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Resumo: Este artigo sintetiza a segunda parte5 de uma pesquisa sobre a importância 
da função paterna na constituição da subjetividade contemporânea. Para tal, selecio-
namos narrativas literárias através das quais destacamos as diversas modalidades de 
apreensão da realidade pelo infans, desde a sua concepção e chegada ao mundo hu-
mano, enfatizando sua transição da posição de objeto à de sujeito capaz de construir 
ficções.
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Abstract: This paper summarizes the second part of a research study about the impor-
tance of the paternal role in subject’s construction in the contemporary era. We selected 
literary narratives in which we emphasized the diverse forms of apprehension of reality 
by infants, from uterine conception until birth, highlighting their transition from the po-
sition of object to a subject able to construct fictions. 
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O infantil na investigação psicanalítica: A criança no adulto

Quando passamos de uma certa idade,  
a alma da criança que fomos e as almas  

dos mortos dos quais brotamos vem nos  
ofertar seus bens e seus feitiços  

(Proust, Em busca do tempo perdido).

I. Introdução

Ao decidirmos pela continuação da pesquisa sobre o Pai na Psicanálise 
optamos por enfocar as diversas modalidades de apreensão da realidade pelo 
infans a partir do momento de sua concepção e chegada ao mundo humano.

As linhas mestras do pensamento psicanalítico a respeito da constitui-
ção do sujeito foram traçadas. Elas serão seguidas, sem a necessidade de repe-
tir aqui a teoria que criou o complexo de Édipo, a partir do mito, considerando 
que para Freud é justamente a sujeição do ser humano ao Outro, devido à sua 
condição de prematuridade e pulsionalidade (Konstant Kraft), que se situa no 
cerne mesmo de sua humanização. A genealogia do sujeito se apoia na cons-
trução de um aparelho psíquico, constituído na e pela linguagem, a partir da 
relação com outro sujeito. Sustenta-se em dois pilares míticos: o assassinato do 
pai primevo (1912-1913) e o complexo de Édipo (1910), descobertos por Freud 
na análise de seus pacientes e na sua auto-análise (1897), a partir da metapsi-
cologia dos sonhos (1900). Ambos remetem tanto à cena individual quanto à 
cena coletiva e também, a partir de uma leitura que sem dúvida deve ao estru-
turalismo de Lacan, à suposição de que o sujeito é articulado por estruturas 
simbólicas que o precedem, o determinam e o transcendem. 

Uma vez que a universalidade do simbolismo da linguagem, isto é, a 
substituição de um objeto por um símbolo ou de uma ação por uma represen-
tação simbólica, comum a todo aquele que vem ao mundo e caminha em dire-
ção à aquisição da fala – o que se repete a cada geração – é reconhecida, está 
garantida a entrada do indivíduo numa cultura, constituída em um espaço e 
uma temporalidade (ritmo e intensidade). 

Em outras palavras, levando-se em conta os diferentes registros em que 
a problemática da genealogia do sujeito pode ser abordada, na teoria freudia-
na, pode-se dizer, resumidamente, que o sujeito freudiano se funda em uma 
estrutura que o pré-determina sendo constituído por uma rede de relações que 
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o antecedem e o ultrapassam, rede esta que é determinante de um movimento 
constante, um devir. A condição de possibilidade desta estruturação pré-sub-
jetiva remete justamente para o campo do arcaico, ao passo que a hipótese filo-
genética, enquanto formulação teórica, parece ser uma maneira de buscar a 
materialização desta concepção. O arcaico e a hipótese filogenética fazem refe-
rência, em primeiro lugar, à proximidade e estreita colaboração entre Freud e 
o psicanalista húngaro Sándor Ferenczi, que se encontra amplamente docu-
mentada na rica correspondência entre os dois psicanalistas (1909-1933), co-
laboração que constitui a base teórica desta II parte da pesquisa.

Já em 19146, Freud mostra ser o infans depositário, servidor e herdeiro 
dos sonhos e dos desejos não realizados de seus antecessores, sendo esta pro-
jeção parental dos ideais narcísicos, simultaneamente, a violência que o aliena 
e a condição mesma para sua constituição como sujeito. Todo filho é investido 
narcisicamente pelo casal parental, que nele projeta seu próprio Ideal de Eu – 
leiam-se valores, desejos e sonhos. O Supereu se constitui a partir do modelo 
de Supereu dos pais e não do modelo dos pais7. Isso significa que cada geração 
recebe um legado da geração anterior constituído pelos valores herdados por 
aquela, formando-se uma cadeia ininterrupta que veicula crenças, valores e 
desejos inconscientes, de geração em geração.

Freud considerou ser pela via das identificações que se dá a transmissão, 
tema que desenvolve mais amplamente em Luto e melancolia (1915), Psicologia 
de grupo e análise do eu (1921), O eu e o isso (1923) e no Mal-estar na cultura 
(1929). Mecanismo fundamental na constituição do sujeito, especialmente na 
estruturação do Eu e do Supereu, traduz o peso determinante da cultura e da 
herança nesta constituição. É o conceito de identificação, que integra as figuras 
do corpo, da alteridade e da cultura, instrumento conceitual necessário como 
guia para a pesquisa da filiação e de seu correlato, a transmissão e seus desti-
nos, merecendo por isso um destaque especial.

Sabemos que a instalação do Supereu, foi classificada “como um exem-
plo bem-sucedido de identificação com a instância parental” (Freud, 1932). 
Erigido dentro do Eu, constituído a partir da incorporação das coerções im-
postas pelo mundo externo às sucessivas gerações, o Supereu descreve uma 
relação estrutural, que se institui como herdeira dos vínculos afetivos da infân-
cia, englobadas no complexo de Édipo. Esta função do Supereu garante, como 

6 Introdução ao narcisismo , 1914.
7 Cf. Freud, S. In: Novas conferências introdutórias (1932:72); Esboço de psicanálise (1938:236).
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já vimos, uma leitura da transmissão entre as gerações, apoiada no segundo 
“mito” destacado por Freud, o complexo de Édipo, mencionado como um dos 
pilares que sustentam a constituição do sujeito em psicanálise.

As vicissitudes da apreensão desse legado pelo infans e o modo como 
este constrói a realidade serão aqui analisadas, na tentativa de estabelecer hi-
póteses a respeito da constituição subjetiva na contemporaneidade, em com-
paração com a que nos foi ofertada por Freud e Ferenczi, no final do século 19 
e século 20. A investigação da abordagem da criança (infans) e da criança no 
adulto, realizada por esses autores, permite-nos demonstrar que a concepção 
teórica da constituição psíquica não se alterou do ponto de vista da psicanálise. 
As contingências e o contexto hospedeiro do novo infans é que precisa ser re-
considerado, pesquisado e atualizado. Para darmos continuidade à pesquisa 
sobre a figura do Pai em Psicanálise, propomos a utilização de narrativas lite-
rárias como procedimento investigativo dos campos de sentido, que funda-
mentam concepções e vivências, pois se articulam com a constituição do sujei-
to e a importância fundamental da função paterna nessa trajetória. 

Para acompanharmos esta articulação, selecionamos fragmentos de di-
ferentes obras literárias, a saber: Vermelho amargo, O fio da palavra e Em Nome 
do Pai, de Bartolomeu de Queirós; O Mundo, de Juan José Millás; A Menina 
que Roubava Livros, de Markus Zuzak; O Filho de Mil Homens, de Walter Hugo 
Mãe e Ver:amor, de Davi Grossman.

A trajetória constitutiva é observada a partir da perspectiva de cada 
uma das crianças, personagens centrais nas diferentes narrativas, no que se 
refere à sua passagem de uma passividade originária (masoquismo) à posição 
ativa da interpretação da realidade e do real. Em outras palavras, a transição de 
uma posição de objeto à de sujeito que se torna capaz de construir ficções. “(...) 
A realidade é a matéria prima, a linguagem é o modo como vou buscá-la – e 
não como acho. Mas é do buscar e não do achar que nasce o que eu não conhe-
cia, e que instantaneamente reconheço”, escreve Clarice Lispector ao reconhe-
cer, ao mesmo tempo, a precariedade e o esplendor da linguagem, sua essen-
cialidade e sua falência8.

Sendo assim, cumpre assinalar sabermos, desde Freud, que o mito ou 
romance familiar cumpre uma função fundamental, enquanto organização 
narrativa. Daí a escolha de acompanharmos na literatura, a possibilidade de 
uma aproximação entre ficção e história, ao apresentarmos, a partir dos auto-

8 Lispector:176.
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res escolhidos, uma reflexão sobre as diferentes formas de criação de uma fic-
ção, criação para a qual o outro é fundamental e sem a qual o sujeito adoece. O 
caminho escolhido nos permitiu analisar a temática do Pai, na psicanálise que 
se liga tanto à estruturação do Sujeito, equivale a dizer do sintoma, quanto à 
inscrição deste na cultura.

Nossos achados preliminares, brevemente descritos neste trabalho, indi-
cam o potencial de tal procedimento, respeitando a pesquisa psicanalítica; pres-
ta-se não somente à investigação dos sentidos que sustentam a experiência hu-
mana, como também ao questionamento e/ou modificação de ideias face à dis-
cussão, tão frequente, a respeito da crise/declínio da figura paterna na contem-
poraneidade e consequentes interrogações sobre a transmissão da experiência. 

Sem dúvida, a formação humanista de Freud e a forma como tratou 
mitos, lendas, contos e literatura foi fundamental para sua construção teórica. 
Aventurou-se em diversos registros: história clínica, técnica, metodologia, no-
sografia, percorreu o campo das ciências sociais e da literatura. Além do afas-
tamento do texto místico e religioso, fez uma ruptura com o texto científico 
formal e criou o texto psicanalítico, inscrevendo a psicanálise na história, a 
começar pela sua obra fundadora: A Interpretação dos sonhos. Seu talento para 
contar histórias de sua clínica, ao narrar, não a história da doença, mas sim a 
dos doentes, combinando aspectos de romance e de psicologia, revolucionou o 
discurso científico de seu tempo, garantindo, em novo estilo, a continuidade 
da produção de conhecimento. 

Na Carta 52, Freud (1896) afirma a tradução e retranscrição como me-
canismos do aparelho psíquico que são simultaneamente operações da escrita. 
O mecanismo psíquico se forma por um processo de estratificação sucessiva e, 
de tempos em tempos, os traços mnêmicos são reordenados de acordo com 
novos nexos, isto é, as representações são retranscritas, rearranjadas de acordo 
com novos princípios associativos. A novidade de sua teoria se deve ao fato da 
memória não permanecer de forma simples, mas múltipla. Sendo assim, as 
psiconeuroses resultam de uma falha na tradução/interpretação provocada 
pelo recalcamento, o que permite pensar no processo de reescrita psíquica que 
ocorre na análise, a partir de novos significantes inscritos face à tradução/in-
terpretação do material psíquico. A diferença entre traduzir e interpretar re-
sulta do efeito da interpretação do não dito, do não sabido conscientemente, o 
que possibilita o movimento de escrever e reescrever a própria história.

Os estudos sobre a histeria (1893-18950) e, em especial o caso Dora 
(1905), inauguram um gênero literário onde as narrativas criativas contêm 
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suas próprias análises e interpretações e, ao inventar essa nova maneira de 
transmitir casos clínicos, Freud atribuiu a necessidade de uma função criativa 
a todo psicanalista. Com os personagens da vida cotidiana, os sujeitos da clíni-
ca, as figuras mitológicas (Sófocles), religiosas (Moises), folclóricas, da poesia e 
da literatura (Shakespeare, Schnitzler, Goethe Dostoiéwski e al.) e, por meio de 
sua narratividade, investigação, interpretação, fantasia e construção, criaram 
seres potentes a partir de uma leitura singular de pessoas e histórias: Anna O., 
Emmy Von N., o pequeno Hans, Dora, O presidente Schreber, O homem dos ratos 
e o dos lobos.

Com seu trabalho sobre a Gradiva (1907), Freud abriu a possibilidade 
de demonstrar sua teoria do inconsciente, ilustrando-a com a limpidez da 
qual é capaz uma narrativa poética. Deu vazão ao seu desejo de ampliar o 
espectro de ação de sua teoria do inconsciente, a qual pretendeu, desde os 
seus primórdios9, não se restringir ao contexto restrito da prática clínica com 
neuróticos, levando a psicanálise além das fronteiras da enfermidade psíqui-
ca para incidir nos mais diversos campos do saber e da cultura10. Brandão11 
em seu belo texto sobre a Gradiva, nos conta que se tratava de recolher os 
achados do escritor e poeta, tornados possíveis pela especial aptidão do ar-
tista de se deixar perpassar pela linguagem, que, inevitavelmente, aponta 
para o inconsciente. 

Fantasia pompeiana é algo que remete ao imaginário so-
cial de uma época capaz de construir a escultura da jovem 
andeja, produto e produção cultural; é, também, fantasia 
de Hanold, arqueólogo alemão que desencava o passado e 
para quem Pompéia se oferece como objeto de um mun-
do morto; ou também, fantasia amorosa de Freud, fasci-
nado por uma certa dama fulgurante, que avança, chama-
da Psicanálise. Para ele Zoé-Gradiva é a própria Psicaná-
lise, como possibilidade de cura por meio do desrecalca-
mento e da condição de viver a realidade. Zoé-Gradiva se 
é filha, é mãe, por sua solicitude, é também vida e remete 

9  Veja-se na sua Psicopatologia da vida cotidiana, obra cujo título é um violento escândalo para 
a tradicional oposição clínica entre o normal e o patológico na época.

10  Martins, JC. A experiência da escrita na formação do analista In: 
http://www.sig.org.br/_files/artigos/aexperinciadeescritanaformaodoanalistaumaquartaperna.pdf)

11 Brandão, 2005.
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a um progredir com brilho, desejo de seu pai metafórico, 
Pai da Psicanálise12.

Em Lapsos de leitura e lapsos de escrita (1901), Freud relata seus próprios 
lapsos na escrita, além de recorrer a Ferenczi, Ernest Jones, Hug-Hellmuth em 
seus exemplos; as trocas de nomes, letras e datas são explicadas como de ori-
gem psíquica, em virtude de uma perturbação da atenção por um pensamento 
inconsciente que se impõe e demanda consideração; enquanto na Psicopatolo-
gia da vida cotidiana(1901) demonstra como todo ato falho é um discurso bem 
sucedido, apesar da mordaça que gira em torno da palavra/lapso. 

Em Escritores criativos e devaneio (1908), Freud sugere uma nova estéti-
ca para o psicanalista. Aborda a temática da fantasia e compara a criação poé-
tica com o devaneio e o escritor imaginativo com o sonhar acordado e o brin-
car da criança. O prazer que se usufrui de uma obra literária procede de uma 
libertação de tensões psíquicas, deixando o leitor livre para se deleitar em seus 
devaneios. Freud propõe uma relação da fantasia e da escrita com o brincar, ao 
compreender a obra de arte como um substituto do que um dia foi o brincar 
infantil. Aproxima o artista, escritor criativo, da criança que, ao brincar, cria 
um mundo próprio e reajusta seus elementos de uma forma que lhe agrade, 
mantendo, com isso, uma nítida separação entre seu mundo de fantasia e a 
realidade. 

Em Uma nota sobre o bloco mágico (1925) Freud compara o funciona-
mento do sistema perceptual à escrita realizada em um bloco (lousa) mágico. 
Ao escrever nesta prancha de cera, no momento em que se separam as duas 
camadas da fina folha, a escrita desvanece e não reaparece. A superfície está 
limpa para receber novas impressões, assim como funciona o sistema Pcpt–Cs 
sempre aberto a novas percepções. Além disso, a metáfora da escrita no bloco 
mágico serve para explicar o funcionamento psíquico, pois é sempre possível 
descobrir a marca do que foi escrito, retido na prancha de cera, o pentimento13, 
assim qualquer traço fica permanentemente registrado no aparelho psíquico. 

Em Construções em análise (1937), aponta como parte preliminar do 
trabalho analítico recuperar fragmentos de experiência perdidos e como tarefa 

12 Ibidem: 32.
13  São restos de esboços ou pinturas rejeitados pelo artista, em cima dos quais pintou uma nova 

versão. Com o passar do tempo, a tinta deixa transparecer esses traços antigos. Os sentimen-
tos que foram recobertos, mas nunca totalmente apagados, seguem partes integrantes da 
obra final.



100  |   primÓrdios – psicanálise aplicada diferentes formas de cuidar

Primórdios, Rio de Janeiro, v. 2, n. 2, p. 73-128, 2012

do analista a de completar o que foi esquecido pelo paciente a partir dos traços 
deixados, tentando uma construção ou reconstrução de uma história que faça 
sentido. Os mitos centrais da psicanálise, o pai primevo de Totem e Tabu e o 
filho Édipo, pilares da teoria, ilustram a estruturação psíquica dentro do ro-
mance familiar e as origens da inserção do ser humano na cultura, por meio de 
um pacto simbólico, condição de possibilidade do laço social, da fratria, em 
que o papel da figura/função paterna é fundamental. A capacidade narrativa 
permite a ambos, analista e analisando no palco da transferência, construir a 
partir das reminiscências e fantasias, inseparáveis, novos sentidos para uma 
história infantil, que provoca ressonâncias ao longo de toda a vida do sujeito.14 

1. A construção de um narrador-autor-analista

Segundo Walter Benjamin15 a narrativa, cujo primeiro modelo seria o 
conto de fadas, é expressão de um trabalho artesanal, que se realiza sobre a 
matéria-prima da experiência (Erfahrung) e um narrador se faz a partir da 
capacidade de ouvir e contar histórias, resultado de sua experiência ou a de 
outro que a transmitiu, que se transforma em saber, um saber que lhe modifica 
o espírito. Na narrativa, encontra-se uma sabedoria, fruto de reminiscências 
que fundam a cadeia da tradição e transmitem os acontecimentos de geração 
em geração.

A experiência psicanalítica é um lugar que pressupõe necessariamente 
um outro que escute, que interprete, que silencie; um outro para além de su-
posto-saber. Ao longo do processo da análise, o paciente poderá escrever e re-
escrever sua história, criar uma nova versão de si, à medida que o analista 
desmantela o enredo e descortina a escrita do inconsciente de ambos na trans-
ferência. Ao chegar, o indivíduo precisa constituir-se narrador, à medida que 
encontra no analista, um ouvinte, uma testemunha para resgatar memórias, 
cenas, falas, silêncios, que fazem parte do enredo de sua vida. Tornar-se narra-
dor também cabe ao analista, não só frente ao seu paciente, mas em sua pró-
pria análise e entre seus pares – narrativa que uma vez constituída como escri-
ta, alonga o percurso, que vai da transmissão em psicanálise à transmissão da 
psicanálise. 

14 Rudge, Percurso, no.18:29.
15 Benjamin, 1996.
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Em suas recomendações àqueles que exercem psicanálise (1912), Freud 
se refere à escrita de casos e se posiciona contrário aos relatórios que os repro-
duzem literalmente, pois considera que “(...) Possuem apenas a exatidão osten-
siva, de que a psiquiatria ‘moderna’ fornece-nos alguns exemplos marcantes. 
São, via de regra, fatigantes para o leitor e ainda não conseguem substituir sua 
presença concreta em uma análise”16. Ao mesmo tempo, é preciso enfatizar 
que a obra escrita não representava um fim em si mesmo, mas sim um dos 
canais para a elaboração de conceitos e da transmissão da psicanálise, ao lado 
de discussões orais, comunicações e correspondências que manteve até o fim 
de sua vida.

 É a abertura deste canal que decidimos aproveitar para darmos sequên-
cia à pesquisa da figura do Pai em Psicanálise.

II. “A mesma palavra que me desvela, me esconde”17

A vida é um fio,
a memória é seu novelo.

Enrolo – no novelo da memória – 
o vivido e o sonhado.

Se desenrolo o novelo da memória,
não sei se tudo foi real

ou não passou de fantasia18.

Três obras de Queirós serviram de inspiração para pensarmos a constru-
ção do sujeito a partir das marcas de seus ancestrais e o modo como a criança 
recebe e opera o legado que lhe foi transmitido para relançá-lo de modo singu-
lar: Vermelho amargo (2010); Por parte de pai (1995) e O fio da palavra (2012).

Vermelho amargo e Por parte de pai retratam a memória onde são guar-
dadas lembranças da infância aprisionadas nas histórias familiares. São elas 
que dão início à tessitura de nossa existência, no tempo de cada um. Romances 

16 Freud, 1912:127.
17 Queirós, 2010:7.
18  Queirós,1995:7. Considerado um dos autores mais importantes e premiado da literatura 

infanto-juvenil, é conhecido como o poeta da prosa,deixou como legado uma obra de um 
lirismo comovente. Sua escrita de estilo metafórica é construída com palavras belas e precisas 
em que cada uma não pode ser substituída e expressa um turbilhão de sentidos e emoções.
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em parte autobiográficos, “a memória é sempre um lugar onde o vivido e o 
sonhado conversam”19. Sem situar a narrativa no tempo e usando o tomate 
como metáfora, constrói os elos de sua memória afetiva, ao relembrar a infân-
cia doída quando ele e seus irmãos enfrentaram a morte prematura da mãe, 
após longa doença. Narra a história de uma família abalada pela dor a ser feita 
perda. O irmão mastigava vidro, a irmã miava pelo gato mudo, a mais velha 
bordava um bordado sem fim, o pai alcoólatra, a madrasta excessiva e violenta, 
e que cortava tomates com precisão cirúrgica, fatias obsessivamente servidas a 
cada refeição. A visão desta cena serve de elo para o narrador costurar os me-
dos e os sonhos torturantes da infância. “Este livro veio até mim porque eu 
simplesmente não conseguia esquecer a história dos tomates”20. 

A mãe é relembrada pela sonoridade da voz de soprano que “atravessa 
os poros, em música e alcança os ouvidos”21. A madrasta pelo aço frio da faca 
que “encrespa” a carne e a alma. “Afiando a faca no cimento frio da pia, ela 
cortava o tomate vermelho, sanguíneo, maduro, como se degolasse cada um de 
nós”.22. Ao narrar de forma contundente a dor da perda da mãe, percebemos o 
efeito na criança quando se vê impossibilitada de encontrar em um outro, aqui 
no pai, a mão para acalentá-la e ajudá-la a dar um destino à dor e retirá-la do 
exílio da solidão. A fragilidade do pai se revelava na falta da palavra amorosa 
impossibilitando que o luto pudesse ser abrandado – “Exige-se longo tempo e 
paciência para enterrar uma ausência. Aquele que se foi ocupa todos os 
vazios”23.“Sem colo da mãe eu me fartava em falta de amor”.24 “Não se desata 
com delicadeza o nó que nos amarra à mãe”25. 

O vermelho do tomate condensa diversas emoções. Na madrasta ex-
pressa solidão, medo, assombro. Na mãe, cuidado, delicadeza. “Ah! O tomate. 
Quanto espanto ele me suscitava. Sua presença anunciava meu exílio(...) nunca 
supus que carregava comigo – vida afora – a imagem do tomate maduro preso 
entre seus dedos. Mas não recusei, jamais, a fatia que me tocava”26.

O olhar da madrasta o tornava seu prisioneiro, a existir dentro de seus 
olhos quando mastigava o tomate. Não queria ser a menina de seus olhos. 

19 Entrevista ao jornal O Globo, 2011. 
20 Idem.
21 Queiros, 2010:30.
22 Ibidem: 9. 
23 Ibidem: 36.
24 Ibidem: 10.
25 Ibidem: 9. 
26 Ibidem:47. 
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“Negava ser ela o meu espelho (...)morar em seus olhos era o mesmo que ser 
roubado de minha mãe(...)quem ficará guardado – para sempre – na menina 
dos olhos da morta?”27. A mãe cortava os tomates em cruz que se transforma-
vam em pequenas embarcações aos olhos do menino ou em rosas que enfeita-
vam os pratos. “Pousado sobre a língua, o pequeno barco suscitava um gosto 
de palavra por dizer-se. Há sim, outras palavras mais doces que o açúcar”28. O 
tomate encobria a lembrança do que não poderia ser esquecido ou suprimido, 
sob pena de causar danos ainda maiores. Evocava cenas tristes, penosas, desas-
sossegadas e outras amorosas e lúdicas que teceram sua existência. 

Cuidado era a marca da mãe, o beijo garantia de cura rápida para os 
arranhões, dedos espremidos nas portas e quedas. “Há que experimentar o 
prazer para, só depois, bem suportar a dor”29. A mãe partiu cedo demais e a 
fragilidade dos que o cercavam impediu o deslizamento desse amor. O menino 
não pôde compreender a dor sentida, apenas senti-la. “Sem o colo da mãe eu 
me fartava em falta de amor. O medo de permanecer desamado fazia de mim 
o mais inquieto dos enredos”30. Ao mesmo tempo a mãe ressuscitava nos obje-
tos, nos lençóis, toalhas, panelas, manchas nas paredes dos retratos retirados, 
e ressurgia encarnada nos filhos. “Impossível para a madrasta assassinar o fan-
tasma, que inaugurava seu ciúme, sem passar por nós, engolidores de seu ódio. 
Ao cortar o tomate – aturdido eu supunha – ela o fazia exercitando um faz de 
conta”31. Doce/amargo, presença/ausência: a presença de uma, evidenciava a 
ausência da outra.

Passivo não era, já que lembrava, pensava e a mãe deixou como legado 
“ler além das letras”32.

1. A espuma das páginas

“Eu tive e não tive mais dois irmãos. Esse mais ou menos gerou em mim 
um compromisso de viver sob quaisquer suspeitas”33. Quinto filho do casal ti-
nha um irmão e três irmãs. Dois haviam morrido. O mais velho mastigava vi-

27 Ibidem: 19.
28 Ibidem: 15.
29 Ibidem: 8. 
30 Ibidem: 10. 
31 Queirós, 2011:16.
32 Ibidem: 33
33 Ibidem: 43.
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dros e sabia ler. Um dia, o menino pediu ao irmão que o ensinasse a escrever a 
palavra tomate. Para escrevê-la apontou o lápis exageradamente como se fosse 
um punhal. Descobriu, então, a irmandade que os unia; o fraterno se fez. A 
irmã mais velha bordava “deixando a cabeça tombar sobre o pano, como se 
procurasse seu próprio colo(..). Minha irmã desocultava seu carinho nos 
bordados”34. A irmã mais nova, cujo gato não miava, miava por ele. Cada um 
expressava, à sua maneira, o que os unia, a solidão. 

O pai alcoólatra, frágil, de gestos violentos e ameaçadores, incompreen-
síveis para o menino, marcou o medo e a distância que sentia. Tentava desco-
brir o que via em seu olhar quando bêbado, sem âncora, na porta da cozinha, 
olhava o horizonte. Não gostava de brincadeiras, só permitia contar estrelas 
“por ser uma lida sem fim. Viver demanda muita seriedade”35. O pai batia com 
cinto, pois confundia o silêncio do filho com teimosia. Não parava enquanto 
ele não chorasse. Com o avô aprendeu que homem não chora. A surra então 
continuava. Pensava que o pai não aprendera com seu pai essa lição. Sozinho 
na incompreensão “o pranto acontecia pela intensidade dos porquês”.36

Após a morte da mãe, o menino foi morar com os avós paternos – Joa-
quim e Maria. A casa ficava na Rua de Paciência e os avós trabalhavam na fábri-
ca de tecidos da cidade. Um dia, o avô comprou um bilhete de loteria e tirou a 
sorte grande. A partir de então não mais trabalhou. Comprou a casa que tinha 
três degraus, que o menino apelidou Pai, Filho, Espírito Santo. A preguiça to-
mou conta dele a avó dizia... O avô replicava suspirando que “para curar a vida 
só com muito chá de pouco caso”37. Outros diziam que tinha paciência de Jó. O 
menino pensava em “preguiça e paciência” como se de sua família fossem. 

Joaquim, com letra bonita, usando escadas, mesas e cadeiras, escrevia e 
desenhava de alto a baixo, em todas as paredes, de todos os cômodos da casa. 
Anotava tudo que acontecia na família e na cidade. Nascimentos, casamentos, 
mortes. Quem chegava e partia. Quem juntava e traia. No seu dia a dia, tudo 
aquilo era o que importava. As paredes eram o caderno do avô. As notícias 
mais picantes, escrevia no alto. Nada ficava no esquecimento, enquanto o avô 
escrevia o menino inventava histórias sobre o que ele escrevia. As paredes da 
casa do avô foram o primeiro livro que o menino leu. Não era vaga a lembran-
ça da mãe, quando a via lendo encantada com o folhear das páginas. “Eu sus-

34Ibidem :45.
35 Ibidem:33.
36 Queirós, 1995:61.
37 Ibidem:9.
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peitava que o embaraço das letras amarrava segredos que só o coração decifra: 
Ler era meu único sonho viável”38. Histórias não faltavam. A ameaça do avô de 
escrever na parede fez com que o menino parasse de urinar na cama. “Leitura 
era coisa séria e escrever, mais ainda. Escrever era não apagar nunca mais”39.

Da avó paterna, lembra das claras batidas com limão, transformadas em 
suspiros. Das gemas misturadas com canela, servidas quentes para curar gri-
pes. Não permitir que o avô dormisse demais para não chamar a morte, de 
conversar com alma do outro mundo. A avó achava que o avô dava tanta corda 
no menino quanto no relógio que, em forma de oito, ficava pendurado na pa-
rede. Mais tarde, quando as cordas rompidas pelo tempo, as do relógio e da 
avó, quase no fim de tudo, o avô desenhou o relógio na parede. Ao contrário de 
Joaquim, Maria não gostava de silêncio. Conversava ou resmungava. À noite, 
contava e cantava quando não queriam mais ouvir suas histórias. O avô a escu-
tava com admiração, encantado com reis e rainhas, heróis, guerras e vitórias.

O menino lembra-se da época em que começou a ver vultos vestidos de 
branco e a escutar barulhos, o medo, chegando com o escuro da noite, assom-
brava-o e tornava reais os vultos e murmúrios. Apertava a garganta para conter 
o grito até alcançar a luz que mostrava o tamanho e a forma real das coisas. Na 
mesma ocasião, cismou que não era filho de seu pai. A avó dizia que só podia 
ser o demônio e mandou benzê-lo. 

O avô compreendeu sua aflição e afirmou que todo mundo tem um pai. 
Esta resposta não bastou. Passou a aceitá-la quando viu em seu corpo pintas 
idênticas herdadas do pai. O alivio não durou, pois percebeu que o irmão não 
tinha pintas. “Sempre vivi procurando explicação, interrogando os rumos”40. 
Para expiar o mau pensamento, passou a fazer penitência, subindo e descendo 
os três degraus da casa, rezando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 
As palavras, as sílabas, a letra do avô eram a única expressão de vida no tor-
mento da noite assombrada pelos enigmas perigosos. Não sendo filho do seu 
pai, perderia o avô, este era o pesar. “E se isto estivesse escrito no teto, em algu-
ma parte bem alta da casa onde eu só pudesse ler depois de grande? Eu sabia 
os poderes do Pai, o silêncio do Filho, sem conhecer o Espírito Santo”41. O Pai, 
pensava, viajava sem medo, por estradas escuras, semanas inteiras e ele, em 
pânico, trazido com os relâmpagos e trovões, pedia sem orgulho, lamparinas 

38 Queirós,2011:20.
39 Queirós,1995:14.
40 Ibidem: 16.
41 Ibidem: 18-19.
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para clarear o escuro do quarto e aplacar o temor que o fazia tremer. Tentava 
decifrar o escrito nas paredes para esquecer, apagar e até mesmo anular os 
pensamentos indesejados, mas o que o incomodava era o que estava dentro 
dele. “A dor vem de afastadas distancias sepultados tempos, inconvenientes 
lugares, inseguros futuros. Não se chora pelo amanhã. Só se salga a carne 
morta”42 O sentimento de ser órfão, por vezes, o assolava, quando o irmão que 
mastigava vidros o consolava, dizendo ser ele o seu segundo pai. “Intranquilo 
se esforçava para compreender o mundo complicado, enrolado, mal acabado, 
difícil de achar o início”43. Emocionado, amou-o mais ainda no dia que o ir-
mão percebeu seu pânico diante da fatia do tomate. O irmão roubou-a e a en-
goliu e nada foi preciso dizer, “o essencial manifestou-se fraterno no silêncio. 
Guardei-me em gratidão”44. Inestimável é o valor que tem para a criança o re-
conhecimento do outro, aqui do irmão, lá do avô, do que representa na vida 
dos que ama. 

Por vezes, o menino pensava ser a bondade dos avós algo inventado por 
ele, por necessidade de gostar. Um dia, assombrado, descobriu que o avô gos-
tava de matar gatos de forma cruel, jogando gatos e pedras num saco. Sentia 
pavor do avô, não compreendia seu ódio nem seus sentimentos contraditórios 
face à cena. Em seu pensamento, tentava perdoá-lo quando, à noite, o avô vi-
nha cobri-lo e abençoá-lo. Difícil para a criança encontrar significado para a 
violência daqueles que ama. 

2. A saída

Um dia, teve início a solidão dos avós. A avó adoeceu esquecida de tudo, 
não fazia mais nada, parecendo embriagada com chá de pouco caso. O menino 
pressentia que se aproximava a hora da partida e não sabia se chorava de dor 
ou de lembrança. 

“O tempo tem uma boca imensa. Com sua boca do tamanho da eterni-
dade ela vai devorando tudo, sem piedade (...) Ele é o dono de tudo (...) Ele 
consome as histórias e saboreia os amores. Nada fica para depois do tempo (...) 
e nós meu neto marchamos em direção à boca do tempo”45. 

42 Queirós, 2010: 8.
43 Queirós,1995: 35.
44 Queirós, 2010:35.
45 Queirós, 1995:72.
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Seu pai chegou logo, vestido de desalento. O avô já tinha se despedido e 
não veio. Pela fresta da porta viu a avó, que já tinha se despedido de tudo e de 
todos. Em silêncio, ao lado do pai, não perguntou qual o destino.

O fio da palavra trazido pelo avô teceu no menino a possibilidade de 
entendimento de suas vivências fragmentadas com a morte da mãe, elemento 
fundamental em sua história. O pai frágil em sua função, da palavra e do amor, 
se presentificava na vida do filho, também através da fala da mãe. A madrasta 
não pôde ocupar um lugar de suplência, não favoreceu uma saída para o deser-
to afetivo em que foram lançados. Às palavras da família, preguiça e paciência, 
acrescentou as dele: deserto, promessa, aturdido, suspeita e solidão.

Após a tentativa de sair do exílio, foram as lembranças identificatórias 
com o avô que o conduziram ao mundo e a poder contar sua própria história. 
O pai precisou se ancorar na casa paterna, quando levou os filhos para a casa 
de seus pais. 

É necessária mais de uma geração para constituir uma função paterna. 
O menino constrói sua narrativa ao acolher o que o antecede, mas rein-

terpretando. É nesse ato de escolha que o sujeito se constitui singular. O avô 
afirma o valor da transmissão de geração em geração. A palavra mantém viva 
a existência.

A partir dos livros da mãe, das histórias e cantigas da avó, do primeiro 
livro lido nas paredes do avô, foi tecendo sua história e escrevendo seu caderno 
de memórias. O romance familiar se fez conto na espuma das palavras do me-
nino narrador. 

3. Cicatrizes da memória

O Mundo foi a resposta dada por Juan José Millás à proposta de escre-
ver uma reportagem sobre sua trajetória pessoal. Romance com tintas auto-
biográficas destaca suas vivências traumáticas, sua visão do mundo adulto e 
seu modo de se situar nele. Constrói uma narrativa em que elabora os cor-
tes, as conquistas e perdas vivenciadas. Ao escrever, transforma em experi-
ência singular os desafios vividos, apontando os processos de subjetivação 
de todo sujeito humano submetido às pulsões em sua radical dependência 
ao outro. Percepções e afetos despertados pelos pais, no social e pela natu-
reza – o frio é quase um personagem – com seus desdobramentos, serão 
decodificados através da descoberta da linguagem, fala e escrita, que desde 
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cedo o provocam, registrando com traço forte o que já estava inscrito com 
marcas traumáticas. 

(...) a emergência da discursividade como experiência de 
saber e poder, de se apropriar do infantil humano e de 
inscrevê-lo no conjunto válido, equilibrado e contínuo 
das regras do falar e pensar remete ao que Freud chamou 
de pulsões de apoderamento onde a criança se destina, 
precisa, deve, tem que se apoderar do seu ambiente, de 
fazê-lo mundo46. 

 
Os primeiros capítulos evocam o pai, a mãe e o frio, depois se abrem 

para o mundo: a rua, o outro, a escola e a morte. Mas são os registros do espe-
lho materno e da inscrição paterna que irão permear a narrativa.

1. “Olhe, Juanjo, cauteriza a ferida no mesmo momento que a 
produz”47

Pronunciada pelo pai em sua oficina de trabalho, enquanto manuseava 
um bisturi elétrico construído por ele, diante de seu olhar assustado, essa frase 
se tornou paradigmática: “Quando escrevo à mão, em um caderno, como ago-
ra, acho que me pareço um pouco com meu pai no ato de testar o bisturi elé-
trico, pois a escrita abre e cauteriza, ao mesmo tempo, as feridas“48.  

Nascer é uma ferida que se traduz no grito do bebê, ferida que precisará 
ser cauterizada pela função materna e também pela função paterna através da 
inscrição na lei do pai que barra a relação fusional entre mãe e filho, permitin-
do que enderece seu olhar para o mundo. Cuidados e cauterizações que abrem 
novas feridas numa dialética permanente. Só assim, as marcas traumáticas 
desses processos poderão ser evocadas e rememoradas, permitindo que o su-
jeito encontre novos caminhos para se expressar e construir vínculos. Ao lidar 
com suas marcas Juanjo abriu suas feridas, liberando a dor e os excessos para 
poder seguir em frente. 

46 Katz, 2009:56.
47 Millás, 2009:10.
48 Ibidem:10.
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2. A narrativa    

Rica em metáforas a começar pelo título O mundo, enigmático e insti-
gante, conta como esse mundo se apresentou, como procurou decifrá-lo e 
torná-lo palatável. A partir do seu processo de análise, se deu conta de como 
seus traumas se atualizavam a ponto de adoecê-lo ao ter que lidar, já adulto, 
com suas perdas. 

Que mundo é esse que se abre a partir de pai e mãe? Amoroso, aconche-
gante, seguro, mas também ameaçador? Frio, triste, perigoso, mágico, carrega-
do de culpa e vergonha? Desperta curiosidade e fascínio. Sua escrita revela 
uma criança consciente desde cedo, das feridas abertas e seus desdobramentos 
ao longo de sua trajetória. 

Os primeiros tempos são vividos na sua Valência natal solar contraposta 
à Madri gélida para onde muda aos 6 anos. De Valência lembra-se da praia e 
de algumas sequências desconexas como “pedaços de filmes resgatados de rolo 
roto”49.

(...) há um corredor e em um dos extremos estou eu com 
minha mãe. Ela está agachada atrás de mim, agarrando-
-me pela cintura. Pergunta-me ao ouvido, rindo, quem eu 
acho que é a pessoa que se encontra no outro extremo do 
corredor (..). Eu sei que é meu pai que faz tremer as corti-
nas, mas também sei que é um homem. Há ocasiões nas 
quais papai é só papai e ocasiões nas quais é só um ho-
mem.Quando é só um homem, como agora, me dá medo. 
Minha mãe me empurra para abraçá-lo e eu me ponho a 
chorar porque não quero abraçar aquele homem.50

Ao destacar o pai do homem intui os desejos que competem a cada um 
e” à noite, na cama, fantasia a luta que tem com ele e o vence. O sentimento de 
desamparo permeia sua narrativa: “Tudo estava quebrado. Quando eu nasci o 
mundo ainda não estava quebrado mas não demoraria a ficar”. 51 

49 Ibidem:17-18.
50 Loc. cit.
51 Loc. cit.
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1. Antes não fazia frio 

A mudança para Madrid marcou um antes e um depois, seja porque 
antes não fazia frio, seja porque depois se tornaram pobres como ratos. Valên-
cia, à distancia, converteu-se em paraíso perdido. As notícias sobre a viagem 
que se aproximava chegavam de forma contraditória inaugurando o reino da 
dupla mensagem; parecia ser o único entre os irmãos capaz de perceber o 
contraste entre a mensagem das bocas e a dos olhos – “as bocas dos adultos 
dizem coisas que seus olhos desmentem”.52 Seria para melhorar de vida, mas 
tratava-se na realidade de uma decisão desesperada, pois houve, na voz da 
mãe, raiva, amargura e medo e “o medo dos mais velhos produz pavor nos 
pequenos”.53 A chegada a Madri deixa as crianças entusiasmadas, porque se 
deparam com uma casa grande cheia de recantos, com quartos independen-
tes, batizados de oficinas e sobretudo porque ainda não fazia frio; “mas, não 
demoraria muito para se cumprir o que expressavam os olhos”.54 O desenrai-
zamento se aprofundava associado à consciência de pais impossibilitados de 
aquecê-los, de consertar o mundo quebrado, de traduzir perdas em palavras e 
ajudar a suportar o luto.

“Era um mundo dividido pela metade: tínhamos a meta-
de do calor que necessitávamos, a metade da roupa que 
necessitávamos, a metade da comida e do afeto que ne-
cessitávamos para gozar de um desenvolvimento normal, 
se é que existe desenvolvimento normal. De algumas coi-
sas, só tínhamos a quarta parte, ou menos.55 

As goteiras e as portas, que teimavam em não fechar, deixavam entrar 
fortes correntes de ar; tudo estava fora do eixo, nada encaixava em seu molde, 
tampouco as palavras com as quais tentavam explicar aos filhos porque a vida 
passara a ser tão desconfortável e sofrida. O bairro em que moravam era um 
subúrbio cercado por depósitos de lixo e terrenos baldios ameaçadores; a ca-
minhada diária para chegar ao colégio de padres deixou marcas indeléveis.

52 Ibidem:22.
53 Loc. cit.
54 Ibidem:23.
55 Ibidem: 16.
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2. Ferramentas e remédios

O convívio com os experimentos do pai remetem diretamente a sua es-
colha profissional, mas a relação com a mãe tornou os caminhos identificató-
rios estafantes, devido à impotência do pai, frente aos seus excessos amorosos 
e raivosos com frequentes doenças e alterações de humor, deixando-lhe para 
sempre a certeza de que precisava travar batalhas solitárias contra o medo, o 
frio e a angústia.

Para falar do pai recorre a uma metáfora emblemática: “do mesmo 
modo que a linguagem nos utiliza e modela até o ponto em que, mais que falar 
com ela, somos falados por ela, meu pai parecia falado pelas ferramentas que 
tinha sempre ao alcance de suas mãos”56, ferramentas que pareciam um pro-
longamento de seu corpo. Agora, adulto, se apropria dessa enunciação identi-
ficando-se com o pai: “Olha, papai, digo, a caneta me utiliza como as ferramen-
tas utilizaram você. Escrevo num caderno quadriculado. Concebo a escritura 
como um trabalho manual. Cada frase é um circuito elétrico. Quando se acio-
na o interruptor, a frase deve se acender”57. Enquanto a paixão do pai eram as 
ferramentas, as da mãe eram os remédios quando passava da euforia à depres-
são, do céu ao inferno, onde ele era capturado.

Quando o pai morreu e o cremaram, guardaram suas cinzas no colum-
bário, onde já repousavam as da mãe, mas ninguém se deu ao trabalho de in-
cluir o nome do pai na lápide. Parecia estarem ali apenas as cinzas da mãe, cuja 
urna era também maior e mais retórica. Um quadro de pânico se instalou após 
a morte da mãe e face à angústia, buscar análise foi a opção. Só então se deu 
conta que, apesar de sua luta para não se parecer com ela, a continua erupção 
de sintomas físicos e psíquicos apontava para uma conversão na mãe, a rainha 
dos sintomas.

Durante anos fui incapaz de utilizar a caneta, que é meu alicate, se não 
tivesse ingerido algum medicamento. Gostava do optalidon. Minha mãe foi 
viciada nele como meu pai à chave de fenda. Descobri primeiro as ferramentas 
ou os fármacos? Não estou seguro58. 

56 Ibidem:25.
57 Ibidem:26.
58 Ibidem:27.
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3. Nunca vou morrer!

 “Sempre doía algo em mamãe e sempre estava grávida. Seus filhos fo-
ram parte de suas doenças. Não teve filhos, teve sintomas. Eu fui o sintoma 
preferido de minha mãe”59. Ao se dizer o preferido vai construindo uma teia de 
associações: ser o preferido o salvou do inferno que seria ser uma pessoa opa-
ca, sem interesses culturais, inquietudes filosóficas e ambições literárias, ou 
seja, sem poder expressar sua singularidade. A opacidade instalou-se desde 
cedo, através da consciência de não pertencer ao mundo no qual tinha ido 
parar, não porque fossem pobres ou porque o frio fosse insuportável, mas pela 
impossibilidade de expressar o que experimentava. 

A relação com a mãe ficou encarcerada num nó que só seria possível 
desfazer com os dentes ou com o alicate do pai para arrancá-lo de lá. Para não 
se parecer com ela, dedicou-se a comparar traços físicos, gestos, entonação da 
voz e jeito de falar. Ficou espantado ao comprovar que parecia uma réplica 
dela. “Durante anos estive me desmontando e remontando de outro modo”60.

(...)Não via a mim mesmo nem no espelho. Mas parece 
que a desejava, e muito. Cheguei a essa conclusão no divã. 
Não me via no espelho porque quando me aproximava 
dele descobria, na verdade, o rosto de minha mãe sobre 
um corpo infantil. Era um espanto. Então, tomei a deci-
são de não me parecer com ela e esse foi o projeto mais 
importante da minha vida61.

Ao mesmo tempo, a mãe atuou como o bisturi elétrico do pai, feria e 
cauterizava, traumatizava e amava, sempre excessiva, mas o salvou quando o 
perdeu: partiu em busca de se reconciliar com sua historia, marcada para sem-
pre pela dualidade fere/cura: “Sonho, às vezes, com uma escrita que me afunde 
e me eleve, que me adoeça e me cure, que me mate e me dê vida”62. 

No nascimento do irmão mais novo, a mãe quase morreu; o parto era 
feito em casa, as crianças foram afastadas e, ao voltarem, depararam-se com 
um quadro desesperador e o pai aterrorizado. Tão familiarizado estava com o 

59 Ibidem:24.
60 Ibidem:31.
61 Ibidem:29-30.
62 Ibidem:29.
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medo que aquilo constituia um episódio a mais. No entanto, a mãe sobreviveu 
o que se desdobrou em trauma pois, no dia seguinte, a mãe lhe disse: “Achou 
que eu iria morrer, não”?63 Começou a chorar e ela acariciou seu rosto, prome-
tendo-lhe que nunca iria morrer, promessa que, de bálsamo transformou-se 
em ameaça. Compreendeu que ela nunca morreria, nem depois de morta.

4. A separação 

A transformação de angústia em fantasia criativa começou pela con-
quista da rua. Através da amizade e cumplicidade com Vitaminas, o amigo 
cardíaco condenado a uma morte precoce sentenciada pelo crescimento, Juan-
jo descobriu a fraternidade e compartilhou novas experiências. Era preciso 
pagar ao amigo para ter acesso ao porão e à rua e assim começou a roubar 
moedas do pai, o que gerou muita culpa. Espiar a rua do porão revelava quali-
dades nas coisas e pessoas que transformaram a invisibilidade (só para a mãe 
não era invisivel) em poder testemunhar sem ser visto, um tipo de mudança 
que metamorfoseia completamente o olhar.

O pano de fundo do crescimento, do surgimento dos primeiros sinais 
externos da sexualidade levaram ao aparecimento de novos mecanismos para 
lidar com desafios e descobertas, medos e culpas. O movimento de saída /se-
paração é paralelo a um movimento de adormecimento/adoecimento como 
defesa contra as dores do crescimento que se tornavam ameaçadoras, já que 
para Vitaminas crescer implicava em morrer. Dormia a qualquer hora e em 
qualquer lugar, escondido para não preocupar a mãe e não ser descoberto por 
ela, sonhando profundamente sem poder diferenciar a fronteira entre o sono e 
a vigilia; passou a cheirar eter tirado da oficina do pai , deitado no nicho do vão 
da escada em posição fetal, em sonolência profunda e tudo que fazia então 
possuia uma qualidade alucinatória que não o surprendia. A febre, que muitas 
vezes o acompanhava, se tornou um personagem e companheira, a ponto de 
concluir que nenhuma das drogas que provou ao longo da vida proporcionou 
experiências alucinógenas semelhantes.“As melhores coisas que escrevi estão 
tocadas pela febre, quero dizer que estão febris. A febre machuca e cura, como 
o bisturi elétrico de meu pai”64. 

63 Ibidem:36.
64 Ibidem:63.
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(...) o lugar originariamente constituído como privado 
está orientado pela distribuição de lugares em uma dinâ-
mica familiar. Sua matriz pode ser situada em um primei-
ro exercicio de constituição de um lugar enunciativo pro-
prio, para poder sustentar corpo e nome. Começa quqndo 
a criança questiona o saber do adulto com a serie de “por 
quês”, na busca de produzir um furo no saber do Outro. 
Mas verdadeiramente se institui no momento em que a 
criança renuncia a estar colada nesse saber absoluto65. 

Sendo assim, a privacidade na constelação familiar é forjada na possibi-
lidade do Outro se enganar e poder ser enganado. É no âmbito do segredo que 
a primeira enunciação do Eu se configura e pode fazer frente ao Outro da in-
fância, encarnado pelos pais. Ao recorrer a atos, como furtos e fugas, segredos 
e enganos, o infans constrói a privacidade e organiza o mundo da fantasia e do 
sonho diurno, recria seu lugar, de modo singular, “de saída da colagem a um 
código que o representa”66. Dependendo de como foram elaboradas perdas e 
fracassos, o não saber e a falta de garantia podem produzir sintomas e/ou cul-
tura. Sair à rua reedita o jogo do fort/da, momento de reversão a um fazer ativo 
do que se sofreu passivo, tentativa renovada de uma apropriação psíquica do 
espaço físico da rua/mundo67, tentativa nunca concluída completamente, po-
dendo levar a vivências limite, angustiantes pela ameaça de dissolução, se o 
sujeito estiver vinculado a demandas permanentes às figuras parentais, inca-
paz de se representar como sujeito dos próprios atos.68

Frente ao risco, o recurso é apelar ao saber paterno, que o situa na refe-
rência ao Outro sexo, ao feminino, que remete ao enigma do desejo da mãe e à 
castração69. Se esse lugar/saber do terceiro se configura como onisciente e oni-
potente, instala-se uma rivalidade que impede a produção de diferença e o 
objetivo do adágio de Goethe: “Aquilo que herdaste dos teus ancestrais 
(Vätern), transforma-o e torna-o teu”70 não pode se cumprir. 

Ao longo da vida Juanjo foi encontrando substitutos para o porão do 

65 Costa, 2001:114.
66 Ibidem:114.
67 Ibidem:112.
68 Ibidem:116-117.
69 Ibidem:104.
70 Freud,1912:160.
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Vitaminas. A psicanalise, a leitura e a escrita configuraram espaços para evocar 
a rua/mundo. 

 

5. Eu não era um deles : quem eu era? de onde eu era? 

 A morte do amigo Vitaminas, vivida como uma mutilação, levou-o a se 
enterrar; na escola, se perdia em sonhos, abrindo um alçapão imaginário por 
onde chegava ao porão, onde se refugiava e criava histórias nas quais era o pro-
tagonista. Imaginar historias se tornou tão compulsivo que passou a repetir em 
todas as matérias escolares. Ao mesmo tempo, o sentimento de estranhamento 
em relação à familia e a dificuldade de se identificar com o pai só aumentava. 
Não se sentia um deles. Aquele pai/homem que construia circuitos elétricos 
obsessivamente como ele construia histórias, não o reassegurava, decepciona-
va-o, levando-o a ansiar por um pai idealizado. Aproximou-se do pai do Vita-
minas, que, na fantasia do filho, era um espião que denunciava comunistas. 
Ofereceu-se para ocupar o lugar do amigo que costumava colaborar com o pai. 

O que se impõe nessa busca por um outro pai? Ser acolhido por um pai 
que lhe oferecia um lugar na sua vida dupla? Identificar-se com quem tinha po-
der? A fantasia de poder espiar os segredos dos outros, ocupando um lugar nesse 
mundo ao qual não sentia pertencer? Essa experiência tranformou-se num rito 
de passagem, associada à presença da irmã de Vitaminas que despertou suas pri-
meiras fantasias sexuais e lhe impôs nova derrota ao narcisismo. Mas não durou 
muito.

A sensação de opacidade só aumentava: seu corpo sem consistência 
para se defender das percepções que seus sentidos captavam na rotina familiar; 
suas fantasias sexuais e devaneios também eram opacos; os irmãos, os compa-
nheiros da escola, os padres e os rituais religiosos, os livros didáticos e o pátio 
do colégio, assim como as horas de vigilia e de sono, tudo opaco. 

O acaso compareceu através de um relato e uma experiencia transfor-
madora lhe deu o único objeto não opaco: um livro. À medida que lia, passou 
a sentir as mesmas sensações do personagem que, ao descobrir o segredo de 
sua vida, o aproximava do segredo da sua própria história. Conseguia visuali-
zar, como se fossem reais, todos os personagens envolvidos na história e des-
cobriu que podia seguir o processo mental através do qual o personagem vai 
compreendendo por que, durante toda sua vida, tivera aquela sensação de es-
tranheza a respeito das coisas e pessoas. Ele não era dali, pertencia a outro 
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mundo do qual fora arrebatado71. Apropriou-se do personagem e saiu trans-
formado, convertido em leitor e bastardo, pois, certamente, não era filho de 
seus pais72. A leitura abriu uma fenda através da qual podia escapar daquela 
familia, daquela rua, daquele bairro, daquela opacidade73 e a angústia sobre sua 
origem agora era aplacada pelo romance familiar.

 Viver nesse mundo imaginário distanciou-o ainda mais dos estudos, 
acentuando os fracassos escolares, conduzindo-o a uma escola especializada, 
um centro de tortura e humilhação diária. Os pais ignoravam o que se passava 
naquela escola e ele não contava por vergonha e culpa. As tentativas para ado-
ecer e ser retirado da escola fracassaram e quando, finalmente, consegue reve-
lar à mãe que lhe batiam e que queria morrer, o olhar do pai lhe transmitia a 
impressão de pena, de que o considerava inábil para a vida por causa de sua 
sensibilidade doentia Então, o acaso mais uma vez compareceu: tornar-se sa-
cerdote na ordem religiosa do tio materno, missionário e assim escapar da es-
cola, da rua, da família, da vida. Fuga e possibilidade de se separar da mãe. 
Comunicou ao pai e à mãe a certeza de seu desejo e na penumbra do seu quar-
to, iluminado pela chama de uma vela, que se refletia no espelho do armário, a 
fantasia de atravessar o espelho e se salvar se concretizou; finalmente, chegava 
a salvo ao outro lado da vida, ainda que falso. Precisou de anos para retornar à 
vida real74.“(...)quando acabar este livro, ou este sarcófago, jogarei as cinzas de 
meus pais no mar e me libertarei, ao mesmo tempo, dos restos de mim mesmo, 
dos detritos daquele menino que abandonamos…com sua forte angústia, sua 
falta de futuro, um menino com toda sua morte nas costas”75. 

 E assim fez. Anos mais tarde, ao avançar pela estrada em direção a sua 
Valência natal, para realizar a última vontade dos pais, Juanjo percorria os ca-
pítulos do livro que acabara de terminar, em direção ao interior do livro, em 
direção a suas origens. 

Voltei a escutar a frase fundacional desse romance, talvez 
do resto da minha obra  (cauteriza a ferida ao mesmo 
tempo em que a abre), e soube com efeitos retroativos que 
aquela fascinação de meu pai tinha constituído, para 

71 Millás:171.
72 Ibidem:172.
73 Ibidem:173.
74 Ibidem:195-196.
75 Ibidem:188.
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mim, um programa de vida. Um programa que segui ao 
pé da letra, pois é consubstancial ao fato de escrever, sen-
tir dor e alivio ao mesmo tempo76. 

A criança, ao se constituir como sujeito humano, pode sedimentar ela 
mesma os fundamentos da função paterna, através da construção da sua pró-
pria narrativa, seja qual for a sua história de vida. “Talvez depois de tudo, aque-
le menino frágil tinha sido capaz de realizar algo valioso, algo diferente do 
resto das crianças, algo que implicava um grau de coragem que meu pai jamais 
imaginou em mim”77. 

5. A menina, os livros e a morte 

Filho de pai australiano e mãe judia alemã, Zuzak dela recebeu, desde 
sua primeira infância, informações sobre a Segunda Guerra e as atrocidades 
cometidas contra os judeus na Alemanha nazista. Decidiu pela transmissão 
dessas histórias aos seus descendentes através de uma narrativa: A menina que 
roubava livros78.

O narrador, que durante a guerra, exercia o árduo trabalho de transportar 
almas, é a Morte que, impressionada com a habilidade da menina, Liesel, era as-
sim que ela se chamava, resolve contar sua história que vem a ser “a história de 
um desses sobreviventes perpétuos – uma especialista em ser deixada para trás”.79 

É só uma pequena história, na verdade, sobre entre outras 
coisas: 
Uma menina
Algumas palavras
Um acordeonista
Uns alemães fanáticos
Um lutador judeu
E uma porção de roubos 
Vi três vezes a menina que roubava livros. 80

76 Ibidem:207.
77 Ibidem:207.
78 Zuzak, M. 2011.
79 Ibidem:10.
80 Loc. cit.
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A cena inicial se passa dentro de um trem a caminho de Munique, onde 
estão a menina, sua mãe e um irmãozinho. Este, enfraquecido pela caminhada 
e mal alimentado, vem a falecer nos braços de sua mãe. Liesel Meminger assiste 
a tudo em silêncio. Os três são retirados do vagão para que o menino seja en-
terrado. Nesse momento, um quarto elemento compõe a cena, o coveiro. Este 
deixa cair na neve um livro: O manual do coveiro. Liesel pega o livro caído do 
bolso do coveiro. O que sobra da morte são as palavras e Liesel as recolhe. E 
esse será seu segredo e sua salvação: roubar livros. Desse manual não mais se 
separa e será seu elo com o mundo externo, fonte de recursos para enfrentar o 
penoso trabalho de luto. Liesel sofre então novo trauma. Sua mãe, num gesto 
de amor e proteção, resolve entregá-la para adoção a uma família alemã, não 
judia. “Foi uma despedida molhada, com a cabeça da menina enterrada nas 
depressões lanosas e gastas do casaco da mãe. Houve mais alguns arrasta-
mentos”81. Daí para frente abre-se uma cortina que deixa a luz entrar na vida 
de Liesel. Entregue a um casal de alemães que desenvolverão por ela grande 
afeto, vai morar na rua Himmel (céu). Seu pai, Hans Hubermann, acordeonista 
nas horas vagas, homem doce e maternal, terá enorme participação na supera-
ção de seus traumas. Triste pela perda da mãe tem muitos pesadelos noturnos 
e é o pai que vem em seu socorro e, para acalmá-la, lê para ela os livros rouba-
dos. O primeiro, O manual do coveiro e os outros que se seguem, também 
roubados, soam para Liesel como cantigas de ninar. Os livros são seu calmante, 
sua distração, sua forma de viajar e fugir dos maiores sofrimentos. É a partir 
deles que aprenderá a ler.

A mãe que a adota, Rosa Huberman, embora rude no trato, revela o afe-
to nos cuidados que tem com Liesel. Leva-a consigo quando vai à casa das fa-
mílias da cidade buscar as roupas a serem lavadas. Uma delas é a do prefeito, 
cuja mulher lhe apresenta uma biblioteca diante da qual fica em êxtase. Nunca 
vira nada semelhante e nem tão fascinante! Então Liesel passa a roubar os li-
vros da biblioteca.

Leva uma vida como qualquer outra criança alemã e tem um amiguinho 
Rudy, com quem brinca e a quem confidencia seus problemas. Liesel vai à es-
cola e recebe uma educação nazista. Heil Hitler82 é a palavra de ordem. Entre-
tanto, em casa, sabe que tudo é diferente. Desenvolve com seus pais uma cum-
plicidade e lealdade e, desde logo, aprende a guardar “segredos”: coisas que não 

81 Ibidem:27.
82 Saudação nazista que significa: Salve Hitler.
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pode contar para ninguém, nem mesmo para Rudy. Dois eram os segredos que 
Liesel deveria guardar: ela não podia revelar sua verdadeira identidade e o fato 
de seus pais esconderem um judeu lutador no porão da casa. Passa a compar-
tilhar o prazer da leitura desenvolvendo com ele uma relação muito especial. 
Ao aprender a ler, percebe sua aflição e a dos pais e os entretém com suas lei-
turas. Apesar da diferença de idade, ajudavam-se, protegiam-se e se acompa-
nhavam mutuamente partilhando segredos e histórias. No dia do seu aniversá-
rio, constrangido por não poder dar-lhe nenhum presente, ainda que Liesel se 
sentisse presenteada por sua amizade, o lutador com as tintas e papéis que acha 
no porão, fabrica um livro de presente para ela: O Vigiador, com imagens e 
narrativa, tudo feito de seu próprio punho. Esse era o maior presente! Estar 
vivo e ser capaz de criar apesar de... Contava sua própria história, do Lutador, 
ao chegar naquela casa e da sua grata surpresa ao acordar e se deparar com a 
menina que o vigiava. Um conto sobre a amizade com direito a ilustrações. 

Uma das formas com que o conto enriquece a vida psí-
quica reside no estímulo a abrir um espaço lúdico de cria-
ção no sentido com que o psicanalista Pavlovsky(1980) 
desenvolveu esse conceito, ou seja, o espaço no qual, a 
partir da combinação de imagens, de jogos, de ilusões, a 
criança poderá jogar, inventar, imaginar, criar, olhar de 
outra forma o concreto, guardando-o como um local in-
terno, onde poderá sempre se refugiar nos momentos 
mais difíceis de sua vida.83 

A perda do irmão de forma trágica, a separação de sua mãe biológica, os 
horrores e bombardeios da guerra, o exílio de tudo que conhecera até então 
fizeram de Liesel um ser único. Mas, mesmo todos esses sofrimentos e traumas 
não provocaram nela efeitos dessubjetivantes. “Em seus aspectos dessubjeti-
vantes, a afetação traumática coloca em xeque qualquer possibilidade de nar-
rativa acerca do ocorrido, desafiando a memória e as possibilidades de elabo-
ração psíquica”84. Tendo o afeto do pai e os livros como seus maiores aliados, 
pôde evitar que os traumas provocassem uma dessubjetivação. Através das 

83 Gutfreind, 2003:36-37.
84 Maia, 2005:94.
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narrativas para onde seu imaginário escapava, pôde ampliar os caminhos do 
processo de filiação. Por um lado, através do mundo fantasmático que suas 
leituras permitiram, elaborou a perda da mãe biológica e por outro pôde con-
sentir e aceitar seus pais adotivos.

Normalmente, a tendência é pensar que são os pais que 
dão a filiação a seus filhos. Isso é somente em parte verda-
deiro porque também se pode afirmar que são os filhos 
que fazem os pais. Com a mudança na dialética do reco-
nhecimento, antes analisada (item1.) as relações suposta-
mente “naturais” cada vez mais constituem menos garan-
tias na determinação do lugar do sujeito.85 

Rosa era dura com as palavras, dureza que alternava com a maternagem:

- Liesel, segure direito essa roupa passada! Não a amarrote!
-Sim, mamãe!
Mais uns passos adiante: 
-Liesel, você se agasalhou direito?
-O que você disse?
-Saumesch dreckiges, (porca imunda), você nunca escuta 
nada? Está bem agasalhada? Pode esfriar mais tarde!86

Entre pai e filha havia todo um encantamento e, por isso mesmo, vários 
momentos de carinhosa cumplicidade em meio à catástrofe:

Os dois se sentaram na grama (...) escrevendo as palavras 
e lendo-as em voz alta, e quando a escuridão se aproxi-
mou, Hans pegou o acordeão. Liesel o fitou e ouviu, em-
bora não notasse de imediato a expressão perplexa no 
rosto do pai naquela noite, enquanto ele tocava. Acomo-
dou-se nos braços compridos da relva, deitada de costas. 
Fechou os olhos e seus ouvidos seguraram as notas. 87

85 Costa, 2001:103-104.
86 Ibidem: 64.
87 Ibidem:64-65.
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Seu pai também lhe ensinou a ler e escrever com os poucos recursos 
materiais de que dispunha. Ainda lhe restavam, no porão, algumas tintas e 
pincéis. “O papai dizia uma palavra e a menina tinha que soletrá-la em voz alta 
e pintá-la na parede, desde que acertasse.”88

Um dia Liesel colocou em risco sua vida e de toda a família: blasfemou 
contra Hitler em alto e bom som. O tapa que recebeu de Hans doía mais do que 
de qualquer outra pessoa, mas, ao mesmo tempo, foi a forma de mostrar-lhe a 
proibição face ao perigo que corria e mesmo enquanto gritava com ela, tratava 
de protegê-la. 

Rosa e Hans Huberman foram capazes, não só de cuidado e acolhida 
protegida, mas também de encaminhá-la para o mundo. O pai lhe abriu o 
mundo das letras e da música, introduzindo-a na ordem do simbólico, que é o 
caminho para a cultura e para a expansão do sujeito; a mãe, o caminho da res-
ponsabilidade e da fraternidade. Segundo Dolto “o humano não é redutível a 
seus vínculos biológicos. É na cultura e na linguagem que as relações se tor-
nam estruturantes” 89. 

No jogo das identificações, Liesel fez grandes amizades que a ajudaram 
a costurar sua subjetividade. Com Rudy, seu grande amigo, havia uma troca 
fraterna. Com Max, o Lutador, um segredo guardou para sempre, junto com a 
amizade, até o reencontro ao final da guerra. E tinha também a mulher do 
prefeito, que lhe ofereceu uma biblioteca que a deixou fascinada. Não resistiu 
a tentação e roubou mais livros ou pensou que roubou. 

Alguns autores (Assoun, Costa, Khel, Birman et al.) apontam-nos para 
uma leitura dos laços fraternos que não se limitam à hostilidade, rivalidade e 
ciúmes insolúveis. Assoun se refere a uma transformação climática do afeto: da 
hostilidade à ternura, da horda à fratria 90. Neste sentido, Liesel construiu vín-
culos de solidariedade a partir de suas afinidades e afetividade com relação a 
seus pares. Ao chegarmos ao final da narrativa, entendemos que Liesel teve 
possibilidades de escapar dos horrores da guerra e de lidar com seus traumas, 
sustentada pelas letras roubadas. Havia, por parte de seus pais adotivos, um 
movimento para que fosse capaz de transformar sofrimento e dor em algo 
novo, um processo de criação. Tendo sido acolhida e tão precocemente apre-
sentada às letras e à musica, nelas encontrou uma porta de saída.

Boris Cyrulnik, que viveu a guerra ainda criança, publicou uma narra-
88 Loc. cit.
89 Hamad, 1998:87.
90 Assoun, 2000.
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tiva autobiográfica com um percurso semelhante ao de Liesel. Perdeu os pais 
precocemente, escapou de bombardeios, de ser levado para um campo de 
concentração e foi criado por vários desconhecidos. Psicanalista e escritor, 
tornou-se conhecido como aquele que criou a noção de resiliência. Esta 
pode ser pensada, segundo Guedeney, como um processo que se constrói 
não só a partir de uma hipótese constitucional e sim na interação de uma 
pessoa com aqueles que a cercam. Nesse sentido, “falar verdadeiramente” 
com uma criança produz efeitos estruturantes e libertadores, pois a constru-
ção de uma narrativa funciona como um envelope psíquico para a criança, 
condição de possibilidade de uma ancoragem simbólica, ponto de partida 
para sua subjetivação91. A qualidade dos cuidados parentais recebidos por 
crianças nos primeiros anos é vital para sua saúde física e mental, mas há 
que considerar também o potencial criativo e a capacidade regenerativa da 
criança, na busca de vínculos alternativos ou de alternativas nos vínculos 
capazes de lhe fornecer experiências de acolhimento, intimidade e continui-
dade. A partir de uma pesquisa bibliográfica sobre personagens históricos, 
com histórias de vida potencialmente traumatizantes, Cyrulnik observa que 
os que conseguem superar situações extremas de vida geralmente tiveram, 
em seu percurso subjetivo, adultos que puderam dar um sentido a essa expe-
riência, permitindo que o afeto circulasse em palavras e não ficasse petrifi-
cado em ato ou em repetição92. 

A narradora, a morte, se aproxima de todos e tenta capturá-los. Os que 
escapam dessa captura, como Liesel, são vencedores. Em seu percurso, esca-
pam da pulsão de morte, conseguem driblar a destrutividade externa e inter-
na, perseguindo um caminho de construção e criação, seja através da arte, da 
escrita ou de outras parcerias. Apesar da escolha de uma narradora assustado-
ra, Zuzak transmite o legado de seus ancestrais através da história de Liesel, 
“uma especialista em ser deixada para trás”93. Assim como sua mãe. O que 
viveu, não só através da narrativa de seus pais, como também o que foi expe-
rienciado corporalmente, atribuiu um valor simbólico que pôde ser transfor-
mado em escrita. 

Markus Zusak ouviu e viveu as histórias de seus pais e não silenciou. 
Escolheu o caminho do dizer, da palavra escrita com suas versões a respeito do 
acontecido, cumprindo seu ideal de registrar o vivido por ele como herdeiro de 
91 Guedeney apud Zornig et al. 2002:510.
92 Zornig & Levy, 2006.
93 Ibidem: 10.
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uma transmissão. Dessa forma, lega a seus descendentes as marcas inscritas e 
agora escritas de sua filiação.

V. Da Rede Ao Enredo

Todos nascemos filhos de mil pais e de mais mil mães, e a 
solidão é sobretudo a incapacidade de ver qualquer pes-
soa como nos pertencendo, para que nos pertença de ver-
dade e se gere um cuidado mútuo. Como se os nossos mil 
pais e mais as nossas mil mães coincidissem em parte, 
como se fôssemos por aí irmãos, irmãs uns dos outros. 
Somos o resultado de tanta gente, de tanta história, tão 
grandes sonhos  passando de pessoa a pessoa, que nunca 
estaremos sós94.  

Crisóstomo, personagem da bem urdida trama tecida por Walter Hugo 
Mãe, em Filho de Mil Homens, é um pescador de 40 anos, solitário, que se vê, 
sem filhos, muito triste. Sai em busca alguém a quem possa chamar ‘meu filho’, 
numa saga que “marcada pela intransigência da esperança”95 se movimenta no 
trilho dos afetos. O livro toca pela dignidade, pela ética e respeito à diferença, 
despertando a ficção de cada um. Através da ficção pode-se reunir os excluídos 
ou o que dentro de cada um de nós resta excluído. 

Camilo, jovem de 14 anos, é órfão. Anã, sua mãe, é alvo de forte zomba-
ria dos habitantes do pequeno povoado em que vivem todos os personagens. 
Estuprada pelos homens da aldeia, engravida e todos se interrogam quem seja 
o pai. Morre no parto. Camilo mingua. O velho Alfredo, viúvo, apesar do pro-
testo de todos, adota-o e faz do presente sua aposta – ”uma criança é coisa para 
o futuro”96. Quer fazer de Camilo um homem, transmitindo-lhe aquilo em que 
acredita, tendo como uma de suas máximas que a leitura poderia salvar vidas 
e que um dia estaria apto a ter seu ofício.

Premido pela proximidade da morte, não se deixa levar; conta-lhe his-
tórias e mais histórias da avó Carminda, a ponto de Camilo acreditar que “a 
companhia pode vir de dois mundos e se tornaria muito difícil de, no futuro, 
94 Mãe, 20110:188.
95 In: Escrever o Filho de Mil Homens, blog da Editora Cosac Naify, 06/05/2012.
96 Mãe,2011:64.
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deixar de acreditar nisso”97. Instruía o rapaz como a um “mensageiro que par-
tiria depois, sozinho, a mercê da sorte, a espalhar notícias de que um dia, numa 
vila de praia, vivera um casal, Carminda e Alfredo, que se amou muito”98. 

 Isaura, seduzida e abandonada, é escorraçada e humilhada por todos. O 
casamento ‘arranjado’ com o filho “maricas” de Matilde não vinga; é novamen-
te abandonada, dessa vez na noite de núpcias.

À procura de um filho, Crisóstomo imagina que haja crianças sozinhas, 
“como filhos à espera”99. Era como se procurasse uma criança que lhe perten-
cera e de quem se perdera num passeio, restando apenas reencontrá-la. Inda-
ga-se que tipo de pai seria este “a perder-se de uma criança tanto tempo”100. Ao 
assumir sua tristeza, reclama sua esperança. Encontra Camilo, jovem de cator-
ze anos, órfão de mãe e de avós, à deriva. Crisóstomo o adota. Adotam-se. E, 
aos poucos, pareciam pai e filho desde sempre. É o filho quem diz à Crisósto-
mo que este precisaria de uma mulher e diante do espanto do pai, acena-lhe 
que um dia, crescido, iria “namorar e talvez até casar e ao pai, ficaria a faltar 
algo”101. Crisóstomo dispõe-se ao amor. Da multidão inexpressiva, Isaura e 
Crisóstomo sobressaem-se aos olhos um do outro e tecem sua rede de amores.

Rapazola, Camilo perturba-se ao vislumbrar os seios de Isaura, a mu-
lher do pai e se encantar com a beleza do corpo das mulheres. É seu pai quem 
o tranquiliza com ternura e humor, dizendo-lhe que “a continuar com estas 
ideias, haveria de arranjar uma rapariga só para ele.”102Camilo sorri, envergo-
nhado, como é o amor aos quinze anos. “Nunca tenhas vergonha de sentir 
medo ao pé de mim (...) podes sentir tudo que sentires, podes dizer- me o que 
souberes e quiseres (...) se tiveres vergonha fazes de mim um pai horrível e 
matas-me um bocadinho”103.

   A função paterna, exercida com humor, remete-nos a Freud ao se re-
ferir a um Supereu benevolente. Trata-se de uma das faces do Supereu que in-
terdita e acolhe simultaneamente um Eu intimidado e o protege do sofrimen-
to: e “isso não contradiz sua origem no agente paterno”104. O paradoxo do Su-
pereu freudiano consiste na constituição de uma instância que estabelece uma 

97 Ibidem:68.
98 Ibidem:70.
99 Ibidem:13.
100 Ibidem:13.
101 Ibidem:18.
102 Ibidem:174.
103 Loc. cit.
104 Freud, 1927:194.
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aliança ética com o sujeito e, ao mesmo tempo, pode funcionar como um im-
perativo categórico que obrigue o sujeito à satisfação a qualquer preço.

Isaura e Crisóstomo, no escuro e no silêncio de seu quarto, lado a lado, 
se dão conta de seu laço. Sentindo-se “(...)intensificados, alterados pelo 
amor,”105 eram felizes o tanto quanto possível, “(...)um e outro, juntos, eram 
melhores. Acumulavam-se.”106 Em seu quarto, ao acender a luz, Camilo repara 
atentamente no tesouro que possui: os livros do avô Alfredo, sua fotografia 
com a avó Carminda, tudo ali guardado como memória viva; sua cabeça pare-
cia crescer e transcender o tamanho do quarto. Sente-se agora pertencendo 
àquele lugar. Criara raízes e, aprendido o ofício do pai, tornara-se herdeiro. 
Daí a enamorar-se de Teresa e tomar gosto por “arranjar namoradas para 
sempre”107 foi um passo.

Outros personagens se emaranham e se entrelaçam no enredo com final 
feliz – evocando-nos Freud e sua indicação da troca da miséria neurótica pela 
infelicidade banal – de tal forma que “estavam já famílias misturadas como 
podiam. Sobre as dores de cada um, celebravam-se de algum modo as parti-
lhas, as disponibilidades cada vez mais conscientes de amizade.”108 Estavam à 
mesa carregados de passado mas, capazes de tornar o presente um momento 
intenso, nenhum dos convidados quis se retirar deste banquete da vida.

A grande e nada convencional família de Crisóstomo, composta de mal-
ditos excluídos, de pessoas maltratadas pelos homens e pela vida, figurados no 
romance, entre outros, pela anã estuprada, de cujo filho se sabe quem é a mãe 
e se ignora o pai, ilustra poeticamente um dos fundamentos da constituição 
subjetiva, ou seja, a de que nos pais, na cultura, no Outro, a criança irá buscar 
os subsídios que lhe servirão de alicerce e suporte para a ancoragem de seu 
desejo.

Cumpre lembrar que, em vários momentos da evolução de suas concep-
ções sobre a alma (Seele), Freud se afastou de uma concepção da figura pater-
na, centrada numa referência puramente biológica dependente da reprodução, 
característica da tradição patriarcal na sociedade moderna e privilegiou a fun-
ção paterna como peça fundamental na engrenagem do funcionamento psí-
quico e na produção da cultura. Em Moisés, o homem,109 texto do exílio, do 

105 Mãe:175.
106 Loc cit.
107 Ibidem: 188.
108 Ibidem: 168.
109 Freud, 1939.
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trauma e da transmissão, Freud reafirma ser o elo com o Pai e a Lei a condição 
que garante a transmissão simbólica.

Através de Crisóstomo é a criança no adulto, na sua condição de prema-
turidade, aqui encarnada pelo jovem Camilo, que clama por um pai. No ro-
mance, no longínquo povoado a salvo, ao que parece, das vicissitudes da con-
temporaneidade, uma bela e complexa montagem aponta como primazia a 
parentalidade e a filiação. Inacabado, resta ao sujeito humano criar, por meios 
concretos e simbólicos, condições favoráveis à sua sobrevivência, criar um 
mundo onde possa habitar. A esta habitação denomina-se cultura.

Considerando o modo pelo qual os homens constituíram limites à des-
mesura para delinear a problemática de cada época, podemos introduzir aqui 
o modo como se constrói o laço social na contemporaneidade, em que se deli-
neia um sujeito com a ilusão de que poderia dar livre curso à pulsão, em que se 
anuncia “uma preponderância do amor de si e do desaparecimento do Outro 
como lugar de enunciação”110, o que não se dá sem consequências importantes 
“nas sociabilidades e na vida coletiva”111.

Cabe a interrogação de como uma subjetividade que tende a se deixar 
conduzir pelo imperativo do gozo, fruto do excesso pulsional, irá encontrar 
um suporte à lei que possibilite dar contorno e borda à desmesura. E cabe aos 
psicanalistas, a responsabilidade de ao escutarem“(...) as subjetividades con-
temporâneas, retornar às escritas teóricas da psicanálise e daí extrair consequ-
ências e propostas que possam fornecer às outras disciplinas e a ela própria, 
ferramentas para fazer frente à compulsão à destruição, ao gozo ilimitado, às 
passagens ao ato da violência assassina (...)”112 que não cessam de atormentar 
o nosso século. 
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