
   

Boletim Academia Paulista de Psicologia

ISSN: 1415-711X

academia@appsico.org.br

Academia Paulista de Psicologia

Brasil

Martins, Francisco; Neto, Alexandre A. C.

O estilo de escrita de Freud ao fazer uma revisão bibliográfica indesejada

Boletim Academia Paulista de Psicologia, vol. 33, núm. 84, enero-junio, 2013, pp. 87-102

Academia Paulista de Psicologia

São Paulo, Brasil

Disponível em: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=94632386009

   Como citar este artigo

   Número completo

   Mais artigos

   Home da revista no Redalyc

Sistema de Informação Científica

Rede de Revistas Científicas da América Latina, Caribe , Espanha e Portugal

Projeto acadêmico sem fins lucrativos desenvolvido no âmbito da iniciativa Acesso Aberto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=946
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=94632386009
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=94632386009
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=946&numero=32386
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=94632386009
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=946
http://www.redalyc.org


87

• O estilo de escrita de Freud ao fazer uma revisão bibliográfica

indesejada

Freud’s writing style while making an unwanted bibliographic review

El estilo de redacción de Freud mientras se hace una revisión bibliográfica no

deseada

Francisco Martins1

Universidade Católica de Brasília

Alexandre A. C. Neto2

Universidade de Brasília

Resumo: Analisar o estilo de Freud no capítulo I de A Interpretação dos Sonhos, no
qual ele se propõe a fazer uma revisão bibliográfica, tem relevância para aqueles que,
ao escreverem um trabalho, devem fazer um esforço para elaborarem esta revisão. A
usual insatisfação de estudiosos a escreverem motiva a verificar como isso ocorre em
um grande autor. Iniciaremos mostrando a reação emocional de Freud face a uma
tarefa que ele se sente impingido a realizar. Sua reação é dominada pelo sarcasmo e
agressividade contra as autoridades que lhe precederam. Em seguida, investigamos a
estruturação do estilo de redação de Freud. O caráter denso e extenso do texto se deve
à presença das 345 citações que o integram. Freud não dá continuidade a essa forma
de escrita nos outros capítulos de A Interpretação dos Sonhos. Se nos outros ele se
mostra satisfeito com sua criatividade, este capítulo sinaliza o conflito, ainda que sirva
para introduzir o livro. Ato contínuo procedemos à análise de conteúdo desvendando os
caminhos retóricos adotados por Freud. Ficam evidenciados os seguintes resultados:
aproximadamente 72% dos parágrafos são formados por citações, 20% por argumentação
e 8% por relatos e posição do autor em oposições. Ou seja, Freud se posiciona muito
pouco no o texto e quando o faz, é de forma indireta, pelas entrelinhas. O tom do texto é
dado pelas suas citações literais, paráfrases e alusões, no qual ele se limita a ser um
guia tenaz demonstrando pela condução do texto a falta de consenso das autoridades
citadas. Dessa forma procede, de maneira crítica, mas não trava um embate entre as
citações. Esperamos, com o presente trabalho, utilizando-nos da obra de Freud, evidenciar
as dificuldades emocionais inerentes à escrita de uma obra acadêmica. Assim fazendo,
quem sabe, contribuamos para que os atuais escritores se sintam menos solitários na
tarefa de revisão crítica do campo.

Palavras-chave: Estilo; Análise de conteúdo; revisão bibliográfica.

Abstract: Analyzing Freud’s writing style in chapter I of The Interpretation of Dreams,

in which he aims to do a literature review, it is relevant for those who, while writing a

paper, are required to make an effort to write the literature review. Nine out of ten

graduate students we contacted stated they do not appreciate the task. We will start

showing Freud’s emotional reaction in facing a task he feels forced to accomplish. His
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reaction is dominated by sarcasm and aggressiveness against the authorities who

preceded him. Then, we investigate the structure of Freud’s writing style. The dense

and extensive character of the text is due to the presence of the 345 citations that

comprise it. Freud does not continue this form of writing in other chapters of The

Interpretation of Dreams. While in the other chapters he is satisfied with his creativity,

this chapter signals the conflict, though still serving to introduce the book. Thereafter

we proceed to content analysis uncovering the rhetoric ways adopted by Freud. In it

are shown the following results: about 72% of the paragraphs are formed by citations,

20% by argumentations, and 8% by reports and the author’s opposite stance. That is,

Freud not often takes a stand during the text, and when he does, he does it indirectly,

deductively. The tone of the text is given by its literal quotations, paraphrases and

allusions, in which Freud acts merely as a tenacious guide, demonstrating, as he leads

the text, the lack of consensus of the authorities cited. He thus proceeds critically, but

not clashing with the citations. We hopefully want to highlight the emotional difficulties

inherent in writing a scholarly work, using the work and neurosis of the great Freud. In

doing so, who knows, we may contribute for current writers to feel less alone in the

task of critical review of the field.

Keywords: Writing style; Content analysis; Literature review;

Resumen: Analizar el estilo de redacción de Freud en el capítulo I del libro La

Interpretación de los sueños, en el  cual el autor se propone a hacer una revisión

bibliográfica, tiene relevancia para aquellos que, al escribir un trabajo relacionado,

necesitan hacer un esfuerzo mayor para elaborar esa revisión. La usual insatisfacción

de los estudiosos al escribir es fuente de motivación para verificar como lo mismo

ocurre con los grandes autores. Comenzamos mostrando la reacción emocional de

Freud frente a una tarea que siente le es impuesta. Su reacción está dominada por el

sarcasmo y la agresión a las autoridades que le precedieron. Se investiga la estructura

del estilo de escritura de Freud. El carácter denso y extenso del texto se debe a la

presencia de 345 citas. Sin embargo, es un estilo que Freud no mantiene en los

siguientes capítulos de libro La Interpretación de los Sueños. Si en los otros se muestra

satisfecho con su creatividad, este primer capítulo evidencia el conflicto, aunque sirve

para presentar el libro. Seguidamente se procede al análisis de contenido, revelándose

las formas retóricas adoptadas por Freud. Se evidencian los siguientes resultados:

aproximadamente el 72% de los párrafos están conformados por citas, el 20%, por

argumentación y el 8%, por informes y opiniones del autor. De estas  últimas palabras

Freud las destaca muy poco en el texto y cuando lo hace, es de manera indirecta y/o

entre líneas. El tono del texto es dado por sus citas literales, parafraseo y alusiones,

con lo que se limita a sí mismo a fungir como un guía experto que muestra la falta de

consenso de las autores citados. Aunque se mantiene desde una postura crítica, pero

no presenta un debate de las ideas citadas. Esperemos que con este trabajo,

basándonos en la obra de Freud, destacando sus dificultades emocionales inherentes

al escribir un trabajo académico, podamos contribuir para que los escritores actuales

se sientan menos solos en la tarea de la revisión crítica del campo.

Palabras claves: Estilo de escritura, análisis de contenido, revisión bibliográfica.
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1- Introdução

O primeiro capítulo da Interpretação dos Sonhos em nada se assemelha ao
restante do livro, à parte a temática onírica. As suas mais de noventa páginas (98
páginas na edição brasileira; 94 páginas na edição alemã) pouco contribuem
diretamente para a grande tese que o sonho é a realização de um desejo,
apresentada ao longo da obra. Mesmo a contra gosto, Freud realiza a tarefa
ingrata (Anzieu, 1989, p. 330). Reúne 97 autores, citados 345 vezes. Existe assim
amplitude de autores, com variedade que vão desde filósofos clássicos, a
experimentalistas, tais como Aristóteles, Artemidoro de Daldis, Wundt e Fechner.
Existe também leitura detalhada e crítica levando-se em conta o número de
citações especificadas. Perguntamos como Freud reage frente à tarefa? Reage
ironicamente, respondemos. Além do estilo repetitivo que mostraremos ainda, ele
confessa em carta para seu amigo Flieâ, por ocasião da realização da tarefa, sua
ironia sarcástica. Diz que o livro A interpretação dos sonhos está organizado
como um passeio imaginário e o chama por escuro bosque das autoridades.

Toda a coisa é planejada sobre o modelo de um passeio imaginário

(Spazierengangsphantasie). Primeiro, vem o escuro bosque das autoridades

(que não podem ver as árvores), onde não há nenhuma visão nítida e é fácil

alguém se perder. A seguir, há um cavernoso desfiladeiro (Hohlweg) através

do qual (durch) conduzo meus leitores - meu sonho modelo, com suas

peculiaridades, seus detalhes, suas indiscrições e seus ditos pouco

espirituosos (schlechten Witzen) __ e, depois, de chofre, o terreno elevado e

a visão ampla e a questão: ‘Por favor (Bitte), aonde (wohin) vocês querem  ir

(wünshchen Sie gehen?)?’. (Citação de carta de Freud a Flieâ de 6 de agosto

1899 ESB, IV, p. 157, nota 1; SE, IV, p. 122, nota 1; GW, II, p. 127, nota 1)

O sarcasmo contra seus predecessores é prolongado primeiro, vem o escuro

bosque das autoridades, onde não há nenhuma visão nítida e é fácil alguém se

perder. As autoridades não portam a luz, o conhecimento necessário. As
autoridades levam os homens a se perderem na escuridão da ignorância. Este
escuro bosque de autoridades é de um sarcasmo sem par, de uma agressividade
que está bem longe daquilo que em alemão é chamado de Der Witz, o dito
espirituoso. Caso lembremos o significado originário de sarcasmo ficará patente
a agressividade de Freud para com as autoridades que, para ele, nada valem.
Sarcasmo (do Latim Causticum) consiste em jogar soda cáustica, corroendo as
carnes daquele que é objeto do ataque. Assim, Freud não está meramente fazendo
uma compilação de contribuições das autoridades acerca da questão dos sonhos
para embasar a sua tese.  Muito menos está fazendo uma crítica aberta e direta
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ao que foi produzido em relação aos sonhos. De forma pouco humilde, ele busca
“guiar”, efetivamente, seus leitores em uma empreitada pelo escuro bosque das

autoridades. Propõe-se a ser um guia no passeio imaginário feito na escuridão.
Assim, ele acredita estar trazendo uma contribuição inestimável, porta um facho
que deve fazer surgir a clareza no pretume da noite. Ele está a reivindicar para si
a metáfora chefe do século das Luzes.

Jacta-se, então sarcasticamente que ...não se lançou nenhum fundamento

de descobertas seguras no qual um pesquisador posterior pudesse edificar algo.
Portanto, não seria possível traçar nenhuma linha de progresso em qualquer
direção específica, na ausência desse embasamento sólido para prosseguir com
as descobertas prévias e sustentar seu ponto de vista que cada autor novo ao se

deparar com a questão dos sonhos recomeçava, o trabalho por assim dizer.
Dessa forma o estudo científico pré-freudiano dos sonhos deu origem a uma
literatura amplamente dispersa e pouco esclarecedora (ESB, IV, p. 43; SE, IV, p.
5; GW, II, p. 5).

Por não haver encontrado uma linha específica de progresso, Freud se viu
obrigado a agrupar o que havia sido produzido em epígrafes e não em ordem
cronológica. Apenas, assim seria possível, oferecer aos seus leitores um aspecto
geral do conhecimento científico sobre o assunto na época, já que de outra forma,
seria improvável a representação de um quadro abrangente. É devido a essa
ordenação, em epígrafes, que ele consegue não só dar coesão a uma literatura
amplamente dispersa, mas também embasar o seu opus. Mostra a partir do
emaranhado de opiniões e argumentos, daqueles a quem chama de autoridades,
não há nenhuma visão nítida e é fácil alguém se perder (SE, IV, p. 122; GW, II, p.
127). A metáfora iluminista da Luz que clareia as tenébres da ignorância não
poderia ser aplicada, no entender do psicanalista, aos seus predecessores. Uma
pitada edipiana não seria duvidosa de se esperar no criticismo inconsciente de
Freud? Ele sabe mais que Aristóteles, São Paulo, Griesinger e muitas outras
sumidades, como Wundt, Platão, Fechner, “pais” do conhecimento de então.

Entendemos que todo este aspecto emocional é parte da composição da
obra. Freud está também a reagir contra a forma de proceder que qualifica mais a
compilação do campo teórico do que o processo de criação. Ele procedia de uma
maneira, assaz interessante, quando estava a criar, usando a associação livre de
ideias. Ele seguia o chamado princípio de Itzig, o fanfarrão judeu pobre que pensava

narrando sem exercer crítica prévia. Um de seus discurso genético privado nos é
dado nas suas Correspondências a Fließ (Masson,1986), ocasião em que faz
menção indireta a livre associação quando se referia a redação de A Interpretação

dos Sonhos (1900): Eis aqui alguns resíduos de minha última investida. Eu só
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consigo compor os detalhes no processo de escrever (p. 306). […] Esse processo
segue completamente os ditames do inconsciente, segundo o bem conhecido
princípio de Itzig, o cavaleiro de domingo:

- ‘Itzig, aonde você vai?
- ‘E eu sei? Pergunte ao cavalo.’
Eu nunca comecei um único parágrafo sabendo de antemão aonde

terminaria. (Ibid, p. 320)
Sem mais delongas interpretamos que o cavalo ‘deixa-se ir’ enquanto quem

julga procede criticando e estancando o livre fluxo da andança inventiva. Pensamos
que Freud no capítulo introdutório da Interpretação dos Sonhos é forçado a deixar
de se identificar com Itzig. Ele vê-se obrigado a proceder, criticamente, como uma
autoridade. Obriga-se a sair do seu costumeiro prazer em escrever ao fazer mais
compositio do que inventio, como diria o Aristóteles na sua Retórica. Face ao
“mal-estar” na escrita deste capítulo, Freud mostra-se escrupuloso ao organizar -
lo na base da Interpretação dos sonhos. Escrupuloso e ácido para com seus
predecessores, deixa por ultimo, a escrita do capítulo que analisaremos com mais
em detalhes. A ordem daquilo que ele escolhe escrever vira um sintoma, um
adiamento para fazer a parte, digamos chata. De fato, optando por escrevê-lo a
posteriori, uma vez que apenas se ocupou do estudo sistemático das obras das
autoridades, entre 1898 e 1899 (Anzieu, 1989, p.35), Freud parece querer separar
o que julga serem suas grandes novidades e invenções do que foi produzido por
outrem.

Explicitada a dupla polaridade no modo de criação de Freud – o princípio
de Itzig e o princípio composicional de Aristóteles – vemos de antemão porque
Freud se sente insatisfeito em ter de fazer este primeiro capítulo. Dessa forma
dupla, privilegiando mais a composição e menos o princípio de Itzig, Freud construiu
o primeiro capítulo da Interpretação dos Sonhos para satisfazer critérios de
cientificidade, de rigor e de respeito pelos seus antecessores no tratamento
científico do problema dos sonhos. Nosso objetivo agora será, a partir da análise
do conteúdo do primeiro capítulo da Interpretação dos Sonhos, desvendar os
caminhos adotados por Freud para tornar um capítulo tão peculiar e sofrido na
sua feitura, parte consonante da composição de extrema lucidez e emocionalmente
destoante dos outros seis capítulos, posto que o prazer que teve em fazer foi bem
maior.

2 - Método

Com fins de explicitação do estilo de Freud indiquemos o método de análise
do conteúdo que realizamos. A prática da análise de conteúdo divide-se, nessa
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ordem, em descrição, inferência e interpretação. Inicialmente, para a análise do
texto, foi feita uma categorização do argumento. A descrição foi dividida em: citações
(paráfrase, alusão, citação literal e descrição categorial), argumentação (oposição
e descrição), relatos (de experiência e fenômenos) e posição em oposições. Os
dados foram obtidos por meio do levantamento de ocorrências no texto das
unidades categoriais citadas. Na seqüência, essas ocorrências foram utilizadas
como subsídio para uma interpretação, que consistiu na atribuição de significação
a essas características de interesse. A inferência constitui o processo intermediário
que, recorrendo aos indicadores fornecidos pelas categorias, permite a transição
de maneira controlada da descrição à interpretação. A partir da dedução lógica,
buscou-se evidenciar conhecimentos relativos à produção do texto estudado.  A
unidade mínima de categorização foi o parágrafo. Cada um pertencente ao primeiro
capítulo da Interpretação dos Sonhos,foi avaliado segundo a categoria de
argumento explicitada e que seria responsável pela sua formação.  Portanto,
cada parágrafo analisado pôde ser enquadrado apenas em uma e não mais que
uma categoria. Importa salientar que, embora as citações literais apareçam
ocasionalmente em parágrafos formados por paráfrases, alusões ou descrições
categoriais, o critério adotado foi o de considerar cada citação literal como uma
parcela constituinte da ocorrência em questão (paráfrase, alusão ou descrição
categorial) e não como uma citação independente, isto é, uma vez que cada
parágrafo constitui uma unidade mínima de análise, consideramos cada um deles
como uma ocorrência, embora alguns contenham mais de uma paráfrase, alusão,
ou citação literal.

3 – Resultados

Tabela 1 - Geral de ocorrência de parágrafos por freqüência categorial por parágrafos

Para uma análise mais sistematizada, adotou-se a divisão elaborada por
Freud para o primeiro capítulo da Interpretação dos Sonhos, que vai da Introdução,
passando pela parte A, intitulada A Relação dos Sonhos com a Vida de Vigília, até
a parte H - As Relações entre os sonhos e as doenças mentais, terminando com
os pós-escritos de 1909 e 1914. Com o intuito de facilitar a visualização de cada
categoria adotada nesta análise, elas serão, a seguir, exemplificadas com
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parágrafos correspondentes (unidade de análise) extraídos do texto em questão,
a exceção dos casos de citação literal e de argumento opositivo que são de
conhecimento geral.

Tabela 2 - Comparação de estilos de argumento adotados por Freud ao longo do capítulo

As Categorias de Citação
Agrupando todas as formas de citação nas categorias analisadas,

encontramos um total de 174 ocorrências em um total de 244 parágrafos que
compõem o texto em análise. Isso significa que aproximadamente, 72% dos
parágrafos do primeiro capítulo da Interpretação dos Sonhos, são formados por
algum tipo de citação. Dentre eles encontram-se paráfrase, a alusão, a citação
literal e a descrição categorial.

A paráfrase constitui uma reelaboração de um determinado texto, com a
utilização de outras palavras, sem que ocorra alteração em seu sentido original,
isto é, consiste em uma reprodução da idéia do autor sem, no entanto, configurar
uma citação literal. No texto em análise foi detectado ocorrências desse tipo de
construção em aproximadamente 15% ou em 35 do total de parágrafos. Esse é o
caso, por exemplo, em trecho da seção C em que Freud reproduz uma história
citada por Tissé, sendo fiel ao seu sentido original, sem contudo citá-lo literalmente:

Alguns exemplos do poder diagnosticador dos sonhos parecem ser invocados

em épocas mais recentes. Assim, Tissié (1898, 62 e seg.) cita a história de

Artigues (1884, 43) sobre uma mulher de quarenta e três anos de idade que,

embora aparentemente em perfeita saúde, foi durante alguns anos atormentada

por sonhos de angústia. Passando então por um exame médico, verificou-se

que estava no estágio inicial de uma afecção cardíaca, da qual veio finalmente

a falecer. (ESB, IV, p.70; SE, IV, p.34; GW, II, p.36)
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A citação literal por sua vez, diferencia-se da paráfrase na medida em que
não é apenas o sentido que é mantido, mas sim toda estrutura do texto citado, tal
qual foi escrito pelo autor. Sua ocorrência no texto superou os 25%, num total de
62 parágrafos. As citações, consideradas descrições categoriais, somaram
aproximadamente 9% dos parágrafos e foram aquelas em que, por seu conteúdo,
ilustraram os tipos de discurso existentes na época. O autor utiliza-se desse recurso
ao falar dos inúmeros estudos sobre a relação entre conteúdo onírico e doença

instigadora do sonho:

Além disso, ninguém que consulte a literatura sobre o assunto poderá deixar

de notar que alguns autores, como Maury [1878, 451 e seg.] e Weygandt

(1893), foram levados ao estudo dos problemas oníricos pelo efeito de suas

próprias doenças sobre o conteúdo dos seus sonhos. (ESB, IV, p.71; SE, IV,

p.34; GW, II, p.36)

A alusão constitui uma forma de citação em que se faz uma referência vaga,
indireta a determinado discurso. Nesse sentido é possível afirmar que a alusão

tem um caráter perifrástico, no qual a figura é estruturada por meio da prolixidade
e de circunlóquios, não sendo esta, entretanto, uma característica determinante
para a sua concretização. Se por um lado aproxima-se da paráfrase por ser
responsável pelo que Jakobson chamou de tradução intralingual ou rewording

(1971, p.62), por outro, dela se diferencia, uma vez que é apenas a partir da
recodificação por parte do leitor que esta se torna efetiva, contrastando

definitivamente com a paráfrase, que é quase literal. Ao fazer uma referência
explícita ou implícita a uma obra ou ao seu autor, a alusão introduz uma comparação
e apela para a capacidade de associação de idéias do leitor. Nesse sentido,
Freud demonstra toda sua perspicácia ao comparar as teorias de Robert e Delage
utilizando esse recurso na seção G, intitulada Teorias do Sonhar e de sua Função:

Outro autor, Yves Delage, baseia sua teoria nas mesmas características dos

sonhos, tais como reveladas na escolha de seu material; e é instrutivo notar

como uma ligeira variação em seu ponto de vista acerca das mesmas coisas

o leva a conclusões de sentido muito diferente (ESB, p. 115; SE, IV, p.80;

GW, II, p.83).

Como é possível concluir, a alusão, dentre todos os tipos de citação
analisados nesse trabalho é a que mais exige a participação do interlocutor. Se
por um lado, como qualquer outra forma de citação, ela carrega o ponto de vista
de alguém que não (necessariamente) é o interlocutor, por outro lado, mais que
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qualquer das figuras analisadas, ela permite que a sua retórica penetre no trecho

ao qual faz referência. Do total de parágrafos analisados, aproximadamente 23%
deles são formados por alusões.

Categorias de Argumentação
Seguindo a disposição da tabela 1, analisaremos as ocorrências de oposição

e descrição. Estas foram as duas categorias utilizadas para avaliar a argumentação
direta e objetiva de Freud no primeiro capítulo do seu A Interpretação dos Sonhos.
A sua estatística se mostra de grande valia, uma vez que faz o levantamento das
vezes em que o autor se posicionou crítica e abertamente em relação às referências
e aos assuntos tratados no capítulo. Entretanto, há diferenças significativas nesse
posicionamento quando se opta por uma das duas categorias. O argumento de
oposição é contrário ao que se está avaliando, enquanto a descrição tem um
caráter mais imparcial, onde há um posicionamento crítico-explicativo e não se
emite um claro juízo de valor. Os argumentos descritivos representam mais de
16% do texto, enquanto todos os opositivos somados não chegam a 3%. Sem
nos apressarmos, esse dado permite uma conclusão relevante para um
entendimento mais detalhado deste capítulo.

Por mais que o texto seja na sua grande maioria composto por parágrafos
formados por citações (72%), em determinados momentos Freud também se
utilizou do recurso argumentativo e esse foi na sua maior parte descritivo. Isso
não significa que o autor se esquivou de argumentar, uma vez que os dados
mostram que menos de 20% dos parágrafos do texto são argumentativos, mas
sim que, quando esse recurso foi utilizado, Freud optou por fazê-lo de forma mais
indireta. Um exemplo disso é o argumento descritivo presente em um parágrafo
da epígrafe B- O Material dos Sonhos – A Memória nos Sonhos:

A terceira, mais surpreendente e menos compreensível característica da

memória nos sonhos é demonstrada na escolha do material reproduzido. Pois

o que se considera digno de ser lembrado não é, como na vida de vigília,apenas

o que é mais importante, mas, pelo contrário, também o que é mais irrelevante

e insignificante. No tocante a este ponto, citarei os autores que deram

expressão mais vigorosa à sua estupefação (ESB, IV, p. 56-57; SE, IV, p. 18;

GW, II, p.18).

Categorias de Relato
 Na sequência analisaremos os relatos de experiência e fenômenos. A baixa

ocorrência de ambos os relatos se explica por estarem concentrados em poucas
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epígrafes, o primeiro na C (Os Estímulos e as Fontes dos Sonhos) e o segundo
na C e B (O Material dos Sonhos- A Memória nos Sonhos). A concentração dos
relatos de experiência na epígrafe C e a sua relevância para a mesma (11%) é
devida à característica extremamente experimental desse tópico, onde os relatos
usados por Freud quase se confundem com citações, pela sua reverência e
quantidade. Isso pode ser observado em um dos relatos de sonhos de Maury:

Alguém fez cócegas em seus lábios e na ponta do nariz com uma pena. — Ele

sonhou com uma forma medonha de tortura: uma máscara de piche ora

colocada em seu rosto e depois puxada, arrancando-lhe a pele. (ESB, IV, p.

62; SE, IV, p. 25; GW, II, p. 26)

O mesmo acontece na parte B, exceto por seu caráter experimental. A razão
para a grande concentração de parágrafos formados por relatos de fenômenos
(34%), nessa epígrafe, deve-se a crença de uma série de autoridades compiladas
da possível conexão existente entre fenômenos da vida de vigília da infância e
aqueles experimentados durante o sono, conforme ilustra o seguinte parágrafo:

O mesmo autor [ibid., 306] (também citado por Vaschide, ibid., 233-4) conta

como o músico seu conhecido ouviu num sonho, certa vez, uma melodia que

lhe pareceu inteiramente nova. Só muitos anos depois foi que ele encontrou a

mesma melodia numa velha coleção de peças musicais, embora ainda assim

não pudesse recordar-se de tê-la examinado algum dia. (ESB, IV, p. 51; SE,

IV, p.14; GW, II, p.14)

A Categoria de Posição em Oposição
A baixa relevância (apenas dois parágrafos espaçados ao longo de todo

capítulo) de posição em oposições é relevante para esta análise, não pela
verificação da abundância de ocorrências desse tipo, mas exatamente pela
ausência delas. Essa categoria é uma forma explícita de posicionamento e é de
se esperar que a sua utilização fosse freqüente, em se tratando de um texto onde
há grande quantidade de citações e pouco ou nenhum consenso sobre as
explicações discutidas. Ao que parece, Freud se abdica disso deixando a
argumentação explícita a cargo dos vários autores revisitados. Freud nos oferece
uma rara posição em oposições, mesmo que sutil, a respeito das idéias de Binz e
Scherner :

O trecho que citei na pág. 102, de um pesquisador sóbrio e rigoroso como

Binz, e que descreve o modo como o alvorecer do estado de vigília penetra
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furtivamente na massa de células adormecidas do córtex cerebral, não é

menos fantasioso — nem menos improvável — do que as tentativas de

Scherner de chegar a uma interpretação. Espero poder demonstrar que há

por trás, destas últimas, um elemento de realidade, embora tenha sido apenas

vagamente percebido e lhe falte o atributo de universalidade que deve

caracterizar uma teoria dos sonhos. (ESB, IV, p. 121; SE, IV, p.87; GW, II,

p.91)

 4 - Discussão

Freud e a argumentação
Ao agrupar as quatro categorias de citação, temos a ocorrência aproximada

de 72% dos parágrafos. No entanto, se considerarmos somente a descrição
categorial, o percentual de ocorrência cai para algo em torno de 9%. Esse dado
nos leva a concluir que a freqüência maciça de citações ao longo do texto, não
revela um discurso consensual entre os diversos autores citados. Ao contrário,
uma vez que a descrição categorial, responsável por revelar um discurso uniforme,
ocorreu com freqüência bem inferior em relação às outras categorias de citação.

Por outro lado, a ocorrência de paráfrases e citações literais juntas
representam quase 40% do total de ocorrências nos parágrafos. O caráter
extremamente impessoal dessas duas categorias aliado à extrema fidelidade ao
trecho original citado, aproximam-nas da categoria de relato. A união de paráfrase,
citação literal e relatos ocorrem com freqüência de aproximadamente 48% nos
parágrafos do texto, isto é, quase metade do texto possui inegavelmente um caráter
defensivo, pertencente a outrem, o que confere ao texto um caráter impessoal e
enfadonho.

Nesse sentido, é possível observar que por mais que paráfrase, alusão,
citação literal e descrição categorial sejam modalidades de citação, cada uma
dessas categorias funciona de forma distinta na composição do texto de acordo
com a intenção do autor.  Embora a alusão seja uma citação e, quando analisada
sozinha e descontextualizada, pouco difira estruturalmente da paráfrase, ela possui
um funcionamento no texto que se assemelha mais ao argumento descritivo, onde
a impessoalidade e a prolixidade, aliadas ao posicionamento crítico-explicativo
do argumento descritivo, formam no plano discursivo uma argumentação indireta.
Afirmação semelhante encontra-se em Perelman (1997, p.224) ao falar da
importância das figuras de estilo (ex. alusão) em toda retórica cuja meta seja
ganhar a adesão de mentes. Perelman & Olbrechts-Tyteca (2005) dividem as
figuras de retórica em figuras de estilo e argumentativa. Para eles existe uma
figura argumentativa:
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...se, acarretando uma mudança de perspectiva, seu emprego parecer normal

em relação a nova situação sugerida. Se, em contrapartida, o discurso não

acarretar adesão do ouvinte a essa forma argumentativa, a figura será

percebida como ornamento, como figura de estilo (p.192).

Uma dúvida pertinente é se as alusões (figura de comunhão) presentes no

texto analisado devam ser consideradas figuras de estilo ou figuras argumentativas.

Isso porque, embora tenham um aspecto ornamental é pela via da alusão que os

argumentos de Freud, em especial os descritivos, se misturam ao texto. O poder

de persuasão do argumento descritivo, imbricado no texto de maneira quase

imperceptível, via alusão, exemplifica a tênue distinção entre figuras de estilo e

argumentativa; distinção esta que somente pode ser efetuada verificando-se o

efeito produzido pela figura no auditório.

Estas duas figuras, alusão e argumento descritivo, ocorrem em

aproximadamente 40% dos parágrafos analisados. Adicionado esse dado ao fato

haver ao longo do capítulo apenas 2,45% de argumento opositivo e 0,81% de

posição em oposições, é possível concluir que Freud faz a opção por argumentar

de forma indireta ao analisar os argumentos dos vários autores com distanciamento,

conduzindo o leitor às especificidades de uma literatura abrangente onde há pouco

consenso, preparando dessa forma o leitor para os argumentos que irá desenvolver

nas páginas seguintes.

A ironia sarcástica de Freud: A importância das citações

A literatura sobre os sonhos até aquele momento parecia não elucidar

adequadamente o fenômeno dos sonhos e as citações de escritos de vários

autores sobre o tema se fazia necessária para que Freud pudesse embasar seu

texto de caráter acadêmico e mostrar à comunidade científica que era um

conhecedor do assunto. Para isso, Freud cita 97 autores diferentes em um total

de 345 ocorrências, despertando-lhe o temor de que seus leitores desistissem de

ler a sua obra justamente por causa das dificuldades do fastigioso capítulo das

autoridades (Anzieu,1989, p. 332). Uma primeira ironia das muitas que permeiam

o capítulo pode ser entendida pelo fato de Freud pouco se utilizar de posição em

oposições (ocorrência menor que 1%) quando as citações não esclarecem e não

são capazes de traçar nenhuma linha específica de progresso a ser seguida.

 As citações foram utilizadas por Freud para embasar seu texto, não

diretamente como é feito em uma tese comum, mas de forma indireta, compilando

incansavelmente o que havia sido produzido, embora não lhe servisse

explicitamente como fundamento teórico. Dessa forma, agrupando as citações de

Bol. Acad. Paulista de Psicologia, São Paulo, Brasil - V. 33, no 84, p. 87-102



99

outros autores em epígrafes e com ajuda da sua retórica agindo em segundo

plano, Freud mostrou a falta de solidez e coerência da literatura existente sobre

os sonhos. Com isso, cria a expectativa no leitor da necessidade da apresentação

de uma tese completamente nova em relação a tudo o que fora citado

exaustivamente durante o capítulo e que não lhe pareceu suficiente.

A motivação de Freud sempre relegada a segundo plano pela sua escrita

escrupulosa e saturada de citações e relatos caracteriza sua retórica e constitui o

conteúdo latente desse texto a ser revelado. Esta motivação é o desejo, a neurose

obsessiva de Freud, que se deixa apreender nas entrelinhas desse capítulo e

que por vezes parece abafar a voz do próprio autor. Extremamente irônico é o

primeiro capítulo da Interpretação dos Sonhos. Ironia que pode ser deduzida pela

forma como o texto é construído, por exemplo, pela ocorrência de relatos e citações,

que juntos estão representados em quase 80% do texto, mas que só servem para

embasá-lo indiretamente, na tentativa de mostrar a necessidade de algo novo,

mais efetivo do que o que fora produzido até aquele momento.

Esse processo de saturação do texto por recorrentes citações e relatos

provoca ainda outra ironia. No texto, em análise, fica evidente não o desejo de

Freud de mostrar a sua tese, suas idéias, mas sim de apresentar aquelas de

outros autores, considerados autoridades no tema em questão, mas que pouco

contribuem para embasar a concepção freudiana acerca dos sonhos. Obviamente

a denominação de autoridades é proporcionalmente excessiva ao número de

citações feitas por Freud de cada autor. Isto é, Herbart e James Sully são citados,

mas não da mesma forma e intensidade que Hildebrandt ou Maury. Leader (2010)

dedica um capítulo de seu livro para analisar os fatos e mitos sobre a formação

científica de Freud. Esse trabalho mostra a relevância das concepções de Herbart

para a formação de Freud, fato este também apresentado por Strachey nas suas

notas de tradução de O Inconsciente (1915). Da mesma forma, no início do quarto

capítulo da Interpretação dos Sonhos, Freud dedica uma nota de rodapé ao

reconhecimento da proximidade de suas ideias às de Sully. Entretanto, Herbart e

Sully são citados apenas uma vez no primeiro capítulo enquanto Hildebrandt é

citado 24 e Maury 35 vezes. Essa discrepância é reflexo da influência desses

autos na obra de Freud, porém é mostrada de uma maneira oposta, como é

comum na ironia. Portanto, tanto a denominação quanto a freqüência das citações

constituem uma ironia sarcástica de Freud em relação às autoridades que

permeiam todo o primeiro capítulo.
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O problema do aparentar e a neurose obsessiva do 1º capítulo

 Somadas, as categorias descrição e alusão estão presentes em

aproximadamente 40% dos parágrafos. Considerada isoladamente, a alusão

poderia ser considerada apenas uma forma prolixa de citação (representa 22,54%

dos parágrafos analisados), fazendo uma referência direta ou indireta ou

estabelecendo uma comparação. A argumentação descritiva por sua vez, nada

mais é do que uma forma direta de posicionamento autoral sem emissão de juízo

de valor. A alusão tem a capacidade de provocar a adesão do leitor, uma vez que

o seu uso estabelece uma comparação que necessita ser recodificada.

Esclarecemos que o próprio Freud, ao longo da sua obra, relacionou a alusão ao

deslocamento e por consequência ao estilo obsessivo de lidar com a agressividade.

Já o argumento descritivo tem o caráter explicativo, esclarecedor,

explanatório. Quando aparece isoladamente no parágrafo, a alusão não passa

de uma referência, menos impessoal, é verdade, porém ainda assim uma citação.

É pela união dessas duas categorias e por uma retórica escrupulosa que o texto

analisado adquire o seu tom. Um capítulo permeado por citações, onde Freud se

faz presente nas observações sucintas e imparciais e na condução do tema, sem

se comprometer, agindo sempre nas entrelinhas pela montagem do texto e

aproveitando-se da mínima liberdade dada pela alusão para, a partir de cada

autor citado, guiar o leitor através de uma argumentação descritiva.

 Como um guia tenaz, Freud nos conduz quase que passivamente, limitando-

se a direcionar nossas descobertas acerca do material produzido pelos autores

citados, quase nunca tomando partido e raramente posicionando-se de forma

explícita. Se a alusão e o argumento descritivo agem nas entrelinhas, na

construção de uma retórica motivada pelo desejo do interlocutor, a paráfrase e a

citação literal estão em forma bruta e não assumem uma participação efetiva.

Uma grande ocorrência desses dois últimos tipos de citação revela um texto

pertencente a outrem, que assume um caráter maçante, de pouca fluidez. Em um

texto acadêmico é esperado que este seja permeado por citações, mas Freud

abusa disso e o satura. Aproximadamente 72% do texto referente ao primeiro

capítulo do livro de Freud é formado por citações e somando apenas os parágrafos

constituídos por paráfrases e citações literais obtemos quase 40% do todo. Esse

dado confere ao texto um caráter reconhecidamente enfadonho, opinião não

contestada aqui. Entretanto, o capítulo inaugural da Interpretação dos Sonhos

traz consigo outros recursos, que somados possuem a mesma relevância

estatística aproximada (40%): a união entre alusão e o argumento descritivo.
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Com o auxílio da alusão e do argumento descritivo, Freud faz muito mais do

que introduzir sua monografia por meio de uma compilação bibliográfica e uma

descrição do objetivo do texto. Ele persuade o leitor da necessidade de uma

abordagem nova para o estudo dos sonhos, sem a necessidade de emitir juízo de

valor algum, sem que seja necessário depreciar o que foi produzido anteriormente

e que não esgotavam a necessidade de explicações sobre o fenômeno do sonho

como fica patente na exposição de Freud dessas teorias. Enquanto porções

textuais, as citações literais e as paráfrases formam a superfície do texto, as

alusões e descrições constituem a força motriz do capítulo analisado. Estas últimas,

agindo nas entrelinhas, com sentidos implícitos e motivadas pelo desejo de Freud,

nos guiam através da superfície fastigiosa e confusa do capítulo referente às

autoridades.

4 - Conclusão

O passeio pelo escuro bosque de autoridades proposto por Freud como

uma metáfora para descrever este capítulo, se deve a sua composição, estrutura,

conteúdo e intencionalidade do autor que, vivendo o mal-estar de encontrar-se

só com suas investigações e a hipótese de que o sonho é a realização de desejo,

precisa se submeter às imposições das normas acadêmicas para ser reconhecido.

Devido às contingências encontradas ao levantar a bibliografia sobre os sonhos,

a estrutura adotada por Freud para a composição desse primeiro capítulo foi a de

ordenação do texto em epígrafes (de A à H e pós-escritos). Ao organizar o texto

dessa forma Freud consegue dar à confusa e extremamente abrangente literatura

da época sobre o tema uma certa ordem, proporcionando ao leitor uma visão

abrangente das mais importantes contribuições à elucidação do fenômeno dos

sonhos até aquele momento. Torna-se, assim, muito mais um compositor

procedendo como Aristóteles do que como Itzig. Dedicamo-nos a parte do criticismo

que viu presente no capítulo I da Traumdeutung.

 Quanto ao conteúdo da composição, o excesso de citações e relatos, que

somados representam quase 80% do texto, são os responsáveis pelo seu aspecto

maçante, enfadonho e impessoal, com rara ocorrência de posição em oposições

e argumentos opositivos. Isso demonstra que o autor não trava um embate

diretamente com as autoridades no tema antes de ser considerado uma delas:

ele simplesmente as cita e dirige a nossa leitura através da sua composição.

Portanto, Freud é um guia ativo que, através da união de argumentação descritiva

e alusão, insere sua intencionalidade nas entrelinhas do texto. O esvaziamento
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do aspecto prazeroso e criativo do autor faz aproximar o texto do capítulo a um
discurso obsessionalizado.

 Quanto à intencionalidade é importante notar que Freud produz uma tese
inteiramente nova, sem a influência direta das autoridades citadas e para respaldá-
la, obriga-se a escrever o primeiro capítulo. Neste capítulo, ele quer mostrar que
o conhecimento das “autoridades” sobre os sonhos era insuficiente para construir
uma tese e dessa forma, indiretamente, acaba por validar a sua própria. Por fim
ao mostrar a confusão das autoridades, Freud legitima a sua tentativa de expor
algo novo, diferente de tudo aquilo que compilou exaustivamente.
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