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O método e a criação literária:

uma visão psicanalítica1

Ana Cecília Carvalho

RRRRResumoesumoesumoesumoesumo

Neste artigo procura-se destacar, a partir de uma perspectiva freudiana, os aspectos que
compõem a funcionalidade da escrita no processo de criação literária, tanto no que se
refere à natureza do trabalho secundário de transformação pré-consciente/consciente de
que resulta o literário, como no que diz respeito à incidência imprevisível e inevitável dos
elementos inconscientes na cena da escrita. Nesse sentido, a autora abre uma discussão
a respeito dos elementos em jogo na oposição “método versus criação”, ressaltando as
propiciações, limites e impasses no interior dessa dimensão dinâmica.

UnitermosUnitermosUnitermosUnitermosUnitermos

Criação literária; método criativo; escrita criativa; psicanálise; literatura.

P
roponho, inicialmente, substituir o termo “literatura” pela expressão “cria-

ção literária”. A razão para isso é que ela descreve mais de perto a fun-

cionalidade da escrita, ou seja, tudo aquilo que revela a tensão envolvida

no trabalho de transformação de que resulta a escrita literária. O termo litera-

tura, em sua amplitude, implicaria perder de vista a especificidade de um pro-

cesso que está em jogo quando se escreve um texto literário, que é o que me

interessa examinar.

Talvez fosse interessante, também, relembrar que a palavra método vem

do grego methodos e é formada por dois radicais: meta (depois) + hodos (jor-
nada), significando “perseguição”, “busca” (tal como se diz, por exemplo, “busca
de conhecimento”). Ainda que esta menção não seja novidade para muitos,
não custa lembrar que a palavra método, como os dicionários a definem, signi-
fica tanto “o caminho pelo qual se chega a um determinado resultado, ainda

que esse caminho não tenha sido fixado de antemão de modo deliberado e
refletido” quanto pode significar “o programa que regula previamente uma

série de operações que se devem realizar, apontando erros inevitáveis, em
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vista de um resultado determinado” (Ferreira, 1975, p. 919, grifos meus). Nesse
campo semântico, encontramos também as acepções “procedimento”, “ma-
neira de agir” e os sentidos figurados “prudência”, “circunspecção” e “modo
judicioso de proceder” (tal como ouvimos na expressão “fulano age sempre
com método”).

Por que estou mencionando de novo esses sentidos e o que eles têm a
ver com o literário? Porque, acredito, eles mostram que não é fortuita a justa-
posição que fiz do literário e do método, abrindo uma dimensão insuspeita da
escrita, na qual convivem, de modo paradoxal, o método e a criação, termos
aparentemente contraditórios. Pois como alguém pode continuar falando em
criação, qualquer que seja ela, inclusive a literária, quando um método está
envolvido? E, do mesmo modo, pode-se continuar falando em método o cami-
nho que leva a uma produção cuja marca é a originalidade e espontaneidade?
Parece um contra-senso pretender que algo continuasse a ser original e es-
pontâneo se pudéssemos descrever os passos ou etapas da sua produção, ou
seja, o método pelo qual foi produzido. Nesse ponto, poderíamos ainda falar
em criação? E quão a salvo estaríamos da repetição, longe da sua ameaça de
estereotipia e esterilidade? Por outro lado, alguns poderiam protestar se colo-
cássemos em questão a crença no processo de criação como algo que se dá
como que por um passe de mágica ou por algum tipo de inspiração divina, ou
seja lá como alguém poderia explicar o momento único e profícuo em que se
acendeu para ele a centelha da criação. Não sem razão, o reconhecimento de
que existe método na criação geralmente é acompanhado de uma espécie de
desapontamento, já que costumamos colocar as produções artísticas e literá-
rias em uma espécie de registro intocável e sagrado, e é preciso um certo
esforço – mesmo para o psicanalista – para admitir que a criação (em termos
psicanalíticos, sublimação), como qualquer destino pulsional, está sujeita às
mesmas leis que fundamentam os processos psíquicos.

Talvez pudéssemos avançar um pouco além do que inicialmente pareceu
um impasse de alternativas do tipo “ou bem método ou bem criação”, se trans-
puséssemos, para o terreno da escrita literária, os sentidos contidos no termo
método evocado há pouco. Será verdade que, na escrita, “o caminho pelo qual

se chega a um determinado resultado, ainda que esse caminho não tenha sido

fixado de antemão de modo deliberado e refletido” é, também, “o programa

que regula previamente uma série de operações que se devem realizar, apon-

tando erros inevitáveis, em vista de um resultado determinado”? A partir des-
sas considerações, não seria errado dizer que, se há um método na escrita, seu
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procedimento se realiza sob uma dupla face, em que um dos lados é a atenção
(daí o sentido da circunspecção que encontramos no dicionário) e o outro a
abertura inevitável para o imprevisível, o não deliberado, o não premeditado.
Segundo Freud, essa atenção não é outra coisa que não o trabalho do pré-
consciente/consciente, enquanto que a imprevisibilidade e inevitabilidade do
erro apontam para o inconsciente e sua presença constante.

Redimensionando assim os elementos da oposição método x criação, na
cena da escrita literária, torna-se possível descrevê-la como uma dinâmica, com
propiciações, limites e impasses. Essa dinâmica revela a presença do incons-
ciente que, em sua característica descontinuidade, atravessa a escrita, mobili-
zando os mecanismos do processo secundário em sua típica função de ligação,
sem o que não haveria escrita. Os elementos inconscientes não cessam de con-
vocar na escrita sua função de contenção apenas relativa e de organização sem-
pre precária. Se existe um método no literário, como em todo processo criativo,
com certeza sua “metodologia” – ou, como diz o dicionário, seu “programa” –
funda-se sobre pilares cuja matéria é constantemente irrompida de forma pon-
tual pelo inconsciente, que comparece para desarticular a continuidade da cons-
ciência, desaparecendo logo em seguida, “recuperado pela temporalidade e pela

causalidade do ser da consciência” (Birman, 1996, p. 73).

Descontinuidade na seqüência, ou seqüência na descontinuidade: assim
poderíamos descrever, talvez, a maneira como se movimentam os elementos
que produzem a escrita literária, esse processo de atar e desatar os elos sem-
pre por se soltar da cadeia dos significantes.

Retomo, aqui, uma definição da escrita literária que foi proposta pela
escritora americana Eudora Welty (1995, p. 90), para quem escrever nada mais
era do que “um modo de descobrir a seqüência na experiência, de descobrir

por acaso [a relação entre] os acontecimentos da vida de um escritor”. Eu diria
mesmo que, muitas vezes, nem se trata de descobrir, mas de inventar uma
seqüência ou, ainda, de desfazer uma seqüência. De qualquer modo, o livro de
Welty, no qual ela escreveu sobre o início de sua vida literária, é dividido em
três partes, que se intitulam: Ouvindo (Listening), Aprendendo a ver (Learning

to see) e Encontrando uma voz (Finding a voice). Chamo a atenção de vocês
para a escolha dos verbos no gerúndio ou presente contínuo, como se diz em
inglês: “ouvindo”, “aprendendo”, “encontrando” – indicadores de um proces-
so ainda em movimento. Penso, também, que podemos compreender essa enu-
meração que se inicia com a escuta, passa pela visão e converge para a voz,
como uma ênfase que, em primeiro lugar, ao privilegiar a escuta, reconhece no
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escrever a presença dos elementos inconscientes que irrompem na linguagem e
que se deixam captar não pelo sentimento – termo que não aparece nas formu-
lações de Welty, muito menos no título do capítulo –, mas pelo aparelho auditi-
vo. Além disso, a menção ao olhar e à aprendizagem aponta para a importância
da atenção refletida por parte do escritor, aspecto que possibilita a seleção dos
elementos que compõem a experiência literária. Finalmente, esses aspectos con-
vergem para a aquisição de uma vocalidade – essa faceta da escrita, que tanto
nos envia de novo para o mundo das palavras e seus sons, como aponta para o
domínio de uma posição literária singular no meio de tantas outras vozes.

Se pudermos manter em mente que essas três coordenadas operam de
modo simultâneo e não excludente na produção literária, ficará mais fácil en-
tender porque, para a perspectiva psicanalítica, o texto literário contém em si
mesmo a possibilidade de sua produção, tanto pelas suas características for-
mais, quanto pela virtualidade da experiência do inconsciente (Birman, 1996,
p. 73). E isto tanto naqueles textos que, tal como a escrita automática proposta
pelo surrealismo – que tinha a pretensão de realizar poeticamente a possibili-
dade de uma escrita que reproduzisse, de modo fiel, a escrita do sonho, exigin-
do do poeta uma postura anti-reflexiva –, como para aqueles que, sob a ban-
deira do New Criticism, pretendiam expurgar do literário toda e qualquer ex-
periência subjetiva. É verdade, como nos lembra Joel Birman em um artigo
muito interessante intitulado “A escritura nos destinos da psicanálise”, que a
escrita automática é regulada pelo registro primário e que nela o escritor se
coloca diante da perda de controle da censura e do domínio completo do fluxo
da consciência e do eu:

“Nesse contexto, uma outra versão do discurso pode se apresentar e se

enunciar, na qual o sujeito se apresenta como marcado inapelavelmente

pelo processo primário, não obstante os retoques que os processos secun-

dários imprimem inequivocamente na sua escrita” (Birman, 1996, p. 76).

Se ultrapassarmos o registro inicial de reconhecimento das marcas do
inconsciente no texto, indagando o que se permite depreender dessa modali-
dade de escrita, veremos que “o que a escrita automática indica principalmen-

te é a forma de composição do texto, isto é, as estratégias e as táticas para a

sua produção” (Birman, 1996, p. 76, grifos meus). É verdade que o surrealismo
e a proposta estética da escrita automática constituíram um momento de re-
flexão crítica não só sobre a modernidade, como nos lembra Birman (1996, p.
80), mas também sobre a tradição clássica, eu acrescentaria. O autor ressalta
ainda que, muitas vezes, o que passa despercebido é que “o método de criação

e de produção estética proposto pelo Surrealismo correspondia a algo que já



Psychê — Ano VI — nº 9 — São Paulo — 2002 —  p. 67-74

O método e a criação literária: uma visão psicanalítica | 71

se realizava na literatura e que apenas foi levado até a caricatura pelo discurso

surrealista” (p. 80-81). Quanto à ênfase colocada pela tradição no controle
consciente e no distanciamento deliberado dos processos internos, na produ-
ção de um texto, alguém poderia perfeitamente argumentar – e nisso não es-
taria errado – que essa pretensão apenas indica um esforço redobrado de con-
tenção daquilo sem cuja presença tanto controle não se justificaria.

Uma contribuição que a psicanálise freudiana pode oferecer para a com-
preensão dessa aparente polaridade é a admissão de que há uma tensão per-
manente entre os vários registros que constituem a experiência literária. Des-
sa tensão – dessa funcionalidade –, aspecto relativo não só à dinâmica, mas
também à economia do processo de criação, pode advir tanto o prazer como o
desprazer, entre outras possibilidades. Outra consideração é que, se a criação
não se sustenta exclusivamente no processo secundário, tampouco existe ex-
pressão direta do inconsciente, tal como é impossível a figuração imediata de
um sonho (Pontalis, 1991, p. 128). Qualquer acento em um desses registros e
que desconsiderasse os outros, perderia de vista o caráter incessantemente
transformativo que resulta na criação literária. E isto sem falar do que aconte-
ce na cena da leitura que, como sabemos, desorganiza de modo imprevisível e
inevitável todos os elos dispostos pelo escritor em seu texto – tenham sido
estes forjados para mimetizar ou apresentar processos inconscientes e suas
lacunas ou, ao contrário, para retirar do texto qualquer vestígio da experiência
interna daquele que o escreveu. Com sua leitura, o leitor não poderá deixar de
interferir no texto com seu próprio desejo, com seus próprios fantasmas, no
que, então, o texto já terá sido re-criado pelo leitor.

Em uma preciosa elaboração, o psicanalista J. B.-Pontalis nos lembra,
finalmente, que, se o trabalho envolvido na escrita pode ser comparado ao do
sonho e ao do luto (já que na funcionalidade desses processos existem não só
ganhos mas também perdas), isto não significa necessariamente esforço e di-
ficuldade, suor e lágrimas; significa transformação:

“O sonho transforma sensações presentes, restos [diurnos], rostos e lem-

branças, pessoas e lugares: é um laboratório. O luto transforma o objeto

perdido, o incorpora e o idealiza, o fragmenta e o decompõe, e precisa de

tempo para fazer isso. Mas a analogia com a escrita não está somente no

trabalho: escrever é também sonhar, é também estar de luto, sonhar-se (e

sonhar o mundo), ser animado de um desejo louco de posse das coisas pela

linguagem e ter a cada página, a cada palavra, a prova de que nunca se

obtém exatamente o resultado que se quer. Daí a febre, ou mesmo a exaltação

maníaca, e a melancolia que sempre acompanham alternadamente o ato de

escrever” (Pontalis, 1991, p. 129-130, grifos meus).



Psychê — Ano VI — nº 9 — São Paulo — 2002 —  p. 67-74

72 | Ana Cecília Carvalho

Pontalis acredita, ainda, que escrever não é exprimir ou comunicar, nem
mesmo produzir um texto:

“Escrever é querer dar forma ao informe, alguma permanência ao mutável,

uma vida – tão frágil, como se sabe – ao inanimado.[...] O que o autor e o

leitor esperam então obter não é uma verdade conclusiva, nem mesmo um

fragmento único de verdade, mas a ilusão de um começo sem fim” (Pontalis,

1991, p. 133-134).

Colocando-se inicialmente em uma posição contrária à de Pontalis, o filó-
sofo Gilles Deleuze disse uma vez que escrever “não é impor uma forma (de
expressão) a uma matéria vivida”, estando a literatura “mais do lado do infor-
me”. Contudo, ao ressaltar que a literatura está também do lado do
“inacabamento”, Deleuze acabou aproximando-se da elaboração de Pontalis, ao
sublinhar o movimento incessante que caracteriza o literário: “Escrever é um
caso de devir, sempre inacabado, sempre em via de fazer-se, e que extravasa
qualquer matéria vivível ou vivida. [...] Devir não é atingir uma forma (identifi-
cação, imitação, Mímese), mas encontrar [uma] zona de vizinhança, de
indiscernibilidade ou de indiferenciação”, em que o particular se tornará o cole-
tivo. Escrever, enfim, na visão de Deleuze, “é um processo, ou seja, uma passa-
gem [...] que atravessa o vivível e o vivido” (Deleuze, 1997, p. 11, grifo meu).

Com certeza não passou despercebido que os termos devir e passagem
nos levaram de volta ao radical grego hodos (jornada) da palavra método. Tal-
vez eu pudesse concluir deixando com vocês esta observação, a título de um
convite para que possam pensar que, se existe método na criação literária, ele
consiste em um movimento constante e espiralado de ir e vir nos registros
psíquicos que circunscrevem o campo pulsional, incluindo aí a variabilidade
irredutível do objeto. Dessa jornada tanto pode resultar a mais caricatural e
obsessiva das repetições, com seus conhecidos bloqueios e paralisias, como
também a surpresa ímpar de uma conexão nunca feita ou nunca desfeita da-
quela maneira. O que não se pode pretender é que tanto o efeito sintomático
desse processo como o efeito de abertura para o novo – dois dentre os vários
destinos possíveis que poderíamos aqui enumerar – sejam pré-estabelecidos e
mesmo evitados.

Se existe uma possibilidade de transmissão nesse processo, se pudésse-
mos definir o método literário, isto apontaria tanto para uma techné (uma
técnica), quanto para uma poiésis (uma poiética). Lembro, aqui, que techné
significa produzir, fabricar ou trazer à existência; e que poiésis é uma noção
platônica, que podemos entender como a “causa que, qualquer que seja a coi-
sa considerada, faz passá-la do não ser ao ser, de tal modo que os trabalhos
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que dependem de uma techné qualquer que seja, são poiésis e seus produto-

res todos criadores” (Castoriadis apud Sampaio, 2000, p. 140-141). Sendo a
escrita uma atividade auto-transformadora, poderíamos defini-la como uma
atividade prático-poiética2, na qual a repetição e o novo, como destinos no
trabalho da criação, fazem parte da margem de imprevisibilidade do método

(como em qualquer método) e podem ocorrer com todo aquele que escreve. O
campo da criação literária e de suas incertezas não permite uma antecipação
do que se encontrará na jornada. Nessa busca, só em um tempo a posteriori é
que o escritor e o leitor poderão saber o que foi encontrado e os passos por
onde se caminhou, e isto se eles se animarem a verificar.

Em seu livro, intitulado significativamente Manual de pintura e caligra-

fia, José Saramago descreve de modo muito sensível tudo isso:

“Não o sabia quando o escrevi, sei-o agora ao voltar a escrever (lição impor-

tante: nada se deve escrever uma vez só). Em verdade denunciei-me, mas

ninguém o iria adivinhar, porque a primeira vez se usa sempre uma língua

secreta que tudo diz e nada consente entender. Só a segunda língua expli-

ca, mas tudo voltaria a ficar oculto se o código da primeira língua, nesse

preciso momento, fosse esquecido ou perdido. A segunda língua, sem a

primeira, serve para contar histórias, [mas] as duas juntas é que fazem a

verdade” (Saramago, 1983, p. 129).

Qualquer semelhança com o trabalho analítico não terá sido mera coin-
cidência.

Notas

1. Este artigo é uma versão modificada do trabalho apresentado na mesa redonda sobre o

tema “O Método e a Literatura”, no Simpósio O Homem e o Método. II Encontro das Esco-

las de Psicologia de Belo Horizonte, 26, 27 e 28 de abril de 2001, PUC-MG.

2. A “auto-transformação” e a “atividade prático-poiética” são duas noções de Castoriadis

evocadas por Camila Pedral Sampaio, para descrever o trabalho psicanalítico. Acredito ser

perfeitamente possível empregá-las no contexto da presente discussão sobre o trabalho da

escrita literária.
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AbstractAbstractAbstractAbstractAbstract

From a Freudian perspective, this article intends to examine the process of literary creation,
taking into consideration those aspects that compose the functioning of creative writing,
namely the secondary transformation made by the pre-conscious/conscious processes from
which the literary results, as well as the unforeseeable and unavoidable incidence of the
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