forma mais completa 

possível para que seja igualmente possível transformá-lo radicalmente. Para os 

surrealistas – e, principalmente, para André Breton –, aprofundar o conhecimento de si 

permitiria a integração do indivíduo ao ser coletivo, uma vez que uma visão 

introspectiva acurada permitiria ao indivíduo acessar sua verdade interna e, do mesmo 

modo, também a realidade exterior (ARGAN, 1996: 87). Como não haveria fronteira 

entre a realidade interior e a exterior, quanto mais individual, mais universal uma 

verdade seria, afinal, “o que é admirável no fantástico é que não há fantástico: só há o 

real” (BRETON, 1924a/2001: 365). Do mesmo modo, a intercomunicação entre o 

estado de vigília e o sonho permitiria a realização das trocas necessárias entre essas duas 
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instâncias para que as necessidades do homem sejam satisfeitas, dirimindo qualquer 

possibilidade de conflito (BÉGUIN, 1995: 531). 

Enveredando pela senda do onírico, do subjetivo e do intuitivo, o surrealismo foge ao 

stablishment artístico de representação da natureza e da realidade exterior, rompendo, 

por meio de sua proposta estética – e poética, com a dimensão objetiva de representação 

que guiava, majoritariamente, a história das artes para fincar-se em solo – ou em ares? –

essencialmente subjetivo. No campo intelectual, o surrealismo enaltece o poder infinito 

do pensamento, que seria capaz de atingir um ponto supremo capaz de anular as 

polaridades entre opostos – como sonho e vida de vigília, razão e loucura, realidade e 

imaginação, infância e idade adulta –, rompendo, dessa forma, com as “velhas 

antinomias destinadas hipocritamente a prevenir toda agitação insólita por parte do 

homem” (BRETON, 1929/2001: 154; BÉHAR & CARASSOU, 1992: 9; ALQUIÉ, 

1986: 53)112. Nesse sentido, o ordenamento vigente deve ceder lugar ao inconsciente, à 

imaginação, às experiências íntimas e à busca pelo autoconhecimento, substituindo o 

primado da lógica pelo movimento, pela dúvida, pelo inacabado, pelo a construir 

(BÉHAR & CARASSOU, 1992: 11). O caminho para encontrar alternativas que 

possibilitassem uma profunda mudança na forma de conduzir a vida exterior nasceria 

apenas da reconciliação do indivíduo com seu próprio mundo interior, rompendo a 

barreira que separa razão e sensibilidade, que deixariam de ser instâncias diferentes para 

se complementarem em um estado psíquico único e harmônico que deixaria vir à tona a 
                                                            
112 Breton aborda a síntese de polaridades opostas em “Situation du surréalisme entre les deux guerres”: 
“Não se trata somente de uma visão herdada dos ocultistas. Ela traduz uma aspiração profunda da qual, 
essencialmente, o surrealismo passará, sem dúvidas, a sintetizar. Para o surrealismo – e desejo que um dia 
isso seja sua glória – tudo terá sido favorável para reduzir as oposições apresentadas injustamente como 
insuperáveis, escavadas deploravelmente através dos tempos e que são os verdadeiros alambiques do 
sofrimento: oposição da loucura e da pretensa ‘razão’ que se recusa a levar em conta o irracional, 
oposição do sonho e da ‘ação’ que acredita poder matar o sonho por inanição, oposição da representação 
mental e da percepção física, uma e outra produtos da dissociação de uma faculdade única, original, da 
qual o primitivo e o infantil guardam marcas, que supera a maldição de uma barreira intransponível entre 
o mundo interior e o mundo exterior, e que seria a salvação, para o homem, encontrar”. No original: “Ce 
n’est pas la une vue seulement héritée des occultistes, elle traduit une aspiration si profonde que c’est 
d’elle essentiellement que le surréalisme passera sans doute pour s’être fait la substance. Pour le 
surréalisme – et j’estime qu’un jour ce sera sa gloire – tout aura été bon pour réduire ces oppositions 
présentées à tort comme insurmontables, creusées déplorablement au cours des âges et qui sont les vrais 
alambics de la souffrance: opposition de la folie et de la prétendue “raison” qui se refuse à faire la part 
de l’irrationnel, opposition du rêve et de l’ “action” qui croit pouvoir frapper le rêve d’inanité, 
opposition de la répresentation mentale et de la perception physique, l’une et autre produits de 
dissociation d’une faculté unique, originelle dont le primitif et l’enfant gardent trace, qui lève la 
malédiction d’une barrière infranchissable entre le monde intérieur et le monde extérieur et ce que serait 
le salut, pour l’homme, de retrouver”. Cf. A. BRETON, Situation du surréalisme entre les deux guerres, 
p. 85.
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beleza, a magia, o fantasioso. Essa integração das dimensões do homem influenciaria 

diretamente sua relação com o mundo exterior, cumprindo a missão revolucionária do 

surrealismo. Somente por meio da poesia vertida diretamente do inconsciente, sem 

intervenção da lógica, seria possível tocar a profundidade do sentimento humano – e o 

objetivo do surrealismo, enfim, não seria alcançar nada além da unificação da 

personalidade do poeta, que, ainda segundo as premissas do surrealismo, poderia ser 

todo e qualquer indivíduo (BRETON, 1934a/1996: 278). Atingindo o ponto de 

convergência entre o sonho e o estado de vigília, o homem encontraria a “realidade 

superior”, tornando-se verdadeiramente livre. 

3.2. Do subjetivismo ao materialismo histórico

Conforme já abordado neste capítulo, os surrealistas rejeitavam as amarras formais 

impostas pelos cânones literários e estéticos vigentes por considerá-las, tal como as 

demais convenções sociais, castradoras e aprisionantes. Nesse sentido, já no “Primeiro 

Manifesto do Surrealismo”, em 1924, Breton posiciona-se frontalmente contra o 

romance, considerado por ele como uma forma literária pobre, um “gênero inferior” por 

conta de aspectos como “o vazio das descrições, a superposição de imagens de catálogo, 

as peregrinações do herói pelo mundo” (D’ANGELO, 2006: 90), de cuja mediocridade 

apenas alguns poucos títulos escapariam por terem sido fecundados pelo maravilhoso 

(BRETON, 1924a/2001: 45). Segundo o autor, o romance é condenável por buscar 

copiar fielmente a realidade exterior e manter uma verossimilhança psicológica. Por 

buscar essa verossimilhança com a realidade objetiva, o romance seria um instrumento 

de adaptação à realidade, e não de contestação, que seria a palavra de ordem do 

surrealismo. Por meio da aceitação passiva desse texto que se pretende uma cópia fiel 

da realidade, o leitor não seria estimulado a questionar-se, a descobrir seu próprio ponto 

de vista e a insurgir-se contra a realidade exterior, lutando por transformações sociais. 

Ao contrário, por ambicionar uma representação fiel da realidade, levaria o indivíduo a 

adotar uma posição conformista em relação ao mundo em que vive, o que o 

classificaria, portanto, em uma categoria discursiva inferior. 



154

O desejo de superação do romance – em sua opinião, notoriamente datado – pela 

construção de novas formas de linguagem que contemplassem elementos subjetivos e 

fantasiosos estaria diretamente vinculado à motivação revolucionária do movimento, 

apresentando-se como mais uma faceta da rejeição ao ordenamento lógico. A 

entronização do onírico, do insólito, do não racional e do maravilhoso como novos 

paradigmas de criação artística tem a mesma função da “valorização do ócio e o 

combate à rotina desmoralizante do trabalho nas sociedades do século XX”: servir como 

estratégia para a derrubada do racionalismo vigente e, consequentemente, para a 

construção de uma nova ordem pautada na intercomunicação entre vida cotidiana e arte 

– ou, em outras palavras, no estado poético proposto por Breton, que envolve praticar a 

poesia na vida cotidiana em vez de meramente fazer poesia (D’ANGELO, 2006: 91; 

ALQUIÉ, 1986: 23). Nesse sentido, o surrealismo não pretende, em momento algum, se 

consolidar como uma nova escola literária. Muito pelo contrário, se pretende atuante, 

vetor de transformação do mundo, de mudança de vida, instrumento para “exteriorizar 

forças humanas, amar, desejar e descobrir” (ALQUIÉ, 1986: 23). Os surrealistas não 

buscaram subverter o modelo do romance, mas incluiram o acaso, o arbitrário, o 

automatismo e a espontaneidade na criação literária e artística, pois modelos literários 

formais preestabelecidos não dariam conta da intensidade da experiência que se buscava 

viver. Por conta disso, a experiência poética deveria ser vivida, e não encerrada em 

esquemas e fórmulas.

Se tomarmos como marco fundador a publicação do “Primeiro Manifesto do 

Surrealismo”, em 1924, o surrealismo, desde seu primeiro momento, caracterizou-se por 

voltar seu olhar às questões subjetivas e intuitivas em detrimento da valorização do 

ordenamento lógico que pautava a história do pensamento até então – e, 

consequentemente, das artes de forma geral –, propondo-se, por exemplo, como uma 

possibilidade de síntese de correntes de pensamento tão diferenciadas como o 

marxismo, o espiritismo e a psicanálise, o que reforça seu caráter de “processo de mais 

consciência e de revelação do humano em seus sensos mais extremos e mais intensos” 

(LIMA, 1995: 70). Ao longo de sua primeira fase, essencialmente voltada às questões 

inerentes à subjetividade humana, os surrealistas já se consideravam, acima de tudo, 

revolucionários, apesar da dificuldade em conjugar o veio político e o artístico – que 

seriam, à primeira vista, incompatíveis (D’ANGELO, 2006: 95). Nesse sentido, o 
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idealismo que caracterizava o movimento surrealista devotaria à revolução uma aura 

mítica, a partir da qual – e para qual – seriam produzidas mais colaborações 

sentimentais e imagéticas que, necessariamente, teóricas (CRASTRE, 1971: 50). A 

tendência ao ativismo político levou o grupo a adotar a postura de negar tudo o que 

pudesse identificá-los como movimento artístico ou literário, denunciando uma primeira 

tentativa, ainda no plano intelectual, de alinhavar os dois campos. No entanto, a atuação

política dos surrealistas até então se manifestava essencialmente no plano reflexivo, em 

atos de resistência ao racionalismo vigente na realidade objetiva por realizações 

intelectuais e artísticas, como, por exemplo, desconstruir, por meio de imagens poéticas, 

os “símbolos fálicos do poder: o “peixe solúvel”, o “revólver de cabelos brancos”, a 

“torre cambaleante”, o “sapato encolhido”, o “homem cortado em dois pela janela” 

eram imagens glamourosas de castração e impotência” (NAZARIO, 2008: 36). Tal 

atitude de negação das instituições e da ordem vigente não chegava a impactar a 

sociedade francesa, sobretudo por não fazer jus ao ideário de revolução por eles 

apregoado e, de certa forma, por deixar entrever certa falta de compromisso e de entrega 

à causa, o que concedia ao movimento surrealista certos ares de arroubos juvenis –

febris e passageiros (NADEAU, 1985: 90).

Para Benjamin, a oposição intelectual dos surrealistas à lógica já seria, por si só, 

fundamentalmente importante. Segundo sua leitura, a escrita de “Nadja”, de André 

Breton, de 1928, apesar de não constituir uma ação revolucionária per se, poderia ser 

classificada como uma “experiência revolucionária” por conta da história do casal 

protagonista e de tudo o que ela põe em xeque. Almas errantes ao sabor dos encontros e 

desencontros do acaso, os dois personagens “fazem explodir as poderosas forças 

“atmosféricas” ocultas”, substituindo, desse modo, “um olhar histórico sobre o passado 

por um olhar político”, substituindo o padrão lógico institucionalizado historicamente 

pela embriaguez do incerto e do subjetivo (BENJAMIN, 1985: 25-26). No entanto, a 

insurgência intelectual poderia ser potencializada pelo engajamento ativo à disciplina 

que pautava a organização da revolução política, uma vez que "sabemos que um 

elemento de embriaguez está vivo em cada ato revolucionário, mas isso não basta. Esse 

elemento é de caráter anárquico. Privilegiá-lo exclusivamente seria sacrificar a 

preparação metódica e disciplinada da revolução a uma práxis que oscila entre o 

exercício e a véspera da festa" (BENJAMIN, 1985: 32). 
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Segundo Michel Löwy, para Benjamin, o caráter de “embriaguez” (“Rausch”) seria 

fundamental – e, porque não dizer, inerente – à revolução. Essa embriaguez diria 

respeito à relação mágica – ou relação ritual – que o homem estabeleceria com o cosmo 

na antiguidade, que após séculos de negligência por parte do homem moderno, teria 

sido buscada pelo surrealismo por outro viés. Desse modo,

a utopia revolucionária passa pela redescoberta de uma experiência antiga, 
arcaica, pré-histórica: o matriarcado (Bachofen); o comunismo primitivo; a 
comunidade sem classe nem Estado; a harmonia originária com a natureza; o 
paraíso perdido, do qual somos afastados pela tempestade "progresso"; a "vida 
interior" em que a adorável primavera ainda não perdera seu perfume 
(Baude1aire). Em todos estes casos, Benjamin não preconiza um retorno ao 
passado, mas – segundo a dialética própria do romantismo revolucionário – um 
desvio pelo passado em direção a um futuro novo, integrando todas as 
conquistas da modernidade desde 1789 (LÖWY, 2002: 45-46). 

Nesse sentido, o surrealismo vai superar as formas primevas de embriaguez, nascidas de 

êxtases religiosos e de experiências com drogas, para entronizar a “iluminação profana, 

de inspiração materialista e antropológica” (BENJAMIN, 1985: 23), que pode ser 

vivenciada no amor, nos mistérios cotidianos e na revolta anarquista. Conforme 

mencionado por Breton em “Introduction au discours sur le peu de realité”, de 1924, a 

experiência poética do surrealismo descenderia do realismo filosófico medieval, cuja 

“crença na existência objetiva dos conceitos, fora das coisas ou dentro delas” se 

deslocaria facilmente entre a objetividade dos conceitos e a magia das palavras 

(BENJAMIN, 1985: 27). Por meio de seus jogos fonéticos e gráficos de linguagem, a 

iluminação profana surrealista contribuiria com uma “aspiração a um re-encantamento 

do mundo” fazendo com que conceitos, palavras e magia se interpenetrassem (LÖWY, 

2002: 47; BENJAMIN, 1985: 28).

Com o estopim da Guerra do Marrocos, os ânimos se acirram e o desejo de inflamar os 

espíritos para a promoção de uma revolução interior a cada sujeito cede lugar ao 

pensamento a respeito da ordem social e da luta de classes, culminando, em 1925, na 

publicação de “Contra os intelectuais a serviço da pátria” e com o estabelecimento de 

uma parceria com a revista “Clarté”, porta-voz do Partido Comunista, apesar de, nesse 

período, os surrealistas – ou, mais especificamente, os membros mais diretamente 
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associados a Breton – não terem nenhum vínculo estreito ou formal com o comunismo e 

menos ainda com o Partido Comunista Francês – PCF (D’ANGELO, 2006: 96; 

GROSSI DOS SANTOS, 2002: 2). No ano seguinte, Pierre Naville, até então integrante 

do movimento surrealista, publica “A revolução e os intelectuais. Que podem fazer os 

surrealistas?”, texto no qual teria por objetivo propor uma forma de conciliação entre os 

ideais surrealistas e as exigências da revolução marxista. No entanto, Naville busca essa 

conciliação explorando a estranheza que lhe causa um movimento cuja atuação política 

limita-se a questionar os valores e as práticas burguesas apenas no plano moral por meio 

de uma “atitude negativa de ordem anárquica” que enaltece o metafísico em vez de 

atuar de forma efetiva na causa da revolução (NAVILLE apud NADEAU, 1985: 91). 

Para Naville, havia chegado o momento em que o surrealismo deveria abrir mão do 

anarquismo que permeava a busca por uma revolução interna – subjetiva e espiritual –

para optar pela abordagem dialética comunista com vista a promover uma verdadeira 

mudança no mundo exterior por meio de uma ação disciplinada, afinal, “onde estão os 

pressupostos da revolução? Na transformação das opiniões ou na transformação das 

relações externas?” (BENJAMIN, 1985: 33). Com suas colocações, ao questionar a 

compatibilidade entre a metafísica surrealista e a dialética marxista, Naville também 

trouxe para o centro da discussão a impossibilidade de uma síntese entre arte e política. 

O posicionamento de Naville foi mal recebido por Breton, que responde suas 

colocações em “Légitime défense”, ainda em 1926, declarando adesão ao comunismo, 

mas criticando o Partido Comunista Francês, ao qual declararia adesão um pouco mais 

adiante, em 1927, por meio do folheto “Au Grand Jour” (NADEAU, 1985: 91; 

D’ANGELO, 2006: 96-97; LÖWY, 2002: 59; BENJAMIN, 1985: 33). 

No “Segundo Manifesto do Surrealismo”, publicado em 1929, Breton declara 

oficialmente que a rejeição ao ordenamento lógico vigente passa a ceder lugar à 

urgência de trabalhar ativamente para sua total subversão, permitindo a transformação 

do mundo. Cada vez mais obstinado a “liquidar com sistemazinho de aviltamento e 

cretinização em vigor” (BRETON, 1929/2001: 156), o autor questiona a possibilidade 

de se afirmar a existência de uma literatura que manifeste as aspirações do proletariado 

em uma sociedade cujos porta-vozes têm formação essencialmente burguesa (BÉHAR 

& CARASSOU, 1992: 89; BRETON, 1929/2001: 186). Uma cultura proletária, 
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portanto, não poderia definir-se nem em concordância e nem em dissonância com o 

poder vigente, mas deveria estruturar-se de uma forma original, buscando seus próprios 

meios de expressão. Com "a hostilidade da burguesia contra qualquer declaração de 

liberdade espiritual radical", o surrealismo direciona seu olhar às teorias marxistas, 

reafirmando sua concepção poética de cunho revolucionário e libertador de primeiro 

movimento “a liquidar o fossilizado ideal de liberdade dos moralistas e dos humanistas” 

(BENJAMIN, 1985: 31). Dessa forma, no texto do “Segundo Manifesto do 

Surrealismo”, o surrealismo adere oficialmente ao materialismo histórico113 como único 

caminho possível, direcionando sua poética política – ou sua “política poética”, como 

bem o disse Walter Benjamin – para “mobilizar para a revolução as energias da 

embriaguez” (BENJAMIN, 1985: 32)114, uma vez que:

Somente quando o corpo e o espaço de imagens se interpenetrarem, 
dentro dela [da iluminação profana], tão profundamente que todas as 
tensões revolucionárias se transformem em inervações do corpo coletivo, 
e todas as inervações do corpo coletivo se transformem em tensões 
revolucionárias; somente então terá a realidade conseguido superar-se 
segundo a exigência do Manifesto Comunista (BENJAMIN, 1985: 35).

Nesse sentido, o debate sobre a liberdade da arte se entrelaça ao debate político, e, a 

partir de então, o surrealismo defenderia a libertação da arte das amarras formais da 

                                                            
113 Em “Qu’est-ce que le Surréalisme?”, de 1934, Breton apresenta um pequeno percurso das motivações 
históricas e filosóficas que conduziram o surrealismo até a assimilação da noção de materialismo 
histórico. Cf. A. BRETON, Qu’est-ce que le Surréalisme?, p. 232-233. Segundo o materialismo histórico 
marxista, o conhecimento deve fundamentar-se na realidade material. Marx e Engels apresentam o cerne 
dessa doutrina no “Prefácio à Contribuição à crítica da economia política”, de 1859: “O resultado geral a 
que cheguei e que, uma vez obtido, serviu de fio condutor aos meus estudos, pode resumir-se assim: na 
produção social da sua vida, os homens contraem determinadas relações necessárias e independentes da 
sua vontade, relações de produção que correspondem a uma determinada fase de desenvolvimento das 
suas forças produtivas materiais. O conjunto dessas relações de produção forma a estrutura econômica da 
sociedade, a base real sobre a qual se levanta a superestrutura jurídica e política e à qual correspondem 
determinadas formas de consciência social. O modo de produção da vida material condiciona o processo 
da vida social, política e espiritual em geral. Não é a consciência do homem que determina o seu ser, mas, 
pelo contrário, o seu ser social é que determina a sua consciência”. Cf. K. MARX & F. ENGELS, 
Prefácio à Contribuição à crítica da economia política, p. 301. Para maior compreensão da teoria 
marxista, ver K. MARX. Teses sobre Feuerbach. In: MARX, K. & ENGELS, F. A ideologia alemã. São
Paulo: Hucitec, 1996.
114 No texto do “Segundo Manifesto do Surrealismo”: “É o destino, creio eu, de todos aqueles para os 
quais a realidade não tem apenas uma importância teórica, mas se constitui em questão de vida ou de 
morte para quantos a ela apaixonadamente fazem apelo, como quis Feuerbach: o nosso é aderir, 
totalmente e sem reservas, como o fazemos, ao princípio do materialismo histórico; o dele é lançar à cara 
do embasbacado mundo intelectual a ideia de que “o homem é aquilo que ele come” e que uma revolução 
futura teria maiores probabilidades de sucesso se o povo se alimentasse melhor [...]”. Cf. A. BRETON, 
Segundo Manifesto do Surrealismo, p. 171.
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estética e também atribuiria a ela, formalmente, um papel fulcral no debate das questões 

sociais e políticas do momento histórico a ele contemporâneo – qual seja, o período 

entre guerras e a revolução socialista. Dessa forma, a luta pela libertação poética deveria 

caminhar junto à luta revolucionária para que seu modus faciendi não fosse jamais 

coagido pelos interesses do Estado ou de quem desejasse tomar o poder. O enlace entre 

arte e revolução propiciaria “a independência da arte para a revolução, a revolução para 

a libertação definitiva da arte”, fazendo dela “a expressão da emancipação 

revolucionária do homem” (BRETON & TROTSKY, 1985: 43)115. A adesão ao 

marxismo viria sublinhar o desejo de uma transformação da relação do homem com seu 

semelhante e também o mundo exterior, uma vez que a sociedade regida pela lógica 

seria permeada por instituições, dogmas, mentalidades, mitos e leis proibitivos e 

castradores, “que tentam retardar o homem do seu próprio pensamento, que tenta 

retardar, por todos os meios, o movimento emancipador, qualquer que seja o domínio 

em que se exerça, que falseia a relação dialética entre as liberdades práticas e a 

liberdade metafísica” (DUROZOI & LECHERBONNIER, 1972: 104), conduzindo a 

humanidade à guerra e à separação das pessoas por causa causas diversas, como, por 

exemplo, o preconceito instituído pela religião e pela estratificação social. Em “Posição 

Política do Surrealismo”, de 1935, Breton reafirma que o comprometimento com a 

revolução política para a construção de um sistema social mais justo e igualitário 

firmado desde o “Primeiro Manifesto do Surrealismo”, que sonhava um novo mundo 

em que “a destruição das barreiras sociais, o ódio a qualquer servidão [...], a perspectiva 

de o homem vir a poder dispor verdadeiramente de si mesmo” (BRETON, 1924a/2001: 

258) seriam pilares centrais do movimento surrealista. Vejamos: 

A arte de vanguarda, colhida entre a incompreensão total e a compreensão 
muito relativa e interessada, não pode, segundo entendo, conformar-se por mais 

                                                            
115 Nas palavras de Breton e Trotsky: “Consideramos que a tarefa suprema da arte em nossa época é 
participar consciente e ativamente da preparação da revolução. No entanto, o artista só pode servir à luta 
emancipadora quando está compenetrado subjetivamente de seu conteúdo social e individual, quando se 
faz passar por seus nervos o sentido e o drama dessa luta e quando procura livremente dar uma 
encarnação artística a seu mundo interior. [...] Se, para o desenvolvimento das forças produtivas 
materiais, cabe à revolução erigir um regime socialista de plano centralizado, para a criação intelectual ela 
deve, já desde o começo, estabelecer e assegurar um regime anarquista de liberdade individual. Nenhuma 
autoridade, nenhuma coação, nem o menor traço de comando! As diversas associações de cientistas e os 
grupos coletivos de artistas que trabalharão para resolver tarefas nunca antes tão grandiosas unicamente 
podem surgir e desenvolver um trabalho fecundo na base de uma livre amizade criadora, sem a menor 
coação externa”. Cf. A. BRETON & L. TROTSKY, Por uma arte revolucionária independente, p. 42-43; 
S. LIMA, A aventura surrealista, p. 240.
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tempo com semelhante compromisso. Aqueles dentre os poetas e os artistas 
modernos – e julgo que eles são a imensa maioria – que desejam que sua obra 
contribua para a confusão e a ruína da sociedade burguesa, que muito 
conscientemente aspiram a concorrer com suas ações para o estabelecimento de 
um mundo novo, de um mundo melhor, devem a todo custo remar contra a 
corrente que os impele a passar por simples agentes recreativos, com os quais a 
burguesia tomará todas as liberdades e mais algumas (BRETON, 1935/2001: 
250-251).

Muito por conta de seu temperamento difícil, Breton – e, consequentemente, o 

surrealismo – manteve uma relação conflituosa com o comunismo ao longo de sua vida, 

rompendo temporariamente com o PCF em 1931 e depois, definitivamente, em 1935, 

com a publicação de “Posição política do Surrealismo”116. É a partir do primeiro 

rompimento oficial com o PCF que a política própria ao surrealismo vai ganhar corpo –

qual seja, a revelação das “contradições no âmbito político em que atuava e as 

contradições no âmbito da arte” (D’ANGELO, 2006: 98). Nesse sentido, a contribuição 

do surrealismo seria justamente a exploração da ambiguidade entre arte e política, ou 

seja, a problematização das questões inerentes a cada um desses domínios e, sobretudo, 

às questões que nascem de sua fricção. Ao buscar uma aproximação entre política e arte, 

o surrealismo também denuncia as dificuldades de harmonização dessas duas esferas. A 

partir dos anos 1940, sobretudo, o afastamento de André Breton do PCF e também do 

pensamento marxista vai trazer uma maior motivação para que o surrealismo se 

empenhe no resgate e na propagação dos primeiros ideais do movimento, buscando cada 

vez mais nas ciências esotéricas e na psicanálise um canal de comunicação com a 

dimensão desprezada pelo racionalismo vigente. No entanto, como já abordado neste 

capítulo, desde o início do movimento, o estudo de ciências ocultistas e da doutrina do 

espiritismo influenciam a busca pelo estudo de ciências não ligadas à lógica racional, 

abrindo espaço para que a psicanálise desperte interesse e seja intensamente interpretada 

pelos surrealistas, sendo considerada como um rentável caminho para o acesso ao reino 

secreto do inconsciente.

Segundo a leitura de Martha D’Angelo, em seu texto sobre o surrealismo, Benjamin 

compara o pensamento do movimento surrealista ao pensamento intelectual de 

                                                            
116 Sobre o temperamento conflituoso e, por vezes, contraditório de Breton, um aspecto relevante a 
destacar diz respeito a sua mudança radical de postura em relação aos bens espirituais e subjetivos após 
sua adesão ao materialismo histórico marxista, que o levou a “concordar sem reserva com o famoso 
primado da matéria sobre espírito”. Cf. A. BRETON, Primeiro Manifesto do Surrealismo, p. 170.
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esquerda, concluindo que ambos teriam em comum uma tentativa de atrelar a prática da 

política, que é pública, à moral idealista, de cunho privado. Para Benjamin, de nada 

valeria “a tentativa patética e fanática de apontar no enigmático seu lado enigmático; só 

devassamos o mistério na medida em que o encontramos no cotidiano, graças a uma 

ótica dialética que vê o cotidiano como impenetrável e o impenetrável como cotidiano” 

(BENJAMIN, 1985: 33). Desse modo, a colaboração mais revolucionária do 

surrealismo seria uma tentativa de redefinição do conceito de política por meio da 

retirada da questão moral do âmbito privado para torná-la uma questão pública – nas 

palavras de Martha D’Angelo, uma “tentativa de politizar o cotidiano, mostrando as 

inúmeras possibilidades contidas em cada momento vivido” (D’ANGELO, 2006: 100). 

Em outras palavras, aliando sua capacidade crítica a seu ideal radical de liberdade, a 

dialética surrealista confrontaria “o cotidiano como impenetrável e o impenetrável como 

cotidiano”, conduzindo, segundo Benjamin, a uma verdadeira inovação na experiência 

política. Nesse sentido, ao promover uma violenta crítica ao idealismo burguês, o 

surrealismo denunciaria sua inconsistência, alinhando-se, desse modo, ao aspecto moral 

presente – e pouco explorado – na obra benjaminiana. Além disso, o surrealismo e o 

pensamento benjaminiano se aproximariam em aspectos como a visão de história, a 

adesão parcial à psicanálise, a “aversão à arte panfletária, a tensão 

anarquismo/comunismo, a conexão arte-linguagem-política e as exigências de caráter 

ético” (D’ANGELO, 2006: 101). 

3.3. Walter Benjamin e o surrealismo: a oposição entre o sonho e o despertar

Benjamin encerra “O surrealismo: o último instantâneo da inteligência europeia” 

reafirmando que os surrealistas teriam sido os únicos a compreenderem de fato as 

palavras de ordem do Manifesto Comunista. Em sua última frase, o autor emprega uma 

imagem muito interessante: “Cada um deles [os surrealistas] troca a mera gesticulação 

pelo quadrante de um despertador, que soa durante sessenta segundos, cada minuto” 

(BENJAMIN, 1985: 35). Considerando que o surrealismo rejeita a visão histórica de 

mundo, que se pauta na construção de um discurso lógico pelo encadeamento de 

argumentos sucessivos para valorizar o acaso, o mágico, a sincronicidade e a 
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simultaneidade de significados que estão presentes em cada acontecimento, podemos 

considerar que Benjamin, ao desdobrar um minuto em sessenta segundos, aponta que a 

contribuição fundamental do surrealismo foi conceder a cada segundo o status de motor 

de mudança, de revolução interior e também – e consequentemente – de revolução da 

realidade objetiva, conclamando cada indivíduo a viver seu cotidiano em estado poético. 

De forma análoga, para Michael Löwy, essa imagem benjaminiana refletiria a 

contribuição surrealista para a revolução política por meio de “sua disposição a 

considerar cada segundo como a porta estreita pela qual pode entrar a revolução”, 

concedendo a cada instante a possibilidade de se tornar um “ponto de convergência 

último e decisivo” para sua catalisação (LÖWY, 2002: 53). 

Com a imagem do despertar constante – sessenta segundos a cada minuto –, podemos 

considerar que Benjamin proporia a inserção da materialidade inerente a uma revolução 

na história como contrapartida ao onirismo anárquico inicialmente proposto pelo 

surrealismo, relacionando definitivamente sonho e estado de vigília. Löwy relaciona 

essa imagem a um trecho do “Livro das Passagens”, obra na qual Benjamin deixa de 

abordar o sonho por uma perspectiva autobiográfica para atingir, “pelo viés das 

“imagens dialéticas”, a dimensão teórico-política” (BRETAS, 2008: 131). No trecho 

destacado por Löwy, Benjamin apresenta sua visão da oposição entre sonho e despertar: 

Delimitação da tendência deste trabalho contra Aragon: enquanto Aragon persevera no 
reino dos sonhos, trata-se aqui de encontrar a constelação do despertador (Erwachen). 
Enquanto persiste em Aragon um elemento impressionista – a 'mitologia' – e é este 
impressionismo o responsável por numerosos filosofemas informes (gestaltlosen) do 
livro –, trata-se aqui de uma dissolução da 'mitologia' no espaço da história. Bem 
entendido, isso só pode ter lugar através do despertar (Erweckung) de um conhecimento 
não ainda consciente do passado (BENJAMIN, 1980: 571-572 apud LÖWY, 2002: 53).

Para Löwy, o “Livro das Passagens” não opõe sonho e despertar de forma estática 

porque as aspirações de Benjamin, em consonância com as de Breton, envolvem a 

construção de um mundo em que essas duas instâncias seriam finalmente irmanadas. 

Pelo contrário, segundo Alexia Bretas em “A constelação do sonho em Walter 

Benjamin”, de 2008, no pensamento benjaminiano, sonho e despertar se oporiam muitas 

outras vezes como faces do pensamento dialético. Nas palavras do próprio filósofo, a 

“utilização dos elementos do sonho no despertar é o caso exemplar do pensamento

dialético” (BENJAMIN apud BRETAS, 2008: 140). O despertar seria um ponto de 
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virada, um momento de libertação do sonho – ou de uma visão do passado – de valor 

análogo à iluminação profana surrealista. Nesse sentido, o despertar sempre deve sediar 

um novo começar de um momento histórico. A fricção entre o sonho e o despertar daria 

origem à imagem, que, exercendo o papel de fenômeno originário, se constituiria como 

um rasgo, uma fissura que resiste à representação e, ao mesmo tempo, em torno da qual 

esse novo momento histórico poderia estruturar-se (DIDI-HUBERMAN, 2000: 113; 

RIVERA, 2013: 67). Essa imagem gerada ao despertar é pensada por Benjamin como 

“imagem dialética”117, que seria um espaço – ou um estado – de confluência de sentidos 

que permitiria ao indivíduo posicionar-se entre as diferentes temporalidades que 

constituem o momento presente e o passado, reconhecendo o tempo histórico por ele 

vivenciado ao mesmo tempo em que lê o instante presente. Nesse sentido, Benjamin 

desloca a concepção de história de um entrelaçamento de eventos consecutivos para 

desagregá-la em um emaranhado de imagens simultâneas.

Para Sérgio Paulo Rouanet, na obra de Benjamin, “a categoria do sonho é usada, em 

primeira instância, para ilustrar a tese marxista de que os homens fazem sua história, 

sem terem consciência da história que fazem” (ROUANET, 2000: 117). Em outras 

palavras, a humanidade trabalharia os novos objetos surgidos do progresso técnico 

“transfigurando-os em imagens de desejo, alimentadas pelo mito pré-histórico da 

sociedade sem classes e que se objetivam em configurações materiais, como o vestuário, 

os interiores e a arquitetura” (ROUANET, 2000: 117). Na obra de Benjamin, o sonho 

exerceria papel de grande valor na compreensão dos processos históricos. Ao longo de 

sua obra, o filósofo abordaria o sonho como locus de interação entre as imagens com as 

quais a consciência coletiva representaria o antigo e o novo mundo. Como, segundo 

Freud, as imagens seriam representações da realização do desejo, Benjamin cria que a 

                                                            
117 No “Livro das Passagens”, especificamente em N 3, 1, no “Arquivo N”, Benjamin discorre sobre o
conceito de “imagem dialética”: “O índice histórico das imagens diz, pois, não apenas que elas pertencem 
a uma determinada época, mas, sobretudo, que elas só se tornam legíveis numa determinada época. E 
atingir essa legibilidade constitui um determinado ponto crítico específico do movimento em seu interior. 
Todo o presente é determinado por aquelas imagens que lhe são sincrônicas: cada agora é o agora de uma 
determinada cognoscibilidade. Nele, a verdade está carregada de tempo até o ponto de explodir. [...] Não 
é que o passado lança sua luz sobre o presente ou que o presente lança luz sobre o passado; mas a imagem 
é aquilo em que o ocorrido encontra o agora num lampejo, formando uma constelação. Em outras 
palavras: a imagem é a dialética na imobilidade. Pois, enquanto a relação do presente com o passado é 
puramente temporal, a do ocorrido com o agora é dialética – não de natureza temporal, mas imagética. 
Somente as imagens dialéticas são autenticamente históricas, isto é, imagens não arcaicas. A imagem lida,
quer dizer, a imagem no agora da cognoscibilidade, carrega no mais alto grau a marca do momento 
crítico, perigoso, subjacente a toda leitura” (BENJAMIN, 2006: 505).
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consciência coletiva nelas projetaria suas aspirações, buscando superar e transfigurar as 

imperfeições e as deficiências do ordenamento social vigente, consolidando de forma 

objetiva as projeções do coletivo no que o autor convencionou chamar de “imagens 

dialéticas”, como salientou Alexia Bretas (2008: 138) em seu texto. 

Benjamin serve-se das teorias de Marx, Freud e Jung para formular o modelo de sonho 

que aplicará às questões sociais. Ao passo que corroborava a visão freudiana de sonho 

como realização do desejo, por exemplo, Benjamin propõe a produção de imagens 

oníricas por uma consciência coletiva que seria independente do psiquismo individual, 

teoria que não encontra respaldo na obra do pai da psicanálise e nem de Jung, cuja 

teoria não contemplaria uma ligação entre o arquétipo de consciência coletiva e as 

construções históricas concretas (BRETAS, 2008: 139). Ainda segundo Bretas (2008: 

140), Benjamin assumiria sua orientação marxista no texto de “Exposé de 1935”, no 

qual apresentaria a dialética como “órgão do despertar histórico” para superar “o sonho 

do mundo sobre si mesmo”. Nesse sentido, a autora supõe que Benjamin abordaria o 

sonho para falar sobre um tipo de conhecimento ainda fora da esfera consciente e à 

espera de uma humanidade ainda não despertada para sua existência. Além disso, o 

filósofo questionaria a pertinência de atribuir ao despertar o papel de “síntese da tese da 

consciência onírica [Traumbewusstein] e da antítese da consciência desperta 

[Wachbewusstein]” (BENJAMIN apud BRETAS, 2008: 141). 

Para Rouanet, Benjamin não utiliza o sonho como metáfora, mas como modelo para 

descrever a realidade material e cultural do século XIX de forma não empírica. O 

modelo do sonho ofereceria ao autor uma metodologia que consistiria em retirar cada 

elemento de seu contexto, “em que ele é mudo sobre suas condições de existência e 

sobre sua origem social”, e articulá-lo em relações diferentes, permitindo, dessa forma, 

que esse elemento conte sua história, desfazendo conexões e estabelecendo novas 

(ROUANET, 2000: 119). Ainda segundo Rouanet, Benjamin propõe a passagem, 

elemento característico da arquitetura parisiense, como figura-síntese do século XIX, 

representando o entrecruzamento de todos os sonhos. De forma análoga ao 

funcionamento dos vasos comunicantes, por meio dos quais, segundo Breton, sonho e 

estado de vigília se intercomunicam e retroalimentam, para Benjamin, todos os sonhos 

fluiriam e se misturariam nessas galerias que, por formarem inervações que comunicam 
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os prédios que se erguem por sobre elas, seriam análogos aos caminhos que levam aos 

mundos soterrados e aos reinos noturnos que regem o inconsciente e, 

consequentemente, o reino onírico (ROUANET, 2000: 118). Nas palavras de Benjamin:

Nossa existência diurna é um país cheio de lugares ocultos, em que deságuam os 
sonhos [...]. As passagens, galerias que conduzem à vida passada da cidade, 
desembocam durante o dia nas ruas, sem que o percebamos. Mas de noite, entre 
as casas escuras, a escuridão das passagens é mais compacta, e apavora o 
passante retardatário, que passa rapidamente por elas (BENJAMIN apud 
ROUANET, 2000: 118).

Dessa forma, do mesmo modo que o sonho cria novas relações entre os elementos que 

compõem a vida de vigília, deslocando, condensando, deformando e reencenando 

significados, as passagens também simbolizariam essas operações por se configurarem 

como espaços físicos de diferentes funções e acepções – intercomunicação entre 

prédios, passagem secreta entre ruas, local de refúgio, espaço indefinido entre o público 

e o privado, meio termo entre rua e edificação –, as passagens simbolizam uma instância 

psíquica em que se entrecruzariam passado e presente pelas pessoas que passam por ali 

e pelas pessoas que já passaram, com sua história, suas experiências e, por que não 

dizer, pela relação dos passantes com os traços arquitetônicos, o mobiliário, os objetos 

de decoração e os comércios que ali se instalam “porque as mercadorias que a habitam 

não são coisas, e sim meros substratos de valor de troca, suportes materiais do 

fetichismo, que como tal não tem corpo e mora indiferentemente em todos os 

invólucros” (ROUANET, 2000: 120). Nesse sentido, tanto nos sonhos quanto nas 

passagens, é dessa forma que o vínculo com a realidade exterior é preservado –

tomando as coisas tanto em sua forma como em sua estrutura supra-sensível.

Além disso, o emprego do modelo do sonho possibilitou a Benjamin uma reflexão 

original sobre a relação de determinação entre a superestrutura e a infraestrutura – ainda 

que, segundo o filósofo, o próprio Marx não tenha jamais determinado uma relação 

causal entre elas (BRETAS, 2008: 143). Segundo Benjamin, a “superestrutura é a 

expressão da infraestrutura” (ROUANET, 2000: 121). Para articular essa reflexão, 

Benjamin valoriza aspectos periféricos da teoria dos sonhos freudiana, como a 

concessão aos estímulos somáticos (como fome ou outras formas de indisposição física) 

do papel de resíduo – ou resto diurno – que influenciará diretamente o trabalho da 
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elaboração onírica na seleção dos conteúdos a serem sonhados. Segundo a leitura de 

Rouanet, na interpretação de Benjamin os estímulos somáticos influenciariam a 

narrativa do sonho por nela se exprimirem ainda que não sejam nela representados. 

Desse modo, na realidade objetiva, os estímulos somáticos equivaleriam às condições 

econômicas e técnicas, que apesar de não estarem refletidas nos sonhos, neles se 

exprimem uma vez que “produzem em seus sentidos internos superaguçados imagens de 

loucura e sonho, que traduzem e explicam aquelas sensações, assim também ocorre com 

o coletivo que sonha, e que mergulha nas passagens como em seu interior” 

(BENJAMIN apud ROUANET, 2000: 121). Nesse sentido, as condições econômicas e 

políticas de uma sociedade – ou seja, sua superestrutura – se manifestariam em sua 

superestrutura, que contaria com uma espécie de consciência coletiva que exprimiria em 

imagens oníricas os anseios de superação dessas condições insatisfatórias. É nesse 

sentido que os “estímulos somáticos” da realidade objetiva influenciariam o conteúdo 

dos sonhos, cujo despertar envolveria a interpretação das condições de existência 

vividas pelo coletivo não como atribuição de valor cognitivo, mas como “despertar o 

passado do seu sonho mítico, em que reinava o irracional” (ROUANET, 2000: 121)118.

Para Benjamin, o verdadeiro despertar encontra-se no limiar entre sonho e estado de 

vigília, no trânsito entre uma instância e outra. A passagem do estado onírico para o 

estado de vigília não deveria ser abrupto, mas “transcendida dialeticamente”, 

compreendendo um tempo de maturação e incorporação do saber adquirido no sonho. 

Desse modo, assim como o sujeito histórico seria “capaz de captar, numa fulguração 

instantânea, o passado que lhe é sincrônico”, o sujeito do sonho seria “capaz de captar, 

no momento em que desperta, os conteúdos verdadeiros que pulsam na trama onírica”, 

pois, no momento do despertar verdadeiro, todas as coisas assumiriam sua verdadeira 

face (ROUANET, 2000: 122). Nesse sentido, é possível considerar que a história 

narrada e os sonhos rememorados possuem a mesma estrutura, devendo, portanto, ser 

                                                            
118 Nas palavras de Sérgio Paulo Rouanet: “A descrição completa do sonho do coletivo seria agora 
aproximadamente a seguinte: a força motriz do sonho é o desejo de uma humanidade que quer transcrever 
e transfigurar as imperfeições de sua ordem social e seu conteúdo (modas, panoramas, reclames, 
passagens) é influenciado pelas condições técnicas e econômicas, que não fazem parte dos pensamentos 
do sonho, mas neles se exprimem. Preserva-se, assim, a autonomia relativa dos dois planos, ao mesmo 
tempo que se faz justiça à sua interação, evitando-se tanto a evaporação idealista dos fatos materiais em 
dados da consciência quanto a transformação desses dados em simples reflexos. As imagens traduzem a 
aspiração por um mundo melhor, e as forças materiais, exprimindo-se nelas, influenciam seu conteúdo”. 
Cf. S. P. ROUANET, As razões do iluminismo, p. 121.
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interpretados por uma mesma metodologia que considere os pontos de entrecruzamento, 

as passagens e os elementos somáticos que vão deixar resíduos na narrativa onírica. O 

sonho, segundo Benjamin, estaria a serviço da razão, “naquele momento eminentemente 

dialético em que a humanidade “esfrega os olhos” e o historiador “assume a tarefa da 

interpretação dos sonhos”” (ROUANET, 2000: 123), da mesma forma como um 

analista se posiciona em relação a seu analisando ou um tradutor que se vê diante de um 

texto a verter para outra língua.

3.4. Surrealismo e psicanálise

3.4.1. O encontro entre psicanálise e surrealismo

O movimento surrealista buscou produzir obras que apresentassem imagens e conceitos 

diversos – e, muitas vezes, controversos – em um plano único, simultâneo, promovendo 

um diálogo inadmissível por nossa lógica racional e totalmente pertinente ao plano 

onírico. Precedido por correntes como o cubismo, o futurismo, o expressionismo, o 

dadaísmo e o abstracionismo, o surrealismo se estabelece como expressão máxima da 

tentativa de libertação do inconsciente dos porões do pensamento, e isso se deve muito a 

seu diálogo com a psicanálise. Assim como a psicanálise serviu à estruturação teórica 

do surrealismo, esse movimento também prestou grande serviço à psicanálise, uma vez 

que a produção literária surrealista foi uma das portas de entrada da psicanálise na 

França. À época, o corpo médico francês considerava os males psíquicos e seu estudo 

sob um prisma essencialmente médico, focado no aspecto da cura. Os surrealistas, por 

sua vez, apropriaram-se da teoria psicanalítica sem se orientarem por seu aspecto 

terapêutico, relacionando-a a diversos outros campos de saber (ROUDINESCO, 1994: 

266). Dela tomaram emprestadas ideias como a existência de uma realidade interior 

regida por suas próprias leis, o vínculo entre sexualidade e o funcionamento do 

inconsciente, a metodologia da interpretação dos sonhos e a oposição entre princípio de 

realidade e princípio do prazer (BÉHAR & CARASSOU, 1992: 207).
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À época do surgimento do movimento surrealista, a obra de Freud ainda não havia sido 

traduzida para o idioma francês. Breton, então estudante de medicina, tomou 

conhecimento dela por meio dos livros “La Psychoanalyse”, de Régis e Hesnard, e 

“Précis de Psychiatrie”, de Régis, que lhe foram emprestados por um amigo no período 

de seu serviço militar no hospital psiquiátrico Saint-Dizier, período em que se 

interessou profundamente pela psiquiatria e pela produção discursiva dos pacientes 

psiquiátricos – o que, consequentemente, influenciou suas reflexões sobre as relações 

entre o indivíduo e a realidade objetiva (GROSSI DOS SANTOS, 2002: 4). Em “Os 

Vasos Comunicantes”, de 1932, o autor também aborda as relações que existiriam entre 

o sonho e as formas de delírio apresentadas por pacientes psiquiátricos, sugerindo que a 

simulação de perturbações mentais permitiria, tanto quanto a investigação das narrativas 

de sonho, um maior progresso na exploração do inconsciente (BÉHAR & CARASSOU, 

1992: 192). Curiosamente, a questão da traduzibilidade inscreve-se até mesmo na 

relação entre as duas correntes de pensamento que presidem esta pesquisa, uma vez que 

a interpretação inexata – por parte dos primeiros tradutores franceses e, 

consequentemente, de André Breton e demais membros do movimento surrealista – do 

que Freud propunha em sua obra pode ser a responsável pela derivação que os conceitos 

psicanalíticos sofreram ao serem empregados pelos surrealistas. Nos comentários que 

Breton tece a um trecho de “Précis de Psychiatrie” em uma carta escrita para Fraenkel 

em setembro de 1916, um leitor com relativo domínio da teoria psicanalítica pode 

perceber que os lapsos de tradução contidos nos textos lidos fizeram com que seu 

pensamento divergisse um pouco das teorias propostas por Freud em seus textos 

originais. Vejamos:

Inicialmente ele (Freud) empregou na descoberta do processo psicológico 
primário, o estudo interpretativo dos sonhos e o método da hipnose. Mas como 
esta última não era aplicável a todos os casos, ele começou, com Jung, a utilizar 
aquele da auto-análise e das associações mentais. No primeiro, o sujeito deve 
anotar ele mesmo, com a neutralidade absoluta de um testemunho estrangeiro, 
indiferente ou, se se quer, de um simples aparelho de registro, todos os 
pensamentos, quais sejam eles, que atravessam seu espírito. Em seguida o 
observador deve distinguir, na sucessão das manifestações ideativas, quais delas 
podem colocá-lo na via do complexo patogênico inicial. No método das 
associações mentais, o complexo se revela pelas respostas associativas ou 
palavras-reações do doente às questões variadas que lhe são postas e pelo atraso 
de algumas dentre elas, medidas cronologicamente (BRETON apud GROSSI 
DOS SANTOS, 2002: 5).
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Já nessa pequena passagem é possível observar alguns equívocos conceituais e 

históricos a respeito da psicanálise freudiana. Podemos começar apontando, por 

exemplo, que o emprego do método da interpretação dos sonhos tem início em período 

posterior ao fim do uso da hipnose por Freud. Além disso, segundo Lúcia Grossi dos 

Santos (2002: 5), “o método da associação utilizado por Jung em Zurique a partir de 

1904, “inspirado” na leitura de A interpretação dos sonhos, baseava-se em testes de 

associação verbal que procuravam demonstrar experimentalmente a presença de 

material reprimido”. No método de associação livre empregado por Freud, são os 

próprios pacientes que fazem suas associações em busca do conteúdo recalcado, ao 

passo que, para Breton, a relevância das associações é relacionar o pensamento aos 

conteúdos que surgem na mente ao acaso, sem que se estabeleça necessariamente – ou 

de forma alguma – uma relação com preocupações de ordem moral ou com a 

necessidade de um ordenamento racional (GROSSI DOS SANTOS, 2002: 5). A 

valorização do imaginário, do inconsciente e de todo e qualquer conteúdo –

aparentemente – não tocado pela racionalidade nasceriam desse interesse pelo 

pensamento freudiano, que, no entender de Breton, visava a comunicação das ideias e 

imagens que surgiam na alma humana sem qualquer intervenção dos mecanismos 

censores da consciência. 

Apesar de se declarar seguidor do trabalho de Freud, Breton maneja a teoria freudiana 

de acordo com seu entendimento dos textos aos quais teve acesso e conforme a 

conveniência dos rumos que ele desejava para o surrealismo. Em “A Interpretação dos 

Sonhos”, Freud afirma que “a realidade psíquica é uma forma especial de existência que 

não deve ser confundida com a realidade material” (1900/1994: 591)119. Freud rompe 

definitivamente com o pensamento de uma época que sequer admitia a existência do 

inconsciente ao afirmá-lo como verdadeira realidade psíquica, tão vasta e misteriosa 

para o indivíduo quanto o mundo exterior que o cerca, uma vez que o plano da 

                                                            
119 Exaustivamente debatida ao longo da história do pensamento, a noção de realidade é constantemente 
revista na obra freudiana. Definir o real e o irreal é um questionamento que permeia toda a obra de Freud. 
No texto “A Negativa”, de 1925, o pai da psicanálise retoma essa discussão: “[...] não se trata mais de 
uma questão de saber se algo (alguma coisa) que foi percebido deve ser acolhido pelo Eu, mas de saber se 
algo que está disponível na forma de uma representação [Vorstellung] psíquica no Eu pode ser 
reencontrado também na esfera da percepção [Wahrnehmung] (realidade). Conforme podemos notar, é 
novamente uma questão de dentro e fora. O não-real, isto é, o que é somente imaginado [das 
Vorgestellte], o subjetivo, está presente somente no dentro; enquanto o real estará também presente no 
fora”. Cf. FREUD, A Negativa, p. 149.
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consciência nos permitiria apenas entrever alguns poucos de seus elementos do mesmo 

modo como nossos sentidos não nos permitem apreender a totalidade das possibilidades 

oferecidas pela realidade objetiva (FREUD, 1900/1994: 584). Freud e Breton possuem 

diferentes noções de aparelho psíquico. Conforme já abordado anteriormente, segundo 

Freud (FREUD, 1896a/1994: 137), o aparelho psíquico divide-se entre consciente e 

inconsciente, instâncias que funcionam e se organizam de forma diferente. Uma não se 

sobrepõe à outra e a passagem de conteúdos entre esses dois estratos não ocorre sem 

que haja alguma deformação em seus processos tradutórios. Breton critica a oposição 

feita por Freud entre a realidade material e a realidade psíquica. Segundo Starobinski 

(1968: 91), sua teoria tenderia muito mais à noção de “eu subliminar” proposta por 

Myers que ao conceito de inconsciente freudiano120. Em sua concepção, seria necessário 

romper com o controle que o estado de vigília – equivalente ao consciente – exerceria 

sobre o inconsciente para que se atingisse um estágio de plena consciência, ou seja, 

conforme já abordado, para se estabelecer um ponto de contato – a sobre-realidade –

entre as duas faces do “homem cindido”, expandindo, desse modo, o alcance da vida 

consciente e fundando “uma espécie de realidade absoluta” (CHÉNIEUX-GENDRON, 

1992: 12; BRETON, 1924a/2001: 28; SCHILLER, 1995: 33). 

Além disso, é possível afirmar ainda que Freud e Breton possuiriam diferentes opiniões 

com relação aos objetivos do tratamento psicanalítico. Apesar de ambos reconhecerem o 

papel capital do desejo no psiquismo, a psicanálise buscaria sua sublimação, ao passo 

que o surrealismo visaria sua plena realização. Mesmo valorizando ambos as “cadeias 

inconscientes de pensamento ativas em nosso psiquismo, todas lutando por encontrar 

expressão” (FREUD, 1900/1994: 505), o tratamento psicanalítico buscaria curar as 

mazelas psíquicas do indivíduo para promover sua melhor convivência em sociedade, 

enquanto o surrealismo gravitaria em torno da libertação dos desejos reprimidos no 

inconsciente para que, por meio dessa força, fosse possível transformar a realidade 

                                                            
120 Nas palavras de Starobinksi: “Não é de se surpreender que Breton tenha, abertamente, tomado 
emprestado de F. W. H. Myers [...] a maior parte da documentação sobre a qual se apoia o longo estudo 
sobre Message automatique [...]. O que Myers trazia, sobretudo, era uma noção de automatismo ligada a 
uma teoria do eu subliminar à qual Breton poderia se adaptar muito melhor que à de inconsciente 
freudiano”. No original: “L’on ne s’étonnera donc pas que Breton ait ouvertement emprunté à F. W. H. 
Myers [...] la majeure partie de la documentation sur laquelle repose la longue étude sur le Message 
automatique [...]. Ce qu’apportait surtout Myers, c’était une notion de l’automatisme, liée à une théorie du
moi subliminal, dont Breton pouvait s’accommoder beaucoup mieux que de l’inconscient freudien”. O
autor também evidencia o uso da parapsicologia pelos surrealistas. Cf. J. STAROBINSKI, Freud, Breton, 
Myers, p. 164.
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exterior (BÉHAR & CARASSOU, 1992: 208; DUROZOI & LECHERBONNIER, 

1972: 115). Ainda que seja percebida, no decorrer da obra freudiana, uma maior 

valorização do inconsciente em detrimento do consciente, fica claro que as instâncias 

psíquicas são consideradas de forma individual, com fronteiras bem definidas. Como já 

abordado, a proposta do surrealismo, por sua vez, seria derrubar tais barreiras, 

admitindo um estado psíquico único, integrado, reconciliado, em que não existissem 

mais fronteiras entre razão e sensibilidade, entre consciente e inconsciente, entre sonho 

e estado de vigília, elevando o indivíduo a um ponto supremo, para os surrealistas, ou a 

um estado de “sonho diurno”, que, segundo Freud afirma em “A Interpretação dos 

Sonhos”, em 1900, e corrobora em “Escritores criativos e devaneio”, em 1907, seria 

análogo ao que se chama de “devaneio” ou “fantasia”. Segundo Freud, o devaneio tem 

ligação direta com a brincadeira: “a criança em crescimento, quando pára de brincar, só 

renuncia ao elo com os objetos reais. Em vez de brincar, ela agora fantasia. Constrói 

castelos no ar e cria o que chamamos de devaneio” (FREUD, 1907/1994: 72)121. 

Assim como a teoria psicanalítica nos diz que o que move o psiquismo seria a busca 

pela coisa perdida das Ding, que jamais é reencontrada, o objetivo do surrealismo seria 

a busca do igualmente inalcançável ponto supremo, estado em que razão e sensibilidade, 

consciente e inconsciente, sonho e estado de vigília se unificariam. É no espaço do 

inconsciente que as interdições desaparecem, permitindo a realização do desejo. Dessa 

forma, o sonho seria o elo de ligação entre o inconsciente e o consciente porque 

conseguimos, ainda que parcialmente, rememorá-lo. Segundo Breton (1924a/2001: 45), 

                                                            
121 Em “A Interpretação dos Sonhos”, Freud apresenta em detalhe sua noção de “sonho diurno”: “Ora, há 
um caso em que lhe é poupado, em grande medida, o trabalho de, por assim dizer, estruturar uma fachada 
para o sonho – a saber, o caso em que já existe uma formação dessa natureza no material dos 
pensamentos oníricos, pronta para ser usada. Tenho o hábito de descrever esse elemento dos pensamentos 
oníricos que tenho em mente como uma “fantasia”. Talvez eu evite mal-entendidos se mencionar o 
“sonho diurno” [ou devaneio] como algo análogo a ela na vida de vigília. [...] há fantasias conscientes 
dessa natureza, também há grande número de fantasias inconscientes, que têm de permanecer 
inconscientes por causa de seu conteúdo e por se originarem de material recalcado. Uma investigação 
mais detida das características dessas fantasias diurnas revela-nos como é acertado que essas formações 
recebam a mesma designação que damos aos produtos de nosso pensamento durante a noite — ou seja, a 
designação de “sonhos”. Elas partilham com os sonhos noturnos um grande número de suas propriedades 
e, de fato, sua investigação poderia ter servido como a melhor e mais curta abordagem à compreensão dos 
sonhos noturnos. Como os sonhos, elas são realizações de desejos; como os sonhos, baseiam-se, em 
grande medida, nas impressões de experiências infantis; como os sonhos, beneficiam-se de certo grau de 
relaxamento da censura. Se examinarmos sua estrutura, perceberemos como o motivo de desejo que atua 
em sua produção mistura, rearranja e compõe num novo todo o material de que eles são construídos. Eles 
estão, para as lembranças infantis de que derivam, exatamente na mesma relação em que estão alguns dos 
palácios barrocos de Roma para as antigas ruínas cujos pisos e colunas forneceram o material para as 
estruturas mais recentes”. Cf. FREUD, A Interpretação dos Sonhos, p. 90.
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“o espírito do homem que sonha se satisfaz plenamente com o que lhe acontece. A 

angustiante questão da possibilidade não está mais presente”. Nesse sentido, o princípio 

do prazer suplantaria o princípio da realidade nesse espaço. A realidade absoluta 

proposta pelo Surrealismo encontraria seu campo de realização mais pleno no sonho, 

que esfumaça as fronteiras entre imaginário e real: “eu creio que, de futuro, será 

possível reduzir esses dois estados aparentemente tão contraditórios, que são o sonho e 

a realidade, a uma espécie de realidade absoluta, de sobre-realidade (BRETON, 

1924a/2001: 28)”.

3.4.2. Automatismo psíquico e escrita automática

O caminho que conduziria ao ponto supremo seria o automatismo psíquico, sentença 

com a qual, inclusive, Breton define o termo surrealismo no texto do “Primeiro 

Manifesto”: “SURREALISMO, s.m. Automatismo psíquico puro pelo qual se propõe 

exprimir, seja verbalmente, seja por escrito, seja de qualquer outra maneira, o 

funcionamento real do pensamento. Ditado do pensamento, na ausência de todo o 

controle exercido pela razão, fora de toda preocupação estética ou moral” (BRETON, 

1924a/2001: 35). Conforme observado na passagem citada, a palavra de ordem do 

movimento seria expressar “o funcionamento real do pensamento”, que se caracterizaria 

pela possibilidade de acessar – e verter – um fluxo de pensamento não limitado pelos 

mecanismos censores do ego, que envolvem tanto as limitações dos sentidos quanto as 

convenções e interdições sociais. Para atingir seu objetivo, os surrealistas vão empregar 

técnicas variadas como a escrita automática, a simulação de delírio, a narrativa de 

sonhos, o método crítico-paranóico e os sonos hipnóticos (BÉHAR & CARASSOU, 

1992: 170).

O automatismo psíquico adotado pelos surrealistas inspira-se na compreensão que 

Breton tinha a respeito do método freudiano de associação livre. De fato, a noção 

positiva de automatismo psíquico como forma de libertação dos conteúdos 

inconscientes deveria chocar-se com sua interpretação pela literatura psiquiátrica, que a 

considerava um sinal de fragmentação da personalidade (STAROBINSKI, 1968: 89). 
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Segundo Starobinski (1968: 89), os termos que Breton utiliza para referir-se ao 

automatismo psíquico, chegando mesmo a empregá-los na definição de surrealismo, são 

comuns ao vocabulário empregado por Charcot, Janet e Liébault, psiquiatras e 

antecessores de Freud. A associação livre é empregada como método para que, por meio 

do processo de análise, o analisando busque acessar e identificar o conteúdo recalcado 

pelos mecanismos de censura do ego, permitindo uma nova forma de estruturação da 

linguagem como também da subjetividade, permitindo acesso a regiões do psiquismo 

nas quais o desejo não estaria subjugado pela moral. O emprego desse método para a 

realização de obras poéticas e artísticas de uma forma geral teria despertado o interesse 

de Breton como forma de despistar os mecanismos censores da consciência. Em sua 

concepção, o automatismo permitiria ao poeta – ou artista de uma forma geral –

conceber uma obra livre da censura da razão, acessando diretamente a fonte da 

linguagem – o inconsciente (GROSSI DOS SANTOS, 2002: 7). O método mais 

utilizado pelos surrealistas para tentar atingir o estado de automatismo psíquico era a 

escrita automática122, que consistia basicamente de produzir material escrito utilizando o 

conteúdo que surgiria de um estado psíquico em que se buscaria atingir o máximo 

possível de suspensão da interferência do ego para que um fluxo de pensamento pudesse 

emergir diretamente do inconsciente. No texto do “Primeiro Manifesto do Surrealismo”, 

Breton aponta como teve acesso a essa técnica. Vejamos:

Uma noite, portanto, antes de adormecer, eu ouvi, tão claramente articulada que 
era impossível mudar-lhe uma só palavra, mas distante do som de qualquer voz, 
uma frase estranha [...]. Registrei o fato rapidamente e dispunha-me a pensar em 
outra coisa quando seu caráter orgânico me chamou atenção. [...] fui logo 
acometido pela ideia de incorporá-la aos meus materiais de construção poética. 
Mal lhe tinha eu dado este crédito, ela cedeu o lugar a uma sucessão de frases 
separadas por curtas pausas, as quais me surpreenderam quase tanto quanto 
aquilo que as precedera e me causaram tamanha impressão de gratuidade que o 
domínio que até então eu exercera sobre mim mesmo pareceu-me ilusório e eu 
só me dediquei a pôr termo à interminável querela dentro de mim.

Como, naquela época, eu ainda andava muito interessado em Freud e 
familiarizado com os seus métodos de exame [...], decidi obter de mim mesmo o 
que se tenta obter deles, vale dizer, um monólogo enunciado o mais depressa 
possível, sobre o qual o espírito crítico de quem o faz se abstém de emitir 

                                                            
122 A escrita automática é uma técnica, originalmente, empregada pelo espiritismo e, tal qual a 
associação livre da psicanálise e o materialismo histórico marxista, incorporada pelo surrealismo com 
algumas adaptações. Breton apresenta um estudo mais aprofundado sobre as trocas entre surrealismo e 
espiritismo no texto “Entrée des médiums”, contido em “Les pas perdus”.
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qualquer juízo, que não se atrapalha com nenhuma inibição e corresponde, tanto 
quanto possível, ao pensamento falado (BRETON, 1924a/2001: 37).

Durante a prática da escrita automática, seus adeptos tentavam simular o estado de 

semivigília, abrindo os caminhos para que o inconsciente pudesse emergir na forma de 

“frases mais ou menos fragmentárias que, quando estamos inteiramente sozinhos e 

prestes a adormecer, afloram à superfície da mente sem que possamos determinar aquilo 

que as motivou” (BRETON, 1924a/2001: 33). Nesse estado, o controle racional sobre 

os pensamentos estaria muito enfraquecido, permitindo a produção de um grande 

volume de texto rapidamente, rendendo aos espíritas o que eles chamam de “material 

psicografado” e, aos surrealistas, um discurso essencialmente imaginativo, fantasioso, 

emotivo e encadeado em não conformidade com a lógica da razão consciente. Em 

algumas sessões, Breton reunia cinco ou seis pessoas e, após momentos de conversa 

sobre generalidades e, por vezes, leituras e reflexões sobre poemas de Victor Hugo e 

Baudelaire, cada um contava seus sonhos para depois se isolar e escrever tudo o que lhe 

viesse à mente. Ao fim, cada um lia o que havia produzido e os textos eram rasgados, 

guardados ou separados para publicação na revista “La Révolution Surréaliste” 

(ALEXANDRIAN, 1974: 135). Para Sarane Alexandrian (1974: 146), o texto 

automático e o sonho seriam as duas únicas produções autênticas do ser humano, uma 

auxiliando a melhor compreensão da outra. Em uma primeira impressão, ambos 

flertariam com o absurdo, mas, a partir de um olhar mais aprofundado, seria possível 

divisar em seus elementos a comunicação dos valores mais legítimos do mundo, o que 

tornaria sua forma perfeita em si mesma, não sendo admissível acrescentar ou retirar 

nenhum elemento de sua estrutura. Ainda segundo o autor, assim como Freud propõe 

acontecer nos sonhos, o conteúdo vertido por meio da escrita automática seria 

influenciado pelo que foi vivido no dia que precede a experiência. De forma análoga, o 

texto produzido pela escrita automática seria uma forma imediata de retorno do 

recalcado, de expressão simbólica de um “resto diurno” (ALEXANDRIAN, 1974: 138).

Podemos fazer uma analogia entre os procedimentos identificados no manuscrito de 

“Peixe Solúvel” (Figura 4), de André Breton, produto de experiências de escrita 

automática, e os mecanismos que atuam na – falha da – tradução de uma percepção que 

sofrerá recalcamento e retornará ao plano consciente como lembrança encobridora ou 

sonho. O manuscrito é composto de pequenos textos em prosa dispostos em sete 
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cadernos numerados em algarismos romanos, desenhos, imagens recortadas e poemas 

criados com palavras recortadas de jornais, muitas vezes intercalados com palavras e 

frases redigidas de próprio punho. O autor registra suas datas em algumas passagens. 

Como o texto foi vertido rapidamente, é possível perceber uma mistura de passagens 

ordenadas de forma regular, enquanto outras apresentam deformações da lógica em seu 

discurso. No entanto, a pretensa naturalidade da escrita automática é quebrada pela ação 

dos mecanismos censores do ego quando notamos que algumas palavras e frases são 

completamente rasuradas e outras são apenas riscadas, permitindo ao leitor visualizar o 

que havia sido escrito antes da rasura. As frases rasuradas, muitas vezes, são 

substituídas por outras completamente diferentes, registradas no pequeno espaço acima 

da rasura. O texto também apresenta muitas frases inacabadas, denotando uma 

interrupção do fluxo de pensamento. Alguns trechos do manuscrito apresentam lacunas 

que, aparentemente, foram preenchidas em um momento posterior por imagens verbais.

Figura 4 – Fac-símile de página dupla do manuscrito de “Peixe Solúvel”, especificamente do “Cahier 
Pour Simone”, escrito entre 16 e 27 de março de 1924. Nesta imagem, vemos o parágrafo final da seção 

XXX e o início da seção XXXI.

Segundo Sarane Alexandrian (1974: 136), a versão impressa de “Peixe Solúvel” sofre 

ainda mais cortes e substituições em relação a seu manuscrito, inscrevendo mais uma 

vez a atuação dos mecanismos censores do ego sobre os pensamentos inconscientes, 

dessa vez na tradução entre um texto de partida – nesse caso, decididamente, um 
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original instável, uma vez que já muito editado – manuscrito, portanto, de cunho 

privado, a um texto de chegada impresso de destinação pública. Alexandrian compara 

um trecho do manuscrito a seu equivalente na versão impressa em que a ação do 

mecanismo da condensação é flagrante. No manuscrito, o autor havia escrito “Tinha me 

aproximado, naquela noite, displicentemente, da mulher fatal. A mulher fatal, ou aquela 

que podia se passar por tal, se mantinha imóvel à entrada da passagem Jouffroy, na luz 

das canções” (BRETON apud ALEXANDRIAN, 1974: 137)123. Esse trecho, no entanto, 

foi condensado da seguinte forma na versão impressa: “A mulher dos seios de arminho 

se mantinha à entrada da passagem Jouffroy, na luz das canções” (BRETON apud 

ALEXANDRIAN, 1974: 137)124. Pode-se observar, no trecho destacado, uma 

ocorrência de censura voluntária: todo o detalhamento da cena original foi suprimido na 

versão impressa, sobretudo o trecho em que o eu-lírico manifesta sua tentativa de 

aproximação da mulher fatal, que traz implícita uma manifestação do desejo sexual do 

sujeito pelo objeto em questão. Nesse sentido, de certa forma, é possível dizer que os 

mecanismos censores da consciência foram utilizados de forma voluntária para adequar 

a versão final do texto às exigências morais da sociedade em que vivia o autor. 

É possível observar ainda que a própria descrição da cena na versão original não atinge 

o almejado estado de automatismo psíquico mesmo tendo sido vertida em uma prática 

de escrita automática, uma vez que, assim como ocorre nos sonhos, a atuação 

involuntária dos mecanismos censores do ego fica evidente: no texto, é possível 

considerar que o termo “displicentemente” cumpre o papel de justificativa racional da 

aproximação do eu-lírico da mulher fatal, configurando uma tentativa de encobrir o 

caráter sexual de seu desejo de aproximação, colocando, consequentemente, o intelecto 

acima dos impulsos afetivos. Ainda segundo Sarane Alexandrian (1974: 143), podemos 

somar à censura de cunho sexual uma censura estética, que, em consonância com a 

recusa surrealista dos cânones artísticos vigentes, objetiva suprimir do texto quaisquer 

resquícios que remetam a uma “nostalgia literária”, como, por exemplo, rimas, formas 

regulares e métrica. O autor vai suprimir voluntariamente passagens em que o apreço 

                                                            
123 No original: “Je m'étais approché ce soir-là par désoeuvrement de la femme fatale. La femme fatale, 
ou ce qui pouvait passer pour tel se tenait imobile à l’entrée du passage Jouffroy, dans la lumière des 
chansons” (BRETON apud ALEXANDRIAN, 1974: 137).
124 No original: “La femme aux seins d’hermine se tenait à l’entrée du passage Jouffroy, dans la lumière 
des chansons” (BRETON apud ALEXANDRIAN, 1974: 137).
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recalcado por tais padrões literários emergem em sua escrita automática. Dessa forma, o 

sonho poderia ser considerado superior à escrita automática por conta de seu caráter 

essencialmente involuntário (ALEXANDRIAN, 1974: 147), e o produto da escrita 

automática seria revolucionário por confrontar o indivíduo, historicamente adestrado ao 

discurso lógico, com uma enxurrada de pensamentos livres que, pelo simples fato de 

serem livres, seriam também inquietantes, provocando uma reflexão que geraria um 

movimento de transformação, uma revolução interior em cada indivíduo. 

Nesse sentido, a adoção de mecanismos como, por exemplo, a escrita automática, que 

visam à suspensão da interferência da razão – ou seja, o automatismo psíquico – não 

denunciaria um mero desejo de fuga da realidade, mas sublinharia o projeto 

revolucionário surrealista na medida em que busca promover a reconciliação entre os 

opostos que cindem o homem ideal. A poesia e as obras visuais produzidas via 

automatismo não poderiam ser consideradas obras de arte na acepção corrente do termo, 

mas obras advindas diretamente do espírito, que deixam de ser meros objetos de fruição 

para se inscreverem na vida prática do indivíduo. Nas palavras de Jacqueline Chénieux-

Gendron, a poética surrealista se pretendia “[...] uma filosofia, mas ‘de vida’, um modo 

de viver e de pensar, [...] que, recusando o mundo tal qual é, pois o ‘real’ muitas vezes é 

apenas o habitual, se propõe de uma só vez ‘transformar o mundo’ (Marx) e ‘mudar a 

vida’ (Rimbaud)” (CHÉNIEUX-GENDRON, 1992: 12). O impacto causado pela 

vertente inconsciente e onírica da obra surrealista seria amortecido por sua estética 

lúdica, fantástica e plural, aproximando o receptor125 e favorecendo uma entrega um 

pouco maior à própria sensibilidade, recuperando o contato com a inspiração, a intuição, 

a fantasia, a criatividade.

Pregando a exploração dos “recursos da desordem”, o surrealismo pretenderia, em um 

primeiro momento, sobrepor a sensibilidade à racionalidade para que, por meio da 

libertação das amarras da razão, o homem pudesse posicionar-se frente a seu 

inconsciente para encontrar a realidade superior – em outras palavras, a suprarrealidade, 

o surrealismo referido por Breton no “Primeiro Manifesto” (CHÉNIEUX-GENDRON, 

1992: 12). Sua vocação revolucionária, ao mesmo tempo política e poética, desejava a 

                                                            
125 Como estamo-nos referindo indistintamente a todas as manifestações artísticas, o termo “receptor” 
será utilizado para designar tanto o leitor quanto o fruidor de uma obra de artes visuais.
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cada indivíduo uma maior consciência de si por meio da investigação tanto do que vem 

à consciência quando estamos despertos quanto dos recônditos mais ocultos do 

inconsciente, que se deixam entrever, sobretudo, no sonho. É por meio desse estado de 

unificação das instâncias psíquicas gerada pelo automatismo que se tornaria possível a 

vivência do que a teoria freudiana convencionou chamar desejo. A vivência do desejo 

que antes fora aprisionado nos porões do inconsciente pela racionalidade censora 

tornaria o homem finalmente livre e conhecedor de si e, por meio da unificação das 

instâncias psíquicas, livre de todo recalcamento126.

3.4.3. Automatismo psíquico – escrita automática, sono hipnótico e sonho como 

tentativas de tradução do conteúdo recalcado 

No que concerne à busca pelo automatismo psíquico, o uso da escrita automática como 

metodologia de acesso ao inconsciente dividia as atenções dos surrealistas com as 

sessões de sono hipnótico – muitas delas conduzidas por Breton, conforme apresentado 

no texto “Entrée des médiums”, parte integrante do sexto volume da revista 

“Littérature” publicado em novembro de 1922. Concomitantemente à pratica da escrita 

automática e à exploração dos textos produzidos durante sonos hipnóticos, as narrativas 

dos sonhos já eram empregadas como métodos de exploração do inconsciente, como 

comprova a publicação da estenografia de três sonhos de Breton no primeiro número da 

revista “Littérature” publicado em março de 1922. No entanto, sua apreciação por essa 

prática havia arrefecido porque, para rememorar um sonho, seria preciso contar com o 

auxílio da memória, sempre submissa à censura do ego manifesta como bloqueios, 

esquecimentos e equívocos (BRETON, 1922b: 6). 

                                                            
126 Em “La clé de champs”, ao enfatizar sua fé no automatismo, Breton reafirma o compromisso do 
surrealismo em romper com os sistemas e as regras aprisionantes em uma bela passagem, traduzida e 
citada por Sergio Lima em “A Aventura Surrealista”: “Fé persistente no automatismo como sonda, 
esperança persistente na dialética (aquela de Heráclito, de Eckhart, de Hegel) para a resolução das 
antinomias que assomam o homem, reconhecimento do acaso-objetivo como índice de reconciliação 
possível entre os fins da natureza e os do homem aos olhos desse último, vontade de incorporação 
permanente pelo aparelho psíquico do humour noir que, a certa temperatura, é o único a funcionar como 
válvula de segurança, preparação de ordem prática para uma intervenção sobre a vida mítica que assume,
inicialmente, em sua mais ampla escala, atitude de limpeza, tais são e permanecem sendo, no momento 
presente, as palavras de ordem fundamentais do Surrealismo”. Cf. S. LIMA, A Aventura Surrealista, p. 
48.
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A prática surrealista de produção textual durante sonos hipnóticos provém do interesse 

de André Breton pelo espiritismo. Apesar das experiências praticadas e das 

contribuições teóricas delas decorrentes, o percurso trilhado pelos surrealistas em busca 

acesso ao inconsciente não consideraria a comunicação com espíritos. Em sua visão, a

comunicação entre as instâncias psíquicas se daria por meio das formações do 

inconsciente de forma análoga à estrutura das comunicações que aconteceriam entre os 

espíritos e os médiuns, mas se daria no plano anímico, não pressupondo um 

procedimento espiritual (STAROBINSKI, 1968: 89). Quando em transe espiritual, os 

médiuns produziriam textos de forma mecânica, gerando o que conhecemos por textos 

psicografados. No entanto, o que se desejava dos sonos hipnóticos passava ao largo de 

uma produção mecânica, uma vez que o surrealismo buscava alcançar por meio do 

automatismo, justamente, era a vivência da liberdade total, que se refletiria na 

possibilidade de um discurso vertido diretamente do inconsciente, sem a interferência da 

lógica racional – que, à época, já era percebida pelos surrealistas na narrativa dos 

sonhos e na produção resultante da escrita automática. Dessa forma, automatismo e 

mecanicismo, termos que poderiam, de alguma forma, serem considerados análogos, 

surgem como valores opostos no terreno da poética surrealista (CRASTRE, 1971: 17). 

Como a prática excessiva do sono hipnótico gerava desordens sensoriais e reações 

impulsivas por vezes violentas, Breton decide por fim a esse tipo de experimento e, 

nessa conjuntura, o estudo da narrativa dos sonhos passa a ser priorizado (BÉHAR & 

CARASSOU, 1992: 185). Em “A interpretação dos sonhos”, Freud identificaria as 

características dos sonhos com as do mecanismo psíquico que gera os sintomas 

psiconeuróticos: 

Se existe um sistema Ics (ou, para fins de nossa discussão, algo análogo a ele), 
os sonhos não podem ser sua única manifestação; todo sonho pode ser uma 
realização de desejo, mas, além dos sonhos, tem de haver outras formas 
anormais de realização de desejo. E é fato que a teoria que rege todos os 
sintomas psiconeuróticos culmina numa única proposição, que assevera que 
também eles devem ser encarados como realizações de desejos inconscientes 
(FREUD, 1900/1994: 546). 

Conforme já abordado anteriormente, como a expressão direta do conteúdo recalcado no 

consciente seria impedida, os desejos recalcados chegariam à consciência pelo caminho 

do sonho, que, ainda segundo Freud, seria a manifestação mais direta do inconsciente. 
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Os pensamentos inconscientes se manifestariam no sonho de maneira deformada, 

polifônica, metaforizada, alegórica e, muitas vezes, ininteligível, mas sempre 

compondo, se não um todo orgânico, uma narrativa absolutamente espontânea e dotada 

de um ordenamento e uma coerência muito particulares, atuando como alternativas 

escolhidas pelo psiquismo para escapar dos mecanismos censores do ego, permitindo, 

ainda que de modo desfigurado, a realização do real desejo inconsciente. Nesse sentido, 

observa-se que Freud propõe a existência de diferentes caminhos de acesso ao 

inconsciente, enfatizando dois deles – o sonho e o sintoma. O sonho poderia ser 

considerado uma grande matriz de criação literária por conta da elaboração secundária, 

que “preenche as lacunas da estrutura do sonho com trapos e remendos. Como resultado 

de seus esforços, o sonho perde sua aparência de absurdo e incoerência e se aproxima 

do modelo de uma experiência inteligível” (FREUD: 1900/1994: 523). Por meio da 

elaboração secundária, que atua tanto no sonho quanto em outras formações do 

inconsciente, o indivíduo pode elaborar, transformar, ampliar e modificar o conteúdo 

originalmente sonhado ao tentar rememorá-lo, escrevê-lo ou sonhá-lo, permitindo, desse 

modo, a criação de diferentes subprodutos – artísticos ou não – advindos da confluência 

de conteúdos psíquicos que estiveram recalcados no plano inconsciente127. 

Ao tentar rememorar e comunicar o sonho verbalmente, o indivíduo manifesta sintomas 

em sua fala. Por deixar vestígios mais evidentes da atuação do inconsciente, como má 

fé, negação, esquecimento e anulação, próprios da elaboração primária, atacar o sintoma 

seria o caminho mais fecundo e mais produtivo a percorrer na busca por um conteúdo 

latente. Nesse sentido, as associações livres realizadas no divã do analista a partir do 

relato de um sonho não se relacionariam diretamente aos elaborados mecanismos 

secundários que atuam na elaboração onírica, mas, em um primeiro momento, às 

formações primárias características do sintoma que o indivíduo manifesta em sua fala, 

como repetições e arroubos de emoção, caminhando gradativamente em direção a 

camadas mais profundas do psiquismo. Dessa forma, a partir do conteúdo fornecido no 

texto de origem, o analista empreenderia, de forma análoga ao trabalho realizado pelo 

tradutor, um trabalho de análise e seleção dos significantes que realmente devem ser 

                                                            
127 Nas palavras de Laplanche e Pontalis: “sendo a elaboração secundária um efeito da censura [...], vê-
la-emos operar sobretudo quando o indivíduo se aproxima do estado de vigília, e a fortiori quando ele faz 
o relato do seu sonho. Mas ela é na realidade contemporânea de cada momento do sonho”. Cf. J. 
LAPLANCHE & J. B. PONTALIS. Vocabulário da Psicanálise, p. 198.
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trazidos – e traduzidos – à luz para que seja possível estabelecer uma relação que 

permita a compreensão do – instável – texto de origem que é o sonho.

No surrealismo, as primeiras narrativas de sonhos eram publicadas sem nenhum tipo de 

tratamento, ainda como estenografias – como, por exemplo, o “Récit de trois rêves” 

presente no primeiro número da revista “Littérature” publicado em março de 1922. A 

partir de “Os Vasos Comunicantes”, de 1932, as narrativas de sonhos passam a ser 

interpretadas. No texto do “Primeiro Manifesto Surrealista”, Breton entronizaria o 

sonho como pedra angular do movimento ao afirmar que o surrealismo “repousa sobre a 

crença na realidade superior de certas formas de associações desprezadas antes dele, na 

onipotência do sonho, no desempenho desinteressado do pensamento” (BRETON, 

1924a/2001: 35), ratificando como tendência do movimento “demolir definitivamente 

todos os outros mecanismos psíquicos, e a se substituir a eles na resolução dos 

principais problemas da vida” (BRETON, 1924a/2001: 35). Dessa forma, a divergência 

entre a visão surrealista a respeito dos sonhos e a visão freudiana encontra uma síntese 

no nível político-social: enquanto, para Freud, todas as formas de sociedade seriam 

opressoras per se, sem que houvesse chance de que uma sociedade se estruturasse de 

outra forma, para os surrealistas, ainda que considerada uma realidade distante, a 

sociedade libertária e livre de opressão era um sonho possível (DUROZOI & 

LECHERBONNIER, 1972: 115). 

O momento em que o surrealismo estava mais engajado à causa revolucionária foi 

também o momento em que a valorização do sonho atingiu maior força. Para os 

surrealistas, o mistério que pairava sobre o destino de cada indivíduo e do mundo 

poderia ser descoberto mediante a equalização da grande força interior de cada 

indivíduo com suas condições de vida. Nesse sentido, em “Os Vasos Comunicantes”, o 

idealismo que caracterizou os primeiros tempos do movimento é atenuado, e, dessa 

forma, a valorização do sonho deixa a esfera do utópico e fantasioso para representar 

uma síntese entre o materialismo e o idealismo – outrora tidos por incompatíveis – que 

norteiam o pensamento surrealista. Em outras palavras, nessa obra, o sonho seria 

introduzido no pensamento surrealista como instrumento de autoconhecimento que 

possibilitaria o desvelamento dos mistérios inerentes à relação entre o indivíduo e a 

realidade exterior, possibilitando, em decorrência disso, a construção da nova ordem 
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material ambicionada pela revolução. Por ser a fonte da “real história do indivíduo” 

(BRETON, 1932/1973: 30), o sonho adquiriria, desse modo, o status de fonte 

propulsora da ação revolucionária128.

3.4.4. Acaso objetivo – o retorno do recalcado ao plano consciente

Em consonância com o pensamento de Freud, Breton também apresenta o sonho como 

tentativa de realização de um desejo (FREUD, 1900/1994: 80; BRETON, 1932/1973: 

11). No entanto, diferentemente do proposto no texto freudiano, o autor não se debruça 

sobre a tradução dos elementos apresentados no sonho para, a partir do conteúdo 

manifesto, alcançar o conteúdo latente, desarticulando o recalcamento que lhe originou. 

Seu principal interesse não seria decifrar cada um dos sinais apresentados, mas 

confrontar-se recorrentemente com a dúvida, com a deformação sofrida pelo desejo ao 

ser traduzido em sonho. Nesse sentido, de acordo com suas considerações, além de 

servir ao retorno do recalcado, o sonho poderia apresentar como função equacionar uma 

questão difícil que esteja sendo vivenciada pelo indivíduo no momento presente

permitindo a ação de forças misteriosas do universo, que se organizariam para favorecer 

o encontro do indivíduo com seu desejo. Assim como os alquimistas buscavam, por 

meio da transmutação dos minerais, acessar os mistérios do cosmos e a eles se 

integrarem, a partir dessa valorização do sonho e da prática da poesia proposta pelos 

surrealistas, o indivíduo poderia ser conduzido a um estado de transmutação da matéria 

verbal no qual seria possível alcançar o ponto supremo, favorecendo a “metamorfose do 

homem e do universo” (CARROUGES, 1988: 85).

Segundo Breton, existiria uma interpenetração entre a necessidade natural que regeria o 

mundo e a necessidade humana, muitas vezes trazida à tona pela ocorrência de 

                                                            
128 Nas palavras de Breton, “Intelectualmente, havia a dificuldade extraordinária de reconhecer de que 
não era por romantismo vulgar, por gosto pela aventura que eu garantia há anos que não havia uma 
alternativa poética, filosófica, prática à atividade à qual meus amigos e eu éramos devotados fora da 
Revolução social, concebida sob a forma marxista-leninista”. No original: “Intellectuallement, il y avait 
l’extraordinaire difficulté de faire admettre que ce n’était pas par vulgaire romantisme, par goût de 
l’aventure que je soutenais depuis des années qu’il n’était pas d’issue poétique, philosophique, pratique à 
l’activité à laquelle mes amis et moi nous étions voués, hors de la Révolution sociale, conçue sous sa 
forme marxiste-leniniste”. Cf. A. BRETON, Les Vases Communicants, p. 36-37.
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coincidências inquietantes, responsáveis por nos fazerem acreditar na possibilidade da 

existência do fantástico e do maravilhoso na vida cotidiana e, por conseguinte, na 

possibilidade de alcance do ponto supremo (CARROUGES, 1988: 246). As 

necessidades mais íntimas da alma humana seriam realizadas por meio da 

interpenetração dessas duas necessidades, em uma comunhão que marcaria a 

reconciliação entre o homem e a realidade exterior (BÉHAR & CARASSOU, 1992: 

227). Nessa linha de raciocínio, ainda discordando do proposto por Freud em “A 

Interpretação dos Sonhos”, Breton afirma crer na existência de sonhos premonitórios, 

que antecipariam fatos que se desenvolverão na realidade exterior por já terem sua 

imagem plasmada no psiquismo. O sonho seria a via ideal para acessar os conteúdos 

premonitórios, pois exteriorizaria a sabedoria do inconsciente, que não se inscreveria 

nos domínios do tempo, abarcando, por isso, uma sabedoria que daria conta de todas as 

questões da existência – tanto a particular do indivíduo quanto as questões gerais da 

existência humana129. Essa noção tão abrangente sobre o alcance do inconsciente estaria 

ligada ao conceito surrealista de “acaso objetivo” – ou “hasard objectif” –, um tipo de 

                                                            
129 Nas palavras de Breton: “Pareceu-me e ainda me parece, é exatamente do que este livro dá fé, que,
examinando de perto o conteúdo da atividade mais irrefletida da mente, se passamos alheios à 
extraordinária e pouco tranquilizante ebulição que se produz na superfície, é possível trazer à luz um 
tecido capilar na ignorância do qual alguém tentaria, em vão, entender a circulação mental. Como vimos, 
o papel desse tecido é garantir a troca constante que deve se produzir, no pensamento, entre o mundo 
exterior e o mundo interior, troca essa que demanda a interpenetração contínua da atividade de vigília e 
da atividade de sono. Toda minha ambição era fornecer aqui um panorama de sua estrutura. Quaisquer 
que fossem a pretensão comum à consciência integral e os menores delírios de rigor, não se pode negar 
que esse tecido cobre uma região assez vasta. É lá que se consome, para o homem, a troca permanente de 
suas necessidades satisfeitas e insatisfeitas, lá que se exalta a sede espiritual que, do nascimento à morte, 
é indispensável que ele acalme e que ele não cure. Não deixarei de opor à imperiosa necessidade atual, 
que é mudar as bases sociais já muito claudicantes e carcomidas do velho mundo, essa outra necessidade,
não menos imperiosa, que é não ver na Revolução futura um fim, que, ao que tudo indica, seria, ao 
mesmo tempo, o [fim] da história. Para mim, o fim não poderia ser outro senão o conhecimento do 
destino eterno do homem, do homem como um todo, que somente a Revolução poderá restituir 
plenamente a esse destino”. No original: “Il m’a paru et il me paraît encore, c’est même tout ce dont ce 
livre fait foi, qu’en examinant de près le contenu de l’activité la plus irréfléchie de l’esprit, si l’on passe 
outre à l’extraordinaire et peu rassurant bouillonnement qui se produit à la surface, il est possible de 
mettre à jour un tissu capilaire dans l’ignorance duquel on s’ingénierait en vain à vouloir se figurer la 
circulation mentale. Le rôle de ce tissu est, on l’a vu, d’assurer l’échange entre le monde extérieur et le 
monde intérieur, échange qui nécessite l’interpénétration continue de l’activité de veille et de l’activité de 
sommeil. Toute mon ambition a été de donner ici un aperçu de sa structure. Quels que soient la prétention 
commune à la conscience intégrale et les menus délires de rigueur, on ne peut nier que ce tissu couvre une 
assez vaste région. C’est là que se consomme pour l’homme l’échange permanent de ses besoins satisfaits 
et insatisfaits, là que s’exalte la soif spirituelle que, de la naissance à la mort, il est indispensable qu’il 
calme et qu’il ne guérisse pas. Je ne me lasserai pas d’opposer à l’impérieuse nécessité actuelle, qui est de 
changer les bases sociales par trop chancelantes et vermoulues du vieux monde, cette autre nécessité non 
moins impérieuse qui est de ne pas voir dans la Révolution à venir une fin, qui de toute évidence serait en 
même temps celle de l’histoire. La fin ne saurait être pour moi que la connaissance de la destination 
éternelle de l’homme, de l’homme en général, que la Révolution seule pourra rendre pleinement à cette 
destination”. Cf. A. BRETON, Les Vases Communicants, p. 161.
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acaso por meio do qual “se manifesta ao homem, de modo ainda muito misterioso, uma 

necessidade que lhe escapa, muito embora ele a sinta vitalmente como necessidade” 

(BRETON, 1935/2001: 321), ou seja, um momento em que “a imaginação desejante 

descobriria sua estreita relação com a necessidade exterior” (BÉHAR & CARASSOU, 

1992: 250). Em outras palavras, “o caráter ‘objetivo’ desse acaso seria, portanto, uma 

projeção do subjetivo como desejo em um objeto” ou em um evento (DUROZOI & 

LECHERBONNIER, 1972: 133). Essa expressão teria sido incorporada a partir de uma 

carta enviada por Engels a Hans Starkenburg, na qual afirma que “A causalidade não 

pode ser compreendida senão em ligação com a categoria do acaso objetivo, forma de 

manifestação da necessidade” (ENGELS apud BONNET & HUBERT, 1996: 1365)130.

O acaso objetivo poderia vincular-se tanto a acontecimentos quanto a “objetos ou 

fragmentos de palavras sucessivas: dois exemplos de objetivos casuais em que um 

emissário pertencente ao mundo exterior traz uma mensagem que revela seu próprio 

desejo ao destinatário” (KRAUSS, 2009: 121). Nesse sentido, os eventos ou objetos

passam a operar como signos do desejo recalcado do indivíduo, funcionando como um 

ponto de convergência entre seu desejo interior e a realidade exterior. No texto de “Os 

Vasos Comunicantes”, Breton vai dedicar-se a tentar comprovar ao leitor a existência 

do acaso objetivo narrando um sonho pessoal e as experiências por ele vividas nos dias 

que antecederam tal experiência, como o término de uma relação amorosa que lhe havia 

trazido sofrimento. A segunda tentativa de comprovação de sua teoria se dá pela 

narrativa de um segundo sonho e a descrição das experiências por ele vivenciadas nas 

semanas posteriores. Assim como o sofrimento causado pelo rompimento afetivo teria 

influenciado o conteúdo do primeiro sonho, na segunda experiência, esse mesmo 

conteúdo teria sido o regente de seus dias malsucedidos, confirmando a 

retroalimentação, a comunicação entre os vasos da consciência e da inconsciência131.

                                                            
130 No original: “La casualité ne peut être comprise qu’en liaison avec la catégorie du hasard objectif, 
forme de manifestation de la nécéssité”. Cf. M. BONNET & E. A. HUBERT, Les Vases Communicants –
notice, p. 1365.
131 Nas palavras de Breton: “Eu não me dediquei a nada como a mostrar quais cuidados e artifícios o 
desejo, em busca de seu objeto, faz divagar nas águas pré-conscientes e, tendo descoberto este objeto, de 
quais meios, espantosos até a nova ordem, ele dispõe para fazê-lo conhecer pela consciência”. No 
original: “Je ne me suis attaché à rien tant qu'à montrer quelles précautions et quelles ruses le désir, à la 
recherche de son objet, apporte à louvoyer dans les eaux préconscientes et, cet objet découvert, de quels 
moyens, stupéfiants jusqu'à nouvel ordre, il dispose pour le faire connaître par la conscience”. Cf. A. 
BRETON, Les vases communicants, p. 223.
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Breton propõe o acaso objetivo como a manifestação da necessidade exterior (ou seja, a 

necessidade do universo) de abertura de uma via de acesso ao inconsciente do 

indivíduo, pois muitas dessas situações exigiriam do indivíduo associar um 

“comportamento lírico a um querer-viver atento” para possibilitar sua decodificação, 

seja por serem muito numerosas, seja por beirarem o fantástico (DUROZOI & 

LECHERBONNIER, 1972: 130). Dessa maneira, uma vez que inconsciente e 

consciente estariam unificados, as cadeias de acontecimentos interligados por obra do

acaso objetivo para o alcance do desejo formariam teias, “tecidos capilares” 

responsáveis pela inervação de toda a existência. Essa capilarização enlaçaria o 

indivíduo e a realidade exterior da qual ele é partícipe, exercendo o mesmo jogo de 

atração e repulsa que ocorre no interior de nosso psiquismo, fazendo com que os dois se 

influenciassem mutuamente assim como o sonho e a vida de vigília (BRETON, 

1932/1973: 161; CRASTRE, 1971: 59). Caberia ao indivíduo adotar uma postura crítica 

perante situações de acaso objetivo, buscando nelas os sinais que as identificariam com 

seu mundo interior em um verdadeiro mergulho no desconhecido, no estrangeiro que 

habita em nós, “provocando uma emoção poética pela revelação de um desejo tendo 

achado sua manifestação objetiva e/ou simbólica” (DUROZOI & LECHERBONNIER, 

1972: 133; KRISTEVA, 1994: 10; CHENIEUX-GENDRON, 1992: 92). 

Em “Os Vasos Comunicantes”, Breton apresenta – e critica – passagens de ocorrência 

do acaso objetivo em situação similares às do enredo de sua obra anterior, “Nadja” 

(1928), que retrata encontros e desencontros de Breton com Nadja em seu vagar pelas 

ruas de Paris norteado apenas pela sua intuição, que o conduzia a encontrar pequenas 

“pistas”, elementos sutis costurados pelo fio invisível do desejo que orquestravam a 

consecução dos fatos – ou seja, o acaso objetivo. No entanto, em “Os Vasos 

Comunicantes”, o tom espiritualista de “Nadja” cede lugar a uma visão psicanalítica – e, 

porque não dizer, também materialista – do fenômeno, transformando o que se 

conceituava como maravilhoso ou fantástico no conjunto de sinais oriundos de 

instâncias psíquicas que não acessamos como manifestações do desejo (CARROUGES, 

1988: 229). Nessa obra, uma situação de acaso objetivo deve ser levada em 

consideração se for autêntica e manifestar-se como resposta a um desejo interno, 

tocando instâncias íntimas do psiquismo do indivíduo. Nesse sentido, ao atribuir ao 

desejo o papel de “chave do mágico-circunstancial” que permeia o acaso objetivo, o 
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autor sublinha uma interferência consistente do pensamento marxista no ideário 

libertário dos primeiros instantes do surrealismo (DUROZOI & LECHERBONNIER, 

1972: 143; CRASTRE, 1971: 57). Para Breton, estar atento a esses fatos seria um dos 

princípios da atividade surrealista, que visava “lançar um fio condutor entre os mundos 

por demais dissociados da vigília e do sono, da realidade exterior e interior, da razão e 

da loucura, da calma do conhecimento e do amor, da vida pela vida e da revolução, etc.”

(BRETON, 1932/1973: 103-104)132, favorecendo, desse modo, a reintegração do 

homem em sua totalidade. O indivíduo deveria estar atento para que seu desejo 

mobilizasse a ocorrência de situações de acaso objetivo em seus sonhos (DUROZOI & 

LECHERBONNIER, 1972: 136)133. Vale destacar que o acaso objetivo não traz em seu 

bojo soluções para as inquietações do indivíduo, mas reaviva os questionamentos. Para 

Durozoi e Lecherbonnier (1972: 145), sua maior revelação seria mostrar que o 

pensamento lógico é vão e falível, sendo indispensável integrá-lo à dimensão subjetiva 

tendo a imaginação poética como instrumento e o desejo como catalisador.

4. VASOS COMUNICANTES – A CONCILIAÇÃO DIALÉTICA ENTRE 

IDEALISMO E MATERIALISMO

4.1. Convergências e divergências teóricas entre Breton e Freud

Até a publicação de “Os Vasos Comunicantes”, a história do movimento surrealista 

caracterizava-se por, apesar de algumas orientações divergentes, proclamar a teoria 

freudiana como um de seus pilares centrais. Em seu texto, o autor declara utilizar-se

apenas de seu método de interpretação dos sonhos, fato justificado por tratar-se, em sua 

                                                            
132 No original: "Je me souhaite qu’il passe pour n’avoir tenté rien de mieux que de jeter un fil 
conducteur entre les mondes par trop dissociés de la veille et du sommeil, de la réalité extérieure et 
intérieure, de la raison et de la folie, du calme de la connaissance et de l'amour, de la vie pour la vie et de 
la révolution, ect". Cf. A. BRETON, Les Vases Communicants, p. 103-104.
133 Em “O amor louco”, Breton aborda a questão da disponibilidade emocional que o indivíduo deve ter 
para encontrar – e reconhecer – situações de acaso objetivo: “Ainda hoje, apenas espero colher os frutos 
da minha disponibilidade, desta minha sede de ir ao encontro de tudo que, estou certo, me mantém em 
misteriosa comunicação com os outros seres disponíveis, como se algo houvesse que nos impelisse a uma 
súbita união. Gostaria que a minha vida não deixasse atrás de si outra coisa que não fosse o simples 
murmúrio de uma canção de quem está de atalaia, uma canção para enganar o tempo de espera. 
Independentemente do que possa ou não acontecer, a espera, é que é, na realidade, magnífica”. Cf. A. 
BRETON, O amor louco, p. 34. No original: "Aujourd’hui encore je n’attends rien que de ma seule 
disponibilité, que de cette soif d’errer à la rencontre de tout, dont je m’assure qu’elle me maintient en 
communication mystérieuse avec les autres êtres disponibles, comme si nous étions appelés à nous réunir 
soudain. J’aimerais que ma vie ne laissât après elle d’autre murmure que celui d’une chanson de guetteur,
d’une chanson pour tromper l’attente. Indépendamment de ce qui arrive, n’arrive pas, c’est l’attente qui 
est magnifique". Cf. A. BRETON, L’Amour Fou, p. 39.
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visão, de sua descoberta mais original da teoria psicanalítica (BRETON, 1932/1973: 

28)134. Apesar de reconhecer a validade do que foi desenvolvido por Freud, o autor 

refere-se a ele como “espírito filosoficamente assaz inculto”, incapaz de utilizar 

plenamente o método por ele mesmo desenvolvido, reduzindo, desse modo, o alcance 

que suas pesquisas poderiam ter tomado e impedindo a comprovação da teoria proposta 

(BRETON, 1932/1973: 29). Nessa obra, Breton parece desejar realçar o caráter original 

de seu próprio pensamento por meio de uma tentativa de distanciamento da teoria 

freudiana, destacando pontos de divergência e possíveis falhas no pensamento e na 

conduta do pai da psicanálise. Na primeira parte da narrativa, por exemplo, o autor 

afirma que Freud parecia haver retomado e interpretado a seu modo as ideias de Volket 

a respeito da interpretação simbólica dos sonhos sem lhe conceder o devido crédito nas 

referências bibliográficas de “A Interpretação dos Sonhos”. No entanto, o nome de 

Volket é mencionado diversas vezes ao longo do texto freudiano, o que não justificaria 

o questionamento levantado por Breton (MIGEOT, 1996: 46; BRETON, 1932/1973: 18; 

BONNET & HUBERT, 1996: 1379)135. 

Apesar de ter provocado Freud ao abordar a falta de concessão do devido crédito 

referente às ideias abordadas em seu texto, o próprio Breton, ao longo dessa mesma 

obra, reproduz fielmente trechos de “A Interpretação dos Sonhos” sem apontar tratar-se 

de uma citação ou sem ao menos destacá-los entre aspas136. No texto da primeira seção 

                                                            
134 Nas palavras de Breton: “Tudo o que me parece necessário considerar da obra de Freud é o método de 
interpretação dos sonhos, e isso pelas seguintes razões: é, de longe, a descoberta mais original que esse 
autor teria feito, [a respeito da qual] as teorias científicas do sonho não teriam deixado, antes dele, 
qualquer espaço para o problema dessa interpretação”. No original:“Tout ce qu’à cet effet, il me paraît 
nécessaire de retenir de l’oeuvre de Freud est la méthode d’interprétation des rêves, et ceci pour les 
raisons suivantes: c’est de beaucoup la trouvaille la plus originale que cet auteur ait faite, les théories 
scientifiques du rêve n’ayant laissé, avant lui, aucune place au problème de cette interprétation”. Cf. A. 
BRETON, Les Vases Communicants, p. 28.
135 Nas palavras de Breton: "O próprio Freud parece, em matéria de interpretação simbólica do sonho, 
não ter feito nada além de retomar à sua maneira as ideias de Volket, autor sobre o qual a bibliografia 
estabelecida ao fim de seu livro permanece muito significativamente silente". No original: “Freud lui-
même qui semble, en matière d’interprétation symbolique du rêve, n’avoir fait que reprendre à son 
compte les idées de Volkelt, auteur sur qui la bibliographie établie à la fin de son livre reste assez 
significativement muette”. Cf. A. BRETON, Les Vases Communicants, p. 18. Essa observação havia sido 
publicada, originalmente, na oitava página do quarto número da revista “Le Surréalisme au Service de la 
Révolution”, em julho de 1930. 
136 Podemos citar como exemplo o trecho “[...] que o sonho tem como função, ‘sem dúvidas’, nos fazer 
descobrir nossas disposições secretas e nos revelar não exatamente o que somos, mas o que nos 
tornaríamos se tivéssemos recebido outra educação [...]”. No original: “[...] que le rêve a “sans doute” 
pour fonction de nous découvrir nos dipositions secrètes et de nous révéler, non point ce que nous 
sommes, mais ce que nous serions devenus, si nous avions reçu une autre éducation [...]”. Cf. A. 
BRETON, Les Vases Communicants, p. 13. Essa passagem seria idêntica à encontrado na sexta seção do 



188

de “Os Vasos Comunicantes”, essencialmente teórico, Breton cita diversos estudiosos 

da teoria do sonho, como Hervey-Saint-Denys, Foucault, Volkelt, Hegel, Fischer, Kant, 

Hildebrandt, Delage, Maury, Haffner, Stekel, Havelock Ellis e Spitta. Apesar de 

declarar uma não adesão ao proposto por Freud, de todos esses autores, apenas as 

passagens de Maury e Havelock Ellis citadas em “Os Vasos Comunicantes” não 

constam também do texto de “A Interpretação dos Sonhos”. Em alguns trechos, Breton 

meramente retoma as citações de tais autores no texto freudiano ou o que foi elaborado 

por ele a partir dessas passagens. Segundo Migeot (1996: 41), em boa parte dessas 

situações, Breton também não referencia tratar-se de uma citação137. A definição de 

sonho introdutório e sonho principal, por exemplo, teria sido retirada do texto de “A 

Interpretação dos Sonhos” de forma quase idêntica (FREUD, 1900/1994: 342-343)138.

A cópia de uma pequena citação da “Gradiva”, de Jensen, denunciaria que, ao contrário 

do que foi explicitamente declarado ao longo da narrativa, o autor teria se utilizado de 

mais elementos da teoria freudiana que simplesmente do método de interpretação dos 

sonhos (BRETON, 1932/1973: 28; FABRIS, 2010: 4; MIGEOT, 1996: 45). Sua 

contribuição ao procedimento iniciado por Freud seria fornecer, ele mesmo, tanto os 

relatos de seus sonhos e de seu cotidiano quando em vigília – ou seja, os dados para 

análise – quanto a análise dos dados fornecidos, buscando comunicar, da melhor forma 

possível, o estrangeiro da fonte de partida – ou seja, o inconsciente revelado por meio 

do conteúdo onírico – ao outro presente no texto de chegada que seria a consciência 

(GUILLAUMIN, 1979: 149). Segundo Migeot (1991: 118), a própria estrutura de “Os 

Vasos Comunicantes” assemelha-se muito à adotada por Freud em “Delírios e sonhos 

                                                                                                                                                                                  
primeiro capítulo, na página 65, da versão francesa de “A Interpretação dos Sonhos” utilizada por Breton 
– a saber, “La Science des Rêves”, traduzida por Meyerson e publicada pela PUF, de Paris, em 1927. 
Diversas ocorrências desse tipo são destacadas nas notas de rodapé da edição de “Les Vases 
Communicants” que integra o segundo tomo das obras completas de André Breton da “Bibliothéque de la 
Pléiade”. As notas e os comentários à obra são de Margueritte Bonnet e Étienne-Alain Hubert. Cf. M. 
BONNET & E. A. HUBERT, Les Vases Communicants – notice, p. 1376.
137 Segundo François Migeot, um dos autores que Freud cita recorrentemente em “A interpretação dos 
sonhos” é Hildebrandt, também citado por Breton em “Os Vasos Comunicantes”. Na página 20 dessa 
obra, Breton retoma o trecho desse autor que Freud cita em “A Interpretação dos Sonhos” na nona página 
da primeira seção do primeiro capítulo da versão traduzida por Meyerson. Cf. F. MIGEOT, À la fenêtre 
noire des poètes, p. 42; M. BONNET & E. A. HUBERT, Les Vases Communicants – notice, p. 1381.
138 Segundo Freud, a elaboração onírica permitiria a expressão dos conteúdos dos pensamentos oníricos 
latentes por meio de particularidades formais do sonho manifesto. O sonho manifesto se dividiria em 
tantas partes quantos fossem os temas principais do sonho latente, havendo entre elas uma relação causal. 
Dessa forma, haveria um sonho introdutório, mais curto, que desempenharia o papel de oração 
subordinada causal em relação ao sonho principal – que atuaria, por conseguinte, como oração principal. 
Cf. FREUD, A Interpretação dos Sonhos, p. 312. 342-343.
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na Gradiva de Jensen”, de 1907, em que analisa sistematicamente o comportamento do 

protagonista e os sonhos narrados por Jensen em “Gradiva”, comparando as 

deformações operadas pelo trabalho do sonho ao conteúdo do “resto diurno” que lhe 

teria subsidiado. Além disso, o estilo da narrativa também se aproxima do praticado por 

Freud em sua obra. Em “Os Vasos Comunicantes”, o sonho de 26 de agosto de 1931 

remete ao sonho da injeção de Irma, o primeiro narrado em “A Interpretação dos 

Sonhos”. Em ambos os textos, em primeiro lugar, a narração do sonho é apresentada em 

caracteres com estilo itálico. A narrativa preliminar presente no texto freudiano 

transforma-se em nota explicativa no livro de Breton. A ela segue-se a análise do 

relatado, que obedece a uma estrutura comum: a narrativa do sonho é segmentada e 

analisada a partir dos trechos destacados. As frases que referenciam o conteúdo do 

sonho iniciam os parágrafos, em itálico, e a elas se seguem as interpretações 

condizentes. Os títulos de ambos os sonhos também possuem o mesmo estilo – “rêve du 

26 août 1931” e “sonho de 23/24 de julho de 1895” (MIGEOT, 1996: 43; BRETON, 

1932/1973: 30-71; FREUD, 1900/1994: 121).

A partir da edição de 1955, encontramos encartado em “Os Vasos Comunicantes” um 

apêndice contendo três cartas de Freud a Breton, de 13, 14 e 16 de dezembro de 1932, e, 

ao fim, uma réplica redigida pelo último. Há ainda uma fotografia de uma das cartas 

enviadas por Freud nesse apêndice. No texto da primeira, Freud faz menção à 

dedicatória que acompanhava o exemplar que lhe fora enviado, na qual Breton o 

prevenia a respeito da existência de “impertinências” em seu texto (BRETON, 

1932/1973: 173), já apontando, logo em seguida, ter ciência do questionamento sobre a 

falta de referência a Volket na bibliografia de “A Interpretação dos Sonhos”. Essa 

observação parece ter tocado o pai da psicanálise, que, na terceira carta, afirmou ser 

suscetível às temáticas de plágio, dívidas intelectuais e reivindicação de prioridade no 

tocante a ideias. O vienense ainda classifica sua susceptibilidade à questão como uma 

“reação contra a ambição desmesurada da infância”, mas em seguida a renega, 

afirmando tê-la superado (BRETON, 1932/1973: 174). Na primeira carta, Freud 

contorna a acusação de Breton afirmando que a atribuição do crédito a Volket pela 

descoberta do caráter simbólico do sonho não se justificaria porque tal feito se deveria, 

na verdade, a Scherner, cujo livro, de 1861, haveria subsidiado tanto sua pesquisa 

quanto a do próprio Volket. Freud afirma ainda ter citado os nomes de ambos estudiosos 
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ao longo de seu trabalho e também na bibliografia, atribuindo o incidente a “uma 

negligência sem importância do tradutor Meyerson” na tradução francesa a que Breton 

tinha acesso, corroborando, na segunda carta, tratar-se de uma falha na edição alemã 

utilizada como original pelo tradutor francês (BRETON, 1932/1973: 174; BONNET & 

HUBERT, 1996: 1418; MIGEOT, 1996: 47). Na terceira carta, Freud faz referência a 

uma resposta “detalhada e amável” recebida de Breton, mas essa carta não é fornecida 

por ele no apêndice. Em sua réplica, Breton se escusa de qualquer acusação intencional, 

mas se posiciona de forma provocativa ao afirmar que o lapso do nome de Volket da 

bibliografia de “A Interpretação dos Sonhos” poderia ser um “ato sintomático”, e 

sublinha que a agitação provocada em Freud, que lhe teria respondido em duas cartas 

com poucas horas de diferença, viria a confirmar sua suposição. O texto pontua alguns 

trechos das respostas fornecidas por Freud, sempre em tom questionador (BRETON, 

1932/1973: 180). Vale destacar que, apesar de a réplica de Breton datar de 1933 no 

corpo do texto, esse apêndice só foi incorporado à obra em 1955, muitos anos após a 

morte de Freud (MIGEOT, 1996: 47). 

Considerando as aproximações relatadas e relembrando a pouco justificável acusação 

envolvendo a omissão de Volket nas referências bibliográficas de “A Interpretação dos 

Sonhos”, é possível supor que a constante busca por um confronto ou uma aproximação 

deixe entrever uma projeção, o possível desejo recalcado que Breton possuiria de 

ocupar a posição de grande destaque intelectual concedida a Freud. Ao longo da 

narrativa, Freud é mencionado algumas vezes de forma pouco prestigiosa, mas, ao 

mesmo tempo, Breton também parece desejar fundir-se intelectualmente a ele ao 

incorporar trechos de sua obra sem referenciá-la devidamente. Após servir-se 

amplamente da teoria freudiana, sobretudo da metodologia de interpretação dos sonhos 

e das associações livres, Breton parece desejar fazer-se reconhecer por Freud, ou ainda 

fazer com que ele reconheça o valor curativo e libertador da leitura que o surrealismo 

faz do inconsciente (GUILLAUMIN, 1979: 194). Com esse fito, procura pelo pai da 

psicanálise algumas vezes pessoalmente e outras tantas por cartas, para, por fim, buscar 

por esse confronto lutando contra a sombra de Freud, ou seja, tentando reduzir a 

importância que ele mesmo lhe devotava por meio de críticas públicas a possíveis falhas 

em sua obra e ao emprego por ele feito da própria teoria, buscando, de modo 
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persecutório, “reduzir e dominar a alteridade ou ambivalência de sua própria 

experiência” (GUILLAUMIN, 1979: 193).

4.2. Vasos comunicantes – “terceiro manifesto, mas sob um outro título”

André Breton é amplamente referenciado como teórico do surrealismo, mas sua 

produção literária não goza do mesmo interesse dos pesquisadores, sobretudo em nosso 

país. Tal fato pode ser comprovado pela escassez de bibliografia crítica e também pela 

falta de traduções de grande parte de seus títulos para a língua portuguesa. Em 1932, o 

autor publica “Os Vasos Comunicantes”, obra ainda não traduzida para a língua 

portuguesa e, talvez em decorrência disso, ainda pouco investigada em nosso país, 

contando com dois artigos a ela dedicados, quais sejam, “Um sonho de André Breton”, 

de Annateresa Fabris, e “Surrealismo e Marxismo na obra de André Breton”, de Rita 

Olivieri. Há ainda a tese de doutoramento de Marcus Rogério Tavares Sampaio 

Salgado, intitulada “Vasos comunicantes: os castelos de Huysmans, Breton e Flavio de 

Carvalho”, que, apesar de referenciá-la no título, não se detém sobre a obra em 

questão139. 

Em carta a Thirion, o texto de “Os Vasos Comunicantes” é classificado pelo próprio 

autor como “gênero terceiro manifesto, mas sob um outro título” (BONNET & 

HUBERT, 1996: 1355), no qual marxismo e psicanálise possuem grande destaque. 

Apesar de abordada em obras anteriores, como “Nadja”, de 1928, é em seu texto que a 

psicanálise gozaria pela primeira vez de um papel destacado na obra bretoniana, 

atuando como meio de se estabelecer uma correspondência – e atuando como “traço de 

união” – entre a poesia e a ciência, à qual o surrealismo manifestava tanta hostilidade 

em seus primeiros anos e que, de acordo com os padrões de ensino vigentes, seria uma 

                                                            
139 Em sua tese de doutorado, defendida na Universidade Federal do Rio de Janeiro sob orientação de
Luiz Edmundo Bouças Coutinho, Marcus Rogério Tavares Sampaio Salgado toma a expressão 
emprestada para referir-se ao uso da imagem do castelo para representar tanto o local de destino de um 
percurso quanto um lugar de sonho, o paraíso perdido. Para maior aprofundamento, ver M. SALGADO, 
Vasos comunicantes: Os castelos de Huysmans Breton e Flavio de Carvalho, 2010.
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instância apartada das letras e das artes em geral (CRASTRE, 1971: 60). As referências 

à psicanálise se dão por meio de citações diretas e indiretas, alusões, reprodução de 

citações sem a devida referenciação, empréstimos lexicais e o emprego da metodologia 

de interpretação de sonhos. O autor utiliza termos como “conteúdo latente”, “libido”, 

“recalcamento”, além de citar trechos da obra freudiana e mencionar alguns de seus 

textos, como, por exemplo, “Uma recordação de infância de Leonardo da Vinci”.

A obra estrutura-se em três capítulos. O primeiro compreende uma análise teórica sobre 

os processos mentais e a questão do sonho dividida em três subitens: o primeiro chama-

se “Sonho de 26 de agosto de 1931 – Despertar 3 horas da manhã – Notação imediata”, 

em que o autor narra um sonho que lhe ocorrera; em seguida, na seção “Nota 

explicativa”, descreve o contexto socioafetivo que vivenciava à época do sonho 

relatado; por fim, a terceira seção, “Análise”, compreende a autoanálise do conteúdo 

manifesto do sonho, operação em que o autor estabelece um paralelo entre esse 

conteúdo e uma série de recordações de eventos transcorridos em sua vida de vigília. 

Valendo-se do uso da razão e da lógica na dissecção do conteúdo manifesto dos sonhos 

narrados, Breton relaciona seus elementos tanto a restos diurnos quanto a recordações 

de infância e reflexões sobre o futuro. Em seguida, retoma as teorizações com que 

iniciou o capítulo e finaliza com uma segunda narração de sonho em seção intitulada 

“Sonho de 5 de abril de 1931 – Despertar 6h30 da manhã – Notação imediata”, cuja 

análise será aprofundada somente no segundo capítulo da obra.

O segundo capítulo constitui-se de uma narrativa pretensamente autobiográfica 

entremeada de notações teóricas e passagens poéticas com vistas a analisar a influência 

da experiência ocorrida no sonho de 5 de abril nos acontecimentos que se sucederão em 

estado de vigília nas semanas subsequentes, sempre relacionando reflexões teóricas a 

ocorrências empíricas. Privilegiando a vida de vigília, o autor se debruça sobre a 

influência do desejo em seus sonhos e nos acontecimentos por ele vividos por meio uma 

série de reflexões filosóficas e argumentações teóricas apresentadas de forma científica, 

pretensamente imparcial, das quais os temas centrais são as situações de acaso objetivo 

e o amor. O último capítulo é basicamente teórico, abordando, sobretudo, questões 

políticas e sociais, mas também envolvendo reflexões sobre criação poética. Seu texto 

critica o marxismo praticado oficialmente, que visaria restringir maiores reflexões 
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ideológicas de cunho subjetivo, limitando a atuação do intelectual ao campo político. 

Desse modo, após sobrepor o materialismo ao idealismo nas duas primeiras partes do 

livro, Breton se utiliza de seu terceiro capítulo para trazer o surrealismo para o centro da 

discussão sobre o conhecimento e a transformação do homem e da realidade exterior 

(OLIVIERI, 1984: 64)140.

Nessa obra, mais focada na análise do sonho e seus ecos na experiência humana, Breton 

se inspira na metodologia psicanalítica de interpretação dos sonhos para analisar dois 

sonhos seus com vistas a comprovar que a atividade psíquica operaria durante o sonho 

de forma contínua, o que invalidaria, portanto, sua classificação corrente como oposto 

ao estado de vigília. De fato, o sono – e, consequentemente, o sonho – não deveria ser 

considerado como uma interrupção momentânea da lógica no decurso da vida do 

indivíduo porque o funcionamento psíquico não admitiria momentos de repouso. Sonho 

e vigília influenciariam a realidade exterior com forças equivalentes, não antagônicas 

(BRETON, 1932/1973: 24). Dessa forma, a obra buscaria estabelecer um ponto de 

convergência entre elementos aparentemente distintos que, ao mesmo tempo, integram 

os principais questionamentos do surrealismo, como uma profunda reflexão sobre o 

papel do sonho como motor do fim da oposição entre materialismo e idealismo, a busca 

pela vinculação entre o mergulho subjetivo proposto pelo movimento e seu caráter 

revolucionário no campo político, as reflexões internas sobre a possibilidade de uma 

ação antirreligiosa e a grande importância do amor, aqui representado por um episódio 

de rompimento de um relacionamento afetivo (DUROZOI & LECHERBONNIER, 

1982: 141).

Apesar de sua oposição ideológica ao primado do cientificismo como elogio do 

ordenamento aprisionante da lógica e de sua rejeição ao exercício da medicina, sua 

formação acadêmica, Breton manifestava fascínio pela investigação científica e pelo 

inexplicável (CRASTRE, 1971: 61), conforme denuncia seu fascínio pela loucura e seu 

interesse por campos de conhecimento tão diversos como psicanálise, política, 

primitivismo e culturas de variadas etnias, como as de varias tribos africanas, de 

esquimós e de povos das ilhas do Pacífico e da América do Norte, além de se interessar 

                                                            
140 Por fugir ao escopo desta pesquisa, a terceira parte de “Os Vasos Comunicantes” não será analisada 
neste capítulo.
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por correntes de pensamento que flertam com o metafísico, como a parapsicologia e o 

espiritismo. O próprio título do livro, emprestado da Física, foi empregado por Galileu 

Galilei para referir-se a vasos interligados por um duto aberto em sua base, utilizados 

para demonstrar de forma concreta os princípios da Lei de Stevin, segundo a qual um 

líquido divide-se equilibradamente entre as colunas de acordo com sua densidade. A 

ação da gravidade faz com que também a pressão do sistema se iguale (BONNET & 

HUBERT, 1996: 1350).

Breton utiliza-se dessa expressão como síntese da principal aspiração do surrealismo –

(re)unir o estado de vigília e o sonho, duas instâncias aparentemente opostas, mas que, 

uma vez comunicadas pelo duto do automatismo, mostram serem detentoras de uma 

única essência (FABRIS, 2010: 4; GUILLAUMIN, 1979: 195). A tendência à negação 

da realidade exterior que caracterizava os tempos iniciais do surrealismo arrefeceria a 

partir de seu maior envolvimento com o materialismo histórico marxista, que veio 

corroborar e potencializar o caráter revolucionário do movimento141. Em “Os Vasos 

Comunicantes”, o ideal do surrealismo deixaria de ser a negação da realidade exterior 

para passar a ser a busca por sua total transformação142, possibilitada pela opção de 

                                                            
141 A negação da realidade exterior começou a ser proposta desde o “Primeiro Manifesto do 
Surrealismo”. Em seu parágrafo final, Breton afirma que: “o surrealismo declara tão claramente nosso 
anticonformismo absoluto que não seria possível ocorrer a alguém citá-lo, no processo contra o mundo 
real, como testemunha de defesa. Pelo contrário, ele só serviria para justificar o estado de completa 
distração que almejamos alcançar neste mundo. [...] Somente de um modo muito relativo está este mundo 
proporcionado ao pensamento, e os incidentes desta espécie são apenas episódios mais significativos de 
uma guerra de independência na qual me glorio de participar. [...] Envolvida em sua verdura, a terra me 
impressiona tão pouco quanto uma alma de outro mundo. Viver e deixar de viver é que são soluções 
imaginárias. A existência está em outra parte”. Cf. A. BRETON, Primeiro Manifesto do Surrealismo, p. 
64.
142 Nas palavras de Breton: “No tumulto das muralhas que desabam, entre os cantos de exultação que 
irrompem das cidades já reconstruídas, no cume da torrente que clama o retorno perpétuo das formas 
tomadas pela mudança, sobre o bater de asas das afeições, das paixões que alternativamente elevam e 
fazem cair os seres e as coisas, sobre fogos de palha nos quais se encrespam as civilizações, para além da 
confusão das línguas e dos modos, eu vejo o homem, o que dele permanece para sempre imóvel no centro 
do turbilhão. [...] vejo, no centro da praça pública, este homem imóvel no qual, longe de se aniquilarem, 
se combinam e maravilhosamente se limitam as vontades adversas de todas as coisas para a glória única 
da vida, deste homem que, eu repito, não é nenhum e é todos. [...] eu asseguro que o mundo inteiro se 
recompõe, no seu princípio essencial, a partir dele". No original: “Dans le vacarme des murailles qui 
s’effondrent, parmi les chants d’allégresse qui montent des ville déjà reconstruites, au sommet du torrent 
qui clame le retour perpétuel des formes prises sans cesse par le changement, sur l’aile battante des 
affections, des passions alternativement soulevant et laissant retomber les êtres et les choses, au-dessus 
des feux de paille dans  lesquels se crispent les civilisations, par-delà la confusion des langes et des 
moeurs, je vois l’homme, ce qui de lui demeure à jamais immobile au centre du turbillon. [...] je vois au 
centre de la place publique cet homme immobile en qui, loin de s’annihiler, se combinent et 
merveilleusement se limitent les volontés adverses de toutes choses pour la seule gloire de la vie, de cet 
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Breton por um novo método de interpretação de mundo: a conciliação dialética entre 

idealismo e materialismo, tendências ideológicas conflitantes – e, a priori, mutuamente 

excludentes – do movimento (CRASTRE, 1971: 49.60).

Nesse sentido, a análise dos sonhos, as simulações de delírio, as experiências com o 

sono hipnótico e com as drogas, a escrita automática e as demais técnicas empregadas 

para possibilitar uma investigação do inconsciente trariam como benefício um olhar 

aprofundado sobre a realidade exterior, esgarçando os limites que a separam da

subjetividade para, dessa forma, possibilitar a construção de um novo mundo em que 

não seja mais possível dissociar o subjetivo do objetivo, buscando reinterpretar as 

situações vivenciadas no estado de vigília e, dessa forma, descobrir novas afinidades e 

novas possibilidades de relação (BÉHAR & CARASSOU, 1992: 203). A partir da 

valorização e da busca pela compreensão dos mistérios do inconsciente, o indivíduo 

poderia recuperar e acolher seu próprio “território estrangeiro interno”, atingindo um 

estágio de “osmose completa com a ajuda do discurso (= vasos comunicantes) entre a 

experiência manifesta e a experiência latente” (GUILLAUMIN, 1979: 194), fazendo do 

ato poético um caminho para atingir a vida plena por meio da realização de novas 

correspondências entre as palavras e as coisas.

Breton utilizava a escrita politicamente, visando angariar novos simpatizantes e 

seguidores para o movimento surrealista – e, por isso, buscava, apaixonadamente, 

estabelecer uma conexão com o leitor. Também por conta disso, como já sinalizado 

anteriormente, o autor posiciona-se frontalmente contra o romance, que considerava 

uma tentativa de cópia fiel da realidade exterior que o surrealismo tanto desejava 

contestar (BRETON, 1924a/2001: 45; D’ANGELO, 2006: 90). Dessa forma, os textos 

em prosa por ele escritos – e reescritos – ao longo de sua vida não podem ser 

enquadrados em nenhum dos gêneros literários tradicionais, pois sua tessitura inclui

poemas, narrativas, fotografias, relatos de experiências, documentos, reflexões morais, 

reflexões filosóficas, etc. O autor classifica o texto de “Os Vasos Comunicantes” como 

narrativa – récit143 –, que, segundo Blanchot, “relata um acontecimento excepcional que 

                                                                                                                                                                                  
homme qui n’est, je repète, aucun et qui est tous. [...] je m’assure que le monde entier se recompose, dans 
son principe essentiel, à partir de lui”. Cf. A. BRETON, Les vases communicants, p. 159-160.
143 Nas palavras de Breton: “Pouco importa, de resto, visto que, nesses meados de abril, eu não estava 
totalmente privado de sol em minhas deambulações, como creio ter feito pensar/parecer na apresentação, 
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escapa às formas do tempo cotidiano e ao mundo da verdade habitual, talvez de toda 

verdade. Eis por que, com tanta insistência, ela rejeita tudo o que poderia aproximá-la 

da frivolidade de uma ficção”, ao contrário do romance, “que só diz o crível e o 

familiar, faz questão de passar por fictício” (BLANCHOT, 2005: 8). 

Ainda segundo Blanchot – e em consonância com a teoria freudiana de associações 

livres –, mais que mero relato de um acontecimento, a narrativa é “o acesso a esse 

acontecimento, o lugar aonde ele é chamado para acontecer, acontecimento ainda porvir 

e cujo poder de atração permite que a narrativa possa esperar, também ela, realizar-se”

(BLANCHOT, 2005: 8). Para Breton, o sonho nos remeteria a um momento originário, 

ao “início do dia como ao início da vida humana sobre a terra”, que impulsionaria o 

indivíduo à ação justamente por constituir-se desse instante originário de uma falta 

constitutiva, a partir da qual a ação construiria a realidade que se deseja vivenciar 

(BRETON, 1932/1973: 61). De forma análoga, na narrativa, o discurso se orienta na 

direção a um ponto “desconhecido, ignorado, estranho”, fora do qual e antes do qual 

haveria uma espécie de suspensão da realidade. Esse movimento é também análogo ao 

que ocorre em uma tradução, quando se parte na direção do estabelecimento de uma 

realidade completamente desconhecida e impossível de se prever. 

A narrativa se ordenaria a partir da atração exercida por esse ponto inapreensível de 

origem que se busca de todo modo alcançar novamente, exercendo também aqui, 

conforme já abordado, uma “relação de reminiscência segundo uma anterioridade que 

não pode ser objeto de qualquer rememoração” (FÉDIDA, 1996: 20), de modo 

semelhante ao que transcorreria em uma operação tradutória, funcionando, desse modo, 

como relação, uma vez que se constitui a partir de rememoração e de produção da 

história que se deseja comunicar (BLANCHOT, 2005: 9)144. De forma análoga, um 

                                                                                                                                                                                  
no início dessa narrativa [...]”. No original: “Peu importe, au reste, puisqu’en ce mi-avril, je n’étais pas 
dans mes pérégrinations totalement privé de soleil, comme je crois l’avoir fait valoir dans la présentation, 
au début de ce récit [...]”. Cf. A. BRETON, Les vases communicants, p. 125.
144 Nas palavras de Blanchot: “Entretanto, o caráter da narrativa não é percebido quando nele se vê o 
relato verdadeiro de um acontecimento excepcional, que ocorreu e que alguém tenta contar. A narrativa 
não é o relato do acontecimento, mas o próprio acontecimento, o acesso a esse acontecimento, o lugar 
aonde ele é chamado para acontecer, acontecimento ainda porvir e cujo poder de atração permite que a 
narrativa possa esperar, também ela, realizar-se. Essa é uma relação muito delicada, sem dúvida uma 
espécie de extravagância, mas é a lei secreta da narrativa. A narrativa é movimento em direção a um 
ponto não apenas desconhecido, ignorado, estranho, mas tal que parece não haver, de antemão e fora 
desse movimento, nenhuma espécie de realidade, e tão imperioso que é só dele que a narrativa extrai sua 
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ponto crítico da teoria psicanalítica envolve a precisão de interpretação da fala do 

analisando, seja ao buscar narrar um sonho, seja na rememoração de um fato ocorrido 

em vigília. O esquecimento ou a adição de informações podem comprometer a análise, 

uma vez que cada elemento e seu posicionamento no discurso podem alterar 

completamente a interpretação de seus significados. Em outras palavras, tanto o 

esquecimento como a adição de elementos geram um resíduo que compromete a 

tradução do conteúdo manifesto em conteúdo latente, “nessa perspectiva, imaginação e 

memória são apenas dois lados de uma e mesma coisa” (WEINRICH, 2001: 189). Do 

mesmo modo, em uma tradução, tais situações podem comprometer a aderência ao 

referente, tensionando as fronteiras entre fidelidade e liberdade.

Ao desejar desmistificar a questão da interpretação dos sonhos em “Os Vasos 

Comunicantes”, Breton afirma que a função onírica se utiliza somente dos elementos da 

“vida vivida” – ou seja, do “resto diurno” (BRETON, 1932/1973: 58) –, que se 

transformam, dada sua relevância, no que Freud convencionou chamar de “imagens 

atuantes do esquecimento” – ou “imago agens” –, que possuem caráter patogênico e 

permanecem atuando no inconsciente sem se deixar apagar do psiquismo, retornando à 

consciência por meio de atos falhos ou do conteúdo dos sonhos (WEINRICH, 2001: 

189). O texto da obra em questão é essencialmente narrativo, permeado por um esforço 

interpretativo de seus sonhos por meio de argumentos lógicos, apontando uma tentativa 

de comprovação de sua teoria a partir da conciliação dialética entre idealismo e 

materialismo, empregando a lógica como instrumento para o credenciamento do sonho 

como via de acesso ao inconsciente e, consequentemente, à transformação da realidade 

exterior. Em outras palavras, diferentemente da desorientação da escrita vertiginosa 

proposta em “Nadja”, o narrador de “Os Vasos Comunicantes” busca orientar o leitor 

pelo texto145. Seus textos em prosa, em geral – e, sobretudo, na obra que analisaremos 

                                                                                                                                                                                  
atração, de modo que ela não pode nem mesmo "começar" antes de o haver alcançado; e, no entanto, é 
somente a narrativa e seu movimento imprevisível que fornecem o espaço onde o ponto se torna real, 
poderoso e atraente. [...] Essa é uma das estranhezas, ou melhor, das pretensões da narrativa. Ela só 
"narra" a si mesma, e essa relação, ao mesmo tempo que se faz, produz o que conta, só é possível como 
relação se realiza o que nessa relação acontece, pois ela detém então o ponto ou o plano em que a 
realidade que a narrativa “descreve" pode continuamente unir-se à sua realidade como narrativa, garanti-
la e aí encontrar sua fiança”. Cf. M. BLANCHOT, O livro por vir, p. 8-9.
145 Em seu texto, Breton manifesta consciência da existência do leitor e da concepção de um projeto 
narrativo para seu livro, que estaria voltado a orientar seu leitor em direção à comprovação de sua teoria a 
respeito da interpenetração entre sonho e estado de vigília. Vejamos: "Si l’on songe à extraordinaire force 
que peut prendre dans l’esprit du lecteur la célèbre phrase de Lautréamont: ‘Beau... comme la rencontre 
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aqui – apresentam características marcantes do texto autobiográfico, como a identidade 

do narrador e do personagem principal e uma pretensão à autenticidade 

(STAROBINSKI, 1970: 259). Contudo, não encontramos, em “Os Vasos 

Comunicantes”, uma estrutura autobiográfica tradicional, começando pela narração da 

infância e percorrendo, de forma linear, toda a história de vida do biografado. 

Contrariando o que se esperaria de um texto autobiográfico, Breton não busca 

apresentar a história de sua vida especificamente, referindo-se, sobretudo, a eventos de 

seu passado recente e de seu presente, mantendo o foco sobre experiências e questões 

pessoais que possam ter caráter universal146.

                                                                                                                                                                                  
fortuite sur une table de dissection d’une machine à coudre et d’un parapluie [...]’". Cf. A. BRETON. Les 
Vases Communicants, p. 67. Em português: “Se imaginamos a extraordinária força que pode tomar, no 
espírito do leitor, a célebre frase de Lautréamont: ‘Belo... como o encontro fortuito, sobre uma mesa de 
dissecação, de uma máquina de costura e de um guarda-chuva’ [...]”. Podemos citar ainda uma outra 
passagem: "Contrairement à ce qui m’a paru nécessaire pour le rêve de la cravate, je ne ferai d’ailleurs, 
afin de ne pas distraire inutilement le lecteur, que relater celui-ci dans ses grandes lignes, en me bornant à 
souligner la partie la plus spéciale qui nous intéresse". Cf. A. BRETON. Les Vases Communicants, p. 71. 
Em português: “Ao contrário do que me parece necessário a respeito do sonho da gravata, não farei, a fim 
de não distrair inutilmente o leitor, mais do que relatá-lo em linhas gerais, me limitando a sublinhar a 
parte mais especial que nos interessa”.
146 Philippe Lejeune, em Le pacte autobiographique, afirma que a autobiografia define-se como "relato 
retrospectivo em prosa que uma pessoa real faz de sua própria existência, enfatizando sua vida individual 
e, em particular, a história de sua personalidade”. Cf. P. LEJEUNE, Le pacte autobiographique, p. 48. Em 
sua concepção, quatro elementos são fundamentais para que um texto seja identificado como 
autobiográfico: linguagem narrativa ou em prosa, tema central diretamente ligado à vida de seu autor, 
narrador-protagonista identificado com a figura do autor − e este, por sua vez, ligado, necessariamente, 
uma pessoa real – e relato apresentado em perspectiva retrospectiva. Segundo Lejeune, todos os dados 
que circundam o universo do autor compõe o “espaço autobiográfico”, como suas fotografias, sua história 
de vida, suas declarações acerca da própria obra, suas recordações. Contudo, muito mais que a veracidade 
dos fatos narrados, é essa aliança selada entre autor e leitor que faz com quem um texto possa ser 
classificado como autobiográfico. Essa aliança, seja ela explícita ou implícita, é estabelecida por diversos 
indicadores que determinam a maneira como o texto vai ser lido. O autor estabeleceria dois pactos com o 
leitor: o “pacto de referencialidade”, que é a garantia de que os fatos narrados na obra aconteceram 
realmente e são passíveis de comprovação, e o “princípio de identidade”, que assegura ao leitor que o 
protagonista, o narrador e o autor são a mesma pessoa. A utilização do próprio nome é um exemplo de 
ponto de convergência entre autor, narrador e personagem. Para Lejeune, “o que define a autobiografia 
para o leitor é, sobretudo, um contrato de identidade selado pelo nome próprio”. Cf. P. LEJEUNE, Le 
pacte autobiographique, p. 33. A utilização de pseudônimos, segundo o autor, em nada alteraria o 
estatuto da comprovação identitária, pois "o pseudônimo é simplesmente uma diferenciação, um 
desdobramento do nome que em nada modifica a identidade". Cf. P. LEJEUNE, Le pacte 
autobiographique, p. 24. Diferentemente da narrativa autobiográfica, o texto autoficcional admite que 
elementos ficcionais permeiem seu discurso. Os fatos (supostamente) reais e o fictício têm salvo-conduto 
para transitar pelo discurso, selando, dessa forma, um pacto ficcional entre leitor e autor. Ainda segundo 
Doubrovsky, o texto autoficcional não se pretende fiel à realidade factual, mas permite, trazendo para o 
tempo presente os fatos passados, que o autor faça uma revisão crítica da própria história, recortando, 
editando e fazendo a colagem que lhe for conveniente. A autoficção daria ao autor a liberdade de 
organizar e apresentar os fatos como desejar, sem se preocupar com a cronologia, com a comprovação ou 
com o encadeamento lógico do fio narrativo. Não há aqui nenhum compromisso com a verdade dos fatos. 
O autor, conscientemente, tem a liberdade de criar pistas e de apagar pegadas, de fornecer uma bússola ou 
de entortar seus ponteiros.
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Apesar de ser abordado correntemente nos textos bretonianos, no contexto de sua obra, 

o sonho vai exercer um papel fundamental pela primeira vez em “Os Vasos 

Comunicantes”, texto em que o tema é debatido ao longo de suas primeiras setenta e 

cinco páginas e retomado também nos outros capítulos (CRASTRE, 1971: 64). O autor

observa que, apesar de estar presente nas diferentes literaturas às quais seus 

contemporâneos tiveram acesso, incluindo textos da antiguidade clássica e textos 

bíblicos, o sonho era meramente relatado ou então era retratado como meio de 

comunicação entre os deuses e o homem. Além disso, identifica, ao longo da história do 

pensamento, uma “orientação arbitrária da maior parte das pesquisas realizadas sobre o 

sonho” (BRETON, 1932/1973: 21). Nesse sentido, Breton destaca que o grande valor de 

sua narrativa residiria justamente no fato de constituir-se como uma tentativa mais 

aprofundada, ao longo da história da literatura e do pensamento, de se explicar o sonho 

– não se furtando, para isso, a criticar pensadores que refletiram sobre o tema, como 

Maury, Spitta, Fischer, Schopenhauer e até mesmo o próprio Freud, que havia declarado 

a realidade psíquica como uma instância particular que não deveria ser confundida com 

a realidade material, opinião contrastante com o desejo surrealista de rompimento das 

barreiras entre tais instâncias (CRASTRE, 1971: 66; BRETON, 1932/1973: 23). 

Para Breton, não haveria, até então, uma tentativa de “apreciação crítica ou moral da 

atividade psíquica tal como ela se exerce sem a diretiva da razão” (BRETON, 

1932/1973: 15)147. O autor aponta Hervey-Saint-Denys e Freud como os únicos a se 

debruçarem verdadeiramente sobre a questão do sonho e destaca a falta de interesse 

pelo tema ao longo da história do pensamento, que se deveria à falta de interesse pelas 

“forças aparentemente desorganizadoras” do espírito em um mundo regido por forças 

organizadoras (BRETON, 1932/1973: 15). Para Victor Crastre (1971: 65), no entanto, 

essa visão pode ser contestada, pois a história do pensamento seria repleta de exemplos 

de ciências e situações em que as forças organizadoras estudavam as desorganizadoras 

com o fito de subjugá-las, como, por exemplo, a própria psicanálise freudiana, cuja 

grande contribuição original seria a sistematização de meios terapêuticos que 

reorganizassem forças psíquicas fora de ordem e de controle.  Segundo Breton, a 

reconciliação entre opostos – como sonho e vigília, como consciente e inconsciente –

                                                            
147 No original: "[...] appréciation critique, morale, de l'activité psychique telle qu'elle s'exerce sans la 
directive de la raison". Cf. A. BRETON. Les Vases Communicants, p. 15.
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seria possível quando fosse possível responder o que tempo, espaço e princípio da 

causalidade se tornariam no âmbito do sonho (BRETON, 1932/1973: 15).  

Conforme já sinalizado anteriormente, o surrealismo serve-se de muitas noções 

presentes na obra freudiana, das quais se pode destacar, em especial, o método da 

interpretação dos sonhos (FREUD, 1900/1994: 66; BRETON, 1932/1973: 28; BÉHAR 

& CARASSOU, 1992: 207)148. Apesar dos pontos divergentes, os surrealistas sempre 

mantiveram o pensamento do pai da psicanálise como um de seus pilares centrais – sem, 

no entanto, se furtarem a criticar, por meio de Breton, seu emprego pela burguesia e 

nem a questionar aspectos pontuais da obra freudiana, como, por exemplo, a não 

presença de elementos de cunho sexual. Os aspectos sexuais não desempenham um 

papel preponderante nos sonhos pessoais de Freud. Esse dado é contrário ao que sua 

teoria propõe e ao que é descrito nas narrativas de sonhos de pessoas por ele 

acompanhadas (BRETON, 1932/1973: 28). 

O surrealista critica veementemente a submissão de Freud ao “muro da vida privada”, 

permitindo, de forma consciente, a ação de seus mecanismos censores sobre o conteúdo 

dos sonhos ou das experiências relatados em sua obra com vistas a preservar sua 

condição social de cidadão respeitável e pai de família ou a intimidade de seus 

familiares, o que, consequentemente, empobrecia o relato. Na opinião de Breton, essa 

censura seria injustificável, uma vez que nenhuma situação humana deveria ser 
                                                            
148 Em diversos trechos de “Os Vasos Comunicantes”, Breton apresenta suas reflexões sobre a teoria 
freudiana, como, por exemplo: “Tudo o que me parece necessário considerar da obra de Freud é o método 
de interpretação dos sonhos, e isso pelas seguintes razões: é, de longe, a descoberta mais original que esse 
autor teria feito, [a respeito da qual] as teorias científicas do sonho não teriam deixado, antes dele, 
qualquer espaço para o problema dessa interpretação; é ali que ele reportou, com excelência, sua 
exploração cotidiana no domínio das perturbações mentais, que se deve, antes de mais nada, à observação 
minuciosa das manifestações exteriores dessas perturbações; enfim, é de sua autoria uma proposição de 
caráter exclusivamente prático, em favor da qual é impossível nos provocar, sem controle, uma ou outra
opinião suspeita ou mal verificada. Para comprovar seu valor, não é necessário, de forma alguma, adotar 
generalizações prematuras, às quais o autor dessa proposição, espírito filosoficamente assaz inculto, nos 
acostumou em seguida”. No original: “Tout ce qu’à cet effet, il me paraît nécessaire de retenir de l’oeuvre 
de Freud est la méthode d’interprétation des rêves, et ceci pour les raisons suivantes: c’est de beaucoup la 
trouvaille la plus original que cet auteur ait faite, les théories scientifiques du rêve n’ayant laissé, avant 
lui, aucune place au problème de cette interprétation; c’est là par excellence ce qu’il a rapporté de son 
exploration quotidienne dans le domaine des troubles mentaux, je veux dire ce qu’il doit avant tout à 
l’observation minutieuse des manifestations extérieures de ces troubles; enfin, c’est là de sa part une 
proposition de caractère exclusivement pratique, à la faveur de laquelle il est impossible de nous faire 
passer sans contrôle telle ou telle opinion suspecte ou mal verifiée. Il n’est aucunement nécessaire, pour 
vérifier sa valeur, de faire siennes les généralisations hâtives auxquelles l’auteur de cette proposition, 
esprit philosophiquement assez inculte, nous a accoutumés par la suite”. Cf. A. BRETON. Les Vases 
Communicants, p. 28.
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considerada risível ou passível de crítica e, portanto, não haveria motivo para causarem 

constrangimento se narradas ou experimentadas (BRETON, 1932/1973: 30; 

GUILLAUMIN, 1979: 197; CRASTRE, 1971: 70). Não satisfeito em apresentar essa 

observação, o autor ainda menciona pontualmente trechos de “A Interpretação dos 

Sonhos” em que o vienense declararia ter censurado conteúdos de seus relatos 

(BRETON, 1932/1973: 28)149. 

Outro aspecto criticado é o fato de os sonhos relatados em sua obra serem atribuídos a 

pacientes portadores de importantes questões psíquicas – geralmente, histéricos –, e, 

justamente por isso, mais autossugestionáveis e propensos a apresentarem uma versão 

romanceada de suas memórias, não tendo sido estendida a pessoas não portadoras de 

tais desequilíbrios (FABRIS, 2010: 1; MIGEOT, 1996: 40; BRETON, 1932/1973: 29-

30). Levando tais aspectos em conta, Breton (1932/1973: 27) declara a importância do

uso da metodologia de interpretação dos sonhos criada por Freud na vida cotidiana de 

cada indivíduo, propondo-se, nesse sentido, a empreender uma autoanálise sistemática 

dos conteúdos manifestos dos dois sonhos narrados em “Os Vasos Comunicantes”, 

concentrando-se minuciosamente em cada um de seus elementos do mesmo modo como 

fora proposto por Freud em sua obra, empregando os conceitos de conteúdo latente e 

conteúdo manifesto, sonho introdutório e sonho principal, restos diurnos e os principais 

conceitos que Freud apresentou ao descrever a elaboração onírica – quais sejam, 

elaboração secundária, deslocamento, condensação, sobredeterminação (ANZIEU, 

1983: 184). 

No texto de “O Amor Louco”, de 1937, Breton confirma a intenção de apresentar, na 

obra de 1932, a autoanálise como ferramenta “em muitos dos casos, capaz por si só de 

esgotar o conteúdo dos sonhos, e dessa análise, por muito pouco profunda que seja, não 

deixar de lado qualquer resíduo que permita atribuir à atividade onírica um carácter 

                                                            
149 Dentre os trechos citados por Breton em “Os Vasos Comunicantes”, podemos citar, a título de 
exemplo, o trecho final da descrição do sonho de Irma, em que Freud assume não ter usado de total 
franqueza: “Não tenho a pretensão de haver desvendado por completo o sentido desse sonho, nem de que 
sua interpretação esteja sem lacunas. Poderia dedicar muito mais tempo a ele, tirar dele outras 
informações e examinar novos problemas por ele levantados. Eu próprio conheço os pontos a partir dos 
quais outras linhas de raciocínio poderiam ser seguidas. Mas as considerações que surgem no caso de 
cada um de meus próprios sonhos me impedem de prosseguir em meu trabalho interpretativo. Se alguém 
se vir tentado a expressar uma condenação apressada de minha reticência, recomendo-lhe que faça a 
experiência de ser mais franco do que eu”. Cf. FREUD, A Interpretação dos Sonhos, p. 79.
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transcendental” (BRETON, 1937b/1971: 85)150. Se Breton cogitava a possibilidade de 

uma tradução absoluta “em muitos dos casos”, vale ressaltar que, se confrontada com a 

teoria freudiana, tal afirmativa pode ser questionada, uma vez que, segundo Freud, seria 

inerente à constituição psíquica a presença indelével de um elemento “a traduzir”, sem o 

qual não haveria recalcamento e, portanto, não seria possível fundar o inconsciente. 

Nesse sentido, o “desejo de tudo traduzir” (BERMAN, 2002: 22) manifestado pelo 

surrealista ao divulgar sua contribuição à metodologia freudiana de interpretação dos 

sonhos poderia ser analogizado ao impulso que move a tarefa do tradutor, que considera 

possível, em muitos casos, esgotar o conteúdo do texto de partida, mas, frustrando sua 

expectativa de plena correspondência, sempre se depara com um “resíduo”, um “resto” 

que flerta com os limites do intraduzível.

Ao mesmo tempo em que reverencia a teoria freudiana de interpretação dos sonhos, 

Breton a submete a uma prova de fogo de cunho prático em “Os Vasos Comunicantes”: 

em vez de se ater à tradução inequívoca dos significantes do sonho, o autor vai valorizar 

sua função prática no cotidiano do sonhador, que “com seu gorro de dormir e os trapos 

de seu roupão noturno ele remenda as falhas do edifício do universo” (FREUD, 

1900/1994: 157) – do mesmo modo como, para Freud, atuaria o filósofo. Na opinião de 

Breton, a análise dos sonhos permitiria ao indivíduo resolver situações de impasse em 

sua vida cotidiana, uma vez que, segundo rezaria a teoria freudiana, todo sonho estaria 

diretamente ligado aos acontecimentos transcorridos no dia que o antecede, deixando 

um “resto diurno” a ser traduzido pelo psiquismo por meio da elaboração onírica 

(FREUD, 1899/1994: 163; FREUD, 1916/1994: 103; GARCIA-ROZA, 2001: 83). Essa 

afirmação não contradiria a tese de que sonhos são compostos essencialmente por cenas 

infantis que sofreram recalcamento, pois o recalcamento dessas vivências seria 

subjacente ao conteúdo que o psiquismo elege para ser recalcado e retornar em sonho na 

noite seguinte – afinal, ainda segundo Freud, “um desejo não realizado que tenha ficado 

pendente do dia anterior não basta, no caso de um adulto, para produzir um sonho” 

(FREUD, 1900/1994: 123). Em todo caso, na opinião de Breton, não seria necessário 

                                                            
150 No original, a passagem completa: “J’ai insiste, tout spécialement dans Les Vases Communicants, sur 
le fait que l’auto-analyse est, à elle seule, dans bien des cas, capable d’épuiser le contenu des rêves et que 
cette analyse, pour peu qu’elle soit assez poussée, ne laisse de côté aucun résidu qui permette d’attribuer à 
l’activité onirique un caractère transcendental”. Cf. A. BRETON, L’Amour Fou, p. 73.
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percorrer o caminho inverso, traduzindo o conteúdo manifesto em conteúdo latente, 

para acessar a cena infantil original. 

Nesse sentido, do mesmo modo como a teoria materialista marxista se fundamenta 

sobre o critério da prática, Breton consideraria que o sonho seria capaz de anular as 

experiências negativas do passado e, no decorrer da vida, favoreceria a ação que cada 

indivíduo adotaria em relação a seu futuro (BONNET & HUBERT, 1996: 1390). Por 

conta disso, o autor apoiaria o emprego da autoanálise como ferramenta para traduzir o 

conteúdo sonhado em diretrizes para sua ação prática, afirmando, dessa forma, a 

existência de um elemento profético nos sonhos, tese desde sempre renegada na obra 

freudiana. Essa postura contrariaria o proposto por Freud, segundo o qual os sonhos 

revelariam o passado porque dele seriam provenientes. Para o pai da psicanálise, o 

sonho somente poderia ser aproximado da ideia de previsão de situações futuras pelo 

fato de retratar desejos realizados, o que, de certa forma, remeteria o sonhador a 

experimentar um tempo futuro – que, de fato, seria uma futuro irreal, “moldado por seu 

desejo indestrutível à imagem e semelhança do passado” (FREUD, 1900/1994: 592). 

Utilizando imagens bretonianas, seria como se o indivíduo reencontrasse, em um 

momento futuro, os fantasmas que lhe assombravam nas galerias obscuras que 

encastelam suas recordações infantis151. 

No entanto, corroborando a visão de Benjamin, segundo o qual, no surrealismo “são 

experiências que estão aqui em jogo, não teorias, e muito menos fantasmas” 

(BENJAMIN, 1985: 25), Breton afirma no texto de “Os Vasos Comunicantes” que a 

descrença de Freud em sonhos proféticos, capazes de revelar o futuro imediato, seria um

engano de sua parte. Em seguida, o autor salienta que, em seu livro de 1875, 

Hildebrandt teria reconhecido que os elementos presentes nos sonhos seriam retirados 

da realidade vivenciada pelo sonhador, ou seja, que a criação do sonho estaria ligada ao 

mundo exterior e ao pensamento de vigília (BRETON, 1932/1973: 20; CRASTRE, 

                                                            
151 Nas palavras de Freud: “E quanto ao valor dos sonhos para nos dar conhecimento do futuro? 
Naturalmente, isso está fora de cogitação. Mais certo seria dizer, em vez disso, que eles nos dão 
conhecimento do passado, pois os sonhos se originam do passado em todos os sentidos. Não obstante, a 
antiga crença de que os sonhos preveem o futuro não é inteiramente desprovida de verdade. Afinal, ao 
retratarem nossos desejos como realizados, os sonhos decerto nos transportam para o futuro. Mas esse 
futuro, que o sonhador representa como presente, foi moldado por seu desejo indestrutível à imagem e 
semelhança do passado”. Cf. FREUD, A Interpretação dos Sonhos, p. 592.
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1971: 67). Nesse sentido, a grande contribuição trazida pela teoria freudiana seria a 

aplicação da experiência ao domínio psíquico, atividade que encontraria plena 

realização no sonho, caracterizado por trazer em seu bojo um farto repertório de 

experiências do indivíduo – ou seja, um “resto diurno” a traduzir. 

4.3. Da vigília ao sonho

4.3.1. O resto diurno como sedimento da elaboração onírica

O texto de “Os Vasos Comunicantes” inicia-se com a exposição do método que o 

Marquês d’Hervey-Saint-Denis utilizava para conseguir sonhar à noite. Sua obra "Les 

rêves et les moyens de les diriger – observations pratiques" dialogava com o interesse 

que Breton manifestava em reduzir a lacuna entre vida e sonho. Publicado em 1932, o

texto bretoniano teria como objetivo principal superar as antinomias entre estado de 

vigília e sonho, consciente e inconsciente, real e irreal por meio do esgarçamento das

fronteiras espaciais e temporais do sonho, comunicando-o com o estado de vigília.

Conforme já abordado anteriormente, o autor teria norteado sua pesquisa buscando 

responder o que tempo, espaço e princípio da causalidade, características pertencentes 

ao ordenamento lógico vigente no plano consciente, se tornariam no sonho (BRETON, 

1932/1973: 15). Para responder a essa pergunta, o autor aplica tais categorias ao 

conteúdo manifesto dos sonhos narrados. Em seu primeiro capítulo, após discorrer sobre 

questões atinentes ao estudo do sonho ao longo da história do pensamento e refletir 

detidamente sobre problemas referentes à interpretação dos sonhos, tendo como norte a 

metodologia freudiana de interpretação dos sonhos, Breton opta por empreender uma 

autoanálise do conteúdo manifesto de dois de seus sonhos com vistas a comprovar sua 

hipótese de que o psiquismo continua ativo também durante o sono e, desse modo, a 

atividade onírica se relacionaria necessariamente às “aspirações fundamentais do 

indivíduo” (DUROZOI & LECHERBONNIER, 1982: 255; BRETON, 1932/1973: 15). 

Nessa primeira parte da obra, as narrativas dos sonhos são datadas – “Sonho de 26 de 

agosto de 1931 – Despertar 3 horas da manhã – Notação imediata” e “Sonho de 05 de 
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abril de 1931 – despertar 6h da manhã – Notação imediata” (BRETON, 1932/1973: 

30.71).

Breton inicia a narrativa por seu sonho mais recente – e consideravelmente mais extenso 

–, o qual será abordado e comentado nas páginas seguintes. A narrativa tem início 

depois que a ação é concluída, mas o autor não se furta a incluir em seu texto ideias que 

lhe ocorreram no momento presente da escritura. Excetuando-se esse primeiro sonho, a 

narrativa segue a ordem cronológica da ação. Além disso, a data de redação da obra não 

é informada pelo autor no corpo do texto. Sob o título “Sonho de 26 de agosto de 1931 

– Despertar 3 horas da manhã – Notação imediata”, Breton narra um longo sonho sem 

poupar detalhes. O título indica uma intenção de comunicar ao leitor que o registro da 

rememoração desse sonho foi realizado imediatamente após o despertar. Há um esforço 

em situar precisamente cada detalhe.

No relato, uma senhora idosa, aparentemente muito agitada, encontrava-se em um local 

próximo à estação Villiers, que, no sonho, assemelhava-se à estação Rome. O narrador, 

no sonho, estava preocupado porque tal senhora odiava X, designada em nota de rodapé 

como namorada de Breton, pelo fato de sempre chegar de táxi ao quarto que haviam 

alugado para seus encontros. Por desconfiar de que X não mais voltaria por causa de 

uma grave discussão, Breton dá a ela todo o dinheiro que possuía para que as despesas 

com o aluguel do quarto fossem pagas. Acompanhado por um amigo que seria, 

provavelmente, Georges Sadoul, com o qual havia chegado ao imóvel onde se deu o 

encontro, o narrador passa pela mulher idosa na rua (que seria, talvez, a Rue de Rome) e 

observa que ela estava espionando seus gestos de muito perto. Para provocar uma 

reação e, talvez, conseguir despistá-la, escreve alguma coisa em um papel para tentar 

fazer com que ela acredite que ele retornaria a sua antiga residência. Nesse momento, se 

surpreende por perceber que havia invertido as letras no bilhete escrito e, dessa forma, 

havia escrito o nome “Manon”. A senhora, que parecia louca, entra no imóvel e, de lá de 

dentro, uma pessoa pouco visível faz sinal ao narrador para que ele não entre, o que lhe 

faz suspeitar da ocorrência de algum incidente lá dentro, talvez envolvendo a polícia, 

com a qual X já havia tido problemas (BRETON, 1932/1973: 31).
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Nesse momento, a situação narrada no sonho passa a transcorrer na hora do jantar, em 

um lugar que seria a residência dos pais de Breton, mas que, no entanto, não seria 

equivalente ao apartamento em que seus pais efetivamente moram. Diante de uma mesa 

retangular grande e coberta por uma toalha branca, o narrador, portando um revólver, 

temia uma invasão da louca senhora. Seu pai faz observações incongruentes sobre a 

idosa e X, e então Breton indaga às outras pessoas presentes se seria possível comparar 

uma senhora de sessenta e cinco anos a uma mulher de vinte. Além disso, afirma que 

deveria ter informado seu pai a respeito do encontro e encerra a cena na casa dos pais 

envolvido com suas reflexões, pensando que X não retornará e que a idosa não poderá 

encontrá-la. Essas reflexões lhe provocam um misto de alívio e ressentimento, 

sinalizado no texto como “sentimento analisado muito rapidamente no sonho” 

(BRETON, 1932/1973: 32). 

No texto impresso, uma linha pontilhada separa a cena anterior da que está por ser 

narrada. O sonho passa a transcorrer em outro espaço: uma loja na qual um menino de 

doze anos mostra gravatas ao narrador, que pretendia comprar uma. Enquanto o jovem 

tentava lhe vender uma gravata verde escura, parecida com uma que ele já possuía, um 

vendedor mais velho lhe fala sobre a “gravata Nosferatu”, que havia sido muito bem 

vendida há dois anos, mas que, no momento, não havia mais nenhum exemplar no 

estoque. O narrador, contudo, encontra uma delas dentre as outras. De cor grená, a 

gravata apresenta, em suas pontas, na cor branca, uma imagem que é, ao mesmo tempo, 

o mapa da França e o rosto de Nosferatu, cuja maquiagem seria representada por um 

traçado que parecia simbolizar a fronteira leste ou os rios franceses. Ao voltar-se à 

direita, avista um integrante do Partido Comunista, semelhante a Cachin, que lhe conta 

sobre uma viagem que Breton realizaria até a Alemanha. Em seguida, Vaillant-

Couturier entra no recinto e, inicialmente, finge não vê-lo. Depois disso, o cumprimenta 

com um aperto de mãos e conta que viajará para Berlin com vistas a participar de uma 

conferência sobre o surrealismo. Nesse momento, o homem que parecia Cachin lhe diz 

que René Clair e B. também fariam a mesma viagem. Por fim, o narrador pensa utilizar 

como tema das conferências, caso fosse realizá-las, os elementos do livro que se propôs 

a “começar a escrever incessantemente”, incluindo uma nota de rodapé afirmando 

tratar-se do presente livro (BRETON, 1932/1973: 34).
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4.3.2. A ação dos mecanismos deformadores na tradução do resto diurno para o 

conteúdo manifesto do sonho

O sonho de 26 de agosto de 1931 possui grande importância na obra. Depois de narrá-lo 

em detalhes, Breton fornece uma “Nota Explicativa” de duas páginas e uma análise de 

dezessete. Na nota, revela que o ano de 1931 havia sido extremamente difícil em 

diversas áreas de sua vida. No plano afetivo, por exemplo, fora abandonado por X, o 

que o fez questionar a “concepção de amor único, recíproco, realizável contra tudo e 

contra todos” por ele cultivada desde sua juventude (BRETON, 1932/1973: 34). Além 

de seus questionamentos sentimentais, o movimento surrealista havia-se engajado à 

revolução socialista, mas Breton não era valorizado intelectualmente por seus pares 

como desejava e, consequentemente, a “ação puramente surrealista [...] perdeu suas 

melhores razões de ser” ao ter seu valor reduzido diante das aspirações práticas do 

marxismo-leninismo (BRETON, 1932/1973: 34; DUROZOI & LECHERBONNIER, 

1982: 257; FABRIS, 2010: 2). Além disso, ainda na nota, Breton fornece referências 

espaço-temporais, mencionando a estada em Île de Sein no verão e em Castellane em 

agosto de 1931, ocasião em que o sonho narrado lhe ocorrera (BRETON, 1932/1973: 

37).

Após a narração do sonho e sua nota explicativa, Breton analisa sistematicamente cada 

elemento que julga relevante no conteúdo onírico manifesto. A ação transcorre em 

quatro diferentes espaços no sonho narrado: uma rua próxima à estação Villiers (mas 

que se assemelhava à estação Rome), um outro trecho dessa rua (que parecia a Rue de 

Rome), a residência dos pais de Breton e uma loja. É possível ainda identificar quatro 

momentos específicos, quais sejam, a sequência que abrange o encontro com a senhora 

idosa e com X, o jantar na casa dos pais do narrador, a sequência da venda da gravata e 

o encontro com colegas do partido comunista. Ao longo de sua interpretação, o narrador 

busca encontrar equivalências entre passado e presente em todas as passagens do sonho. 

Para tanto, Breton busca relacionar cada um dos elementos presentes no sonho a 

pessoas e situações presentes em sua vida, como a relação estabelecida com X em sua 
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vida de vigília, a relação com Nadja, sua obra intelectual e sua infância (ANZIEU, 

1983: 184). 

A análise é segmentada em subitens com o nome do elemento ou do trecho analisado. 

Encontramos, já no primeiro elemento analisado, a ideia da presença de “restos diurnos” 

no sonho, uma vez que a senhora idosa representaria um retorno de Nadja – ou Léona 

Delcourt –, mulher com a qual Breton tivera um envolvimento e cuja história subsidiou 

a escrita de seu livro homônimo, publicado poucos anos antes, em 1928, como sublinha 

Annateresa Fabris (2010: 5). O autor embasa sua interpretação afirmando que, na 

véspera do sonho, havia conversado com Georges Sadoul, que estava em Castellane – e, 

curiosamente, também no sonho narrado –, sobre suas reflexões a respeito da impressão 

de não envelhecimento que as portadoras de demências precoces do Hôpital Saint-Anne

lhe causavam. Nesse sentido, sua inquietação com a presença de tal senhora no sonho 

seria uma forma de retorno de uma desconfiança perturbadora que fora recalcada a 

respeito de uma possível rejeição de Nadja à forma como fora retratada no livro a ela 

dedicado e seu medo de que, por conta disso, ela retornasse. Em seguida, aventa a 

possibilidade de tal inquietação no sonho uma defesa também contra um sentimento de 

culpa pelo delírio de Nadja e sua consequente internação, constantemente reforçado por 

X, que, durante as brigas, o acusava de também enlouquecê-la. Breton ainda destaca que 

a passagem em que alguém lhe diz para não entrar no apartamento onde a senhora se 

encontrava simbolizaria seu desejo de cortar qualquer tipo de contato com Nadja e 

também de evitar encontrar X. Vale destacar que, em sua análise, percebemos a atuação 

dos mecanismos censores da consciência quando, por exemplo, sua possível culpa é 

nomeada de forma eufêmica como “responsabilidade involuntária”, buscando eximi-lo 

da responsabilidade e, consequentemente, da sensação de desprazer por ela gerada 

(BRETON, 1932/1973: 37-38; DUROZOI & LECHERBONNIER, 1982: 257). 

Ainda destacando restos diurnos, o autor aponta que Georges Sadoul, que o 

acompanhava quando, no sonho, avistou a senhora em questão na rua, teria sua presença 

justificada por ter vivido um envolvimento emocional com uma jovem homônima de X, 

que, inclusive, era sua amiga de infância. Manon, por sua vez, seria uma prima de 

Breton que exercia sobre ele grande fascínio sexual, desejo este que fora confundido 

com amor quando o autor contava dezenove anos de idade. Nesse sentido, a elaboração 
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onírica objetivaria reproduzir uma ilusão de amor por outra mulher para que, dessa 

forma, a importância de X fosse reduzida, dirimindo também sua crença em um amor 

único – sobretudo em se tratando, especificamente, do amor por esse objeto (BRETON, 

1932/1973: 39). O autor aponta ainda situações do sonho que encontram equivalência 

com a vida de vigília, como o hábito que X cultivava de sempre tomar táxis, sua 

preocupação em entregar a ela o dinheiro necessário para as despesas com o imóvel –

que representaria sua desconfiança de que um dos motivos para o término do 

relacionamento estaria atrelado a suas dificuldades financeiras –, e sua desconfiança de 

que ele não mais retornaria, também em consonância com o que de fato ocorreu: um 

rompimento definitivo, diferentemente do acontecido em outras ocasiões, em que 

sempre houve uma reconciliação (BRETON, 1932/1973: 38-39).

Outra ocorrência de “resto diurno” da véspera do sonho seria a presença da grande mesa 

retangular coberta por uma toalha branca, que representaria o local em que o autor 

redigia “Os Vasos Comunicantes” no hotel em que estava hospedado, em Castellane. 

Breton atribui à mesa o papel de simbolizar seu interesse por uma jovem alemã que 

ocupava, dias antes, a mesa retangular na qual ele costumava sentar-se no hotel, e 

relacionava esse fato também ao ato falho por ele cometido: quebrar, sem querer, uma 

garrafa d’água, molhando o caderno no qual escrevia. Nesse sentido, tanto o ato falho 

ocorrido em estado de vigília quanto a presença da mesa no sonho representariam o 

desejo sexual recalcado pela jovem em questão, uma vez que o autor reconhece o 

simbolismo da mesa posta como representação da mulher (BRETON, 1932/1973: 40; 

FABRIS, 2010: 5). As reflexões incongruentes de seu pai no sonho também 

atualizariam sentimentos negativos e rancorosos nutridos por Breton contra ele após 

uma troca recente de correspondências em que o pai teria criticado X (BRETON, 

1932/1973: 41) e, além disso, o questionamento referente às idades de X e da senhora 

que representaria Nadja no sonho – respectivamente, sessenta e cinco e vinte anos –

estaria ligado a outro resto diurno: os valores financeiros que o autor e Sadoul haviam 

perdido no cassino da cidade na véspera do sonho (BRETON, 1932/1973: 41). 

No entanto, X não contaria apenas vinte anos de idade. O deslocamento de outro resto 

diurno completaria a lacuna aberta nessa cadeia associativa: esse número faria 

referência ao vigésimo aniversário de X, que havia marcado a memória dos presentes 
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porque ela teria recebido um bidê cheio de girassóis – ou “sóis” – como presente 

(MIGEOT, 1996: 66). Nesse sentido, são esses “sóis” que marcarão a transição entre o 

trecho do sonho que se passava durante o jantar no apartamento dos pais de Breton para 

a sequência da compra da gravata, permitindo a Breton estabelecer uma cadeia 

associativa um pouco mais extensa, que teria início na correlação entre os valores 

perdidos no cassino e as idades da senhora e de X e levaria à conclusão de que “a 

criança de doze anos” estaria ligada diretamente à imagem de uma placa contendo o 

endereço em que o autor se encontrava: “Pont de Soleils, 12km” (MIGEOT, 1996: 66). 

Muitos dos restos diurnos identificados por Breton nesse sonho de 26 de agosto estão 

diretamente ligados ao local em que ele se encontrava na data. Nesse caso específico, o 

autor aponta a quebra de mais uma categorização lógica pela elaboração onírica: a 

diferenciação entre as categorias de espaço e tempo, aqui condensadas pela 

transformação do número referente a sua localização na idade do vendedor de gravatas. 

Na narrativa do sonho, Breton fez uma observação interessante: ao afirmar que o jovem 

vendedor contaria doze anos, ele registra, entre parênteses, que esse número não era 

precisado no sonho, mas, em sua análise, essa suspeita é tomada como fato. Desse 

modo, é possível perceber, conforme aponta Migeot (1996: 67) que as duas cenas se 

comunicam e que há uma circulação contínua “e sem oposição, do tipo: restos diurnos, 

sonho, restos oníricos”. De modo análogo, em uma tradução linguística, o tradutor pode 

valer-se de mecanismos como a perífrase para comunicar, no texto de chegada, um ou 

mais significados que porventura tenham ficado obnubilados ou interditos no texto de 

partida, inserindo, dessa forma, cadeias de significantes que não encontrariam plena 

correspondência no original, no qual se encontrariam de forma fragmentada, residual. 

Caberia ao tradutor, portanto, buscar recuperar essa “perda” caracterizada pela presença 

desse resto no original – aqui tomado no sentido de ruína – para restaurá-la no texto de 

chegada. 

O autor explica que, no momento em que ele tomava nota do sonho, sua impressão era a 

de que a linha pontilhada que precede a narração do trecho transcorrido na loja onde ele 

escolheria gravatas representaria uma lacuna, mas, de fato, seria uma incisão que marca 

o fim do sonho introdutório. Apesar de a composição do texto demarcar uma divisão 

entre sonho introdutório e sonho principal, a associação sequencial estabelecida entre os 

elementos do sonho que encerram a passagem da perda financeira no cassino e os 
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elementos que iniciam o trecho que se passa na loja busca manter a continuidade da 

cadeia associativa que vinha se formando. Breton expõe os motivos que regem sua 

opção pela divisão freudiana em sonho introdutório e sonho principal: segundo Freud, 

enquanto o sonho introdutório apresentaria os dados do problema a ser resolvido, o

sonho principal se concentraria na principal preocupação do sonhador. Nesse segundo 

momento, “tudo se passa como se esse último [o sonhador] entendesse resolver um 

problema afetivo particularmente complexo” (BRETON, 1932/1973: 45).

No caso do sonho de 26 de agosto de 1931, o autor explicita os dados apresentados pelo 

sonho introdutório logo após abordar a questão do jovem vendedor que contaria doze 

anos de idade. Nesse momento, afirma associar o sonho a uma oportunidade de 

elucidação da crise real em que ele se encontraria há meses, questionando-se sobre sua 

concepção de amor restrita a uma só pessoa. No que diz respeito ao fim do 

relacionamento com X, que, segundo Fabris (2010: 5), seria Suzanne Muzard, o sonho 

deixaria entrever um misto de sentimentos que envolveria certo alívio, ressentimento 

por ter perdido a mulher amada, dúvidas a respeito de sobre quem recairia a culpa pelo 

término, e culpa por haver acreditado por tanto tempo em um amor único (BRETON, 

1932/1973: 46)152. A articulação entre sonho introdutório e sonho principal permitiria 

explicar a dinâmica do sonho em analogia com a estruturação de uma frase contendo 

uma proposição principal e uma proposição a ela subordinada, revelando um 

ordenamento interno estruturado conforme o princípio da causalidade e, mais que isso, 

revelando que a elaboração onírica faz uso coerente de seus elementos, oferecendo uma 

espécie de solução que demonstra conhecimento profundo dos problemas focalizados, 

de seus detalhes mais obscuros e, dessa forma, pode influenciar o julgamento do 

sonhador a respeito das condutas a adotar no decurso de sua vida (BRETON, 

1932/1973: 45). Em outras palavras, o sonho assumiria o principal problema que aflige 

                                                            
152 No texto: "No ponto em que cheguei dessa análise, é claro que o sonho em questão tende a me livrar 
de uma inquietação real, muito viva, que repousa sobre a dificuldade moral na qual me encontrei durante 
meses em surpreender como, dessa concepção de amor limitado a um só ser, concepção a que me reportei 
na nota explicativa e que não saberia humanamente sobreviver a meu amor por esse ser, eu posso passar a 
uma concepção diferente sem perder todo valor a meus próprios olhos”. No original: “Au point où j'en 
suis arrivé de cette analyse, il est clair que le rêve en cause tend à me débarrasser d'une inquiétude réelle, 
très vive, qui repose sur la difficulté morale où je me suis trouvé durant des mois de surprendre comment, 
de cette conception de l'amour limité à un seul être, conception dont j'ai fait état dans la note explicative 
et qui ne saurait humainement survivre à mon amour pour cet être, je puis passer à une conception 
différente sans perdre toute valeur à mes propres yeux”. Cf. A. BRETON. Les Vases Communicants, p. 
46.
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o indivíduo e, durante a elaboração onírica, definiria uma resolução para ele a partir dos 

mecanismos que lhes são atinentes. 

Nesse sentido, o autor denuncia a existência de uma dinâmica reflexiva operada no 

interior do sonho com vistas a influenciar o julgamento do sonhador a respeito do 

dilema vivido em estado de vigília ao proferir sentenças como, por exemplo, “o sonho 

aqui faz justiça” (BRETON, 1932/1973: 46)153. De modo análogo, o sofrimento do 

tradutor o confrontaria, em situações de impasse entre a pulsão de traduzir e a sensação 

de interdição sinalizada pela presença de “restos” que beiram o intraduzível, com uma 

tensão entre o desejo obsessivo de trespassar a barreira que lhe é imposta e o sentimento 

de perda e impotência que o constrangeriam a optar por uma adaptação livre – ou, em 

outras palavras, trata-se da tensão reflexiva que se opera no tradicional embate entre a 

liberdade e a fidelidade à letra. No entanto, como considerar que a elaboração onírica 

seja dotada de uma capacidade de julgamento uma vez que, páginas mais adiante, o 

próprio Breton (1932/1973: 60) afirma que “o sonho não dispõe de nenhum meio para 

exprimir alternativa nem contradição”? O autor ainda reforça seu argumento citando 

Freud, segundo o qual todo pensamento seria ligado a seu contrário mesmo no 

inconsciente. Seguindo essa linha de raciocínio, segundo Migeot (1996: 77), o sonho 

seria incapaz de julgar ou escolher, admitindo apenas “justapor, soberanamente 

indiferente ao princípio de não contradição, os movimentos descuidados de suas 

próprias ligações ou incompatibilidades”. 

Contudo, Breton, já bastante influenciado pelas teorias marxistas nesse momento, 

propõe o ponto de vista dialético como forma de superar a lógica formal, que seria 

restritiva e aprisionante, assumindo, dessa forma, uma postura conflitante em relação à 

duplicidade e à cisão que permeiam a arte das vanguardas – inclusive a surrealista. 

                                                            
153 No texto: “Tudo se passa como se esse último [o sonhador] entendesse resolver um problema afetivo 
particularmente complexo, que, por causa de seu caráter bastante comovente, desafia os elementos de 
apreciação consciente que determinam, em parte, a condução da vida. Isso significa que se a solução 
descoberta e admitida pelo sonhador, seja ela conhecida ou não por ele ao despertar, é suscetível de 
influenciar profundamente suas disposições, de forçar nele um julgamento por meio do acréscimo de 
peças secretas ao processo”. No original: “Tout se passe comme si ce dernier entendait résoudre de la 
sorte un problème affectif particulièrement complexe qui, en raison même de son caractère trop 
émouvant, défie les éléments d’appréciation consciente qui déterminent, pour une part, la conduite de la 
vie. C’est dire si la solution ainsi découverte et admise par le rêveur, qu’elle soit ou non connue de lui au 
réveil, est de nature à influencer profondément ses dispositions, à forcer chez lui, par le versement au 
dossier de pièces secrètes, le jugement”. Cf. A. BRETON. Les Vases Communicants, p. 46.
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Nesse sentido, a proposição da dialética como chave de acesso a um plano em que, 

segundo Engels, “as noções de causa e efeito se concentram e se entrelaçam na de 

interdependência universal no seio da qual a causa e o efeito não param de trocar de 

lugar” (ENGELS apud BRETON, 1932/1973: 60), sublinharia uma problematização, 

ainda que talvez não intencional, da eficácia da proposição de noções como cisão, 

ambiguidade e duplicidade como forma de crítica e transformação da realidade exterior. 

Ao rejeitar as oposições dualistas e propor a dialética como forma de acessar um estado 

em que “a causa e o efeito não param de trocar de lugar”, segundo Eliane Robert 

Moraes (2012: 77), Breton “buscava substituir a contradição abstrata, que fixa o estatuto 

do objeto a partir de uma consciência exterior a ele, por um enunciado absoluto do 

sentido que contém, no seu interior mesmo, a própria contradição”. Nesse sentido, ao 

conduzir os valores contrários a uma síntese pela dialética, os significantes deixariam de 

ser considerados detentores de um sentido único, absoluto e imutável como sugere a 

lógica que governa a consciência para serem tomados como elementos em constante 

transformação, passíveis de carregarem infinitos sentidos.

Retomando o sonho de 26 de agosto de 1931, Breton inicia a análise do que seria o 

sonho principal abordando o episódio da escolha das gravatas, a respeito do qual buscou 

justificar a sensação de sufocamento que lhe ocorria no momento por meio de sua 

associação a um resto diurno: uma dor de garganta que lhe havia acometido na noite em 

que o sonho lhe ocorrera. Após assumir não apreciar tal ornamento, chegando mesmo a 

considerá-lo “incompreensível”, destaca que, segundo Freud, a gravata simbolizaria a 

figura do pênis, comprovando sua afirmação por meio da citação de um trecho de “A 

Interpretação dos Sonhos”, devidamente referenciado154 (BRETON, 1932/1973: 47). 

Nesse trecho da análise, o autor afirma que a preocupação central do sonho seria a ideia

de “free play”, ou seja, a questão da liberdade de escolha, que estaria diretamente 

vinculada a seus questionamentos a respeito do amor como experiência única, possível 

apenas com uma única pessoa, convicção esta que teria sido confrontada pela opção de 

                                                            
154 O trecho citado por Breton é o seguinte: “non seulement parce qu’elle pend et parce qu’elle est 
particulière à l’homme, mais parce qu’on peut choisir à son gré, choix que la nature interdit 
malheureusement à l’homme”. Cf. A. BRETON, Les Vases Communicants, p. 47. O trecho completo na 
tradução brasileira da Editora Imago é o seguinte: "Nos sonhos produzidos por homens, a gravata aparece 
amiúde como símbolo do pênis. Sem dúvida, isso ocorre não apenas porque as gravatas são objetos 
longos, pendentes e peculiares aos homens, mas também porque podem ser escolhidas de acordo com o 
gosto — uma liberdade que, no caso do objeto simbolizado, é proibida pela Natureza”. Cf. FREUD, A 
Interpretação dos Sonhos, p. 350.
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X pelo rompimento. A perda de X vai macular o idealismo de Breton no campo afetivo, 

subsidiando as reflexões sobre a substituição do amor ao “ser imediato” pelo amor ao 

“ser indeterminado”, aprofundadas na segunda parte da obra (CRASTRE, 1971: 74).

Ao analisar a figura de Nosferatu, personagem do filme de Friedrich Wilhelm Murnau, 

Breton atribui sua presença no sonho ao senhor que afirma ter visto na sala de jantar do 

hotel na noite do dia 25 de agosto. Para tanto, estabelece a seguinte cadeia associativa: 

por sua aparência, o senhor tinha, em parte, uma imagem que lhe lembrava um 

professor reacionário de filosofia e, por outro lado, o associava a M. F., diretor de 

laboratório do Institut Pasteur. O autor associa M. F. a uma frase que havia lido no 

próprio dia 25 de agosto sobre girafas e, a partir dessa associação, conecta a orelha 

peluda da girafa e também a lembrança de um morcego que rondava o hotel naquela 

noite à imagem de Nosferatu. A paisagem do entardecer nos Alpes lhe evocava as 

paisagens retratadas por Murnau e, por conta disso, ele havia relembrado, dias antes, 

uma frase do filme: “Quando estava do outro lado da ponte, os fantasmas vieram a seu 

encontro”155. Breton destaca que tanto a imagem do pescoço da girafa quanto a da ponte 

são carregadas de simbolismo sexual. O pescoço da girafa funcionaria como um “meio 

de transição para permitir a identificação simbólica” para permitir sua analogia com a 

gravata na simbolização do pênis (BRETON, 1932/1973: 50).

O simbolismo sexual da ponte vai ser explicado durante a interpretação da descrição da 

gravata, quando o autor afirma ter visto novamente a jovem alemã que teria se sentado à 

mesa retangular do hotel no dia 24 de agosto. Breton vê a jovem sair de seu campo de 

visão ao contornar a pequena ponte de Demandolx e conclui que, mais uma vez, o 

sonho “realiza simultaneamente dois tipos de desejo aqui, sendo o primeiro o de falar 

livremente com essa mulher, e o segundo o de suprimir toda causa de incompreensão 

[...] entre a França, onde eu vivo, e o maravilhoso país [...] que, em um século, viu 

nascer Kant, Hegel, Feuerbach e Marx” (BRETON, 1932/1973: 53)156. Nesse sentido, a 

ponte se prestaria ao papel de conexão sexual e intelectual, duas das áreas da vida de 

                                                            
155 No original: "Quand il fut de l’autre côté du pont, les fantômes vinrent à sa rencontre". Cf. A. 
BRETON, Les Vases Communicants, p. 50.
156 No original: “Le rêve, encore une fois, réalise simultanément ici deux sortes de désirs, le premier 
étant celui de supprimer toute cause d’incompréhension [...] entre la France où je vis et le merveilleux 
pays [...] qui a vu naître en un siècle Kant, Hegel, Feuerbach et Marx”. Cf. A. BRETON, Les Vases 
Communicants, p. 53.
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Breton que, segundo suas próprias palavras em “Os Vasos Comunicantes”, se 

encontravam abaladas no ano de 1931. 

A substituição dos rios pela fronteira leste do mapa da França na imagem da gravata 

Nosferatu seria mais um indício da “vontade insistente do sonho” de persuadi-lo a 

“atravessar a ponte”, ou seja, a libertar-se de escrúpulos morais e afetivos que o 

impediam de perceber que “ninguém é insubstituível pela simples razão de que essa 

ideia é contrária à vida” (BRETON, 1932/1973: 53)157. Por fim, o autor analisa a 

passagem que faz referência a uma viagem à Alemanha, que estaria vinculada tanto ao 

desejo de “atravessar a ponte” que o separava da jovem alemã quanto de realizar suas 

ambições intelectuais “no plano objetivo”, pondo em relevo as questões ideológicas – e 

conflitantes – entre o surrealismo e o marxismo praticado pelo Partido Comunista 

Francês e também as delicadas questões que margeiam o relacionamento de Breton com 

os integrantes do partido. Segundo Migeot (1996: 71), ao afirmar, na análise do sonho, 

que o tema da conferência o convidaria a realizar com urgência um trabalho que já 

poderia ter sido feito, o autor aponta que, assim como suas preocupações literárias na 

escrita de “Os Vasos Comunicantes” envolvem uma reflexão sobre os sonhos, estes 

também retomam tais preocupações e as elaboram de forma a estimular sua realização.

Segundo Migeot (1996: 71), a análise empreendida por Breton concentrou-se, de fato, 

em um pequeno número de elementos, a partir dos quais foram elaboradas associações. 

Sua análise teria consistido, basicamente, de situar novamente na vida de vigília os 

restos diurnos que subsidiaram a elaboração onírica. O crítico identifica três grupos de 

elementos dentre os analisados por Breton. O primeiro englobaria um conjunto de 

elementos que seriam, nitidamente, restos diurnos, capazes de representar, “sem 

transformação notável”, eventos completos vividos pelo autor – por exemplo, os hábitos 

de X e a situação financeira do autor. Nesse sentido, não demandariam interpretação, 

sendo imediatamente identificados à passagem correspondente nos dias que 

antecederam o sonho. Um segundo grupo remeteria diretamente aos problemas da vida 

de vigília do autor, mas seria composto de elementos que sofreram deslocamento, 

demandando, por conta disso, uma interpretação que permita identificá-los e estabelecer 
                                                            
157 A imagem do rosto de Nosferatu nas pontas da gravata é ligada à tela “O Grande Masturbador”, de 
Salvador Dalí, já abordada anteriormente e que será retomada mais adiante, em seção específica sobre as 
imagens encartadas no livro.
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suas relações com os fatos transcorridos. Como exemplos, a senhora que simbolizaria 

Nadja e a toalha branca do hotel que simbolizaria a toalha da casa dos pais de Breton. 

Por fim, o terceiro grupo seria composto por elementos que remeteriam a restos diurnos 

que, aparentemente, não teriam ligação com a problemática central que o sonho buscaria 

resolver. Tais elementos teriam exigido da análise de Breton uma interpretação 

simbólica para poderem ter sua presença justificada no sonho. Nesse sentido, quando a

traduzibilidade entre restos diurnos e elementos oníricos parece perder a equivalência, 

gerando um “resto” que flerta com o intraduzível, o simbólico surge como chave para a 

atribuição de sentido aos significantes que pareciam deslocados da cadeia associativa. 

De forma análoga, a decifração desse “resto”, ou seja, o preenchimento da lacuna por 

ele deixada na rede de associações da trama textual é, a um só tempo, o ponto de fuga e 

a força motriz da tarefa do tradutor, que se estrutura a partir desse “resto” que, ao 

mesmo tempo, uma sobra e uma falta. 

O simbólico ligaria os elementos aparentemente descontextualizados ao tema central do 

sonho e também funcionaria como “motor do pensamento do sonho”, pois a solução 

para o problema abordado somente poderia ser acessada via simbólico (MIGEOT, 1996: 

74). No caso do sonho de 26 de agosto de 1931, por exemplo, as máquinas do Éden 

Casino representariam o feminino por sua fenda e, mais especificamente, X e Nadja 

pelos valores financeiros perdidos – vinte e sessenta e cinco –, convertidos em suas 

idades na análise, denunciando a fixação de Breton pelo passado. É pela presença da 

inscrição “free play” que o “pensamento do sonho” vai atuar, apontando ao sonhador 

que já é hora de ultrapassar tal história e seguir em frente. Do mesmo modo, a toalha 

branca vai simbolizar essa ultrapassagem por evocar um novo objeto de desejo – qual 

seja, a jovem alemã –, assim como a imagem da ponte, que também simboliza um 

convite a uma ultrapassagem, e a gravata, que seria um elo de ligação entre a imagem de 

Nosferatu e o mapa da França, trazendo em suas tramas a imagem de rios, evocando 

movimento, ou da fronteira leste da França, simbolizando, novamente, uma 

ultrapassagem (MIGEOT, 1996: 74).

Apesar de afirmar que o sonho está diretamente ligado aos conteúdos vivenciados em 

estado de vigília, Breton reconhece que ele goza de certa autonomia no uso dos meios 

dos quais dispõe para apresentar – e resolver – os problemas fundamentais do indivíduo. 
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Sua limitação seria não permitir a reconstituição da “cena infantil” que subsidiaria o 

recalcamento das cenas mais recentes (MIGEOT, 1996: 74). Ainda segundo Migeot 

(1996: 74), ao conduzir sua análise sobre os restos diurnos focalizando um problema de 

ordem consciente, todas as interpretações fluem sem rupturas ou contradições, 

confluindo em direção à resolução do problema que seria o tema central do sonho. 

Nesse sentido, não seriam surpreendentes conclusões como a relação entre a função 

onírica e os restos diurnos mais ou menos recentes (BRETON, 1932/1973: 58) ou, 

segundo Durozoi e Lecherbonnier (1982: 259), a negação de que a causalidade entre os 

diferentes momentos do sonho seria estabelecida a posteriori. Nesse sentido, para o 

surrealista, causalidade, espaço e tempo atuariam no sonho obedecendo às leis da 

dialética materialista. Isso se daria porque, como destacam Migeot, Durozoi e 

Lecherbonnier, a análise sistemática do sonho teria se prestado a comprovar para Breton 

suas próprias teorias.

Ao longo da análise do sonho, o autor apresenta indicações temporais, como “a 

segunda-feira, 24 de agosto” e “dia 25 à noite” (BRETON, 1932/1973: 40-42.48). Os 

fatos relatados sempre evocam duas dimensões temporais: um passado longínquo e um 

passado recente – mais especificamente, dois dias antes do sonho: 24 e 25 de agosto. 

Vale destacar que os eventos antigos não são datados. No que concerne às categorias de 

espaço e tempo, Breton considera que a condensação por elas sofrida no sonho é uma 

forma de dar vazão à necessidade de “magnificar e dramatizar, ou seja, de apresentar 

sob uma forma teatral das mais interessantes, das mais impressionantes, o que foi, na 

realidade, concebido e desenvolvido bem lentamente” (BRETON, 1932/1973: 61). Em 

outras palavras, pelo desejo do sonhador, a deformação promovida pela condensação 

reuniria os elementos e os atores envolvidos no problema central tratado pelo sonho em 

um mesmo “plateau”, em um mesmo espaço-tempo, para acelerar sua resolução, 

“eliminando tempos mortos” (MIGEOT, 1996: 78). 

Por rejeitar a separação entre sonho e estado de vigília, Breton propõe uma concepção 

própria de temporalidade, segundo a qual não haveria oposição entre percepção de 

espaço e de tempo. Nesse sentido, o tempo e espaço deveriam ser considerados 

paralelamente, e não em oposição um ao outro. Em outras palavras, corroborando o que 

já havia sido sinalizado, Breton propõe que essas duas categorias somente deveriam ser 
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consideradas dialeticamente, como duas faces da mesma realidade, assim como o 

mundo do sonho e a realidade exterior (BRETON, 1932/1973: 61)158. Para o autor, o 

espírito humano alcançaria a libertação pelo sonho porque ali resgataria seus poderes 

originários (ALEXANDRIAN, 1974: 8) e, por conta disso, afirmaria a necessidade de 

rompimento com “representações afetivas de caráter paralisante” sugerindo a adesão ao 

“salto vital” que o sonho proporcionaria: libertar-se do tempo cotidiano, recusar se 

encerrar em seus limites, eliminar “a parte conscientemente menos assimilável do 

passado” (BRETON, 1932/1973: 59). 

4.4. Do sonho ao estado de vigília – o acaso objetivo como tradução do desejo 

subjetivo na experiência cotidiana

Um dos principais temas da segunda parte de “Os Vasos Comunicantes” é deflagrado 

logo em sua epígrafe, uma citação de “Aurélia”, de Nerval: “Uma dama a quem tinha 

amado por muito tempo e que chamava pelo nome de Aurélia estava perdida para mim” 

(NERVAL apud BRETON, 1932/1973: 77)159. Nesse sentido, tendo o amor 

malsucedido e a possibilidade de vivência do sonho também em estado de vigília como 

fios condutores – paralelos e também entrecruzados –, Breton protagoniza, nesse 

                                                            
158 No texto: “Tempo e espaço não devem ser considerados aqui e ali, mas igualmente aqui e ali, senão 
em seu aspecto dialético, que limita toda possibilidade de mensuração absoluta e viva na métrica e no 
relógio, sendo isso dito em perfeito acordo com o pensamento de Feuerbach: “No espaço, a parte é menor 
que o todo; no tempo, ao contrário, ela é maior, ao menos subjetivamente, porque a parte no tempo é 
apenas real, enquanto o todo não passa de um objeto de pensamento e que um segundo na realidade nos 
parece durar mais longamente que um ano inteiro na imaginação”. O tempo e o espaço do sonho são, 
então, o tempo e o espaço reais: “A cronologia é obrigatória? Não!” (Lenin)”. No original: "Le temps et 
l’espace ne sont à considérer ici et là, mais pareillement ici et là, que sous leur aspect dialectique, qui 
limite toute possibilité de mensuration absolue et vivante au mètre et à l’horloge, cela soit dit en parfait 
accord avec la pensée de Feuerbach: "Dans l’espace, la partie est plus petite que tout ; dans le temps, au 
contraire, elle est plus grande, du moins subjectivement, parce que la partie dans le temps est seule réelle, 
tandis que tout n’est qu’un objet de la pensée et qu’une seconde dans la réalité nous paraît durer plus 
longtemps qu’une année entière dans l’imagination". Le temps et l’espace du rêve sont donc bien le temps 
et l’espace réels: "La chronologie est-elle obligatoire? Non! (Lénine)". Cf. A. BRETON. Les Vases 
Communicants, p. 61-62.
159 No original: "Une dame que j'avais aimée longtemps et que j'appellerai du nom d'Aurelia était perdue 
pour moi". Cf. A. BRETON. Les Vases Communicants, p. 77. A angústia do personagem-narrador de 
Aurélia, a escrita de um livro caracterizado pela grande efusão do sonho na vida de vigília, a errância 
pelas ruas da cidade e o desejo de amar são temas que despertaram alguma identificação em Breton, que 
tinha o estudo do sonho como norte para “Os Vasos Comunicantes” e, assim como o narrador de Aurélia, 
atravessava uma delicada situação afetiva em 1931.
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segundo capítulo, uma narrativa que oscila entre a narração impessoal dos eventos e o 

fornecimento de impressões subjetivas no período de transição de um amor perdido para 

um possível novo amor, apontando, por meio de situações de acaso objetivo, que o 

desejo que tece os caminhos faz com que tudo se organize para esse fim. Ao contrário 

do primeiro capítulo, que partia da análise de elementos oníricos em busca de seus 

equivalentes na vida de vigília, neste capítulo, sua interpretação parte dos 

acontecimentos no plano objetivo para buscar, em analogias com o sonho de 5 de abril 

de 1931, narrado ao fim do primeiro capítulo, seus substratos subjetivos. 

Segundo Olivieri (1984: 61), essa fase seria considerada pelo autor como um estágio 

intermediário entre sonho e vigília, uma espécie de “sonho acordado” – “rêve éveillé” –, 

do qual “o conteúdo manifesto era, à primeira vista, pouco mais explícito que o de um 

sonho adormecido” (BRETON, 1932/1973: 128). Nesse sentido, seria possível 

considerar, a partir dos pontos comuns entre esses dois estados, a existência de uma 

interpenetração que lhes conferiria uma unidade. Em outras palavras, a projeção do 

desejo inconsciente em um objeto seria o elo de ligação entre o indivíduo e o universo 

(BRETON, 1932/1973: 110; OLIVIERI, 1984: 62). Nesse segundo capítulo, também 

narrado em primeira pessoa, Breton prega a unidade entre o sonho e o estado de vigília 

em um plano em que o desejo possa ser realizado livremente, dando origem a situações 

de acaso objetivo. Nesse sentido, tomando como ponto de partida o sonho que lhe 

ocorrera no dia 5 de abril de 1931 – também nomeado pelo autor como “o sonho do 

haxixe” –, apresentado ao final do primeiro capítulo da obra, narra as experiências 

vividas no estado de vigília no período entre 5 e 24 de abril de 1931, mas com um 

diferencial em relação ao que fora proposto em relação ao sonho de 26 de agosto: em 

vez de buscar identificar no sonho os restos diurnos dos dias precedentes, o autor vai se 

esforçar pra vivenciar, em seu cotidiano, as experiências que lhe ocorreram no sonho 

nos dias a ele subsequentes. Dessa forma, em sua opinião, o subjetivo triunfaria sobre a 

realidade exterior, na qual tempo e espaço pareceriam exercer forças contrárias à 

realização do desejo.

Os eventos cotidianos são narrados sequencialmente, como se fossem etapas de um 

mesmo sonho, realçando a ação do desejo como fio invisível que alinhava os eventos 
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que transcorreram no cotidiano do indivíduo (BRETON, 1932/1973: 129-130)160, no

qual sobejam ocorrências de acaso objetivo, repetição de acontecimentos, substituição 

de personagens, sequências não lineares cronologicamente, e fatos e circunstâncias 

cujas causas e consequências se confundem, ou ainda fatos que não podem ser 

explicados pela razão de forma satisfatória e com comentários precisos. Por exemplo:

[...] um homem elegante, de seus 50 anos, aparentando, por seu aspecto físico, 
ser um professor, o qual pensei, inicialmente, ter ouvido falar sozinho, se 
aproxima de mim, me pergunta se posso emprestar-lhe um franco. [...] Ele deu 
um passo para trás, como se fosse para me ver, e bruscamente: “Senhor, não sei 
quem você é, mas desejo que você faça o que pode fazer: algo grandioso”. Ele 
se afastou. Eu não sou louco e estou contando essa história como ela aconteceu 
comigo (BRETON, 1932/1973: 106-107)161.

Nessa passagem, o narrador parece buscar atestar a veracidade do evento narrado por 

seu testemunho, não por argumentos lógicos, julgamentos ou complicações retóricas. 

Para reforçar sua palavra, busca a credibilidade do leitor associando os casos de acaso 

objetivo a argumentos discursivos conformes ao ordenamento lógico, como, por 

exemplo, “eu não sou louco”. Para Breton, uma das funções do espírito é jogar com as 

palavras e as coisas. Para ele, o encontro de palavras apontaria a presença de 

coincidências que manifestam o maravilhoso. Nesse sentido, o autor apresentaria 

situações de acaso objetivo também em analogias e aproximações no plano da 

linguagem, como, por exemplo, na passagem em que inclui o nome Samson na 

narrativa: 

Esse nome, Samson, que não ouvia falar há anos, caindo esta manhã sob meus 
olhos, não poderia fazer menos que me recordar a jovem dos olhos d’água, dos 
olhos, eu disse, de Dalila, com quem eu tinha, exatamente, um encontro nesse 
mesmo dia, ao meio-dia, para almoçar? Mesmo que isso possa, para alguns, 

                                                            
160 Nas palavras do autor: “Temos então uma narrativa que é breve! Assim que um personagem é dado, 
logo o abandonamos por um outro – e, quem sabe, mesmo por um outro? Para que, desde já, tamanha 
exposição? Mas o autor, que parecia ter o intento de nos entregar qualquer coisa de sua vida, fala como 
em um sonho! – como em um sonho”. No original: “Que voilà donc um récit qui tourne court! Un 
personnage n’este plus tôt donné qu’on l’abandonne pour un autre – et, qui sait même, pour un autre? A 
quoi bon, dès lors, ces frais d’exposition? Mais l’auteur, qui paraissait avoir entrepris de nous livrer 
quelque chose de sa vie, parle comme dans un rêve! – Comme dans un rêve". Cf. A. BRETON. Les Vases 
Communicants, p. 90.
161 No original: “un homme élégant, d’une cinquantaine d’années, offrant l’aspect physique d’un 
professeur, et que je crus d’abord entendre parler seul, s’approche de moi, me demandant de lui prêter un 
franc. [...] Il fit un pas mon arrière, comme pour me voir, et brusquement: "Monsieur, je ne sais qui vous 
êtes, mais je vous souhaite de faire ce que vous devez faire et ce que vous pouvez faire: quelque chose de 
grand". Il s’éloigna. Je ne suis pas fou et je conte cette histoire comme elle m’est arrivé”. Cf. A. 
BRETON. Les Vases Communicants, p. 106-107.
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reforçar o delírio da interpretação, não vejo inconveniente em ter insistido –
como fiz – sobre as razões para a minha falta de equilíbrio de então (BRETON, 
1932/1973: 110)162.

Samson, nesse caso, seria uma forma de inclusão metonímica de J. P. Samson como 

personagem, um amigo antigo, que havia escrito um artigo sobre o “Segundo Manifesto 

do Surrealismo”. As indicações temporais e espaciais demarcam bem a organização do 

texto como etapas de um sonho e também sinalizam o desejo de fornecer provas que 

atestem a veracidade do relatado ao leitor163. A datação e a especificação dos lugares 

não se prestariam a um desejo de comprovação cronológica dos eventos, mas, em 

consonância com a teoria a respeito da temporalidade desenvolvida pelo autor no 

primeiro capítulo do livro, salientariam a duração subjetiva de momentos importantes 

ou especiais. Nessa obra, o princípio de causalidade não seria regido pelas leis 

temporais e espaciais tais quais conhecemos no ordenamento lógico vigente, mas pela 

intervenção do subjetivo (CRASTRE, 1971: 77). Como o desejo não distinguiria 

espaço-tempo do sonho de espaço-tempo da realidade exterior, a unidade de tempo que 

marcaria a cadência da narrativa nesse segundo capítulo seria o instante e o que ele 

traria de único, de mágico, de irrepetível, como, por exemplo, deparar-se com um olhar 

“desses que não se revê jamais” (BRETON, 1932/1973: 80)164. 

Uma vez que o cotidiano seria aberto às mais diversas potencialidades, como encontros 

inesperados e situações imprevistas – ou seja, situações de acaso objetivo –, caberia ao 

desejo o papel de grande vetor da condensação entre espaço e tempo. Nesse sentido, a 

                                                            
162 No original: “Ce nom, Samson, que je n’avais plus entendu prononcer depuis des années, en tombant 
ce matin-là sous mes yeux pouvait-il faire moins que me rappeler l’enfant aux yeux d’eau, aux yeux, ai-je 
dit, de Dalila avec qui j’avais précisément rendez-vous ce même jour à midi, pour déjeuner? Que cela 
puisse, pour certains, friser le délire d’interpretation, je n’y vois pas d’inconvénient, ayant insisté comme 
je l’ai fait sur les raisons de mon peu d’équilibre d’alors”. Cf. A. BRETON. Les Vases Communicants, 
p.110.
163 Vejamos alguns exemplos de passagens em que o narrador fornece marcações espaço-temporais: “5 
de abril de 1931, por volta de meio-dia, em um café da Place Blanche [...].”; “12 de abril, por volta de seis 
horas da tarde, eu caminhava com meu cachorro Melmoth pelo boulevares exteriores [...].”; “O jornal de 
21 de abril publicava [...].”; “No primeiro correio desse mesmo dia me chegava uma carta [...].”; “Onze e 
quarenta: eu sabia que ela ia chegar muito mais cedo. Não me restava mais que esperar uma meia hora no 
Café Batifol, na Rue Faubourg Saint-Martin, número sete”. No original: “Le 5 avril 1931, vers midi, dans 
um café de la place Blanche [...]”; “Le 12 avril, vers six heures du soir, je me promenais avec mon chien 
Melmoth sur les boulevards extérieurs [...]”; “Le journal du 21 avril publiat [...]”; “Au premier courrier de 
ce même jour m’arrivait une lettre [...] ”; “Midi moins vingt : je savais que l’allais arriver beaucoup trop 
tôt. Il ne me restait plus qu’à patienter une demi-heure au Café Batifol, 7 rue du Faubourg Saint-Martin”. 
Cf. A. BRETON. Les Vases Communicants, p. 90.108.109.113.
164 No original: “Ses yeux [...], comment me faire comprendre, étaient de ceux qu’on ne revoit jamais". 
Cf. A. BRETON. Les Vases Communicants, p. 80.
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valorização do momento e a descontinuidade da temporalidade cronológica podem ser 

exemplificadas pela indicação de tempo em uma passagem que faz referência a dois 

episódios, nos dias 5 e 12 de abril, em que Breton narra ter se encantado pelos olhos de 

uma mulher em cada uma dessas ocasiões (BRETON, 1932/1973: 100). As situações de 

encontro com tais olhares narradas apontam como, de certa forma, o surrealismo, na 

pessoa de André Breton, propõe o estabelecimento de uma nova forma de vivenciar a 

temporalidade, apresentando como possibilidade um novo calendário segmentado pelos 

espaços de tempo em que o instante protagonizado pela irrupção da subjetividade rompe 

momentaneamente com o tédio cotidiano. Na subjetividade, as noções de tempo e 

espaço se relacionariam a um princípio de causalidade que fugiria ao domínio da razão. 

Breton cita Engels, segundo o qual “a causalidade não pode ser considerada senão em 

ligação com a categoria do acaso objetivo, forma de manifestação da necessidade” 

(ENGELS apud BRETON, 1932/1973: 110)165.  

Os episódios são narrados, em geral, no passado simples – ou “passé simple” –, que, na 

língua francesa, é o tempo da narrativa histórica. Mesmo incorporando ao relato os 

pensamentos que lhe ocorrem no momento da escrita, o autor atua, de certa forma, 

como um historiador de sua própria vida, narrando os fatos de modo objetivo com vistas 

a conferir-lhes a autenticidade necessária à comprovação de suas teorias. Nas últimas

passagens do livro, o autor emprega o tempo futuro, inscrevendo, nas tramas do texto, 

sua esperança em um tempo que rompa de vez com a oposição entre sonho e vida real. 

A imagem do “poète à venir” representaria a ambição poética surrealista de síntese, no 

futuro e por intermédio da poesia, de todas as antinomias166. Vejamos:

O poeta do futuro superará a deprimente ideia do divórcio irreparável da ação e 
do sonho. Ele oferecerá o magnífico fruto da árvore de raízes emaranhadas e 
saberá persuadir aqueles que o provarem de que ali não há nada de amargo. 
Arrebatado pelas vagas de seu tempo, ele assumirá, pela primeira vez sem 
angústia, a recepção e a transmissão dos chamados que a ele se dirigem desde as 
profundezas dos tempos. Ele manterá em contato, custe o que custar, os dois 
termos do desenvolvimento humano, pela destruição do qual as conquistas mais 
preciosas se tornariam, instantaneamente, letra morta: a consciência objetiva das 
realidades e seu desenvolvimento interno naquilo que, pela a virtude do 

                                                            
165 No original: “La causalité ne peut être comprise qu’en liaison avec la catégorie du hasard objectif, 
forme de manifestation de la nécessité". Cf. A. BRETON. Les Vases Communicants, p. 110.
166 Segundo Breton, “o poeta do futuro superará a deprimente ideia do divórcio irreparável da ação e do 
sonho”. No original: “Le poète à venir surmontera l’idée déprimante du divorce irréparable de l’action et 
du rêve”. Cf. A. BRETON, Les Vases Communicants, p.170.
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sentimento por um lado individual, por outro universal, ele tem, até segunda 
ordem, de mágico (BRETON, 1932/1973: 170-171)167.

Observa-se que a narrativa emprega, inicialmente, o “futur simple” – ou futuro simples 

–, para, em seguida, empregar o “futur antérieur” – ou futuro anterior. Por assinalar, em 

suas construções, uma forma de antecipação das realizações sonhadas para o futuro, a 

opção pelo “futur antérieur” parece sublinhar a fé na realização da revolução tão 

desejada. Nesse mesmo ponto da passagem, o “poète à venir” deixa a terceira pessoa do 

singular para tornar-se “tous les hommes”, na terceira pessoa do plural, reforçando a 

importância da adesão de todos ao ideal surrealista para que seja possível alcançar sua 

realização. Conforme já assinalado, os dois primeiros capítulos de “Os Vasos 

Comunicantes” apresentam a atuação do desejo como laço afetivo que une sonho e 

vigília. Na busca por seu objeto de realização, o desejo dispõe todos os dados exteriores 

da vida de vigília, o que inclui também a substituição de seres e objetos por outros168. 

Breton explica a aparição de desejos diferentes em descrições quase científicas, tal 

como é comum em textos naturalistas e realistas, pelos quais declara sua preferência 

(BRETON, 1932/1973: 124)169, evocando sua rejeição ao romance, cujo excesso de 

detalhes contribuiria para que o espaço cotidiano seja corrompido, não permitindo o 

estabelecimento de uma imagem fixa do universo, uma vez que, quanto mais detalhada 

                                                            
167 No original: “Le poète à venir surmontera l'idée déprimante du divorce irréparable de l'action et du 
rêve. Il tendra le fruit magnifique de l'arbre aux racines enchevètrées et saura persuader ceux qui le 
goûtent qu'il n'a rien d'amer. Porté par la vague de son temps, il assumera pour la première fois sans 
détresse la réception et la transmission des appels qui se pressent vers lui du fond des âges. Il maintiendra 
coûte que coûte en présence les deux termes du rapport humain par la destruction duquel les conquêtes les 
plus précieuses deviendraient instantanément lettre morte: la conscience objective des réalités et leur 
développement interne en ce que, par la vertu du sentiment individuel d'une part, universel d'autre part, il 
a jusqu'à nouvel ordre de magique”. Cf. A. BRETON, Les Vases Communicants, p.170-171.
168 Nas palavras do autor: “Ao contrário, as substituições de seres ou de objetos uns pelos outros foram, 
acredito, as mais sensíveis. A passagem flagrante dos olhos de 5 de abril aos olhos do dia 12, aos olhos de 
uma figura de aquarela e ao olhos violáceos, a confusão de J. P. Samson e H. Jeason,  a aproximação 
pouco racional e precipitada do incidente do Boulevard Malesherbes e a prisão de cinco adoráveis 
bandidos permitem mesmo atribuir um papel dos mais ativos ao decurso dessa quinzena". No original: 
"Les substitutions d’êtres ou d’objets les uns aux autres ont, par contre, été, je crois, des plus sensibles. Le 
passage flagrant des yeux du 5 avril aux yeux du 12, aux yeux d’une figure d’aquarelle et aux yeux
violets, la confusion de J. P. Samson et H. Jeason, le rapprochement d’ailleurs peu raisonnable et precipité 
de l’incident du Boulevard Malesherbes et de la arrestation de cinq aimables filous, permettent même de 
leur assigner au cours de cette quinzaine un rôle des plus actifs". Cf. A. BRETON, Les Vases 
Communicants, p. 130-131.
169 Podemos destacar, a título de exemplo, as seguintes passagens: “Gosto muito, por outro lado, dos 
escritores naturalistas [...]” e “[...] aprecio essas descrições: estamos ali e também não estamos [...]”. No 
original: "J’aime beaucoup, d’autre part, les écrivains naturalistes [...]" e “[...] j’aime ces descriptions: on 
y est et on n’y est pas [...]". Cf. A. BRETON, Les Vases Communicants, p. 96.124.
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a descrição, mais ela criaria uma ambiência poética e onírica (OH, 1983: 33). Do 

mesmo modo como os naturalistas buscavam exprimir suas impressões sobre as forças 

fundamentais que regeriam a existência humana, os surrealistas desejavam penetrar no 

mistério profundo do universo, o que incluiria tanto o mundo exterior quanto o mistério 

profundo do universo subjetivo. Nesse sentido, as descrições contidas em “Os Vasos 

Comunicantes” funcionariam, de certo modo, como uma intenção de elevar o realismo 

ao extremo, agregando o elemento surreal como forma de continuidade – e 

potencialização – da investigação por eles iniciada a partir do que classificavam como 

“real” (OH, 1983: 33).

4.4.1. A polissemia da deambulação pelas ruas

Tanto as experiências vivenciadas em vigília quanto o sonho relacionam-se ao 

rompimento amoroso com X, responsável por uma grande desestruturação emocional e, 

de certa forma, vital, uma vez que o autor considerava a vivência desse amor como “a 

pedra angular do mundo material”, sem o qual o ordenamento das coisas estaria 

ameaçado, atirando-o em um estado quase irracional (BRETON, 1932/1973: 127; 

CRASTRE, 1971: 73; OLIVIERI, 1984: 61). De fato, conforme já sinalizado, o 

relacionamento com X simbolizaria uma concepção de amor centrado em um único ser, 

cultivada pelo autor desde sua juventude (BRETON, 1932/1973: 34)170. O rompimento 

inesperado por parte da jovem seria um marco no amadurecimento emocional do autor, 

que, movido pelo desespero da perda amorosa, iniciaria uma profunda reflexão a 

                                                            
170 Nas palavras do autor: “O fato de constatar que um objeto essencial para mim e, como eu já sabia, 
somente para mim, com ele todos os outros, lançava uma dúvida tão implacável sobre a solidez de todos 
os outros que meu pensamento não os retinha mais, não os suportava mais, os rejeitava não somente como 
secundários, mas como aleatórios”. No original: "Le fait de constater qu’un objet essentiel pour moi et, 
comme je le savais, pour moi seul, avec lui tous les autres, jetant un doute si implacable sur la solidité de 
tous les autres que ma pensée ne les retenait plus, n’y tenait plus, les rejetat non seulement comme 
secondaires, mais comme aléatoires". Cf. A. BRETON, Les Vases Communicants, p. 83.
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respeito de seu idealismo romântico, que elegeria como objeto de amor o “ser 

imediato”, considerado único e insubstituível, em vez de concebê-lo como “ser 

indeterminado”, passível de substituição. Nesse sentido, sua reflexão orienta-se na 

necessidade de se partir do “ser” em direção à “essência”, ou seja, da “mulher” à 

“mulher indeterminada” (CRASTRE, 1971: 74). A perda do “ser imediato” é a mola 

propulsora para que o autor, a partir da reflexão sobre sua intensa busca pelo objeto de 

amor, passe a perceber com maior nitidez a influência da atuação do desejo no 

inconsciente na vida prática, transformando, dessa forma, sua percepção sobre a relação 

entre sujeito e realidade exterior (BRETON, 1932/1973: 127; OLIVIERI, 1984: 61).

O autor teria constatado, a partir da observação do transcorrido em seu período de 

“sonho acordado”, que as coisas e os eventos da realidade exterior se organizariam da 

forma como se organizam para ele, e não por nenhum outro motivo (BRETON, 

1932/1973: 128). Tal conjectura só lhe teria sido possível porque, em sua tentativa de 

superar o rompimento com X, Breton se entregou à deambulação pelas ruas de Paris, 

permitindo que o ponto de fuga representado pela dor da perda se tornasse também um 

ponto de atração – ou ponto de origem – da descoberta do insólito, do fantasioso, do 

intuitivo e do maravilhoso que se encontram dissimulados na vida cotidiana, em 

situações de acaso objetivo. Nesse sentido, em “Os Vasos Comunicantes”, a polissemia 

da caminhada errante pelas ruas, entregue ao acaso, confundiria o ordenamento social 

predeterminado de forma análoga ao que a escritura automática opera no plano verbal, 

destruindo a lógica usual da escritura e libertando o verdadeiro discurso, “fugindo à 

mera literatura para se engajar à vida” (CARROUGES, 1988: 111).

Por se tratar de um espaço sem muros, com limites físicos e códigos de conduta social 

menos aprisionantes, a rua equivaleria a um espaço de desejo, ou seja, a um espaço que 

favorece a vivência da liberdade e o encontro com os acontecimentos forma não 

programada de acordo com as regras preestabelecidas socialmente. Diferentemente do 

que acontece no sonho, em que os espaços, em geral, estranhos e não compatíveis uns 

com os outros, são apresentados de forma condensada, justaposta ou simultânea, a 

errância pelas ruas permite ao indivíduo tecer, de forma análoga à escritura de um texto, 

um caminho regido pela sucessividade, mas, por não ser submisso ao ordenamento 

lógico, esse caminhar se cria e se recria de forma polissêmica – agora do mesmo modo 
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como acontece nos sonhos –, sendo reordenado e ressignificado indefinidamente por se 

constituir como espaço dos encontros imprevisíveis, tal como o mecanismo de 

retranscrições que constitui o aparato psíquico (FREUD, 1896a/1994: 136). 

Por supor infinitas possibilidades de acontecimentos, o caminhar ao sabor do acaso 

constitui-se, assim como a linguagem do sonho, em um espaço descontínuo e instável 

cujo ritmo, livre das forças opressivas que regem a realidade exterior, não é conforme à 

cadência do caminhar com objetivo imediato, regido pelas exigências do cotidiano, 

como, por exemplo, dirigir-se ao trabalho ou às compras. Nesse sentido, se o texto 

surrealista pressupõe a abertura do significante como “obra aberta” (ECO, 1970: 14), a 

rua pela qual se tece esse texto bretoniano poderia ser tomada como um significante 

aberto atravessado tanto pelos subterrâneos do inconsciente quanto por todo o universo 

exterior, constituindo-se como locus de fricção e de entrelace dessas duas instâncias. 

Comentando a obra de Baudelaire em “Sobre alguns temas em Baudelaire”, Benjamin 

identifica no poeta uma tendência melancólica e nostálgica de classificar a modernidade 

como tempo que caracteriza a perda da possibilidade de vivência da experiência coletiva 

que convencionou chamar “Erfahrung”, ou seja, a “faculdade de intercambiar 

experiências”, condenada à extinção por conta da expansão capitalista, que, com seu 

elogio da velocidade e da automação, dirimiria o interesse das pessoas umas pelas 

outras e, dessa forma, condenaria a arte de narrar experiências à morte por inanição 

(BENJAMIN, 1994: 198)171. 

Em outras palavras, o indivíduo inserido em uma sociedade regida pela valorização da 

experiência individual – ou “Erlebnis” – não se reconheceria no outro, mas no produto 

que fabrica e é impelido a adquirir pela máquina capitalista, gerando uma tendência ao 

isolamento que resultaria, inclusive, em uma falta do “pássaro de sonho que choca os 

ovos da experiência” – o tédio característico do fazer artesanal, o tédio inerente ao 

tempo de maturação das coisas, das pessoas e das experiências (BENJAMIN, 1994: 

204). Por estarem “fatigadas com as complicações infinitas da vida diária e que veem o 

objetivo da vida apenas como o mais remoto ponto de fuga numa interminável 

perspectiva de meios” (BENJAMIN, 1994: 119), as pessoas deixam de vivenciar a troca 
                                                            
171 Nas palavras de Benjamin: “[...] se dar ‘conselhos’ parece hoje algo de tão antiquado, é porque as 
experiências estão deixando de ser comunicáveis. Em consequência, não podemos dar conselhos nem a 
nós mesmos nem aos outros”. Cf. W. BENJAMIN, Experiência e Pobreza, p. 200.
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de experiências para buscarem um estado de suspensão, de esvaziamento. Desse modo, 

as pessoas modernas vão tentar esconder com máscaras que “rejeitam a imagem do 

homem tradicional, solene, nobre, adornado com todas as oferendas do passado, para 

dirigir-se ao contemporâneo nu, deitado como um recém-nascido nas fraldas sujas de 

nossa época” – um homem extremamente empobrecido culturalmente (BENJAMIN, 

1994: 116).

Ao analisar a obra de Baudelaire, Benjamin vai relacionar os termos empregados pelo 

poeta para nomear o primeiro ciclo de poemas de “As Flores do Mal”, quais seja, 

“spleen” e “ideal”, à experiência da modernidade. Nesse sentido, “spleen” representaria 

a tomada de consciência a respeito do esvaziamento da experiencial em prol do 

automatismo e da velocidade valorizados nos grandes centros urbanos. Esse conceito 

seria oposto ao de “ideal”, que representaria a necessidade de se rememorar o tempo da 

experiência e de se valorizar esse tempo originário em que o indivíduo se identificaria 

com o outro, e não com produtos (BENJAMIN, 1991: 132), vaticinando o panorama 

social do início do século XX, no qual se estabeleceu o surrealismo, como sinalizou 

Luciano Gatti (2008: 128). Assim como, no plano psíquico, o indivíduo busca o objeto 

desde sempre perdido que saciaria seu desejo, segundo a leitura de Benjamin, 

Baudelaire proporia o “ideal” como uma experiência plena definitivamente perdida e 

irrecuperável, constituindo-se, de forma análoga, como uma falta constitutiva em torno 

da qual uma nova ordem social deveria ser formada172.

A busca pela vivência plena da experiência do “ideal” é representada em poemas como 

“Correspondências” e “A Vida Anterior”, que, segundo Benjamin, evocariam uma 

sensação de harmonia e equilíbrio do eu lírico em relação a alguma instância inacessível 

e intocável do passado em que seria possível acessar uma forma de existência diferente 

da que se impunha à vida urbana do início do século XX173. As correspondências entre 

                                                            
172 Nas palavras de Benjamin: Se existe realmente uma arquitetura secreta neste livro [As flores do mal] 
– e tantas foram as especulações em torno disto -, então o ciclo de poemas que inaugura a obra [Spleen e 
ideal] bem poderia estar dedicado a algo irremediavelmente perdido. Cf. W. BENJAMIN, Charles 
Baudelaire, um lírico no auge do capitalismo, p. 132.
173 Em seu artigo sobre a noção baudelaireana de “ideal” segundo Walter Benjamin, Luciano Gatti 
propõe duas traduções para os poemas analisados, a saber, “Correspondências” e “A Vida Interior”, que 
reproduziremos a seguir. Correspondências: “A Natureza é um templo onde vivos pilares/Deixam às 
vezes soltar confusas palavras;/O homem o cruza em meio a uma floresta de símbolos/Que o observam 
com olhares familiares./Como os longos ecos que de longe se confundem/Em uma tenebrosa e profunda 
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símbolos, sons, cores e elementos da natureza concederiam aos poemas um tom 

nostálgico de rememoração de um tempo em que “nada destoa, tudo se assemelha e se 

corresponde” (GATTI, 2008: 131). Segundo a leitura de Luciano Gatti (2008: 132), 

Benjamin se vale de uma conjunção entre passado individual e passado coletivo para 

interpretar a noção de experiência vislumbrada por tais poemas. Essa noção só poderia 

ser acessada pelo caminho da rememoração174. No texto de “Correspondências”, 

excetuando-se duas metáforas (“floresta de símbolos” e “vivos pilares”), o autor vale-se 

de comparações para aproximar elementos distintos e, por vezes, opostos, como 

“natureza” e “templo”, que é uma intervenção humana – portanto, antinatural. Nesse 

sentido, observa-se que as correspondências criam homologias entre os elementos, mas 

sim analogias entre eles. Nas palavras de Octavio Paz:

A analogia é a ciência das correspondências. Só que é uma ciência que 
não vive senão graças às diferenças: precisamente porque isto não é
aquilo, é capaz de lançar uma ponte entre isto e aquilo. A ponte é a 
palavra como ou a palavra é: isto é como aquilo, isto é aquilo. A ponte 
não suprime a distância: é uma mediação; tampouco anula as diferenças: 
estabelece uma relação entre termos distintos. [...] Pela analogia, a 
paisagem confusa da pluralidade e da heterogeneidade ordena-se e torna-se 
inteligível; a analogia e a operação, por intermédio da qual, graças ao 
jogo das semelhanças, aceitamos as diferenças. A analogia não suprime 
as diferenças: redime-as, torna sua existência tolerável (PAZ, 1984: 99).

                                                                                                                                                                                  
unidade,/Vasta como a noite e como a claridade,/Os perfumes, as cores e os sons se correspondem./Há 
perfumes frescos como as carnes das crianças,/Doces como o oboé, verdes como as pradarias,/– E outros, 
corrompidos, ricos e triunfantes,/Como a expansão das coisas infinitas,/Como o âmbar, o almíscar, o 
benjoim e o incenso,/Que cantam os transportes do espírito e dos sentidos”. A Vida Anterior: “Muito 
tempo habitei sob vastos pórticos/Que os sois marinhos envolviam com mil fogos,/E cujos grandes 
pilares, retos e majestosos,/Assemelhavam-se, à noite, à grutas basálticas./As ondas, rolando as imagens 
dos céus,/Fundiam de uma maneira solene e mística/Os acordes todo-poderosos de sua rica música/Às 
cores do poente refletidas por meus olhos./Foi lá que vivi em volúpias calmas,/Em meio ao azul, às vagas, 
aos esplendores,/E aos escravos nus, impregnados de odores,/Que me refrescavam a fronte com suas 
palmas,/E cujo único cuidado era o de aprofundar/A dor secreta que me fazia definhar”. Para uma 
abordagem mais aprofundada dos poemas, ver L. GATTI, O ideal de Baudelaire por Walter Benjamin, p. 
128-129.
174 Luciano Gatti subsidia sua interpretação da fala de Benjamin citando uma anotação de “Passagens” 
por ele traduzida. Vejamos: “[...] seria um erro pensar a experiência contida nas correspondências como 
uma simples contrapartida a certos experimentos com a sinestesia (como ouvir cores ou ver sons) 
conduzidos em laboratórios psicológicos. Em Baudelaire, é menos um caso de reações bem conhecidas 
sobre a qual a crítica de arte esnobe fez furor, do que o meio em que tais reações ocorrem. Esse meio é a 
recordação, e com Baudelaire ela ganha uma densidade incomum. Os dados sensoriais correspondentes se 
correspondem nela; elas estão plenas de recordações, que funcionam de maneira tão densa que parecem 
ter surgido não dessa vida, mas de uma mais ampla vida anterior. É essa vida que é aludida pelos “olhos 
familiares” com que essa experiência escrutina aquele que é por ela afetado”. Cf. L. GATTI, O ideal de 
Baudelaire por Walter Benjamin, p. 131-132.
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Nesse sentido, ao afirmar que a natureza é um templo, o Baudelaire evoca a “teoria das 

correspondências”, de Emanuel Swedenborg, que se inscreve ao longo de sua obra 

poética. Segundo essa teoria, haveria uma correspondência entre o mundo visível e o 

mundo invisível. Desse modo, assim como, no texto de Baudelaire, a construção de 

analogias sensoriais seria um modo de se alcançar as analogias espirituais, no texto de 

Breton, os acontecimentos vivenciados ao acaso na errância pelas ruas expressariam a 

ligação orgânica entre o fantástico e o cotidiano. É nesse sentido que a fugacidade e o 

impacto provocado pelas situações de acaso objetivo vivenciadas por Breton nas ruas de 

Paris e narradas em “Os Vasos Comunicantes” retomam a noção de correspondência 

baudelairiana.  Por despertar, a partir do encontro com o coletivo, pulsões do 

inconsciente individual, a cidade desempenharia um papel mediúnico, levando o 

indivíduo a experienciar um estado poético em seu cotidiano, o que permitiria certa 

forma de resistência em vez da dominação completa pelo racionalismo. Desse modo, é 

no espaço da rua que “é possível que a vida peça para ser decifrada como um 

criptograma” (BRETON, 1928b/2010: 107). 

A análise de Benjamin sobre a obra de Baudelaire pode também ser um interessante 

ponto de partida para a leitura do texto de Breton, para o qual a multidão e o espaço da 

rua não ofuscariam o desejo, mas seriam uma condição dele175. Baudelaire antecipa a 

noção de acaso objetivo cunhada por Breton ao enaltecer a rua como espaço do encontro 

entre visível e invisível, entre o ordinário e o maravilhoso ao afirmar que “encontramos 

o fantástico puro, moldado ao natural, e sem explicação [...] incessantemente no seio da 

multidão” (BAUDELAIRE, 2006: 648). Para Benjamin, o tema da deambulação pelas 

ruas – ou, em termos baudelairianos, “flânerie” – teria sido suscitado pela primeira vez 

                                                            
175 Nas palavras de Baudelaire: “A multidão é seu universo, como o ar é o dos pássaros, como a água, o 
dos peixes. Sua paixão e profissão é desposar a multidão. Para o perfeito flâneur, para o observador 
apaixonado, é um imenso júbilo fixar residência no numeroso, no ondulante, no movimento, no fugidio e 
no infinito. Estar fora de casa, e contudo sentir-se em casa onde quer que se encontre; ver o mundo, estar 
no centro do mundo e permanecer oculto ao mundo, eis alguns dos pequenos prazeres desses espíritos 
independentes, apaixonados, imparciais, que a linguagem não pode definir senão toscamente. O 
observador é um príncipe que frui por toda parte o fato de estar incógnito. O amador da vida faz do 
mundo a sua família, tal como o amador do belo sexto compõe sua família com todas as belezas 
encontradas, encontráveis ou inencontráveis; tal como o amador de quadros vive numa sociedade 
encantada de sonhos pintados numa tela. Assim o apaixonado pela vida universal entra na multidão como 
se num reservatório de eletricidade. Pode-se igualmente compará-lo a um espelho tão imenso quanto essa 
multidão; a um caleidoscópio dotado de consciência, que, a cada um de seus movimentos, representa a 
vida múltipla e o encanto cambiante de todos os elementos da vida. É um eu insaciável do não-eu, que a 
cada instante o revela e o exprime em imagens mais vivas do que a própria vida, sempre instável e 
fugidia”. Cf. C. BAUDELAIRE, O pintor da vida moderna, p. 857.
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na obra de Balzac, mas o surrealismo teria sido o primeiro a percorrer o tema 

livremente, transformando a errância pelas ruas em uma ação prática – e tática – na luta 

revolucionária contra a cultura racional vigente, traduzindo a rua como espaço 

dinâmico, fecundo e profético, sempre pronta a brindar com situações de acaso objetivo 

a todos aqueles que “procuram coisa diferente daquilo que a multidão vem ver” 

(BENJAMIN, 1991: 134). Em se tratando do “flâneur”, para Benjamin:

Seu olho aberto, seu ouvido atento, procuram coisa diferente daquilo que a 
multidão vem ver. Uma palavra lançada ao acaso lhe revela um daqueles traços 
de caráter que não podem ser inventados e que é preciso apreender ao vivo; 
essas fisionomias tão ingenuamente atentas vão fornecer ao pintor uma 
expressão com que ele sonhava; um ruído, insignificante para qualquer outro 
ouvido, vai atingir o do músico e lhe dar a ideia de uma combinação harmônica; 
mesmo ao pensador, ao filósofo perdido em seu devaneio, essa agitação exterior 
é proveitosa; ela mistura as ondas do mar. A maior parte dos homens de gênio 
foram grandes flâneurs, mas flâneurs laboriosos e fecundos. Muitas vezes, na 
hora em que o artista e o poeta parecem menos ocupados com sua obra é que 
eles estão mais profundamente imersos (BENJAMIN, 1991: 234).

Nesse sentido, o “flâneur” é aquele que capta a essência das coisas, e não meramente a 

materialidade que constitui seu “ser imediato”. Transitando em meio às ruínas 

burguesas da modernidade, o “flâneur” busca, em um mundo cada vez mais uniforme e 

apático, um encontro fortuito pelas ruas com uma centelha inquietante no outro que 

permita o confronto e a identificação, o conflito entre a rejeição e o acolhimento, em seu 

“próprio”, da estranheza causada pelo estrangeiro (KRISTEVA, 1994: 10). Dessa 

forma, em meio à modernidade fragmentada, os “flâneurs laboriosos” do surrealismo 

deveriam buscar atuar de forma concreta a partir das experiências vivenciadas na rua, 

perseguindo atingir o estado de sobre-realidade no qual, de forma equivalente ao 

passado nostálgico baudelairiano, o contraste entre o visível e o invisível, entre a 

realidade exterior e a subjetividade inerente a cada indivíduo gozariam de plena 

correspondência – ou, em termos linguísticos, de plena traduzibilidade. Surge, no 

entanto, uma questão no que tange à real motivação interna do “flâneur”:

Quando desce o crepúsculo, repleto de sombras e luzes tremulantes, ele foge 
dos bairros pacificados e busca, ardoroso, aqueles onde fervilha vivamente a 
matéria humana. À medida que o círculo da luz e da vida se estreita, procura-lhe 
o centro inquieto; como os homens do Dilúvio, agarra-se desesperadamente aos 
últimos pontos culminantes da agitação pública. E isso é tudo. Seria um 
criminoso que tem horror à solidão? Seria um imbecil que não consegue 
suportar a si mesmo? (BAUDELAIRE, 2006: 648).



231

Nesse sentido, retomando a leitura de “Os Vasos Comunicantes”, seria bem possível 

tomarmos a figura do laborioso “flâneur” surrealista como um indivíduo que tem horror 

à solidão e não consegue suportar a si mesmo porque identifica no amor a essência que 

universaliza aquilo que há de mais individual, esmaecendo as fronteiras que separam o 

“próprio” do “outro” para que a síntese aí estabelecida dê origem ao único que é “uno”, 

e não “exclusivo”. Dessa forma, é possível fazer uma analogia entre o “salto vital” do 

narrador de “Os Vasos Comunicantes” e o conceito de traduzibilidade problematizado 

por Benjamin, no sentido apontado por Susana Lages: a tradução seria histórica e 

estruturalmente atravessada por um influxo melancólico, que pressuporia, por um lado, 

“a aceitação de uma distância, de uma separação de um fundo textual reconhecido como 

anterior, por definição, inapreensível em sua anterioridade” e, por outro lado, “implica a 

destruição voluntária desse texto anterior e sua reconstituição, em outro tempo” 

(LAGES, 2002: 204). Do mesmo modo, considerando a mesma dinâmica atribuída à 

tradução, é possível supor que, em “Os Vasos Comunicantes”, o narrador parta de um 

influxo melancólico para destruir a concepção de amor único cultivada até então para, a 

partir da interpenetração dos mais diversos elementos interiores e exteriores, reconstituí-

la como chave-mestra da revolução subjetiva e social.

Nesse sentido, há que se considerar, nessa passagem, que se parte da melancolia em 

direção a uma certa ironia, uma vez que, para preservar o elemento originário – qual 

seja, o amor –, seria preciso, ao mesmo tempo, destruí-lo na sua materialidade, 

“assassinando” seu objeto. Apesar de constituir a materialidade do amor, o objeto, nesse 

caso, pode ser tomado como fantasmático, uma vez que, apesar de poder ser percebido –

e, consequentemente, vinculado à ideia de amor –, não está mais ali presente senão por 

sua ausência, precisando ser exorcizado para poder ser transformado. Em outras 

palavras, seria preciso destruir o objeto de amor para conservar sua essência como, de 

forma análoga, uma tradução pressupõe a destruição de um significante para que seja 

possível salvar o significado na língua de chegada, na qual adquirirá uma nova forma de 

materialidade. Ao se confrontar com o resto – que pressupõe também uma perda –, o 

tradutor partiria de um momento inicial de contemplação provocado pelo sentimento de 

impossibilidade a um impulso dúplice e quase que obsessivo de recuperá-lo, de salvá-lo. 

Esse impulso seria também incapacitante, pois, apesar de existirem potenciais 
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alternativas de tradução, nenhuma delas restauraria plenamente a ruína que ele tem 

diante de si, uma vez que, ao mesmo tempo em que buscam se mostrar equivalentes ao 

elemento que se deseja traduzir, essa correspondência não existe objetivamente, 

lançando o tradutor novamente em um espaço de certa vacuidade. Isto posto, não 

haveria alternativa senão a traição seguida do assassinato parricida e protetor que 

libertaria o fantasma do significante da condição de “ser” para ser tomado livremente 

como “essência”, podendo exercer sua mutabilidade de forma independe, extraindo dos 

fragmentos rochosos de sua ruína sedimentos para (re)significações múltiplas. Ora, 

“toda a sabedoria do melancólico vem do abismo; ela deriva da imersão na vida das 

coisas criadas, e nada deve às vozes da Revelação” (BENJAMIN, 1986: 175).

4.5. Sonho, imagens e imaginação poética – a interpenetração pelo simbólico

No surrealismo, como propõe Barthes (1970: 13) em “S/Z”, “o texto é tomado como 

uma galáxia de significantes e não uma estrutura de significados”. Seus elementos 

plurais e ambíguos estimulam o leitor a participar da criação de sentido, aproximando-

se do conceito de obra aberta, cunhado por Umberto Eco, segundo o qual o autor 

empreende um esforço para compor uma cadeia de significados que fuja à “rígida 

univocidade da comunicação ordinária” (ECO, 1970: 14). Nesse sentido, o desejo do 

autor seria propor ao receptor da obra uma “aventura interpretativa” na qual ele 

interrogue os significantes e enriqueça a mensagem com seus aportes pessoais, 

descortinando possibilidades que o próprio autor ou artista possa não ter chegado a 

considerar (ECO, 1970: 14). A necessidade de um esforço de interpretação como 

característica que diferencia a obra literária do texto meramente comunicacional vai se 

firmar como um aspecto característico de muitas obras concebidas na virada do século 

XX, estendendo-se também ao campo das artes visuais (ABASTADO, 1979: 218). 

Tanto a produção literária quanto a artística, no surrealismo, afiliam-se a essa linha de 

pensamento, buscando fornecer elementos que estimulem a imaginação do receptor de 
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maneira provocativa, convidando-o a atuar diretamente na produção de sentido para, 

dessa forma, fugir tanto de sua zona de acomodação intelectual – a mera descrição da 

realidade exterior e a reprodução irrefletida de seus valores. Segundo Robert Brechon, 

"A obra clássica, mesmo atormentada, aporta uma satisfação estética; a obra surrealista 

procurar criar uma irritação intelectual, um sentimento de falta, um desafio ou uma 

provocação. Seu principal meio é a ambiguidade” (BRECHON, 1971: 164)176. Nesse 

sentido, conforme já sinalizado anteriormente, o surrealismo busca subverter a ordem 

lógica de representação para permitir o arrebatamento pelo maravilhoso também por 

meio do estabelecimento de novas relações entre autor, texto e leitor – ou artista, obra e 

fruidor.

O poder da imagem é muito valorizado pelos surrealistas, que consideram sua 

espontaneidade como fator catalisador para potencializar a imaginação do indivíduo. 

Em “Le Surréalisme et la Peinture”, de 1928, Breton propõe que a representação 

artística deveria dar conta de tudo o que nossa percepção alcança, e não apenas do que é 

tangível na realidade exterior e, consequentemente, passível de ser capturado pelos

olhos. Para o autor, existiriam diferentes tipos de visão, desde a possibilidade de 

contemplar os elementos tangíveis que compõem a realidade exterior até a visão que 

enxerga elementos intangíveis, pertencentes ao reino da subjetividade – memórias, 

sonhos, fantasias, delírios e outras formas de conteúdos imaginários: 

O olho existe em estado selvagem. As maravilhas da Terra a trinta metros de 
altura, as maravilhas do mar a trinta metros de profundidade têm por 
testemunha apenas o olho indócil que, no que diz respeito às cores, remete tudo 
ao arco-íris. Ele preside a troca convencional de sinais que exige, ao que parece, 
a navegação do espírito. Mas quem estabelecerá a escala da visão? Há o que já 
vi muitas vezes, e o que outros, de forma semelhante, me disseram ver, o que 
acredito poder reconhecer, quer não o tenha, quer o tenha, por exemplo, a 
fachada da Ópera de Paris ou um cavalo, ou o horizonte; há o que só vi muito 
raramente e do que nem sempre escolhi esquecer-me, ou de não me esquecer, 
conforme o caso; há o que, por mais que observe, não me atrevo jamais a ver, 
que é tudo o que amo (e não vejo mais o restante); há o que outros viram, dizem 
ter visto e que, por sugestionamento, conseguem ou não conseguem me fazer 
ver; há também o que vejo diferentemente do que veem todos os outros, e 

                                                            
176 No original: "L’oeuvre classique, même tourmentée, apporte une satisfaction esthétique ; l’oeuvre 
surréaliste cherche à créer une irritation intelectuelle, le sentiment d’un manque, un défi ou une 
provocation. Le principal moyen en est l’ambigüité". Cf. R. BRECHON, Le surréalisme, p. 164.
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mesmo o que começo a ver e que não é visível. E não é tudo (BRETON, 
1928a/2002: 349)177.

Nesse sentido, admitindo a visão como um sentido mais plural e subjetivo, o autor 

afirma que tudo aquilo que nos rodeia é sujeito, e não objeto, e, dessa forma, desloca a 

problematização das artes visuais da boa execução de seus aspectos formais para a 

ampliação do alcance do olhar no que diz respeito ao cumprimento de sua maior missão 

– o entrelaçamento entre a realidade exterior e a realidade interior (BRETON, 

1928a/2002: 390; RUSSO, 2007: 76). Além disso, deixa de considerar apenas a 

realidade exterior como único modelo possível a ser imitado nas artes visuais para 

propor um modelo essencialmente interior, que contribuiria de fato para a discussão e a 

reformulação do ideário que até então vinha sendo praticado – afinal de contas, as 

coisas presentes na realidade sensível seriam altamente traidoras e, uma vez que se tome 

consciência disso, torna-se possível “atacá-las brutalmente”178. Com esse objetivo, a 

imagem visual produto da criação artística passaria a ser encarada como uma janela que 

se abre para um amplo horizonte de significados (BRETON, 1928a/2002: 351-352; 

RUSSO, 2007: 76).

Oito fotografias sem manipulação técnica aparente – como, por exemplo, raiogramas, 

solarizações ou queimas, muito empregadas por Man Ray na fotografia surrealista –, 

todas numeradas em algarismos romanos, foram encartadas por Breton em “Os Vasos 

Comunicantes”, que dedicou a elas um sumário específico. Diferentemente dos títulos 

enigmáticos propostos pelo autor às fotografias que ilustravam o texto de Nadja, os que 

nomeiam as fotografias encartadas na obra de 1932 referem-se, diretamente, a aspectos 
                                                            
177 No original: “L’oeil existe à l’état sauvage. Les Merveilles de la terre à trente mètres de hauteur, les 
Merveilles de la mer à trente mètres de profondeur n’ont guère pour témoin que l’oeil hagard qui, pour les 
couleurs, rapporte tout à l’arc-en-ciel. Il préside à l’échange conventionnel de signaux qu’exige, paraît-il, 
la navigation de l’esprit. Mais qui dressera l’échelle de la vision ? Il y a ce que j’ai déjà vu maintes fois, et 
ce que d’autres pareillement m’ont dit voir, ce que je crois pouvoir reconnaître, soit que je n’y tienne pas, 
soit que j’y tienne, par exemple la façade de l’Opéra de Paris ou bien un cheval, ou bien l’horizon ; il y a 
ce que je n’ai vu que très rarement et que je n’ai pas toujours choisi d’oublier ou de ne pas oublier, selon 
le cas ; il y a ce qu’ayant beau le regarder je n’ose jamais voir, qui est tout ce que j’aime (et je ne vois pas 
le reste non plus) ; il y a ce que d’autres ont vu, disent avoir vu, et que par suggestion ils parviennent ou 
ne parviennent pas à me faire voir ; il y a aussi ce que je vois différemment de ce que le voient tous les 
autres, et même ce que je commence à voir ‘qui n’est pas visible’. Ce n’est pas tout”. Cf. A. BRETON, Le 
surréalisme et la peinture, p. 349.
178 Nas palavras do autor: “É preciso ter tomado consciência, em um alto patamar, da traição das coisas 
sensíveis para ousar atacá-las frontalmente, sobretudo com o que seu aspecto costumeiro nos propõe de 
simples [...]”. No original: “Il faut avoir pris conscience à un si haut degré de la trahison des choses 
sensibles pour oser rompre en visière avec elles, à plus forte raison avec ce que leur aspect coutumier 
nous propose de facile [...]”. Cf. A. BRETON, Le surréalisme et la peinture, p. 353.
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nelas presentes, quais sejam, “I. Nosferatu le vampire”, “II. À L’Éden-Casino”, “III. Au 

tournant du petit pont”, “IV. Le grand Masturbateur”, “V. Le Vaticinateur”, “VI. 

Dalila ”, “VII. Au "palais idéal" du facteur Cheval (1931)” e “VIII. Lettre de Sigmund 

Freud à André Breton” (BRETON, 1932/1973: 35.43.51.55.63.93.163.177). Existe 

certo paralelismo entre texto e imagens, cuja presença quebra a linearidade da leitura. 

As imagens dialogam com o texto, mas não são subordinadas a ele. Sempre 

posicionadas na página à direita, as imagens ficam em evidência, atraindo o olhar do 

leitor, fazendo com que ele, naturalmente, a contemple, leia sua legenda e, somente em 

seguida, retome a leitura do ponto onde parou. Nesse sentido, é possível atribuir a essa 

diagramação o status de recurso físico de subversão da linearidade de leitura estatuída 

como padrão pela lógica da realidade exterior. Por meio desse recurso, é possível supor 

que Breton tenha buscado o rompimento com a lógica tanto por meio do texto quanto 

pela exploração das funcionalidades do livro como objeto artístico. De modo geral, 

essas imagens podem exercer três funções na obra: substituir a descrição, provocar um 

efeito de objetividade ou autenticidade, ou valorizar as metáforas por meio da imagem 

visual. 

As cinco primeiras fotos encontram-se na primeira parte do livro, evocando imagens 

oníricas. A primeira delas, cuja legenda é “I. Nosferatu le vampire”, é inserida ao fim do 

relato do sonho de 26 de agosto de 1931, que lhe ocorrera em Castellane (BRETON, 

1932/1973: 35). Trata-se de um frame de uma das cenas finais do filme fantástico 

“Nosferatu, eine symphonie des Grauens”, de 1922, dirigido por Friedrich Wilhelm 

Murnau, com roteiro de Henrik Galeen. Esse filme fez grande sucesso entre os 

surrealistas em 1928, quando foi reprisado. Além das explicações fornecidas pelo autor 

na análise do sonho de 26 de agosto, no qual a figura de Nosferatu surge por dar nome a 

uma gravata que lhe é oferecida por um vendedor, podemos relacionar a fotografia às 

aspirações surrealistas de interpenetração entre sonho e vida de vigília. Na imagem, vê-

se a figura insólita do vampiro, que, por ser imortal, frequenta tanto o mundo dos vivos 

quanto uma dimensão desconhecida pelo homem, impossível de ser acessada seguindo 

os critérios da lógica. 
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Figura 5 – Fotograma I. Nosferatu le vampire

Podemos tomar esse “entre-lugar” ocupado pelo vampiro como analogia dos 

subterrâneos do inconsciente e dos mistérios do mundo onírico. Uma das mãos de 

Nosferatu toca seu coração, simbolizando o desejo de acesso aos mistérios mais 

recônditos da subjetividade, enquanto a outra, como uma seta, estende-se através de 

uma janela em direção à rua, ao mundo exterior, simbolizando uma conexão entre 

subjetividade e objetividade. Presente no mesmo fotograma, a janela presta-se a 

simbolizar a conexão entre interioridade e exterioridade que constituiria o ponto 

supremo no qual todas as antinomias (já sinalizadas anteriormente) encontrariam uma 

síntese. A imagem da janela já havia sido empregada por Breton em “Le Surréalisme et 

la Peinture” como metáfora da criação artística, que deveria atuar como canal de 

comunicação com um amplo horizonte de significados (BRETON, 1928a/2002: 351-

352). Nesse mesmo sentido, Annateresa Fabris (2010: 6) destaca que, no filme, o braço 

diáfano de Nosferatu aponta o início de seu processo de desintegração após ser 

cumprimentado por Nina, o que o leva a derrotar “os males mortais de que era 
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portador”. Uma vez que a figura do vampiro representaria, simbolicamente, uma 

inversão das forças psíquica contra si mesmo, esse instante milagroso que culminaria na

autodestruição do vampiro poderia ser equiparado ao “salto vital” em direção à 

superação dos limites cotidianos proposto por Breton na primeira parte do livro 

(FABRIS, 2010: 6).

Ainda segundo Fabris, a dissolução da imagem do vampiro anunciada por seu braço 

diáfano pode ser vista como uma transferência simbólica do abandono traumático de 

Breton por X, sobretudo se suas interpretações sobre a presença da ponte em seu sonho 

de 26 de agosto forem consideradas. “Atravessar a ponte” representaria a superação da 

sensação de sufocamento por ele sentida na cena da escolha da gravata em uma loja, o 

que significaria, no plano simbólico, a “transição entre dois estados interiores, entre dois 

desejos em conflito” (FABRIS, 2010: 6), ou seja, a opção por olhar para o futuro em 

vez de manter-se preso ao passado. Essa interpretação de Breton concederia a esse 

sonho, de certa forma, um caráter premonitório, na medida em que sugeriria, por meio 

de imagens como a da ponte, os caminhos a serem percorridos no futuro próximo em 

estado de vigília.

A segunda fotografia, “II. À L’Éden-Casino” (BRETON, 1932/1973: 43), apresenta 

uma máquina de jogo do tipo caça-níqueis que fazia parte do mobiliário de Éden 

Casino, pequeno estabelecimento situado em Castellane frequentado por Breton e 

Sadoul durante sua estada na cidade. Esse objeto onírico permitiu a Breton realizar 

associações improváveis como a relação entre os valores gastos no jogo e os números 

que equivaleriam às idades de X e Nadja. Além disso, a imagem de uma máquina de 

jogo cujo princípio regente é a aleatoriedade parece, claramente, referir-se ao acaso 

objetivo que permearia o cotidiano. 
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Figura 6 – Fotografia II. À L’Éden-Casino

A terceira imagem encartada é “III. Au tournant du petit pont” (BRETON, 1932/1973: 

51), na qual vemos uma pequena ponte – provavelmente, a ponte de Demandolx, 

próxima ao hotel em que Breton estava hospedado em Castellane. Conforme já 

sinalizado, a ponte é uma imagem extremamente significativa, pois simbolizaria o fator 

catalisador entre sonho e estado de vigília por meio do qual o homem pode livrar-se dos 

obstáculos que o separam de sua condição originária de unidade.
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Figura 7 – Fotografia III. Au tournant du petit pont

Em sua obra, Breton costuma incluir imagens ou mencionar obras de artistas que foram 

além da imitação da realidade concreta e expuseram trabalhos imaginativos, 

declaradamente inspirados na busca pelo acesso ao inconsciente. Desse modo, em “Os 

Vasos Comunicantes”, a primeira obra desse tipo está representada por uma fotografia 

de uma tela de Dalí, “IV. Le grand Masturbateur” (BRETON, 1932/1973: 55), já 

analisada anteriormente. Assim como o sonho narrado pelo autor, essa tela apresenta, 

conforme já assinalado, uma combinação de elementos pinçados da realidade exterior

estruturada de uma forma semelhante ao comumente realizado pela elaboração onírica –

em outras palavras, a combinação parece basear-se em uma lógica puramente interior, 

organizada segundo o desejo. Nesse sentido, seria possível estabelecer um paralelo entre 

a descrição de um sonho e a descrição de uma tela como essa. No entanto, Breton não se 

aprofunda em sua interpretação, limitando-se a, por ocasião da descrição da gravata do 

sonho de 26 de agosto, comparar alguns de seus elementos, como a pálpebra e seus 

longos cílios, à maquiagem do rosto de Nosferatu (BRETON, 1932/1973: 53-54). O 

autor volta a mencionar essa tela na página 62, na qual também cita outras obras de arte, 

como “Le Joueur de Clarinette”, de Picasso, “La Mariée”, de Duchamp, “La Femme 

100 Têtes”, de Max Ernst e o "estranho personagem em movimento", de Giacometti

(BRETON, 1932/1973: 62).
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Figura 8 – Fotografia IV. Le Grand Masturbateur

Segundo Adelaide Russo (2007: 77), esse trecho, que será publicado em “Os Vasos 

Comunicantes” em 1932, está presente, de forma mais simplificada, no texto de “Objet 

fantôme”, artigo publicado no terceiro número da revista “Le Surréalisme au Service de 

la Révolution”, em 1931. Breton afirmaria considerar o objeto como sintoma ou índice 

do indivíduo ou da sociedade que o produziu. A seguir, articularia suas análises a 

pensamentos extraídos da teoria freudiana e do marxismo, citando Engels para situar o 

que seria o papel da arte na sociedade capitalista: “os seres fora do tempo e do espaço 

criados pelos clérigos e nutridos pela imaginação das massas ignorantes e oprimidas não 

passam de produtos de uma fantasia doentia, subterfúgios do idealismo filosófico, maus 

produtos de um mau regime social” (ENGELS apud BRETON, 1932/1973: 62)179. Após 

a citação de Engels que corroborava sua linha de raciocínio, Breton aponta exemplos de 

                                                            
179 No original: "Les êtres en dehors du temps et de l’espace créés par les clergés et nourris par 
l’imagination des foules ignorantes et opprimées ne sont que les produits d’une fantaisie maladive, les 
subterfuges de l’idéalisme philosophique, les mauvais produits d’un mauvais régime social". Cf. A. 
BRETON. Les Vases Communicants, p. 62 ou A. BRETON, Le Surréalisme au Service de la Révolution, 
p. 20.
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objetos emblemáticos do século XX que, por suas particularidades, foram ironicamente 

apelidados pelo autor como “monstros”, que seriam, no caso, as obras de arte 

mencionadas (RUSSO, 2007: 78). No entanto, os aspectos políticos devem ser 

considerados como secundários tanto em “Objet fantôme” quanto em “Os Vasos 

Comunicantes”. De fato, o autor deseja ressaltar que o objeto de arte pode ser 

interpretado pela psicanálise porque pode ser considerado como forma de manifestação 

do inconsciente. 

Apesar de discorrer brevemente sobre as representações visuais de monstros nas artes, 

Breton não inclui fotografias referentes ao “objet fantôme” no livro (BRETON, 

1932/1973: 65; FABRIS, 2010: 7). O “objet fantôme” ao qual o autor se refere teria sido 

elaborado em 1927, em uma dinâmica de “cadavre exquis”, jogo surrealista que consiste 

da composição de um texto ou de um desenho coletivo que é elaborado sem que 

nenhum dos participantes tenha conhecimento do que foi elaborado pelo outro. Para 

isso, cada participante deve dobrar o papel após fazer sua contribuição, deixando à 

mostra apenas alguns traços de ligação, a partir dos quais o próximo interveniente 

continuará o trabalho. Após sofrer algumas modificações, esse “cadavre exquis” foi 

publicado na revista “Le Surréalisme au Service de la Révolution”, em 1931. O 

elemento representado consistia de um envelope branco, vazio, vedado com um lacre 

vermelho. O lado esquerdo do envelope apresentava cílios e, o lado direito, a asa de 

uma xícara (BRETON, 1932/1973: 66). O objeto havia sido constituído a partir de um 

jogo de palavras iniciado pelos termos “cil” – cílio – e “anse” – asa de xícara – que, por 

homofonia, redundaram no termo “silence” – silêncio.

Reafirmando a crença no fato de que o conteúdo manifesto de uma imagem poética, 

assim como o sonho, demanda análise para que seja possível acessar seu conteúdo 

latente, Breton busca interpretar a imagem do envelope e a palavra “silêncio” por meio 

do método associativo de interpretação por ele empregado na análise de sonhos 

(BRETON, 1932/1973: 68). O autor inicia uma decupagem de seus elementos para 

afirmar, em seguida, que os mecanismos de deslocamento e condensação são 

responsáveis pelas deformações que tornam o simbólico indispensável à análise dos 

elementos oníricos ou pertencentes a criações poéticas, pois a interpretação pura e 

simples não teria como atribuir a tais elementos sentidos diferentes dos que lhes são 
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claramente apreensíveis. Nesse caso, por exemplo, sua interpretação o levaria a concluir 

que o “envelope-fantasma” estaria destinado a um fantasma. Por meio de uma consulta 

a obra de Freud, o autor mostra que a figura do fantasma poderia ser interpretada, no 

plano simbólico, a uma sublimação da figura dos pais, que acordam a criança para que 

ela não molhe a cama e olhar por baixo de seus cobertores para inspecionar como suas 

mãos se posicionam enquanto dormem (BRETON, 1932/1973: 69; FABRIS, 2010: 7). 

Nesse sentido, o autor aponta que o trabalho simbólico do sonho se assemelharia ao 

trabalho simbólico da imaginação artística por se servirem ambos do desejo como canal 

de comunicação entre a cena onírica e as experiências vivenciadas em vigília, 

interpenetração essa que concederia materialidade aos elementos oníricos ou artísticos

por serem diretamente provenientes da realidade exterior – ou seja, na vida de vigília –, 

restos diurnos distorcidos em elementos simbólicos (MIGEOT, 1996: 76), o que 

concederia à elaboração poética o poder de auxiliar o aprofundamento da interpretação 

das imagens oníricas e também de seu processo de formação. 

A inserção de “V. Le Vaticinateur”, fotografia de uma tela de De Chirico vai, 

novamente, confrontar o leitor com a possibilidade de transbordamento da subjetividade

(BRETON, 1932/1973: 63). Segundo Annateresa Fabris (2010: 6), além das 

interpretações fornecidas por Breton no texto do livro, as fotografias “I. Nosferatu le 

vampire”, “IV. Le grand Masturbateur e “V. Le Vaticinateur” poderiam ser 

consideradas também como partes integrantes de uma condensação visual muito 

rentável. A imagem do vampiro teria sido inserida no trecho do livro em que o autor 

rememora a partida de X, que trouxe consigo o questionamento e o reconhecimento da 

necessidade de superação da ideia de amor cultivada até então. No entanto, a explicação 

de sua inserção no livro só é fornecida muitas páginas depois, vinculada, 

essencialmente, ao episódio da gravata, a partir do qual, conforme já sinalizado 

anteriormente, é possível estabelecer uma conexão entre o simbolismo sexual dos 

elementos da cadeia associativa imediatos à imagem do vampiro – como o pescoço da 

girafa – e a imagem da ponte mencionada no sonho e também evidenciada com a 

inserção de uma fotografia. A partir da ideia de “monstro” evocada pela imagem do 

vampiro, torna-se possível conectá-la aos fotogramas das telas de Dalí e De Chirico. No 

entanto, levando em conta que as duas telas podem ser consideradas exemplares de 

“materializações visuais do trabalho onírico”, torna-se possível analisá-las por uma 
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perspectiva simbólica. Em decorrência disso, a ideia de monstruosidade pode ser 

desconstruída para abrir espaço a novos significados simbólicos, permitindo a 

associação dessas duas telas à imagem de Nosferatu por evocarem as “esferas da 

sexualidade e da clarividência e da visão interior” (FABRIS, 2010: 6). 

Figura 9 – Fotografia V. Le Vaticinateur

Ainda segundo Fabris (2010: 7), o simbolismo atribuído à figura de Nosferatu 

encontraria correspondência na composição de signos culturais empreendida por De 

Chirico, em cuja tela há, apoiado em um banco de madeira, um manequim com uma 

estrela na fronte, um quadro sobre um cavalete, uma construção arquitetônica e uma 

sobra projetada por algum elemento não representado no quadro, todos elementos 

próprios do fazer artístico. No entanto, se há certa conformidade nos conjunto de 

elementos representados, a figura do vaticinador seria altamente provocativa por 

simbolizar a atuação do inconsciente. A estrela, “símbolo do conflito entre as forças 

espirituais e as forças materiais” (FABRIS, 2010: 7), exerce aqui a função de olho, 

canal de comunicação entre a realidade exterior e a subjetividade. No entanto, por não 
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possuir rosto, o inconsciente não se dá a conhecer, permanecendo oculto e inapreensível 

apesar de inscrever sua presença. Por não possuir braços, não é considerado, no plano 

lógico, como efetivamente atuante, sendo sempre subjugado à lógica por não ser 

considerado autônomo. Nesse sentido, a tela de De Chirico, a de Dalí e o fotograma 

extraído do filme de Murnau se comunicam pelo duto da interpenetração entre as 

experiências vivenciada em vigília e a visão da realidade interior, pondo em xeque os 

mecanismos adotados pela sociedade para manter seu pleno funcionamento. As imagens 

– sobretudo a tela de Dalí, já analisada anteriormente – evocam a irrupção dos 

conteúdos recalcados pelos mecanismos censores da lógica e, por isso, podem ser 

relacionadas como um conjunto de imagens provocatórias, que incitam a reflexão sobre 

“as marcas do “não dito” e do “não mostrado”, do que foi silenciado e do que foi 

tornado invisível” pelos regimentos e pelos tabus sociais (FABRIS, 2010: 7) em busca 

da realização do ideal surrealista de transbordamento do sonho por sobre a vida 

cotidiana.

Conforme já destacado, na segunda parte do livro, são abordados episódios da vida 

cotidiana do autor pelas ruas de Paris no ano de 1931, que lhe havia sido problemático

tanto emocional quanto intelectualmente. Apesar disso, não é fornecida nenhuma 

fotografia relevante de alguma paisagem ou de algum elemento icônico da cidade. Esse 

capítulo contará apenas com a fotografia intitulada “VI. Dalila”, que consiste da captura 

da imagem da aquarela “Dalila”, de Gustave Moreau, que o narrador afirma ter visto no 

Musée de Luxembourg (BRETON, 1932/1973: 91). Na imagem, Dalila segura um 

cinzel e há um homem adormecido sobre seus joelhos, completamente entregue e, 

consequentemente, vulnerável, o que permite supor que sua inserção faça referência a 

uma sensação experimentada pelo autor ao conhecer – e se encantar – por uma 

dançarina pelas ruas de Paris, a quem atribuiu esse mesmo nome.
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Figura 10 – Fotografia VI. Dalila

No terceiro e último capítulo de "Os Vasos Comunicantes”, o autor propõe “uma atitude 

sintética na qual se encontram conciliadas a necessidade de transformar o mundo 

radicalmente e a de interpretá-lo o mais completamente possível” como forma de se 

colocar em ação as forças revolucionárias objetivas e subjetivas (BRETON, 1932/1973: 

148)180, atuando-se, dessa forma, para que seja possível romper com toda separação 

entre sonho e vigília, entre o poeta e o revolucionário. Nessa seção, encontra-se a 

fotografia intitulada “VII. Au "palais idéal" du facteur Cheval (1931)”, na qual vê-se o 

perfil do próprio Breton, clicado na viagem de volta de Castellane, no verão de 1931,

em visita ao “Palácio Ideal” construído por Ferdinand Cheval, também conhecido como 

“Palais du facteur Cheval”, fonte de inspiração para muitos surrealistas, como, por 

exemplo, Breton, Picasso e Ernst. Em 1879, o carteiro rural Ferdinand Cheval retornava 

de sua jornada de trabalho quando tropeçou em uma pedra. Essa pedra possuía um 

formato tão estranho que lhe fez lembrar de um sonho que há muito havia esquecido: 

um palácio. Cheval, então com 43 anos de idade, dedicou 33 anos de sua vida, entre 

                                                            
180 No original: “[...] une atitude synthétique dans laquelle se trouvent conciliés le besoin de transformer 
radicalement le monde et celui de l’interpréter le plus complètement possible”. Cf. A. BRETON. Les 
Vases Communicants, p. 148.
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1879 e 1912, a construir esse palácio, no qual diversos estilos arquitetônicos e 

elementos oníricos se misturam. Nesse sentido, por constituir-se como a realização de 

um projeto que desejava unir um sonho à realidade exterior, a imagem do “Palácio 

Ideal”, apesar de não ser abordada especificamente no texto, é brilhantemente tomada 

como símbolo do início de um novo mundo, fundado com base no sonho, na intuição, 

na necessidade de investigação dos mundos interiores (FABRIS, 2010, 8). 

Figura 11 – Fotografia VII. Au “Palais idéal” du facteur Cheval (1931)

A presença da imagem de Breton na cena retratada poderia ser interpretada, segundo 

Fabris (2010, 10), como a evocação do “poète à venir” responsável pela revolução que 

atingirá a síntese entre sonho e realidade exterior. Posicionado de perfil ante um portal 

que se assemelha a uma gruta, de onde emana escuridão, voltando seu olhar à 



247

luminosidade proveniente do mundo exterior, tal como Nosferatu no primeiro 

fotograma encartado no livro, a figura do poeta também parece evocar a necessidade 

comunicação entre os subterrâneos ocultos do inconsciente e a realidade exterior à qual 

o indivíduo tem acesso (BRETON, 1932/1973: 170). Nesse sentido, ao inserir-se na 

fotografia, Breton concederia um rosto ao revolucionário pelo qual se espera – o seu 

próprio rosto. Quase ao fim de uma narrativa que se prestou a esmiuçar o onírico por 

meio do uso do método freudiano de interpretação dos sonhos e na qual foram 

abordados temas como a associação livre, o acaso objetivo, e necessidade de 

conhecimento da realidade exterior e, sobretudo, de desenvolvimento humano por meio 

da investigação atenta da subjetividade, o autor parece desejar colocar-se na posição de 

analista ao revelar seu rosto ao leitor, servindo como espelho para que ele possa também 

investigar-se e, quem sabe, reconhecer em si o “sentimento individual por um lado, 

universal por outro” (BRETON, 1932/1973: 170) que seria capaz de despertar o desejo 

de conduzir a operação poética à luz do dia e, em um “salto vital”, esfacelar todas as 

antinomias. Há ainda uma última fotografia, encartada sob a legenda “VIII. Lettre de 

Sigmund Freud à André Breton”, no apêndice que traz as três cartas escritas por Freud e 

a réplica de Breton (BRETON, 1932/1973: 177). 

Figura 12 – Fotografia VIII. Sigmund Freud à André Breton.
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Trata-se de uma fotografia dos manuscritos da correspondência trocada entre o autor e o

pai da psicanálise, denunciando, a um só tempo, um possível sentimento de 

revanchismo por ter conseguido, com suas provocações, ferir sua susceptibilidade, e, 

por isso mesmo, um sentimento de triunfo por ter conseguido provocar um incômodo 

intelectual no autor a quem sempre devotou admiração e inveja, desestruturando-o a 

ponto de que se estabelecesse uma comunicação relativamente frequente se for 

considerado o intervalo de tempo entre as cartas. Apesar de ter sido incluído em edição 

muito posterior à morte de Freud, o conteúdo que integra o apêndice – sobretudo a 

réplica – dá ideia de uma vitória intelectual de Breton sobre Freud. Nesse sentido, a 

fotografia dos manuscritos parece exprimir um desejo de comprovação factual do 

conteúdo narrado.

Se considerarmos que os principais fundamentos do surrealismo rejeitam a 

subserviência à lógica e a imitação da realidade exterior no campo artístico, atestada, 

por exemplo, pela já sinalizada rejeição de Breton ao romance, parece curioso que o 

poeta tenha optado por ilustrar algumas de suas obras em prosa com fotografias, forma 

artística essencialmente vinculada à ideia de representação fiel da realidade exterior. As 

imagens escolhidas são, de um modo geral, bastante objetivas, sem elementos, 

angulações ou manipulações técnicas que evoquem um desejo de rompimento com o 

postulado tradicional da representação fotográfica, qual seja, a representação fiel da 

realidade exterior. Nesse sentido, é possível supor que a presença de algumas das 

imagens, como “II. À L’Éden-Casino”, “III. Au tournant du petit pont”, “VI. Dalila ”, 

“VII. Au "palais idéal" du facteur Cheval (1931)” e “VIII. Lettre de Sigmund Freud à 

André Breton”, tenha caráter documental, buscando o estabelecimento de um pacto de 

referencialidade com o leitor. É possível considerar, inclusive, que a fotografia “VII. Au 

"palais idéal" du facteur Cheval (1931)” tenha papel ambíguo, integrando tanto o 

conjunto de “provas documentais” como, junto a “IV. Le grand Masturbateur” e “V. Le 

Vaticinateur”, um conjunto de imagens que se insere na obra para fazer emergir a 

imaginação flutuante entre os significantes insólitos dessas composições visuais 

essencialmente oníricas.

Nesse sentido, o uso da fotografia em “Os Vasos Comunicantes” parece anunciar, 

sorrateiramente, uma nova forma de relação com a realidade exterior. Ao encartar tais 
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imagens na obra sem que haja uma relação de subordinação entre elas e o texto – e, 

mais ainda, entre as fotos e os textos que lhes são imediatamente anteriores ou 

posteriores –, o autor promove uma quebra no ritmo linear e lógico de leitura, trazendo 

a fruição de uma imagem visual como ponto de fuga de uma cadência de leitura 

monocórdia para enriquecê-la com a possibilidade de um “salto vital”, como propôs 

Breton, para além das limitações paralisantes impostas pela cadência fabril inerente à 

vida em uma sociedade regida por padrões e convenções lógicos. Assim como o acaso 

objetivo pode acometer qualquer indivíduo em um simples caminhar pelas ruas e 

despertar sua consciência para a existência – e a atuação – do intangível, a fotografia, 

como elemento que simbolizaria o desejo de imitação da realidade exterior, também 

poderia retirar o indivíduo de seu processo de leitura ritmado e previsível para, a partir 

de sua irrupção inesperada em um espaço físico que cortaria a lógica linear do texto, 

retirá-lo de um estado apático de consciência e alçá-lo a outro patamar de compreensão 

e reflexão, reconhecendo a possibilidade de encontro com o inquietante e com o 

maravilhoso até mesmo a partir de elementos que representariam a realidade exterior.
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CONCLUSÃO

“É possível que a vida peça para ser decifrada como um criptograma”, diz André 

Breton. Ao retomar o criptograma como símbolo do desejo de tudo traduzir que 

acomete o homem desde os tempos imemoriais, o poeta evoca a escrita hieroglífica, 

cuja fundação, tal como o surrealismo, visa romper a submissão ao ritmo monocórdio 

ditado pelas cadeias associativas – e sucessivas – do racionalismo para privilegiar a 

simultaneidade do instante, arrebatador e vertiginoso por essência, e detentor da 

centelha divina capaz de decifrar o grande mistério do universo por franquear, a um só 

tempo, o acesso ao universal e ao subjetivo. Do mesmo modo como o hieróglifo 

buscava romper com a escrita alfabética, que exigia uma conformação a seu sistema 

como um todo para que fosse possível depreender seus sentidos, o surrealismo 

capitaneado por Breton perseguia a desarticulação do divórcio cartesiano entre 

subjetividade e realidade objetiva. Ambos teriam um objetivo comum: a busca por um 

objeto irremediavelmente perdido em uma instância temporal passada, seja o contato 

com o pensamento divino, seja o resgate de um tempo em que não haveria separação 

entre realidade interior e exterior. Como vasos comunicantes que se influenciam e se 

retroalimentam, consciente e inconsciente, sonho e vigília, razão e loucura, realidade e 

imaginação, infância e maturidade, universal e subjetivo compartilhariam de uma 

essência una e indivisível, passível de recuperação pelo caminho dúplice do 

desenvolvimento interior e da revolução da realidade exterior – mais uma vez, vertigem 

e arrebatamento conduzindo a um ponto supremo. 

É essa sensação de incompletude e descolamento do momento histórico em que se está 

inserido que evocaria, em um influxo melancólico, a sensação de perda irrecuperável do 

objeto de satisfação originária em torno da qual seria estruturada a articulação entre 

presente reminiscente e passado anacrônico, desencadeando o processo de atribuição de 

significantes aos significados com vistas a identificar e, desse modo, recuperar a 

sensação de satisfação do desejo originário. Ao supor um mecanismo de rememoração 
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tomando como marco zero uma anterioridade que não pode ser objeto de qualquer 

representação por estar desde sempre perdido e irrecuperável – constituindo, portanto, 

um ponto de origem deveras instável –, o indivíduo, tanto como tradutor ou como 

sujeito psíquico, fincaria seu ponto de origem nesse ponto de fuga que a perda 

simbolizaria, estabelecendo, dessa forma, relações de transferência que são

permanentemente retraduzidas em novas cadeias associativas sem jamais encontrarem

termo. Afinal, a tentativa de percorrer o caminho que conduziria de volta ao ponto de 

origem no qual seria possível decifrar as causas da perda se constituiria, na verdade, 

como um processo infinito de estabelecimento de novas relações de significação e de 

novas formações de cadeias associativas capazes de desvendar os enigmas 

sucessivamente propostos pela esfinge devoradora, insaciável e irredutível em sua 

pulsão de traduzir.

A origem seria o ponto de chegada também para Walter Benjamin, segundo o qual cada 

fenômeno de origem estabeleceria o modo como cada ideia vai se confrontar com o 

mundo histórico até atingir, ela própria, “a plenitude na totalidade da história”. Nesse 

sentido, toda origem seria, ao mesmo tempo, uma falta constitutiva e restitutiva, pois 

toda a estrutura do fenômeno – seja ele psíquico ou linguístico – se ordenaria de modo a 

buscar o objeto que vai suprir essa lacuna, desencadeando, para tanto, o processo de 

significação – sem, contudo, jamais encontrar plena correspondência. Assim como a 

origem mimetizaria o estado primevo de satisfação e completude em torno – e em 

direção – da qual se estruturaria o fenômeno a partir dela iniciado, uma tradução 

também pressuporia uma dinâmica histórica que envolveria um momento originário que 

se torna presente ao ser transformado para poder abrir-se indefinidamente a 

ressignificações futuras.

O Um Primordial fundado pelo mito babélico constituiria a força motriz do trabalho do 

tradutor e sua busca pela perfeita equivalência entre texto de partida e texto de chegada, 

sublinhando, mais uma vez, que a origem é o alvo, também em conformidade com o 

famoso adágio de Karl Kraus. Seja no campo psíquico, linguístico ou interartístico, os 

trânsitos tradutórios do objeto se voltariam sempre à atualização de sua origem. 

Partindo do desejo de suprir a perda, a pulsão tradutória faria com que a relação com o 

outro se tornasse, de fato, uma relação de ressignificação do próprio, envolvendo, em 
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um primeiro momento, a “violência fundamental” do “narcisismo das pequenas 

diferenças” que permite à tradução exercer seu papel duplo e ambíguo, tensionando a 

linha tênue que separa o próprio do estrangeiro até esgarçá-la, dando origem a uma 

relação dialógica e de descentramento. Na impossibilidade de plena equivalência, a 

tradução buscaria estabelecer uma relação de cooperação entre texto de origem e texto 

de chegada, que, também como vasos comunicantes, se influenciariam e se 

interpenetrariam. Nesse sentido, o surrealismo se valeria de métodos como a análise dos 

sonhos, as simulações de delírio, as experiências com o sono hipnótico e com as drogas, 

a escrita automática e as demais técnicas empregadas como meios de percorrer o 

caminho de volta à origem em que todas as antinomias encontrariam uma síntese. 

Somente um mergulho profundo nas águas do inconsciente possibilitaria ao indivíduo 

emergir à superfície com um olhar transformador sobre a realidade objetiva, buscando 

por em prática a revolução individual e social proposta pelo movimento, descobrindo

novas afinidades e novas possibilidades de relação com o universo visível e com o 

invisível.

Para os surrealistas, o sonho conduziria o indivíduo ao início do dia como ao início da 

vida humana sobre a terra. Desse modo, funcionaria como mola propulsora de seu 

conduzir-se em vigília por fornecer, a cada despertar, a ilusão da sensação de acesso ao 

instante originário, que motivaria a construção da realidade que se deseja vivenciar, qual 

seja, a síntese da principal aspiração do surrealismo – (re)unir o estado de vigília e o 

sonho, duas instâncias tomadas como opostas pelo primado da lógica, mas que seriam, 

de fato, convergentes. Buscando no sonho uma forma de acessar o eu profundo para, 

desse modo, revolucionar a realidade exterior, o surrealismo entroniza sua valorização 

como canal para equacionar as experiências negativas do passado e orientar as escolhas 

do indivíduo em sua vida de vigília, pois teria o poder de projetar os desejos mais 

recônditos do indivíduo em seu cotidiano na forma de acaso objetivo. 

É nesse sentido que, em “Os Vasos Comunicantes”, o mundo dos sonhos é apresentado 

como locus descontínuo e instável em que o “resto” – que também é signo de uma perda 

– vai buscar ressignificações e novas possibilidades associativas que permitam o retorno 

à origem. De forma análoga ao que, segundo o pensamento bermaniano, aconteceria no 

espaço de trânsito entre a língua de partida e a língua de chegada durante a tradução, a 



253

elaboração onírica confrontaria o resíduo colhido na vida de vigília com o desejo, 

localizando, afrontando e revelando o desejo do eu profundo antes de, finalmente, 

deformá-lo e devolvê-lo à vigília, fazendo emergirem estruturas e possibilidades que

eram apenas latentes antes desse processo tradutório também conhecido como “trabalho 

do sonho”. Sua estrutura ambígua, fragmentada, deformadora e descontínua não

pretenderia meramente escancarar desejos interditos e revelar pensamentos recalcados, 

mas entregar ao indivíduo um ferramental adequado para que ele, se assim o desejar, 

esteja munido para viajar para dentro de si, para percorrer o caminho de retorno à 

origem, partindo do conteúdo manifesto ao conteúdo latente, destrinchando, dissecando, 

elaborando a própria história e, consequentemente, atuando na realidade objetiva de 

modo transformador. Nesse sentido, conclui-se que seria possível, sim, estabelecer uma 

analogia entre os movimentos tradutórios e os mecanismos que presidem o psiquismo, 

representados aqui, especificamente, pela elaboração onírica e suas metamorfoses tão 

valorizadas – artística e ideologicamente – pelo movimento surrealista. Tomando o 

ponto de fuga como ponto de origem, ambos se estruturam a partir – e em direção – de 

uma perda, buscando equacionar o influxo melancólico proveniente da sensação de 

incompletude, de estranhamento e inadequação à realidade exterior que conduz a um 

estado contemplativo a partir do qual poderiam surgir instantes epifânicos que, na busca 

pela reparação da perda, inauguram infinitas possibilidades de atribuição de novos 

sentidos ao resíduo que lhes sobrou nas mãos.
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