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Resumo  

 

O presente trabalho tem como objetivo investigar, sob a lente da psicanálise, a melancolia 

em personagens da obra Ao farol de Virginia Woolf. A partir da teoria freudiana, pensamos 

acerca do mal-estar decorrente da constituição da civilização e do desamparo consequente do 

contexto moderno. Diante das mudanças da Modernidade, da iminência de guerras e tragédias, o 

sujeito moderno passa pelo processo de luto, que pode desembocar num quadro melancólico. A 

partir deste contexto, utilizamos um dos diários de Virginia e duas de suas biografias para 

buscarmos compreender: seu processo de criação; e como a escrita funcionou como via de 

sublimação diante das frustrações decorrentes tanto de sua história pessoal como também de tal 

desamparo característico da sociedade moderna. Evidenciamos aspectos da melancolia e do 

sentimento de desamparo presentes nos personagens de Virginia e concluímos que a escrita 

ocupou importante papel na manutenção da vida escritora.   

Palavras-chave: psicanálise; literatura; Virginia Woolf; desamparo; melancolia; modernidade; 

sublimação; escrita de si.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

 

The present work aims to investigate, under the lens of psychoanalysis, melancholy in 

characters of the book To the lighthouse, by Virginia Woolf. Based on Freudian theory, we 

reflected about the discontent from the constitution of civilization and the consequent 

helplessness of the context evidenced in modernity. Faced with the imminence of wars and 

tragedies, the modern person goes through the process of mourning, which can lead to a 

melancholy picture. From this context, we used one of the Virginia's diaries and two of her 

biographies to seek to understand: her creative process and how writing functioned as a 

sublimation path in the face of frustrations stemming both from her personal circumstances and 

from the specific unsheltered of modern society. We showed aspects of the melancholy and the 

feeling of helplessness present in the characters of Virginia and we concluded that the writing 

played an important role in the maintenance of the writer's life.  

Keywords: psychoanalysis; literature; Virginia Woolf; helplessness; melancholy; modernity; 

sublimation; written of oneself. 
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Introdução 

 

Pensar na constituição da civilização é constatar que a cultura não pode oferecer ao sujeito 

nenhuma garantia de felicidade. Partiremos de Freud (1930/1996i), em O mal-estar na 

civilização, para pensarmos na frustração humana em sua busca pela felicidade. Pretendemos 

pensar tanto o desamparo decorrente da constituição da civilização, que exige condições em troca 

de seus ideais, como o desamparo também consequente do contexto evidenciado na modernidade. 

Freud (1930/1996i) reflete sobre o sofrimento que acomete a sociedade desde seus primórdios, 

apresenta condições que são tanto necessárias para a sustentação da civilização como também 

frustram os indivíduos. Segundo a teoria freudiana, velada sob a promessa de proteção contra o 

poder esmagador da natureza e a possibilidade de regulamentação do laço social pela via da lei, a 

cultura fracassa diante da questão da destrutividade com a qual nos confronta o supereu. Nesse 

contexto, Birman (2006) ressalta que a modernidade tem como importante característica o 

desamparo e o medo. A queda dos ideais, a expansão das fronteiras, e os processos sociais e 

políticos da modernidade contribuem para o desamparo já pertencente ao ser humano.   

A proposta ética da cultura de união – Eros – contra a hostilidade resulta num mandado 

remoto, impossível de ser cumprido. Há um limite para a imposição da lei acima do qual a 

exigência, potencializada, acaba por produzir o retorno pulsional daquilo que pretendia sufocar – 

a destrutividade. Edler (2011) afirma que, no campo da pulsão de morte, encontramos os confins 

do sujeito: práticas de crueldade, extremos do masoquismo, violência contra si mesmo e contra o 

outro. São incidências da pulsão de morte, vinculadas ao supereu e cujas manifestações 

encontramos no dia-a-dia dos sujeitos e nos conflitos sociais – como as guerras e regimes 

ditatoriais.  

Ao se defrontar com a iminência de guerras e tragédias em processo de ampliação, o 

sujeito moderno passa pelo processo de luto. Diante de perdas tão devastadoras, o processo de 

elaboração não é simples. Freud (1917/1996e), em seu artigo Luto e melancolia, alerta-nos para 

tais situações que podem desembocar num quadro melancólico, que tem como importante 

característica a ação violenta do supereu sobre o próprio sujeito. Ao nomear seu artigo, Freud nos 

introduz ao território das sombras – a perda e a dor que nos acompanha. O luto é o afeto que 
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emerge quando perdemos alguém muito amado ou algo que nos é precioso. A partir do luto, 

somos conduzidos ao estudo da melancolia. Para compreendermos esse quadro clínico, Freud 

traça paralelo com um afeto universal: todos nós, em algum momento da vida, estivemos 

enlutados. Seguindo essa via, poderemos construir elementos para conhecer e analisar uma 

condição particular. E é isso que Freud propõe, ao partir do luto como um modelo, para, por 

analogia, penetrar na melancolia.  

Assim, recorremos aos meios que o ser humano encontra para lidar com essas frustrações 

constantes. Destacamos, portanto, as criações artísticas, principalmente os processos da escrita 

criativa, que são tão importantes para a existência e manutenção da civilização. Compreendemos 

que a arte e a literatura criam recursos para que os seres humanos possam lidar com as condições 

impostas pela civilização e com o desamparo insuperável que abarca a esfera humana. Refletimos 

acerca da escrita criativa como uma forma de descarga pulsional e obtenção de prazer.  As perdas 

e angustias das transformações advindas da modernidade são evidentes na arte e principalmente 

na literatura desse contexto. Deste modo, Freud (1908/1996c) acentua que os poetas são seres 

especiais, possuidores de um conhecimento privilegiado acerca do inconsciente. Freud 

(1910/1996d) valorizou e mergulhou nos mitos, nas lendas e nos grandes clássicos trágicos como 

Sófocles, Shakespeare e Goethe como fonte de inspiração.  

 Optamos pelos escritos de Virginia Woolf como objeto de pesquisa do presente trabalho. 

Virginia fala de si em suas obras, e assim também conta acerca de todos ao seu redor, do mundo 

que a rodeia. Marder (2011), um de seus biógrafos, afirma que “distante observadora e 

perversamente envolvida” (p.37), Virginia demonstra certa disposição para sentir e se emocionar 

com o mundo a sua volta. A partir daí, ela desenvolve sua escrita como válvula de escape de um 

universo que estava de ponta-cabeça. A escritora vivenciou a quebra de paradigmas e a realidade 

das guerras que marcaram a modernidade. De acordo com Kehl (2010), Heller (1982) e Birman 

(2006), o século XIX foi marcado pela perda das referências estáveis que, desde o feudalismo até 

antes das revoluções burguesas, condicionavam o pertencimento dos indivíduos ao meio social. 

Desta forma, a modernidade, marcada pelo desamparo, também presenciou o aumento das 

depressões e as confusões sintomáticas entre a melancolia e a depressão.  

Virginia é uma escritora moderna que se mostra apaixonada pela vida e pelas interações 

intensas e, ao mesmo tempo, afirma que o “suicídio parece muito sensato” (Marder, 2011, p.55), 

uma vez que habitar esse mundo pode gerar profundos sofrimentos. A literatura moderna, 
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portanto, também resulta de mudanças do processo histórico da sociedade. Segundo Kon (2001) – 

um dos colaboradores da obra Psicanálise e literatura: a estética da subjetivação – como ato 

deste novo homem da modernidade, a literatura passa a ser um espaço de pura manifestação de 

linguagem, que não pretende imitar o mundo, senão afirmar – no que difere dos outros discursos 

– a sua existência, num eterno retorno a si próprio, ao seu próprio engendramento como ato de 

escrita. A literatura moderna “é fruto e é, também, ato deste novo homem, de um homem que 

deve se haver com um sofrimento do qual não é autor, com as relações de produção que lhe 

forçam a agir” (p. 99).   

Interessa-nos, portanto, refletir acerca do processo de escrita de Virginia e evidenciar – a 

partir da teoria freudiana – aspectos da melancolia nos personagens de sua obra Ao farol, 

especialmente no personagem descrito como melancólico pela escritora. Como objetivos 

específicos pretendemos: 1) abranger a compreensão das noções da melancolia - modalidade de 

sofrimento psíquico, considerada por Freud (1917/1996e) como neurose narcísica- representada 

nos escritos de Virginia Woolf; 2) Analisar o processo de construção dos personagens, onde ela 

expõe tanto o mal- estar pessoal como o mal-estar social de seu contexto; 3) refletir acerca da 

importância do processo de criação de Virginia na elaboração de suas dores e angústias.  
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Capítulo 1 

Mal-Estar na Civilização: Desamparo desde os Primórdios 

 

“Era seu destino, sua peculiaridade, quisesse ou não, acabar dando assim em uma península que o mar 

corroía lentamente, e ficar ali, como uma ave marinha desolada e só” 

(Virginia Woolf, Ao farol, 1927, p. 32)  

 

   A história da sociedade humana pode ser pensada a partir da busca do homem pela 

felicidade e plenitude. Desde seus primórdios, tentativas de construir possibilidades para o ser 

humano se sentir seguro e aderir aos seus ideais foram feitas através de diversas promessas de 

felicidade e garantias. Essa felicidade, entretanto, nunca é totalmente possível. Em alguns de seus 

textos ditos culturais, Freud (1927/1996hj; 1930/1996i) elabora uma compreensão da sociedade 

humana, expõe a fragilidade das promessas de felicidade construídas pela civilização, e discorre 

acerca do sofrimento diante das possibilidades iminentes e constantes de morte e trauma. Freud 

(1930/1996i) explica, em Mal-estar na civilização, que o sofrimento configura a condição do 

desamparo humano, e afirma que “a vida tal como a encontramos é árdua demais para nós; 

proporciona-nos muitos sofrimentos, decepções e tarefas impossíveis” (1930/1996i, p. 83). A 

vida, portanto, seria em si mesma desencadeadora de sofrimento, “tal como para a humanidade 

em geral, também para o indivíduo a vida é difícil de suportar” (Freud, 1927/1996h, p. 26). 

Apesar dos ideais modernos engendrados a partir do Iluminismo terem trazido promessas de uma 

felicidade futura a partir dos avanços da Ciência, as grandes guerras do século XX e o avanço 

capitalista frustraram esse futuro. 

Diante dessa constatação da impossibilidade da felicidade prometida pela Modernidade, 

Freud (1930/1996i) se propõe, em Mal-estar na civilização, a analisar a constituição da 

civilização e sua relação com a busca pela felicidade. Após tecer análises acerca dos avanços 

tecnológicos e seus benefícios, Freud ressalta a sua ineficiência diante do sofrimento. É a falta de 

garantias do sujeito para o seu existir e seu futuro que sustenta a condição de desamparo do 

sujeito no mundo. Sendo assim, “o desamparo expressa dimensão fundamental e insuperável 

sobre a qual repousa a vida humana” (Menezes, 2006, p.122). Isso ocorre porque o homem está 

constantemente ameaçado por três fontes de sofrimento: a supremacia da natureza com sua 

imprevisibilidade e incontrolabilidade; a fragilidade do corpo destinado à decrepitude e morte; e 
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os nossos relacionamentos com as outras pessoas, que necessitam de normas que regulam os 

vínculos recíprocos e são fontes constantes de frustração (Freud, 1930/1996i). Dentre essas 

fontes, seria na terceira que se apresenta o maior conflito, pois é na tentativa do homem de lidar 

com sua condição de desamparo que ele se torna lobo de si mesmo, estabelecendo pactos 

masoquistas e violentos consigo e com os outros.   

Para Freud (1930/1996i) o elemento de civilização aparece como a tentativa de regular 

tais relacionamentos entre os homens. Caso essa tentativa não fosse feita, os relacionamentos 

ficariam sujeitos à vontade arbitrária do indivíduo, ou seja, o homem fisicamente mais forte 

decidiria o destino dos outros em favor de seus próprios interesses. A vida humana em comum só 

é possível quando o coletivo é mais forte do que qualquer indivíduo isolado e de forma que 

permaneça unido contra os interesses individualistas. A substituição do poder do indivíduo pelo 

poder de uma comunidade constituiu o passo decisivo da civilização, pois “sua essência reside no 

fato de os membros da comunidade se restringirem em suas possibilidades de satisfação, ao passo 

que o indivíduo desconhece tais restrições” (p. 103).  

A primeira condição da civilização seria a justiça, ou seja, a garantia de que uma lei, uma 

vez criada, não será violada em favor de um indivíduo. Esse processo resultaria num estatuto 

legal para o qual todos que fazem parte de uma comunidade precisam contribuir com o sacrifício 

de seus instintos, assim, ninguém ficaria à mercê da força bruta. A liberdade do indivíduo, 

portanto, não constitui um mérito da civilização. O desenvolvimento da civilização impõe 

restrições a ela, e a justiça exige que ninguém fuja dessas restrições. No entanto, o desejo de 

liberdade se manifesta em momentos como o de revolta contra alguma injustiça existente, e nesse 

caso esse desejo pode mostrar-se favorável a um maior desenvolvimento da civilização. 

Entretanto, pode também originar-se dos remanescentes de sua personalidade original, que ainda 

não se acha domada pela civilização, e assim manifestar-se por meio da hostilidade. O impulso de 

liberdade, portanto, “é dirigido contra formas e exigências específicas da civilização ou contra a 

civilização em geral” (Freud, 1930/1996i, p. 103).  

Diante das restrições à satisfação instintual impostas pela vida em comunidade, a busca 

pela felicidade e o anseio pela ausência total de dor ou angústia estariam fadados ao fracasso. A 

felicidade plena e permanente é apenas uma busca ideal, impossível de realização. Já a 

infelicidade é muito menos difícil de experimentar, pois além da frustração em relação à 

satisfação pulsional, as leis são insuficientes para normatizar e garantir totalmente a convivência 
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com o semelhante. A cultura visa prevenir o excesso mais grosseiro e violento da força bruta, 

mas existe uma bestialidade original que nem sempre pode ser domesticada. Freud ressalta que:  

  

Os homens não são criaturas gentis que desejam ser amadas e que, no máximo, 

podem defender-se quando atacadas, pelo contrário, são criaturas entre cujos dotes 

instintivos deve-se levar em conta uma poderosa quota de agressividade. Em 

resultado disso, o seu próximo é, para eles, não apensas um ajudante potencial ou 

um objeto sexual, mas também alguém que os tenta a satisfazer sobre ele a sua 

agressividade, a explorar sua capacidade de trabalho sem compensação, utilizá-lo 

sexualmente sem o seu consentimento, apoderar—se de suas posses, humilhá-lo, 

causar-lhe sofrimento, torturá-lo e mata-lo – Homo homini lupus  (1930/1996i, p. 

117).    

 

As consequências da primeira guerra mundial e o início dos conflitos que culminaram na 

segunda guerra produziram em Freud reflexões que expressam o olhar da psicanálise para a 

cultura e para a constituição psíquica. Ambas são atravessadas pela crueldade e vontade de 

destruir o outro. Freud (1915/1996p), em seu texto Reflexões para os tempos de guerra e morte, 

traduz o sentimento de uma Europa devastada diante de sua própria destrutibilidade. Tal processo 

violento floresceu nos povos que então se julgavam os mais civilizados do mundo. Freud 

evidencia que é compreensível que o cidadão do mundo civilizado possa permanecer 

desamparado num mundo que lhe tornou estranho, com sua grande pátria desintegrada e com 

suas propriedades comuns devastadas. Porém, também ressalta o olhar crítico diante de tal 

desapontamento, já que “rigorosamente falando, este não se justifica, pois consiste na destruição 

de uma ilusão” (p. 290). Para Freud (1915/1996p), acolhemos as ilusões porque elas nos poupam 

de sentimentos desagradáveis, permitindo-nos, em troca, gozar de satisfações. Portanto, “não 

devemos reclamar se, repetidas vezes, essas ilusões entrarem em choque com alguma parcela da 

realidade e se despedaçarem contra ela” (p. 290). A guerra despertou, assim, um sentimento de 

desilusão, pois, “a baixa moralidade revelada externamente por Estados que, em suas relações 

internas, se intitulam guardiões dos padrões morais, e a brutalidade demonstrada por indivíduos 

que, enquanto participantes da mais alta civilização humana, não julgaríamos capazes de tal 

comportamento” (p. 290).   

       A desilusão com a promessa civilizatória de segurança e proteção desvela o lado agressivo 

e sádico do ser humano e também a incapacidade da civilização de regular essas pulsões 

agressivas. Em O futuro de uma ilusão, Freud (1927/1996h) explica como a civilização tem que 

ser defendida do indivíduo, e seus regulamentos, instituições e ordens destinam-se a essa tarefa. 
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Em uma de suas promessas, a civilização assegura efetuar a distribuição de riquezas e também 

pretende manter essa distribuição. Para tanto, acaba por desenvolver mecanismos para se proteger 

contra os impulsos hostis e egoístas dos homens. Porém, as criações humanas podem ser 

facilmente destruídas, e a ciência e a tecnologia também podem ser utilizadas pelos homens para 

sua própria aniquilação. Portanto, os princípios relacionados ao pacto social visam tentar impedir 

que todas as pulsões se transformem em ação. Mas o domínio total sobre elas é impossível – 

sempre há um resto que escapa. 

  

1.1. Civilização e Desamparo 

De acordo com Freud (1930/1996i), a palavra ‘civilização’ descreve a soma integral das 

realizações e regulamentos “que distinguem nossas vidas das de nossos antepassados animais, e 

que servem a dois intuitos: o de proteger os homens contra a natureza, e o de ajustar seus 

relacionamentos mútuos” (p. 97). A cultura teria por função a proteção da condição do 

desamparo humano perante o mundo (forças da natureza) e aos outros homens, tanto quanto a 

organização de suas relações sociais. Portanto, o homem ergueu a civilização na tentativa de 

diminuir seu desamparo e, segundo Freud:  

Foi assim que se criou um cabedal de ideias, nascido da necessidade que tem o 

homem de tornar tolerável seu desamparo, e construído com o material das 

lembranças do desamparo de sua própria infância e da infância da raça humana. 

Pode-se perceber, claramente, que a posse dessas ideias o protege em dois sentidos: 

contra os perigos da natureza e do Destino, e contra danos que o ameaçam por parte 

da própria sociedade humana (p. 30). 

  

No entanto, Freud destaca que, embora o ser humano tente contornar a dimensão do 

desamparo, esta condição não desaparece, pois faz parte de sua estruturação psíquica. Em O 

futuro de uma ilusão, Freud (1927/1996h) destaca que:  

(...) ninguém, no entanto, alimenta a ilusão de que a natureza já foi vencida, e 

poucos se atrevem a ter esperanças de que um dia ela se submeta inteiramente ao 

homem. Há os elementos, que parecem escarnecer de qualquer controle humano: a 

terra, que treme, se escancara e sepulta toda a vida humana e suas obras; a água, que 

inunda e afofa tudo num torvelinho; as tempestades, que arrastam que arrastam tudo 

o que lhes antepõe; as doenças, que só recentemente identificamos como sendo 

ataques oriundos de outros organismos, e finalmente, o penoso enigma da morte, 

contra a qual remédio algum foi encontrado e provavelmente nunca será (p.27). 
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Além da condição da impotência perante as forças da natureza e da morte, a problemática 

do sujeito no campo do social também determina uma dimensão de desamparo do ser humano. O 

sujeito humano não é dado a priori, mas constituído na articulação com a sociedade. Nessa 

articulação, e para que a vida em sociedade seja possível, é obrigado a uma renúncia pulsional 

como condição para viver em sociedade, e como consequência da satisfação pulsional frustrada, o 

sujeito experimenta um desconforto que é sentido como um mal-estar.  

 Freud (1930/1996i) ressalta que a organização social da civilização se estabelece como 

uma espécie de contrato. Para conseguir algo dela, no caso proteção, os seres humanos 

necessitam renunciar a outra coisa – a satisfação de seus impulsos. Temos, assim, um impasse: 

para alcançar uma vida minimamente satisfatória, suportável e vivível, as liberdades de agir 

segundo os próprios impulsos são tão imprescindíveis quanto as restrições sociais impostas pela 

civilização. Ambas são inconciliáveis. Entretanto, Freud destaca que ninguém renuncia a uma 

satisfação sem buscar algo em troca. Dá-se, então, os termos do contrato entre indivíduo e 

sociedade. Diante da renúncia pulsional do indivíduo para tornar a vida em sociedade viável, o 

homem recebe em contrapartida uma promessa de segurança e pertencimento social.  

 A renúncia pulsional freudiana, portanto, é o preço de se viver na civilização. A cultura se 

edifica sobre tal abdicação, seu fundamento é a não satisfação de poderosas pulsões. Cada 

membro do aglomerado humano, que estava organizado anarquicamente, aceitou renunciar uma 

parte da satisfação pulsional em nome da comunidade. O pacto civilizatório em torno da lei 

consiste em que todos concordem em abrir mão da satisfação ilimitada em troca de uma 

quantidade de segurança.   

 Em discussão acerca da contemporaneidade, Bauman (2017) é sensível a essa dimensão 

humana explorada por Freud e ressalta que a civilização é um dom ambíguo, pois suscita 

estímulos ambivalentes. É, irremediavelmente, uma benção mesclada com uma maldição, pois 

onde há coação, ou seja, onde as pessoas são obrigadas a manter um comportamento “diferente 

daquele que suas inclinações naturais ditam, há insatisfação e dissensão, na maior parte do tempo 

sufocados, reprimidos ou desviados, mas evidentes de vez em quando” (p.43). Sendo assim, a 

vida civilizada só é possível por conta desse contrato a partir do qual os indivíduos cedem uma 

quantidade nada pequena de satisfações de seus instintos em troca de uma medida considerável 

de segurança contra os males e os perigos que provem da natureza, do próprio corpo e dos outros 

seres humanos. Mas Bauman ressalta:  
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(...) há um preço a ser pago pelo homem ter se emancipado da existência bestial por 

haver obtido aquela segurança confortável e reconfortante que somente o poder 

coercitivo da sociedade consegue proporcionar. “Não existe almoço grátis”, como 

expressa a sabedoria popular inglesa: para conseguir algo é preciso perder outra 

coisa. A vida civilizada (ou, dito de modo mais geral, o tipo de vida que possibilita a 

comunhão humana) é um negócio (p. 57). 

 

Além da promessa de segurança, Freud também argumenta que a civilização, nesta troca, 

promete um reconhecimento e senso de pertencimento ao sujeito, e, deste modo, uma forma de 

lidar com o desamparo. Entretanto, Freud (1930/1996i) afirma que esse contrato firmado pela 

civilização envolve trocas e termos de transação que nunca são completamente satisfeitos e nem 

satisfatórios. Compreendemos que nenhuma transação pode ser considerada solução definitiva 

para o dilema de equilibrar segurança e liberdade, pois são valores igualmente indispensáveis, 

mas também incompatíveis. Sobre esse acordo, Bauman explica que:  

Cada transação específica é antes algo que a pessoa preferiria chamar de arranjo: 

uma solução de compromisso, com o subsequente armistício, sempre temporário, 

sempre até o próximo aviso, sempre um espinho cravado no corpo das relações 

entre o indivíduo e a sociedade, e uma tentação a embarcar em rebeliões anárquicas 

ou golpes de Estado autocráticos/totalitários, um estímulo a iniciar outro combate 

ou outra rodada de negociações dos deveres e direitos vinculantes no momento 

(2017, p. 62). 
 

É neste contexto que Freud (1930/1996i) destaca a atitude de hostilidade do homem para 

com a civilização, pois a nossa civilização, é, em grande parte, responsável pela nossa desgraça. 

Uma vez que o homem não consegue tolerar a frustração constante que a sociedade lhe impõe a 

serviço de seus ideais culturais, manifesta-se uma longa e duradoura insatisfação com o estado da 

civilização existente (Freud, 1930/1996i).  

Toda civilização tem de se erigir sobre a coerção e a renúncia ao instinto. Sequer parece 

certo se, caso cessasse a coerção, a maioria dos seres humanos estaria preparada para empreender 

o trabalho necessário à aquisição de novas riquezas. Freud (1930/1996i) afirma que existem duas 

características humanas muito difundidas, responsáveis pelo fato de os regulamentos da 

civilização só poderem ser mantidos através de certo grau de coerção, “a saber, que os homens 

não são espontaneamente amantes do trabalho e que os argumentos não têm valia alguma contra 

suas paixões” (p. 18).  

É necessário levar em conta o fato de estarem presentes, em todos os homens, tendências 
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destrutivas e, portanto, antissociais e anticulturais, ressalta Freud (1930/1996i). Além disso, num 

grande número de pessoas, essas tendências são fortes o bastante para determinar o 

comportamento delas na sociedade humana. Esse fato tem importância decisiva para o 

julgamento de Freud sobre a civilização humana. Onde, a princípio, poderíamos pensar que sua 

essência reside no controle da natureza para o fim de adquirir riqueza, e que os perigos que a 

ameaçam poderiam ser eliminados por meio de uma distribuição apropriada dessa riqueza entre 

os homens, parece agora que a ênfase se deslocou do material para o mental.  A questão decisiva 

consiste em saber “se, até que ponto, é possível diminuir o ônus dos sacrifícios instintuais 

impostos aos homens, reconciliá-los com aqueles que necessariamente devem permanecer e 

fornecer-lhes uma compensação?” (p. 17). 

 

1.2. Modernidade, Descentramento e Desamparo  

Freud (1930/1996i) também destaca certo fator adicional do desapontamento que se liga 

aos paradigmas existentes entre a emergência e o desenvolvimento histórico do discurso da 

Ciência no século XVIII e os efeitos tecnológicos deste discurso sobre as formas de existência na 

aurora do século XIX. Compreendemos que a partir do Renascimento e instauração da 

Modernidade, a humanidade efetuou um progresso de desenvolvimento extraordinário nas 

ciências naturais e em sua aplicação técnica, estabelecendo um controle sobre a natureza de uma 

maneira jamais imaginada e os homens se orgulhavam de suas realizações. Bauman (1998) 

reforça que a ideia de progresso baseado na ciência e na razão é resultado dos padrões críticos e 

racionais surgidos no Renascimento. Menezes (2006), em estudo acerca do desamparo e o pânico 

na contemporaneidade, acrescenta que essa noção guiou as realizações humanas daí provenientes, 

determinando a ideologia de uma dinâmica social caracterizada pela inovação e por “uma 

obsessiva marcha adiante” (p. 143). O iluminismo enunciou um ideal de felicidade segundo o 

qual o homem dominaria a natureza com base na razão científica e constituiria uma sociedade 

igualitária. Tal ideologia cientificista do progresso e da civilização prometia uma reforma do 

espírito humano e da sociedade. A sociedade alterou sua ordem social, da ordem tradicional para 

a ordem moderna.  

Compreendemos que há a articulação de múltiplas definições e caracterizações acerca do 

conceito de Modernidade. Os pesquisadores e estudiosos da cultura norte-americanos, em geral, 

preferem referir-se à Pós-modernidade para descrever os novos tempos em oposição à 
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Modernidade, e os europeus acentuam a ruptura como algo positivo. Birman (2006), em estudo 

sobre o mal-estar e a atualidade, argumenta que alguns teóricos europeus, como Giddens e 

Lipovetsky, insistem na existência da modernidade hoje. Giddens (1991), por exemplo, refere-se 

à existência de uma “modernidade tardia”, ou seja, “um período em que as consequências da 

modernidade estão se tornando mais radicalizadas e universalizadas” (p. 9) 

Nessa perspectiva, os modos de vida produzidos pela Modernidade nos desvencilharam de 

todas as formas tradicionais de ordem social, de uma maneira que não têm precedentes. Giddens 

(1991) afirma que tanto em sua “extensionalidade quanto em sua intencionalidade, as 

transformações envolvidas na modernidade são mais profundas que a maioria dos tipos de 

mudança característicos dos períodos precedentes” (p. 11). Sobre o plano extensional, as 

mudanças serviram para estabelecer formas de interconexão social que cobrem o globo; em 

termos intencionais, elas vieram a alterar algumas das mais íntimas e pessoais características de 

nossa existência cotidiana. 

Em sua análise, Giddens (1991) aponta que existem continuidades entre o tradicional, o 

moderno e o atual, e nem um nem outro formam um todo à parte. Mas as mudanças ocorridas 

durante os últimos três ou quatro séculos – um diminuto período de tempo histórico – foram tão 

dramáticas e tão abrangentes em seu impacto que dispomos apenas de ajuda limitada de nosso 

conhecimento de períodos precedentes de transição na tentativa de interpretá-las. 

Refletimos aqui a Modernidade como um movimento, e não uma era histórica, que 

culminou em transformações culturais e sociais. Assim como Giddens (1991), referimo-nos à 

Modernidade como o estilo, costume de vida ou organização social que emergiram na Europa a 

partir do século XVII e que ulteriormente se tornaram mundiais em sua influência. Destacamos o 

contexto e as mudanças sociais em que nosso objeto de pesquisa está inserido e que de certa 

forma fazem parte da constituição dos personagens analisados. A fim de tentar diminuir 

confusões epistemológicas, utilizaremos os termos giddenianos Modernidade e Modernidade 

tardia para nos referirmos aos períodos que envolvem até a revolução tecnológica das décadas de 

1970 e 1980, e o período posterior a isso, respectivamente. 

Giddens analisa que o paradigma moderno, ou seja, o poder adquirido sobre o espaço e o 

tempo, e a subjugação das forças da natureza – consecução de um anseio remontado a milhares 

de anos – continua vigente, apesar das transformações tecnológicas. A partir disso, podemos 

refletir que a execução desse paradigma não aumentou a quantidade de satisfações prazerosas, 
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não erradicou as doenças ou a fome, e nem tornou os homens mais felizes. Ao refletir sobre essas 

promessas do estatuto moderno, Freud (1930/1996i, p. 94) ressalta que o poder sobre a natureza 

não constitui, portanto, a única precondição da felicidade humana:  

Não admitimos de modo algum; não podemos perceber por que os regulamentos 

estabelecidos por nós mesmos não representam, ao contrário, proteção e benefício 

para cada um de nós. Contudo, quando consideramos o quanto fomos malsucedidos, 

exatamente nesse campo de prevenção de sofrimento, surge em nós a suspeita de 

que também aqui é possível jazer, por trás desse fato, uma parcela da natureza 

inquestionável, dessa vez, uma parcela da nossa própria constituição psíquica. Esse 

argumento sustenta que o que chamamos de a nossa civilização é em grande parte 

responsável por nossa desgraça e que seriamos muito mais felizes se a 

abandonássemos e retornássemos às condições primitivas. 

 

 

 Nesta perspectiva, Birman (2006) ressalta que a crença moderna
1
 de que os homens 

poderiam dominar o mundo de forma absoluta e inquestionável, resolver os problemas da 

humanidade através da ciência, e serem soberanos e autônomos, recusa a condição trágica do ser 

humano: o desamparo. Birman (2006) avalia que o desamparo se impõe como fonte permanente 

da produção de perturbações psíquicas, uma vez que o mal-estar por ele revelado contraria todas 

as pretensões de felicidade da Modernidade e de que o sujeito prometeico poderia subjugar o 

mundo de maneira completa. Ele afirma que “é nesse sentido que o desamparo é imanente à 

modernidade, sendo o resultante estrutural na subjetividade de um processo histórico que 

transformou radicalmente a forma de ser do sujeito no mundo” (p. 48).  

 Com o avanço da Modernidade, o discurso filosófico e teológico foi substituído 

progressivamente pelo discurso da ciência, que passou a ocupar posição estratégica de produção e 

de agenciamento da verdade. Para Birman (2006), a razão científica tornou-se marca distintiva do 

homem, “o que lhe confere soberania e autonomia não apenas diante da natureza, como também 

em face do mundo divino” (p. 41). Deste modo, seria apenas a racionalidade científica que 

poderia investigar sobre a veracidade dos enunciados. Esse cenário possibilitou ao homem forjar 

mitos nos quais o sujeito desafia o criador e compõem a problemática de emancipação humana do 

jugo do divino, nos quais a sedução prometida pela racionalidade científica define a marca do 

                                                           
1
 Birman, em seu trabalho Mal-estar na atualidade (2006) e Arquivos do mal (XXX), se alinha às análises de 

Giddens, Lipovetsky e Sennett de que não há uma ruptura paradigmática entre modernidade e a chamada pós-

modernidade. Justifica-se, portanto, a manutenção dos termos moderno e modernidade para nos referirmos ao 

processo social, cultural, político e econômico decorrente das mudanças decorrentes da ascensão e fortalecimento do 

capitalismo a partir do século XVI. 
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homem nos tempos da Modernidade. Birman destaca os mitos de Fausto e de Frankstein 

formulados no século XVI, mas também o de Prometeu da Grécia antiga, para explicar a 

condição desse homem. Ele ressalta que:  

Nele [mito de Fausto], o sujeito faz um pacto com o diabo em nome da promessa de 

verdade da ciência. O bom Deus criador é desafiado pela ânsia de verdade tornada 

possível pela ciência, que alimentaria a autonomia do indivíduo no pacto com o 

diabo. Em seguida, refiro-me ao mito de Frankenstein, construído por Mary Shelley 

na aurora do século XIX. Neste, o homem tornar-se-ia capaz de ser a fonte da vida 

nos laboratórios científicos. Por fim, sublinho o mito de Prometeu, tecido nos 

primórdios da cultura grega, em que a astúcia deste desafia Zeus (p. 42). 

 

  O que se revela em todos estes mitos é a ênfase posta sobre a razão científica e sobre o 

indivíduo que não recuam ao se associarem ao suposto mal e se contraporem ao sagrado em 

nome da soberania e autonomia humanas. Por via dos mitos, é possível observar que o estatuto da 

racionalidade moderna procurou fazer valer a onipotência humana em face do mundo, 

contrapondo-se à cultura tradicional e à Igreja, afirmando uma outra moral. Compreendemos que 

o Iluminismo poder ser representado como a distribuição do fogo divino do conhecimento em 

diversas outras instâncias sociais e para os próprios indivíduos. O homem não precisaria mais da 

verdade divina propagada e controlada pelas figuras de autoridade da Igreja e da família (Lima, 

2013). 

Em contrapartida, o modernismo, enquanto a consciência crítica da Modernidade, 

apresenta um outro cenário com uma inversão dos eixos que norteavam a Modernidade. No 

movimento modernista, os reinos do Eu e da razão são questionados juntamente com as supostas 

autonomia e soberania da individualidade. Birman (2006) destaca Nietzsche, Freud e Marx como 

os três grandes profetas da falência do sujeito racional que anunciaram o modernismo. No 

registro econômico, Marx (1856/1998) sublinhou a consciência no solo imantado pelas forças 

produtivas e as relações de produção reguladoras das sociedades humanas, ou seja, apresentou o 

descentramento da consciência do Eu em relação aos registros da economia e da política. 

Nietzsche (1886/ 1992) destacou a dimensão do poder no processo de produção de verdade, 

denunciando que as verdades são produzidas pelas relações de forças existentes entre os homens, 

tirando assim a suposta soberania do Eu e da razão como seus fundamentos. Por fim, com Freud 

(1914/1996q; 1915/1996l; 1917/1996e; 1930/1996i) houve o descentramento da consciência em 

relação à sexualidade e às pulsões, colocando o Eu em meio às forças do inconsciente. Os ideais 
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iluministas que pregavam a supremacia da razão e traziam a promessa de felicidade pautada na 

autonomia se mostraram ineficazes diante da realidade. 

 A “descoberta do inconsciente tem íntima relação com o descentramento do sujeito, que é 

sua condição de possibilidade, o seu a priori”, afirma Birman (2006, p. 44). Pode-se destacar a 

crítica da psicanálise a tal discurso da Modernidade, já que o centramento do indivíduo no Eu se 

opõe ao descentramento do Eu em relação ao inconsciente. Diante disso, Freud (1930/1996ie) 

ressalta que a psicanálise teria engendrado a terceira das três feridas narcísicas na história da 

humanidade. Enquanto a revolução copernicana retirara a Terra do centro de sistema planetário 

ao situar o sol nessa posição cardial, e a revolução darwinista definira o homem como o ponto de 

chegada de um longo processo de evolução do mundo animal, a invenção do inconsciente teria 

desfeito a ilusão de que o Eu e a consciência são soberanos e de que determinam as ações do 

indivíduo A psicanálise teria sido responsável por demonstrar a falsa soberania do Eu e da 

consciência, marcados pelo dinamismo das forças pulsionais e sobre determinados efeitos do 

inconsciente. A teoria psicanalítica frustrou, de certa forma, o paradigma racionalista de homem 

na Modernidade: 

A modernidade é autocentrada no indivíduo. A individualidade é a categoria 

fundamental que define o ideário da modernidade, sem o qual esta é impensável. 

Vale dizer, o projeto da modernidade é antropológico e antropocêntrico, justamente 

porque o homem na qualidade de indivíduo foi alçado à condição primordial de 

medida de todas as coisas (Birman, 2010, p. 38). 
 

 A Modernidade pode ser pensada, então, pela construção do indivíduo como tal, pois é ele 

“que está em questão, rompendo com as amarras limitadoras do holismo e do cosmos e se 

expandindo em sua existência” (Birman, 2010, p. 40). No entanto, apesar desse ideal de 

individualidade, autonomia e autodeterminação, o Eu perdeu “a soberania que até então tinha e a 

consciência passa a se construir a partir de um jogo de forças que a ultrapassa, por outro, o sujeito 

é atraído por tudo aquilo que se apresenta como novidade e lhe abre horizontes no mundo” (p. 

42). Além disso, o descentramento do sujeito em Freud (1900/1996a, 1913/1996r,) não se 

restringiu à perda da autonomia do Eu e da consciência em relação ao inconsciente, mas é 

marcado também pela polissemia, indicando uma pluralidade de possibilidades. Com efeito, 

Freud também enunciou a categoria do desejo que inscreve o sujeito. Na condição de movente do 

psiquismo, o desejo revela a direção insondável do sujeito em relação a algo que lhe ultrapassa e 

lhe transcende algo que ele quer capturar, mas que também lhe é inapreensível, ou seja, o objeto 
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do desejo. 

 É o desejo que inscreve o sujeito na sua atração pela novidade. O desejo está no 

fundamento dos processos de criação das vanguardas artísticas e também consubstanciou os 

projetos revolucionários que marcaram a metade do século XX. Contudo, ao mesmo tempo em 

que se vê diante de imensas possibilidades de escolhas, buscas, invenções de novos espaços 

sociais e transformações, o homem moderno se depara com seu desamparo. Se antes as 

instituições sociais, como família e Igreja, o amparavam, com a ruptura promovida pela 

Modernidade, ele se vê sozinho. Nesse sentido, Birman observa que:  

Foi em Mal-estar na civilização, no entanto, que, pela mediação do conceito de 

desamparo, ele [Freud] demonstrou de maneira sistemática tudo aquilo que a 

modernidade produziu de nefasto nas subjetividades. Vale dizer, o desamparo 

crescente seria o preço que o sujeito teve e tem de pagar pela aposta que fez no 

projeto da modernidade. Nesse sentido, o desamparo seria a outra face da 

modernidade, a sua face escandalosa e desgrenhada, aquela que esta não gosta de 

reconhecer e que recusa exibir pela vergonha que suscita, isto é, a sua face negra e 

perigosa (2010, p. 47). 
 

Compreendemos, assim, que o homem moderno pode ser pensado a partir dos 

descentramentos que sofreu a partir da passagem de uma sociedade coletivizada para uma 

extremamente individualizada. Em consequência dos processos de transformação contínua de 

ordem social do mundo moderno, surgiram também novas exigências para a subjetividade. 

Germano (2008) destaca que o sujeito atual, mas ainda moderno, “gerou-se lentamente a partir do 

fim do século XVIII, na esteira das profundas mudanças econômicas, políticas e culturais 

implementadas pela sociedade industrial” (p. 426). Princípios como a predominância da 

experiência individual subjetiva e um individualismo egocêntrico, marcados pelo primado da 

interioridade começaram a manifestar-se principalmente no fim do século XVIII e são 

importantes para a compreensão do sujeito moderno e ainda atuais. A partir disso, também houve 

certa revolução na própria concepção de história, que passou a ser considerada como “agente 

produtor das civilizações e culturas” e não apenas recontadora dos fatos, afirma Germano (p. 

427). Essa visão de história revelou um novo paradigma ao centrar a reflexão em um homem 

contingente e incerto, “situado em contextos geopolíticos específicos, e nos espações e tempos 

concretos que esse homem habita” (p. 427). 

Lazzarini (2006), em estudo acerca das configurações subjetivas da Modernidade, destaca 

que seu fundamento estaria nas instituições e modos de comportamento estabelecidos na Europa 
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depois do feudalismo, mas que, somente no século XX, tiveram impacto mundial. Atribuímos a 

este período o progresso fundado na construção das grandes fábricas e expansão do capitalismo. 

Para Lazzarini (2006), a Modernidade corresponde, em grande parte, ao “mundo industrializado 

referente a dimensão do capitalismo tomado como sistema de produção e mercantilização” (p. 

28). As mudanças aparecem na expansão das metrópoles urbanas, no surgimento e consolidação 

do ideal da família nuclear burguesa, e no processo de privatização e individualização das 

experiências que podem ser representadas às restrições dos espaços comunitários, como as casas 

ou os apartamentos, cada vez mais divididos em espaços individuais e privativos (Lazzarini, 

2008). 

A modernidade, é destacada por Giddens (1996), como um fenômeno de dois gumes. O 

desenvolvimento das instituições sociais modernas e sua difusão em escala mundial criaram 

oportunidades maiores para os seres humanos gozarem de uma existência segura e gratificante do 

que em qualquer tipo de sistema pré-moderno. Mas a modernidade tem também um lado 

sombrio. Giddens destaca que tanto Marx como Durkheim viam a era moderna como uma era 

turbulenta. Mas ambos acreditavam que as possibilidades benéficas abertas pela era moderna 

superavam suas características negativas. Marx (1867/ 1982, 1856/ 1998) via a luta de classes 

como fonte de dissidências fundamentais na ordem capitalista, mas vislumbrava ao mesmo tempo 

a emergência de um sistema social mais humano. Durkheim acreditava que a expansão ulterior do 

industrialismo estabelecia uma vida social harmoniosa e gratificante, integrada através de uma 

combinação da divisão do trabalho e do individualismo moral. Weber era o mais pessimista, pois 

destacava o mundo moderno como um mundo paradoxal onde o progresso material era obtido 

apenas à custa de uma expansão da burocracia que esmagava a criatividade e a autonomia 

individuais. Ainda assim, nem mesmo ele antecipou plenamente o quão extensivo viria a ser o 

lado mais sombrio da modernidade. Os três pensadores constataram e denunciaram que o 

trabalho industrial moderno tinha consequências degradantes, submetendo muito seres humanos à 

disciplina de um labor maçante e repetitivo. Mas não se chegou a prever que o desenvolvimento 

das forças de produção teria um potencial destrutivo de larga escala em relação ao meio ambiente 

material.  

Na esteira da ascensão do fascismo, do Holocausto, do stalinismo e de outros episódios da 

história do século XX, podemos ver que a possibilidade de totalitarismos é contida dentro dos 

parâmetros da modernidade ao invés de ser por eles excluída. O totalitarismo é diferente do 
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despotismo tradicional, mas é muito mais aterrorizante como resultado. O governo totalitário 

combina poder político, militar e ideológico de forma mais concentrada do que jamais foi 

possível antes da emergência dos estados nação modernos (Giddens, 1991). 

Giddens (1991) afirma que pensadores sociais escrevendo no fim do século XIX e início 

do século XX não poderiam ter previsto a invenção do armamento nuclear. Mas a conexão da 

organização e inovação industriais com o poder militar é um processo que remonta às origens da 

própria industrialização moderna. Não apenas a ameaça de confronto nuclear, mas a realidade do 

conflito militar, formam uma parte básica do "lado sombrio" da modernidade no século atual. Ele 

afirma que: 

O século XX é o século da guerra, com um número de conflitos militares sérios 

envolvendo perdas substanciais de vidas, consideravelmente mais alto do que em 

qualquer um dos dois séculos precedentes. Se um conflito militar ainda que limitado 

eclodisse, a perda de vidas seria estarrecedora, e um conflito total entre 

superpotências pode erradicar completamente a humanidade. O mundo em que 

vivemos hoje é um mundo carregado e perigoso. Isto tem servido para fazer mais do 

que simplesmente enfraquecer ou nos forçar a provar a suposição de que a 

emergência da modernidade levaria à formação de uma ordem social mais feliz e 

mais segura (p.15). 

 

 

Tais processos remontam ao sentimento de desamparo na sociedade inserida nesse 

contexto moderno. Os sentimentos gerados por esse cenário aparecem nas várias manifestações 

dos indivíduos na modernidade. Germano (2008) pontua que a arte em geral foi um importante 

fator envolvido na produção de subjetividades modernas, pois teve papel relevante na 

“constituição dos modos atuais de ser, pensar e agir que se tornaram objeto de teorização das 

escolas de psicologia nos séculos XIX e XX” (p. 425). 

 A literatura dos séculos XIX e XX não somente representou a constelação cultural que 

lhe serviu de base, mas também ajudou a construir essa constelação, na medida em que os 

escritores e suas obras “repercutiram sobre a sociedade, modificando os recursos de comunicação 

expressiva, delimitando públicos, definindo hábitos, além de consolidarem valores, sensibilidades 

e visões de mundo” (p. 428). Podemos destacar a escrita de Virginia Woolf como um exemplo de 

como o desamparo escancarado pelas guerras e mudanças sociais e econômicas afetaram o sujeito 

moderno. Alguns dos personagens da escritora inglesa Virginia, que são o objeto da pesquisa do 

presente trabalho, foram criados e narrados diante desse contexto que tanto dominava suas 

emoções e criações. Diante das mudanças da conjuntura moderna e na presença da realidade de 
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uma segunda guerra mundial, Virginia se deparou mais uma vez com a sensação de desamparo e 

fragilidade que a atormentava e influenciara diretamente sua escrita e os dramas de seus 

personagens.  

Em uma de suas biografias, fica claro como o contexto violento e opressor da guerra 

atuou nas construções de Virginia. Marder (2011) explica que, à medida que os ditadores 

consolidavam seu poder sobre o continente europeu, e que as tropas de assalto prendiam e 

matavam seus oponentes, Virginia se identificou cada vez mais com os rebeldes e as vítimas da 

opressão, declarando-se desenquadrada, pacifista e (devido a seu casamento) judia. Essa nova 

postura da escritora apresentava-se como uma discrepância de seu discurso anterior, pois Virginia 

deplorava o lado desagradável da alta sociedade, não obstante se identificasse com ela.  Nesse 

momento turbulento, a escritora deixa de lado os estigmas raciais e as observações depreciativas 

sobre os pobres presentes em alguns momentos de sua vida e encontra identificações em novas 

esferas. De acordo com Marder (2011), tal contexto complicou ainda mais a mistura, quer social, 

quer intelectual e artística, de suas identidades: 

A crise testou-lhe os valores e o caráter, forçando-a a dar nova ênfase aos fatos da 

vida e ao mundo externo, a fixar novos objetivos em resposta às pressões dos 

acontecimentos políticos. Como disse enquanto estava escrevendo o livro seguinte, 

Os anos, ela se obrigou a “quebrar todos os moldes” e a encontrar uma nova forma 

de expressão, mais em sintonia com a consciência social do momento (p. 28)  
 

  

Os acontecimentos de tal contexto geraram e reforçaram sentimentos de insegurança e 

desamparo do sujeito moderno, tanto que teóricos, como por exemplo, Freud na psicanálise, e 

artistas como a própria Virginia Woolf, produziram reflexões e criações a partir dessa angustia 

que assolava a época.  De acordo com Fusini (2011), também biógrafa de Virginia,  a iminência 

de uma nova guerra devastou a escritora: “a guerra estava engolindo tudo que era sensato; a 

existência estava submetida à violência nua, à necessidade crua” (p. 318). Woolf tivera perdas 

que a deixaram sem sustentação. Ela presenciara bombardeios que destruíram seus livros, cartas e 

sua casa:  

Encontrara em pedaços muitos dos objetos de que gostava no apartamento que 

desabara. Como se faz, perguntou-se Virginia, para “ir adiante sem ouvir os gritos 

desesperados daqueles que escoram sua incredulidade com nossa credulidade?”. 

Várias vezes se encorajara – “vamos, burrinha, anda, leva aquilo que consegues 

carregar do peso de lembranças e posses que te foi dado como dote quando 

nasceste”; mas, a certa altura, não aguentou mais. “Há momentos”, escreveu, “em 
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que a vela se afrouxa”. Os dois lobos
2
 estavam muito pobres... Mais baixo do que 

isso nunca estivera. “Não sou nada, ninguém”, afirmou (Fusini, 2011, p. 318).  

 

 

Segundo Mader (2011), em determinado momento, as crises de depressão que assolavam 

a rotina de Virginia coincidiram com o aumento das tensões na Europa, pois cada vez era mais 

óbvio ser inevitável a guerra, como muito de seus amigos supunham. Em um de seus passeios 

pelo Hyde Park, em Londres, ela notou a profusão de Rolls-Royces e a movimentação de 

pessoas, e descreveu em seu diário: “todos inconscientes de estar à beira de um precipício” 

(conforme citado por Marder, p. 170). Virginia sentia a tensão à sua volta. Surpreendida por 

aquela imponente ostentação de luxo e riqueza em Londres, teve a impressão de andarem todos 

perigosamente “como sonâmbulos, como inocentes de uma comédia pastelão. Por trás de seu tom 

satírico assomava a premonição de violência e desrazão que era recorrente nas primeiras horas da 

noite” (Marder, 2011, p. 172). 

 No que concerne às mudanças da Modernidade, além das guerras e devastações, é 

fundamental destacarmos que, com o capitalismo crescente, houve uma perda da força 

identificatória das comunidades, de tal modo que o homem passou a se afirmar e ser reconhecido 

socialmente pela mediação da posição ocupada na divisão social do trabalho. Como 

consequência, o estatuto econômico, e não a humanidade como comunidade, tornou-se a norma 

universal. Heller analisa que:  

Só deste modo surgiu a dualidade em termos da qual o homem enquanto tal é 

independente da posição que ocupa na divisão do trabalho (todos são igualmente 

seres humanos) enquanto, simultaneamente, os homens só podem realizar-se a si 

próprios através da posição que ocupam na divisão do trabalho (o estatuto 

econômico é a única norma universal). O homem foi assim dividido, para exprimir 

de uma forma relativa, em indivíduo e papel (1982, p. 170). 
 

 

Para Heller (1982), “a individualidade tal como existe agora tanto na realidade como 

quanto ideal, é o produto de uma longa evolução histórica” (p. 63). Se retomarmos o período 

histórico anterior, perceberemos que esses preceitos começaram a se desenvolver ainda durante o 

Renascimento. Na perspectiva de Heller, esse momento de transição entre a sociedade medieval e 

a moderna se constituiu como uma época de grandes personalidades multifacetadas. O homem 

começou um movimento de deixar de voltar-se para o mundo para voltar-se para si. As épocas 

                                                           
2
 A biógrafa faz aqui um jogo de palavras no original inglês. O sobrenome Woolf se aproxima na escrita e no som da 

palavra inglesa ‘wolf’ que significa ‘lobo’. 
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que se sucederam ao Renascimento enriqueceram e refinaram a estrutura da individualidade que 

conhecemos hoje. No entanto, neste período “o mundo começava a surgir cada vez mais como 

um mundo feito de indivíduos, um caleidoscópio de personalidades individuais” (p. 165). O 

indivíduo transformou-se no ponto de partida teórico de todos os sistemas psicológico-éticos, 

pois no centro das reflexões deste período “estava não a sociedade, mas sim o homem” (p. 165).  

A análise de Heller (1982) ressalta que houve a necessidade de criar novas tipologias do 

caráter que pudessem facilitar aos homens reconhecerem-se a si próprios na nova pluralidade de 

caracteres que surgiam. Então, foi nas artes que o caráter humano em transformação era mais 

visivelmente expresso. Na pintura, por exemplo, o retrato tornou-se cada vez mais importante, 

destacando-se o indivíduo. Heller (1982) destaca as pinturas, nas quais, Leonardo da Vinci 

procurou mostrar a maneira como os “apóstolos, com suas diferentes personalidades, reagiam de 

maneiras diferentes à mesma notícia (a traição de Judas); procurou captar artisticamente a ligação 

entre personalidade individual e a maneira de reagir” (p. 170). Além dessa tela, podemos destacar 

ainda os quadros que retratam Mona Lisa, São João Batista, as Madonas, seu autorretrato, entre 

tantos outros. Percebemos uma valorização e uma busca pelo conhecimento do homem tanto nos 

quadros que retratam homens e mulheres, quanto no crescente número de autorretratos. A busca 

pelo conhecimento de si também se tornou uma busca do homem renascentista e, posteriormente, 

do homem moderno. 

Podemos identificar também, na literatura, personagens que incorporavam o paradoxo 

deste homem em transformação em vias de passagem de um modo de existência coletiva e 

voltada para o exterior para um modo de subjetividade interiorizada. Para Heller (1982), 

Shakespeare, ainda na Renascença, inaugurou uma nova forma de pensar e retratar as 

subjetividades. Sua literatura nos apresenta uma galeria de vilões e heróis que manipulam a 

contradição entre a essência e a aparência, mas que também compreendem profundamente a alma 

humana. Hamlet, por exemplo, evidencia notável conhecimento dos homens, e demonstra ser “o 

melhor juiz dos outros homens, capaz de se aperceber do bem e do mal e de elevar o 

conhecimento dos homens, tornando-o um meio, inclusivamente um meio de fazer justiça, e de 

considerar esse conhecimento um valor ético” (p. 185). A absorção do homem pelo seu papel 

social e a perda do seu ser essencial se tornaram um lugar comum no mundo cada vez mais 

conformista da sociedade burguesa desenvolvida.  

Bloom (2000) também ressalta que as alterações interiores representadas nos personagens 
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de Shakespeare demonstram a mudança no caminho da construção do sujeito desta época. Antes 

de Shakespeare, os personagens literários se desenvolviam a partir de seus relacionamentos com 

o outro ou com os deuses. No entanto, com as transformações no contexto social, político e 

econômico a partir do capitalismo mercantil e seus reflexos nos modos de subjetivação, 

percebemos a construção de um novo homem. Isso é, em certa medida, antecipado pelas 

representações shakespearianas cujos “personagens não se revelam, mas se desenvolvem, e o 

fazem porque têm a capacidade de se auto-recriarem” (p. 19).  

Além de tais mudanças nas relações humanas e nas formas de constituição do homem, 

Birman (2005) ressalta que, com a emergência da Modernidade, o mundo adquiriu uma dimensão 

de infinitude, já que as rotas, os caminhos e as possibilidades se multiplicaram de forma 

ascendente. Houve uma quebra de paradigma. Os espaços foram encurtados e inúmeras 

possibilidades emergem. Rompeu-se com a tradição. 

Referente ao conhecimento, a Modernidade fez seu fundamento na experiência da razão, 

que superou o dogma e a tradição pois não respondiam mais aos anseios e demandas do sujeito 

(Lazzarini, 2006). Nesta perspectiva, Lima (2013) ressalta que o indivíduo inaugurou uma nova 

dimensão de percepção de si mesmo por ter a sua própria história de desenvolvimento pessoal. A 

exploração de novas terras e o “contato com diferentes povos e culturas, seja nas colônias ou nos 

centros comerciais, financeiros e políticos da Europa trouxeram, além de abertura para o novo e 

diferente, o medo e o receio” (p. 21).  

Em O mal-estar da civilização (1930/1996i), Freud reflete sobre os aspectos que 

conduzem o homem aos paradigmas da Modernidade. O autor aponta os ideais de beleza, pureza 

e ordem como aspectos condutores dos processos sofridos na Modernidade. Acerca de tal 

reflexão, Bauman (1998) pontua que a Modernidade pode ser definida como a época ou estilo de 

vida em que a colocação em ordem depende do desmantelamento da ordem tradicional herdada e 

recebida; em que ‘ser’ significa um novo começo permanente. Isso de dá porque nesse aspecto a 

visão de pureza está intrínseca à visão de ordem na medida em que as coisas, para serem puras, 

devem ocupar seus lugares adequados e convenientes. Dessa maneira, a impureza ou a sujeira são 

consideradas coisas fora do lugar, inapropriadas; são essencialmente desordem, transgridem a 

ordem, e, portanto, devem ser atacadas por meio da ordem se quisermos manter um padrão de 

pureza e limpeza. 

 Se pensarmos na lógica da ordem e da pureza quando se trata dos seres humanos, aqueles 
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que não se adequam a essa lógica são concebidos como um obstáculo para a apropriada 

organização do ambiente. Configura-se uma certa categoria que se torna a sujeira e, como tal, 

deve ser banida, tendo em vista que é a sujeira que ameaça os propósitos da organização, a sujeira 

é o estranho que ameaça a segurança. O desmantelamento da ordem existente e sua substituição 

por um novo modelo de pureza, que não é mais o natural, criaram uma prática de eliminaras 

sujeiras para manter a ordem. Sob esse aspecto, Bauman (1998) explica que aparece um estado de 

começo permanente que gera sempre “novos alvos de pureza e a cada novo alvo ficam de fora 

novas categorias de sujeira (...) e com modelos de pureza que mudam demasiadamente depressa 

(...) já nada parece seguro: a incerteza e desconfiança governam a época” (p.20). 

Portanto, apesar da busca pela felicidade e sua manutenção eterna, e de todas essas 

mudanças que culminaram na Modernidade e trouxeram promessas de superação das 

necessidades do sujeito via racionalidade – já que a Ciência passou a ocupar o lugar da religião – 

o homem não conseguiu escapar do mal-estar e da infelicidade. Ao abrir mão da tradição e 

romper com as instituições sociais que delineavam seu caminho e sua identidade, o homem 

moderno se deparou com seu desamparo. A psicanálise emergiu nesse contexto em que as 

promessas da Ciência não conseguiam resolver os problemas do sofrimento psíquico e o homem  

encarou seu mal-estar. 

Freud (1930/1996i) demonstrou como a ilusão é um processo necessário e fundamental 

para o desenvolvimento da civilização, destacando-a na religião, na ciência e na tecnologia. 

Sendo que o avanço tecnológico, a posse do objeto e a ilusão de onipotência permitiram à 

humanidade garantir seu domínio sobre a natureza e aproximaram cada vez mais sua imagem à 

imagem de um “Deus”. Todavia, essa dominação e ilusão são causas de outra desilusão: nem o 

progresso e nem sua semelhança com Deus trouxeram ao homem mais felicidade.  

 

1.3. Morte do pai, Desamparo e Modernidade 

Birman(2006) esclarece que o desamparo que se encontra no fundamento da subjetividade 

moderna, é a resultante da humilhação imposta à figura do pai na economia psíquica do sujeito. 

Em um de seus primeiros textos de análise da cultura, Totem e Tabu, Freud (1913/1996r) teoriza 

sobre o fundamento do laço social e da cultura, que tem como mito fundador o parricídio. Neste 

mito, os irmãos unidos retornam ao espaço do qual foram expulsos e juntos mataram e devoraram 

o pai, colocando assim um fim à horda patriarcal que possuía a exclusividade na satisfação. 
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Portanto, o parricídio determina o início da cultura, e representa a primeira relação de 

solidariedade como o vínculo libidinal que os une no ódio comum ao pai. Unidos, os irmãos 

tiveram a coragem de fazer o que teria sido impossível fazer individualmente.  

 Freud (1913/1996r), em sua análise, teoriza que o parricídio seria a base para o início da 

civilização. Os irmãos odiavam o pai, pois ele representava um obstáculo ao anseio de poder e 

aos desejos sexuais, mas também o amavam e admiravam. É possível perceber que a relação com 

o pai tirano é carregada de ambivalência. Foi no banquete totêmico, então, que comemoram o 

crime libertador, mas também sentem o remorso e a culpa. A culpa origina-se no retorno do amor 

sob a forma de remorso, e desde o início apresentam-se duas características ao indivíduo: a 

agressiva, que se manifesta pelo parricídio, e a afetuosa, que surge pelo remorso, o amor e o ódio 

na fundação do laço social.   

Com o pai morto, os irmãos sentem-se culpados e ameaçados, pois surge a possibilidade 

de que cada um seja esmagado pelos outros. Para evitar uma guerra entre eles ou o seu próprio 

extermínio, os irmãos organizam-se e criam um modo de barrar o gozo ilimitado que surge com a 

morte do pai representante da Lei. Restauram, assim, a autoridade simbólica do pai sob forma de 

proibição do incesto e de todas as demais regras que visam barrar o gozo ilimitado e restauram a 

autoridade simbólica do pai sob a forma de proibição de incesto. O pai morto, portanto, tornou-se 

mais forte que o pai vivo. Temos, então, o reconhecimento ou a instauração da função paterna, 

que sem essa referência, segundo Freud (1913/1996r), nenhuma cultura é concebível. O pai real 

deu lugar ao pai simbólico.  

Os filhos, que eram uma massa indiferenciada, após a morte do pai, a instauração da Lei e 

interdição do incesto tornam-se irmãos sujeitos à diferença e ao conflito. Há o registro da 

alteridade e da sexualidade repartida entre todos. A Lei que cobra de cada membro do grupo a 

nova ordem social, não foi imposta pela força de Um, mas pela união dos irmãos, ou seja, pelo 

coletivo. O parricídio cria a cultura, nos introduz no mundo da culpabilização, da renúncia, 

institui a função paterna na origem da humanidade, e implica a necessidade de uma referência 

externa a essa lei. Essa referência se manifestará na organização social, nas restrições morais e na 

religião, ou seja, na necessidade das instituições sociais reguladoras (Freud, 1913/1996r). Não há 

sociedade sem um sistema de parentesco, de regras de aliança e de filiação. Freud (1927/1996h) 

em O Futuro de uma ilusão, esclarece então, a importância do surgimento de uma instância 

interditora que visa impedir a satisfação imediata da pulsão e, ao mesmo tempo, permitir a 
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ligação durável e inevitável do desejo e da lei tanto do indivíduo como do coletivo. 

A instauração da função paterna implica em uma instância simbólica mediadora do 

desejo. É somente após a morte do pai, ou seja, após a instituição da Lei paterna, que os filhos 

passam de uma posição de submissão para a posição de seres desejantes. A função paterna, 

portanto, garantirá as identificações, e, desse modo, o mundo subjetivo simbólico organizado. Tal 

função paterna também se apresenta como mediadora da relação entre as pessoas e a cultura. O 

pai simbólico é representante da Lei, é o lugar da Lei simbólica, significando o pacto instituído 

pelos irmãos, agora livres, porém desamparados.  

 O reconhecimento da condição de desamparo do ser humano perdura por toda a vida e, 

por isso, tornou-se necessário o aferramento a uma existência ilusória de um pai-todo poderoso 

que desse garantias à estabilidade do mundo, de um ideal protetor de todos os perigos possíveis e 

inimagináveis. Para Freud (1930/1996i), a ilusão de que há uma “providência divina” que nos 

governa com amor, diminui nossos medos em relação aos perigos da vida. Em Totem e tabu 

(Freud, 1913/1996r), a figura do pai não protege mais seus filhos, o pai já não é mais uma figura 

protetora, e por isso todo ser humano se depara com a possibilidade de morte e trauma, ou seja, 

com a condição de desamparo. Constitui-se, então, uma das maiores questões da humanidade: 

“não poder mais contar com a figura do pai idealizado e protetor, o Deus todo-poderoso, essa é a 

difícil tarefa do homem moderno para Freud” (Menezes, 2006, p. 94). O contrato social 

estabelecido, portanto, ajuda o sujeito a mediar e contornar a falta de amparo. Porém, quando a 

sociedade e suas promessas de felicidade e segurança falham, o sujeito é lançado ao sentimento 

oceânico, descrito por Freud (1930/1996i), se sente à deriva ao se deparar com sua desproteção.  

Em análise acerca desse mal-estar, Birman (2006) ressalta que a figura do pai em questão 

tinha uma face teológica e sagrada, já que o poder que detinha se fundava na figura de Deus. No 

entanto, é com a morte da figura de Deus na Modernidade, representada pelo enfraquecimento 

das instituições sociais como a família e a Igreja, que é retirado o fundamento simbólico do poder 

paterno. Na Antiguidade e Idade Média, antes do advento da Modernidade, o mundo estava 

construído pela palavra do divino. Dessa forma,  

A concepção de cosmos, presente no imaginário filosófico e mítico ocidental até a 

modernidade, fundava-se no poder totalizante do verbo divino. Com isso, os 

mistérios fundamentais da existência eram bem interpretados pela palavra sagrada e 

transmitidos pela memória da tradição. Nessa tradição hermenêutica, portanto, a 

questão da morte, que sempre obcecou o homem e que sempre se ligou à questão da 

escrita, estava bem delineada (p. 49). 
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O desamparo do sujeito seria, portanto, a resultante não somente da morte de Deus, ou 

seja, “do oráculo de uma palavra reveladora sobre a fixidez da ordem do mundo, como também 

do que foi produzida pela modernidade, em outras palavras, a condição de possibilidade dessas 

transformações” (p. 50). A condição de orfandade da subjetividade produzida pela Modernidade, 

também destacada por Birman (2006), revela que: 

o homem soberano foi lançado sem qualquer proteção às agruras do mundo, sendo 

deixado a própria sorte. As ditas doenças nervosas que se incrementam e inclusive 

mudam de natureza com a modernidade são a outra face do desamparo, da nostalgia 

pelo pai tantas vezes referida por Freud. Em suma, com a morte de Deus o 

desamparo se impõe como base existencial da condição humana (p. 50). 

 

 Diante desse contexto, no qual o homem tem que lidar com a falta de amparo, quando não 

se pode confiar na proteção do pai, são produzidas diferentes construções subjetivas que visam 

evitar a dor produzida pelo desamparo. Birman (2006) evidencia os ensaios iniciais de Lacan 

(2008), em Os complexos familiares na formação do indivíduo, para enunciar a emergência da 

psicanálise como discurso análogo da humilhação que havia sido infligida à figura do pai no 

ocidente. Se na Modernidade a figura do pai foi marcadamente humilhada, a constituição do 

discurso psicanalítico pode ser pensada como uma contrapartida, pois visa não só a sinalização 

dos efeitos dessa desorientação simbólica, como também a reorientar o sujeito em direção ao Pai. 

Se a psicanálise não pode ter a pretensão de fazer a restauração da figura do pai, pode ao menos 

realizar gestões de seus efeitos terrificantes sobre a subjetividade. Por isso, a psicanálise tem 

também uma marca trágica tecida pela mesma lógica e ética que atravessam o desamparo 

produzido no sujeito pela Modernidade.  

De acordo com Freud (1930/1996i) quando o indivíduo em crescimento percebe que está 

destinado a permanecer uma criança para sempre no que diz respeito a sua condição de 

desamparo, e que nunca poderá viver sem proteção contra os perigos e incertezas que lhe 

acometem, empresta poderes a seres superiores, como por exemplo, a ideais religiosos e a 

instituições. Empresta, então, a esses poderes características pertencentes à figura do pai; cria 

para si próprio os deuses a quem teme, a quem procura propiciar e a quem, não obstante, confia 

sua própria proteção. 

Diante desse mal-estar, Freud (1930/1996i) elenca algumas formas de satisfação 

substitutivas que o sujeito pode lançar mão. Para Freud (1930/1996i), alguns dos mecanismos 
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possíveis para viver em civilização e dominar os impulsos libidinais de possuir e destruir o outro 

são: a volta da agressividade contra si mesmo, a transformação no contrário e a sublimação. Para 

Freud (1930/1996i) a sublimação constitui o direcionamento de tais impulsos nas atividades 

psíquicas superiores, científicas, artísticas e ideológicas. Ao refletir sobre essas formas de lidar 

com o desamparo, Birman (2012) em O sujeito na contemporaneidade destaca que, diante da 

impossibilidade do sujeito de afrontar tal dor, surge uma possível solução e, de maneira submissa, 

constrói uma colagem no outro considerado poderoso e do qual o sujeito espera proteção para 

suas dificuldades. Oferece, assim, seu corpo e seu psiquismo ao outro para que aquele possa 

gozar como queira, desde que, ele lhe ofereça proteção para o desamparo.  

 Além disso, a escolha de figuras e de instituições supostamente poderosas, capazes de 

proteger o sujeito nas relações de trabalho e em outras modalidades configuram diferentes formas 

de servidão, em suas versões voluntárias e involuntárias. Tais pactos masoquistas evidenciam 

uma relação sadomasoquista entre sujeitos. Como decorrência disso, a figura onipotente do 

protetor violenta e goza com a fragilidade do outro, alimentando-se disso e engrandecendo a sua 

imagem narcísica, afirma Birman (2006). Nessa perspectiva, 

Essas figuras e instituições podem ainda agenciar outras formas de violência a partir 

desse patamar de base. Com efeito, como líderes carismáticos dessa massa 

humilhada de indivíduos sem face e sem espinha dorsal, tais figuras podem catalisar 

o potencial de violência de tal massa para direcioná-lo para outros, postos na 

posição de bode expiatório de suas misérias. Em uma palavra, trata-se de uma 

violência alimentada pelo ressentimento e humilhação da posição servil (p. 53) 

 

 Concordamos com a análise histórica de Birman (2006) que, diante das mudanças entre a 

Idade Média e a Modernidade e como possibilidade de lidar com o desamparo, o homem assume 

a posição de servidão involuntária para voluntária. No mundo regulado pela religião e teologia, 

“a condição humana estava fundada na onipotência divina que a assujeitava de maneira 

involuntária, enquanto no mundo do homem empreendedor, centrado na razão e no discurso da 

ciência, a servidão seria essencialmente voluntária” (p. 23). Os totalitarismos que marcaram 

século XX de maneira indelével, e a própria democracia permeada por novas formas de servidão, 

nos mostram que tal posição do homem se mantém conservada de forma voluntária. O 

masoquismo seria, na perspectiva de Birman, uma forma de ser da subjetividade moderna que 

tenta se proteger de um suposto malefício maior produzido pela Modernidade, qual seja, o 

desamparo. Para se protegerem do horror do desamparo, as individualidades se valem do 
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masoquismo como forma primordial de subjetivação. Como recusas e denegações do sujeito que 

não consegue conviver com seu desamparo, num mundo onde Deus está morto e não se pode 

mais confiar na proteção do Pai, as diversas modalidades assumidas pelo masoquismo e pela 

violência são os meios privilegiados para que o sujeito possa dominar, custe o que custar, o seu 

desamparo (Birman, 2006).  

Assim, como vimos, para viver, as pessoas tentam criar possibilidades para enfrentar o 

desamparo. Nesse sentido, é inspirado em O mal-estar da civilização (1930/1996i) de Freud, que 

Bauman (1998) demonstra que a Modernidade, com seus avanços e processos de mudança, não 

promoveu a superação do mal-estar, mas, ao contrário, o que fez foi reconfigurar o mal-estar. 

Esse mal-estar, entretanto, vai carregar características próprias a cada nova reconfiguração social. 

Podemos refletir, assim, que cada novo modo de subjetivação vai trazer consigo sintomas 

característicos do impasse próprio de cada época. É nesse sentido que nos propomos 

compreender a melancolia para além de um quadro psicopatológico, mas também como uma 

configuração subjetiva que pode nos auxiliar a compreender melhor os modos de subjetivação da 

Modernidade e as formas como o homem moderno tem tentado contornar o desamparo. 
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Capítulo 2 

O ser melancólico 

 

“... era muito perigoso viver, por um só dia que fosse”. 

Virginia Woolf (Mrs. Dalloway,1925, p. 12) 

   

Ante a emergência do mal-estar decorrente da nova forma de subjetividade que a 

Modernidade emergiu, tornou-se necessário que as investigações médicas das doenças mentais 

exigissem novos parâmetros teóricos. A partir das descobertas do inconsciente e das observações 

e teorizações acerca do psiquismo, Freud lança bases que constroem uma nova forma de 

compreensão para a Melancolia. Assim como a psicanálise subverteu o sujeito na Modernidade, a 

teoria freudiana da melancolia promoveu rupturas e mudanças de paradigmas. Freud rompeu com 

os limites da ciência médica de seu tempo ao deslocar as investigações sobre as chamadas 

doenças mentais da classificação de sintomas e dos estudos sobre o córtex cerebral para a escuta 

das falas aparentemente desconexas de histéricos e psicóticos, reveladoras das formações do 

inconsciente.  

A teorização freudiana acerca da melancolia mudou o paradigma na clínica da melancolia 

e introduziu um ponto de vista teórico e clínico diferente das classificações psiquiátricas. Freud 

resgatou para o terreno da psicanálise o entendimento das, então chamadas, “psicoses maníaco-

depressivas”, e utilizou o significante “melancolia” para diferenciar a psicanálise da psiquiatria 

(Kehl, 2010). 

 A concepção de melancolia ocupa lugar nas reflexões freudianas desde os primórdios de 

seus estudos. Desde 1892, quando a primeira referência à melancolia aparece em Rascunho A 

(1892/1996n), Freud levantava um questionamento que marcaria as suas reflexões sobre o tema: 

a associação entre a depressão/melancolia e a angústia. Em rascunho G, de 1895, Freud já faz as 

associações iniciais da melancolia com o luto. Freud (1895/1996o) destaca a apatia, o 

desinteresse, a anestesia sexual, o empobrecimento da excitação, que associa a uma hemorragia 

interna, como se excitação escoasse através de um furo. Na melancolia, o buraco seria na esfera 

psíquica, daí o cansaço, a fraqueza, a perda da vitalidade e o desinteresse pela vida. Nesse 

momento, Freud (1895/1996o) já destaca o desejo de recuperar algo que foi perdido e reconhece, 
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na melancolia, um luto pela perda da libido. Porém, é somente no texto metapsicológico 

intitulado Luto e Melancolia (1917/1996e) que a sua concepção encontra uma formulação 

amadurecida. Há, portanto, um período de aproximadamente 25 anos para que o tema da 

melancolia encontre uma formalização conceitual, o que aponta para uma série de questões que 

foram elaboradas nesse período e que resulta, enfim, na sua definição como uma neurose 

narcísica. 

Em Luto e Melancolia (1917/1996e), Freud começa por comparar a melancolia com o 

luto. Por meio de tal analogia, se toma emprestado alguns aspectos do luto e também se destaca 

suas diferenças. Ambos têm em comum a perda – de uma pessoa querida, de um sentimento de 

pertença, ou mesmo de um ideal caro ao sujeito. Assim, a reação pode ser o luto dito normal ou 

algo de mais patológico que incluiria a melancolia. Freud, então, estabelece paralelo entre os 

dois:   

O luto é, em geral, a reação à perda de uma pessoa amada, ou à perda de abstrações 

colocadas em seu lugar, tais como pátria, liberdade, um ideal etc. Entretanto, em 

algumas pessoas – que por isso suspeitamos portadoras de uma disposição 

patológica – sob as mesmas circunstâncias de perda, surge a melancolia, em vez do 

luto (p. 103).  

 

 

O luto seria, portanto, um processo natural de desinvestimento da libido anteriormente 

dirigida ao objeto perdido. Em ambos os quadros – luto e melancolia – há a presença de um 

desânimo profundo e doloroso; desinteresse pelo mundo externo; perda da capacidade de amar e 

inibição de qualquer atividade. Porém, na melancolia acrescentam-se traços de 

autodesvalorização, autodepreciação e auto-recriminação; que formam características típicas do 

sujeito melancólico. Freud (1917/1996e) também chama a atenção para “a característica mais 

notável” da melancolia, e que também não está presente no estado do luto, que é “sua tendência a 

se transformar em mania, estado este que é o oposto dela em seus sintomas” (p. 259). Ele explica 

que em alguns casos a mania segue “seu curso em recaídas periódicas, entre cujos intervalos 

sinais de mania talvez estejam inteiramente ausentes, ou sejam, apenas muito leves” (p. 259). 

Uma hipótese de insanidade circular, portanto, é revelada pela alteração regular de fases 

melancólicas e maníacas.  

Baseada em Freud, Edler (2015) destaca que o sujeito que, antes,  isolava-se, queixava-se, 

recusava-se, recusava a alimentação e não demonstrava nenhum interesse diante do mundo, 

“ressurge das cinzas e exibe uma extraordinária mudança humor” (p. 39). No entanto, tal 
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comportamento, muitas vezes percebido pelo próprio sujeito como significativo de cura, está 

longe de sê-lo. E isso não apenas por ser passageiro, mas por ser tão extremo e radical quanto o 

anterior. Nesse período, o sujeito, antes recolhido, volta-se ao mundo, mostra-se ávido de obter 

objetos, gasta em demasia, pensa e fala com rapidez, dorme pouco e exibe um estado de ânimo 

eufórico.  

Freud (1914/1996q) ressalta que o conteúdo da mania difere da melancolia apenas na 

aparência. As duas manifestações são interligadas e dependentes das mesmas condições de 

economia interna, submetida à melancolia. Durante o episódio de mania, o sujeito pode 

experimentar um súbito alívio, e desprendimento em relação ao objeto que o monopolizava, e 

fazer um contra-investimento maciço no mundo. Mas a mania não corresponde a um trabalho de 

luto no qual o desligamento se faz de forma paulatina. Ao sair do luto o sujeito não entra em 

estado maníaco. Na mania, o sujeito opera uma liberação radical, um corte em relação ao objeto 

que até então provocava sofrimento, seguido de uma condição de voracidade em relação ao 

mundo. Freud (1914/1996q), contudo, deixa clara a ideia já mencionada de que a mania não 

constitui um quadro isolado, estando submetida às mesmas condições de economia libidinal da 

melancolia.  

Já no luto, o indivíduo sabe exatamente o que perdeu e “quando o trabalho de luto se 

conclui, o ego fica outra vez livre e desinibido”, afirma Freud (1917/1996e; 1917/1996e,p. 251). 

A perda na melancolia pode estar relacionada não só com uma morte, ou a perda do amor do 

objeto, mas também com a perda de algo abstrato, como um ideal. Por vezes, nem a própria 

pessoa sabe o que perdeu e a que se deve a melancolia, porque a perda do objeto nem sempre é 

consciente. Freud (1917/1996e) explica que no caso da melancolia:  

O objeto talvez não tenha realmente morrido, mas tenha sido perdido enquanto 

objeto de amor...Ainda em outros casos nos sentimentos justificados em sustentar a 

crença de que uma perda dessa espécie ocorreu...não podemos, porém, ver 

claramente o que foi perdido, sendo de todo razoável supor que também o paciente 

não pode conscientemente receber o que perdeu...mesmo que o paciente esteja 

cônscio da perda que deu origem à sua melancolia, mas apenas no sentido de que 

sabe quem ele perdeu, mas não o que ele perdeu nesse alguém. Isso sugeriria que a 

melancolia está de alguma forma relacionada a uma perda objetal retirada da 

consciência, em contraposição ao luto, no qual nada existe de inconsciente a 

respeito da perda (p. 251) 

 

No luto, é o mundo que se torna pobre e vazio; na melancolia, é o próprio ego. O 
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melancólico apresenta seu ego como sendo desprovido de valor, incapaz de qualquer realização e 

moralmente desprezível, ele se repreende e espera ser expulso e punido. O movimento é de 

degradar-se diante de todos. Esse quadro de delírio de inferioridade, principalmente moral, “é 

completado pela insônia e pela recusa a se alimentar, e – o que é psicologicamente notável – por 

uma superação do instinto que compele todo ser vivo a se apegar a vida” (Freud, 1917/1996e, p. 

252). Portanto, o melancólico se encontra, de fato, tão desinteressado e incapaz de amor e de 

realizações quanto afirma. Tanto que a exacerbada auto recriminação lhe acomete de alguma 

satisfação no desmascaramento de si mesmo. 

Nesse sentido, Freud (1917/1996e) destaca que o sujeito melancólico perdeu seu amor 

próprio. A perturbação do melancólico configura-se a partir do agente crítico que ataca o ego, 

pois “no quadro clínico da melancolia, a insatisfação com o ego constitui, por motivos de ordem 

moral, a característica mais marcante” (p. 253). A auto avaliação no melancólico se preocupa 

muito menos com a enfermidade do corpo, a feiura, a fraqueza, ou com a inferioridade social, 

porém somente seu temor da pobreza e as afirmações de que vai ficar pobre ocupam posição 

importante em seu discurso.  

Para explicar a perda da qual o melancólico padece, Freud (1917/1996e) explica que as 

acusações do melancólico contra si, e frequentemente as mais violentas, dificilmente se aplicam 

de fato ao próprio sujeito. Essas acusações se aplicam, na realidade, a outra pessoa, a alguém 

amado por ele ou alguém a quem deveria amar. É assim que “encontramos a chave do quadro 

clínico: percebemos que as auto recriminações são recriminações feitas a um objeto amado, que 

foram deslocadas desse objeto para o ego do próprio paciente” (p. 254).  Freud reconstrói esse 

processo da seguinte maneira:  

Existem, num dado momento, uma escolha objetal, uma ligação da libido a uma 

pessoa particular, então devido a uma real desconsideração ou desapontamento 

proveniente da pessoa amada, a relação objetal foi destroçada. O resultado não foi o 

normal- uma retirada da libido desse objeto e um deslocamento da mesma para um 

novo, mas algo diferente, para cuja ocorrência várias condições parecem ser 

necessárias. A catexia objetal provou ter pouco poder de resistência e foi liquidada. 

Mas a libido livre não deslocada para outro objeto; foi retirada para o ego. Ali, 

contudo, não foi empregada de maneira não especificada, mas serviu para 

estabelecer uma identificação do ego com o objeto abandonado. Assim, a sombra do 

objeto caiu sobre o ego, e este pôde, daí por diante, ser julgado por um agente 

especial, como se fosse um objeto, o objeto abandonado, Dessa forma, uma perda 

objetal se transformou numa perda do ego, e o conflito entre o ego e a pessoa amada 

, numa separação entre atividade crítica do ego e o ego enquanto alterado pela 

identificação (p. 255).   
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O processo do melancólico apresenta três condições: a perda do objeto, a ambivalência 

(pois ama e odeia), e a regressão da libido ao Eu. E esta última condição que mais distingue o 

processo melancólico do luto. Freud (1917/1996e) esclarece que esse processo consiste, por um 

lado, em uma forte fixação no objeto amado, e por outro, em contradição à catexia objetal que 

teve pouco poder de resistência. Sendo assim, essa contradição implica que a escolha objetal é 

construída a partir de uma base narcísica, de modo que a catexia objetal, ao se defrontar com 

obstáculos, pode retroceder para o narcisismo. A identificação narcisista com o objeto se torna, 

então, um substituto da catexia erótica. Em consequência, não é preciso renunciar à relação 

amorosa, apesar do conflito com a pessoa amada. Dada a característica de ambivalência que se 

estabelece no fundamento do processo da melancolia, o ódio na identificação narcísica entra em 

ação nesse objeto substitutivo, dele abusando, degradando-o, fazendo-o sofrer, e tirando 

satisfação sádica de seu sofrimento.  

   Embora não seja nomeado explicitamente em Luto e Melancolia (1917/1996e), é neste 

texto que a temática do superego – que só é nomeado formalmente nas reflexões de Freud em 

1923 no texto O Ego e o Id – aparece como “agente especial”. Freud, referindo-se a isso, explica 

que: 

A autotortura do melancólico, sem dúvida agradável, significa, do mesmo modo que 

o fenômeno correspondente na neurose obsessiva, uma satisfação das tendências do 

sadismo e do ódio relacionadas a um objeto, que retornaram ao próprio Eu do 

indivíduo...os pacientes conseguem pela via indireta da autopunição, vingar-se do 

objeto original e torturar o ente amado através de sua doença a qual recorrem a fim 

de evitar necessidade de expressar abertamente sua hostilidade para com ele (p. 

257).    

 

Como destacamos, nesse momento de suas construções metapsicológicas, Freud ainda não 

havia elaborado a segunda tópica e não dispunha da descrição do supereu como instância, porém 

observou o mecanismo de autotortura e esboçou a cisão do Eu que daria origem a função que, no 

futuro, corresponderia ao supereu. Essa instância crítica põe em evidência que é a partir do 

interior do psiquismo que o sujeito é julgado e condenado. A divisão entre o eu e o supereu e a 

tomada do Eu como objeto de supereu irão explicar o estado esmagado do eu na melancolia. Essa 

ideia do eu como um objeto nos encaminha a outra questão de especial destaque: o estudo da 

identificação (Edler, 2015).  
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2.1. Narcisismo, Identificação e Instâncias ideais  

No texto intitulado Sobre o narcisismo: uma introdução (1914/1996q), Freud aponta para 

dois fatos que são fundamentais na compreensão das condições do processo do melancólico: sua 

dimensão narcísica e a identificação; e a identificação do eu com o objeto perdido. Sabemos que 

a identificação tem valor central na teoria freudiana, pois é o mecanismo pelo qual um indivíduo 

humano se constitui. É uma etapa preliminar da escolha objetal e uma primeira forma pela qual o 

eu escolhe um objeto ainda que de forma ambivalente. Freud distinguiu dois tempos de escolha 

do objeto: o anaclítico e o narcisista. No anaclítico, a criança escolhe o objeto sexual inspirada no 

modelo dos pais ou daqueles que dela cuidaram. No narcisista, essa referência está ligada a uma 

imagem ou a um ideal de si próprio.  

Edler (2015) ressalta que o narcisismo é visto como uma forma de investimento libidinal 

no próprio eu, e o eu, por sua vez, é constituído numa relação com o outro. Por isso, torna-se 

compreensível a ideia de que o narcisismo e a identificação narcísica sejam noções tão próximas 

que podem mesmo ser consideradas modos idênticos de funcionamento libidinal. Freud 

(1914/1996q) destaca que a concepção de que o eu, como unidade, não existe desde o início da 

vida. Ao recorrer ao mito grego de Narciso, que, deslumbrado, fixou-se à própria imagem 

paralisando-se, Freud deixa claro a ideia de que esse tipo de investimento amoroso – a paixão 

pela própria imagem – acompanhará o sujeito ao longo da vida. Nesse sentido, segundo Freud, “o 

narcisismo não seria uma perversão, mas um complemento necessário à pulsão de 

autoconservação, que pode ser atribuído a toda criatura viva” (p. 71).  Freud propõe, assim, os 

elementos fundamentais para a concepção do narcisismo como uma estrutura permanente, uma 

forma de funcionamento psíquico. Edler (2015) esclarece que este funcionamento obedece a uma 

lei específica: a lei da fusão, de união, que tem com referência a relação dual.  

A escolha objetal segundo o modelo narcísico é vulnerável e, como tal, se reveste de 

precariedade. Esse frágil investimento, ao se defrontar com os obstáculos da vida, pode, 

facilmente, retroceder à etapa do narcisismo propriamente dito, que lhe é anterior. A identificação 

narcísica com o objeto torna-se, assim, um substituto do investimento erótico, ou seja, o sujeito 

ama a si mesmo no outro, embora não tenha consciência disso (Edler, 1015).  

Como vimos acima, as investigações de Freud acerca da melancolia traçam uma 

comparação com o luto. Essa perda constitui-se uma experiência ímpar para o exame da 
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ambivalência, pois, em cada relação, amor e ódio estão entrelaçados. Em consequência disso, 

existe uma fantasia de perda responsável por um grau maior ou menor de culpa. No caso da 

melancolia, sempre tendo como referência a divisão do eu, Freud (1914/1996q) observa que a 

identificação narcisista com o objeto perdido faz desencadear, no sujeito, o ódio contra si mesmo 

e, paralelamente, uma satisfação secundária com o próprio sofrimento. Dessa forma, na 

melancolia, a instância crítica reveste-se de particular crueldade, esmagando o eu sob a pressão 

da culpa e encontrando, nesse movimento, algum tipo de satisfação. O automartírio implica algo 

da ordem do gozo, uma parcela de satisfação, ainda que paradoxal, no sofrimento.  

Aliada a essa ideia, Freud (1917/1996e) ressalta, na divisão do Eu, a inserção do sadismo, 

e com base nesse mecanismo, propõe uma explicação para o suicídio melancólico. Nesse caso, o 

eu só pode se condenar à morte se puder tratar a si mesmo como um objeto a quem seria dirigido 

forte contingente de ódio e hostilidade. O melancólico é sustentado pela paixão ao ódio. A 

hostilidade dirigida ao objeto trouxe uma possibilidade de compreensão dos poderosos 

mecanismos envolvidos no suicídio como ato-limite. Tal hostilidade se volta ao próprio eu do 

sujeito numa espécie de confusão entre ele e o objeto. Como resultado dessa ação sádica, temos o 

ato suicida, a destruição do eu pela identificação inconsciente com objeto. No caso do suicídio, 

Freud formulou que o sadismo, dirigido ao objeto, volta-se contra o eu que, sob a ação do 

supereu, tenta direcioná-lo à própria extinção.  

Os textos posteriores, O Ego e o Id (1923/1996g) e O problema econômico do 

masoquismo (1924/1996k), prosseguem os estudos sobre essa questão. Para Edler (2015), a ação 

do objeto, tão clara na melancolia, inspirou Freud na seguinte poética expressão que ganhou 

notoriedade e é sempre citada nos muitos trabalhos sobre o tema: “a sombra que caiu sobre o eu” 

(1917/1996e, p. 246). O tema ilustra, por sua vez, o ponto de articulação entre a melancolia e o 

narcisismo, em que, como vimos anteriormente, diferente do luto, a libido investida no objeto 

perdido retorna ao eu e lá estabelece a identificação do eu com o objeto perdido.  

Ao refletirmos sobre o ângulo da perda, podemos identificar que na melancolia a perda 

não é simbolizada, ou seja, o melancólico não consegue simbolizá-la, o que permitiria algum tipo 

de cicatrização. Freud (1917/1996e) destaca que permanece “uma ferida aberta, atraindo para si 

toda energia de investimento, esvaziando o eu até o empobrecimento total” (p. 250). Ao produzir 

uma dor constante que não se cicatriza, essa ferida aberta não deixa o eu disponível para novos 

investimentos. Edler (2015) completa que, em função disso, ocorre a abolição do desejo que 
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impossibilita o investimento no amor e nas coisas do mundo. Um mecanismo compreensível se 

considerarmos que o eu se converte na própria perda. Essa perda estrutural configura-se no eu do 

melancólico de forma que ele próprio será aquilo que foi perdido.    

 Para compreendermos melhor essa dimensão narcísica na formação psíquica, destacamos 

a formação das instâncias ideais da personalidade – eu ideal e ideal do eu. Freud (1914/1996q) 

não indica uma distinção conceitual clara entre eu ideal e ideal do eu. Também compreendemos 

que não é fácil demarcar o conceito de ideal do ego na medida em que  também está ligado à 

elaboração da noção de superego: 

O narcisismo do indivíduo surge deslocado em direção a esse novo ego ideal, o 

qual, como o ego infantil, se acha possuído de toda perfeição de valor (...) O homem 

não está disposto a renunciar à perfeição narcísica de sua infância (...) procura 

recuperá-la sob a nova forma de um ideal do ego. O que ele projeta diante de si 

como sendo seu ideal é o substituto do narcisismo perdido de sua infância na qual 

ele era o seu próprio ideal (p. 111)  

 

  Portanto, recorremos a Laplanche (1986) para compreender a formação das 

instâncias ideais da personalidade: o eu ideal corresponderia ao ideal narcísico onipotente forjado 

a partir do modelo do narcisismo infantil. Enquanto que o ideal do eu seria “a instância da 

personalidade resultante da convergência do narcisismo (idealização do ego) e das identificações 

com os pais, com seus substitutos e com os ideais coletivos” (p. 190). Portanto, o eu ideal se 

forma primariamente durante o narcisismo primário, e o ideal do eu integraria as identificações 

parentais e o eu ideal recalcado após a interdição. Acerca do superego, em Totem e tabu 

(1913/1996r), Freud já tinha apresentado uma sugestiva abertura às possibilidades de discussão 

da instância superegoica em sua articulação ao laço social e à cultura. Delineado como impulso 

ou moção maligna, o supereu aparece vinculado ao pai em seus diferentes registros. E conclui 

que não é preciso nenhuma ameaça externa diante da presença de uma convicção moral de 

qualquer violação que levaria a uma desgraça insuportável. O supereu, ainda sem esse nome, 

aparece em 1913, esboçado através de algo de origem desconhecida e misteriosa, mas que se 

apresenta como uma convicção e traz consigo uma ameaça de castigo. Tais proibições se dirigem 

contra a liberdade de movimentos, restringem o prazer e a comunicação visando à abstinência e à 

renúncia.  

No ano seguinte, Freud (1914/1996q) avança mais um passo no qual a futura instância 

superegoica é definida como “uma instância psíquica particular cuja função seria zelar pelo 
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asseguramento da satisfação narcísica proveniente do ideal do eu e, com esse propósito, observar 

de maneira contínua o eu atual, comparando-o com o ideal” (p.112). Freud apresenta então, uma 

instância psíquica crítica de autocensura e auto-observação; interiorizada quando o narcisismo 

infantil é abandonado pela crítica exercida pelos pais, pela escola e pela sociedade à criança. 

Seria o que comumente chamamos de “voz da consciência” e que seria um sinônimo de 

consciência moral e personificação das críticas sofridas pela criança e da internalização do código 

moral dos pais e da sociedade.  

O conceito de supereu foi redefinido após muitos anos de estudo. A partir de 1920, a 

virada conceitual operada por Freud abriu novas perspectivas para a compreensão das depressões. 

No texto O Ego e o Id (1923/1996g), depois de um longo percurso, Freud nomeia e define o 

supereu como de fato uma instância psíquica, ou seja, confere-lhe um lugar articulado ao eu e ao 

isso, integrando-o ao funcionamento psíquico. A formação dos ideais constituintes do superego – 

principalmente o Ideal do eu – tem a participação dos ideais da sociedade e da cultura na qual a 

criança e sua família estão inseridos. Nasio (2007), em análise dos processos que envolvem o 

complexo de Édipo, dentre eles o supereu, afirma:  

O supereu é instituído graças a um gesto psíquico surpreendente: o menino 

abandona os pais como objetos sexuais e os mantém como objetos de identificação. 

Uma vez que não pode mais tê-los como objetos de seu desejo, apropria-se deles 

como objetos do seu eu; na impossibilidade de tê-los como parceiros sexuais, 

promete inconscientemente ser como eles – em suas ambições, fraquezas e ideais. 

Sem poder possuí-los sexualmente, assimila a moral deles. É graças a essa 

incorporação que a criança integra os interditos parentais que doravante imporá a si 

mesma. O resultado dessa passagem da sexualidade à moral é o que designamos 

supereu e os sentimentos que o exprimem: pudor, senso de intimidade, vergonha e 

delicadeza moral (p. 41). 

   

É em O Ego e o Id (1923/1996g) que  Freud de fato conceitua e utiliza o termo superego 

apresentando-o quase como sinônimo de ideal de ego conceituado no texto de 1914. Portanto, 

“herdeiro do complexo de Édipo, o superego é uma modificação do ego a partir de resíduos das 

primitivas escolhas objetais do id (renúncia aos desejos edipianos amorosos e hostis) e também 

uma formação reativa contra elas” (p. 102). Assim, o superego engloba as funções de interdição e 

de ideal. Freud (1923/1996g) afirma que esse duplo aspecto deriva do fato de que o ideal do ego 

tem a missão de recalcar o complexo de Édipo; e é enriquecido pelas exigências sociais e 

culturais (educação, religião e moral). O superego, portanto, 
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(...) retém o caráter do pai, enquanto que quanto mais poderoso o complexo de 

Édipo e mais rapidamente sucumbir ao recalque (sob influência da autoridade, do 

ensino religioso, da educação escolar e da leitura), mais severa será posteriormente a 

dominação do superego sobre o ego, sob a forma de consciência ou, talvez, de um 

sentimento inconsciente de culpa (...) isto é, a fonte de seu caráter compulsivo, que 

se manifesta sob a forma de um imperativo categórico (Freud, 1923/1996g, p. 49) 

  

Apesar de em vários momentos o superego e o ideal de ego aparecerem como quase 

sinônimos nos textos freudianos, é inegável que há uma nuance que separa ambos e que nem 

sempre Freud usou os termos como sinônimos. A interpretação feita por Laplanche (1986) parece 

se aproximar da compreensão que temos do superego quando analisamos os diversos textos 

freudianos. Laplanche afirma que “se mantivermos, pelo menos como subestrutura particular o 

ideal do ego, então, o superego surge principalmente como instância que encarna a lei e proíbe 

sua transgressão” (p. 644). O superego seria, assim, instância maior que abarcaria o eu ideal 

abandonado e recalcado, o Ideal de eu que emerge em seu lugar, além da internalização do 

código moral paterno a partir do recalque e da elaboração da castração.  

Antes disso, no entanto, mais uma importante contribuição merece atenção. Em 1915, em 

Reflexos para o tempo de guerra e morte, Freud observa que os homens realizam atos de 

crueldade e de barbárie surpreendentes e articula esses atos à vertente hostil do futuro supereu. 

Os conceitos e teorizações sobre a culpa e a pulsão de morte são essenciais para 

compreendermos, não apenas o funcionamento psíquico, mas também a melancolia. Apesar das 

conceituações e pesquisas de Freud terem ganhado novo fôlego a partir da segunda teoria 

pulsional, postulada em 1920, textos anteriores já nos anunciavam o funcionamento da pulsão de 

morte. 

  

2.2. Culpa e Pulsão de morte 

 As pulsões de vida, chamadas de Eros, e a pulsão de morte resultaram da reformulação 

realizada por Freud com vistas à reafirmação de suas concepções dualistas e permitiram uma 

melhor formulação abrindo caminho ao desenvolvimento teórico. As pulsões de vida, ruidosas e 

perceptíveis, apresentam-se misturadas às forças tanáticas – de pulsão de morte – que são 

silenciosas. Apesar de muitas vezes conceituadas separadamente e agirem de maneiras opostas, 

existe uma fusão pulsional em que Eros e Tânatos sempre atuam em conjunto. Freud 

(1923/1996g) nos exemplifica esse enlaçamento pulsional por meio de algumas condições como 
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o sadismo, a agressividade e o próprio erotismo. Seus destinos são formalmente descritos: uma 

parte dessas pulsões, mesclada aos comportamentos eróticos,  torna-se inócua; outra parcela é 

desviada ao exterior sob a forma de agressividade, e por fim, outra parte desenvolve seu trabalho 

internamente (Edler, 2015). O último contingente se dirige ao supereu, que segundo Freud,  

tornou-se “uma cultura da pulsão de morte” (p.54).   

Freud (1930/1996i) teoriza a respeito dessa inclinação agressiva, inata, originária e 

autônoma no ser humano. Tal inclinação se constitui como uma força repetitiva e 

demoníaca, não pode ser explicada pela ambivalência amor/ódio das pulsões de vida, mas 

provém da força que recebe o nome de pulsão de morte. As restrições aplicadas pela 

civilização à manifestação das pulsões são explicadas pela ação da pulsão de morte 

enquanto pulsão de agressividade. Desse modo, a evolução da civilização representaria 

uma luta de Titãs – Eros (pulsão de vida) e Tânatos (pulsão de morte). Essa dialética entre 

Eros e Tânatos designa o fato de que a condição humana é atravessada pelo paradoxo de 

reinarem nela os desejos que promovem a vida, mas também a destruição. As pulsões de 

vida e de morte se enlaçam em uma estrutura na qual os representantes de Eros – o amor e 

o desejo – devem estabelecer barreiras e limites à tendência letal da pulsão de morte. 

Freud (1930/1996i) analisa que a civilização constitui um processo a serviço de Eros, cujo 

propósito é combinar indivíduos humanos isolados, depois famílias e, depois ainda, raças, 

povos e nações numa única grande unidade, a unidade da humanidade (...) essas reuniões 

de homens devem estar libidinalmente ligadas umas às outras. A necessidade, as 

vantagens do trabalho em comum, por si sós, não as manterão unidas. Mas o natural 

impulso agressivo do homem, a hostilidade de cada um contra todos e a de todos contra 

cada um, se opõe a esse programa da civilização. Essa pulsão agressiva é o derivado e o 

principal representante da pulsão de morte, que descobrimos lado a lado de Eros   e que 

com este divide o domínio do mundo. Agora, penso eu, o significado da evolução da 

civilização não é mais obscuro. Ele deve representar a luta entre Eros e a Morte, entre a 

pulsão de vida e a pulsão de destruição, tal como ela se elabora na espécie humana (p. 

145). 

 

As dualidades pulsionais estão presentes na teoria freudiana desde o início. Ao formular o 

conceito de pulsão de morte, Freud faz uma reinterpretação da primeira dualidade entre pulsões 

do ego e pulsões sexuais. Assim, a pulsão de vida (Eros) envolveria o antagonismo pulsional da 

primeira teoria das pulsões, isto é, as pulsões do ego (ou de autoconservação e de conservação da 

espécie), assim como as pulsões sexuais, que tem como meta fazer ligações e produzir unidades e 

conservá-las. No entanto, a pulsão de morte (Tânatos) teria como meta dissolver unidades, 

desligar, romper e destruir. Seu destino é conduzir ao estado inanimado. Sendo assim, cada classe 

das pulsões tem sua própria finalidade. À energia da pulsão de vida, Freud (1930/1996i) chamou 

de libido, porém, não denominou nenhuma nomenclatura para a energia da pulsão de morte, mas 

refere-se a ela como “agressividade”, “impulso destrutivo”, “impulso de domínio” ou “vontade 
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de poder”. 

A pulsão de morte opera sempre no sentido de destruição das ligações, é silenciosa e não 

tem representação no psiquismo. A pulsão de vida, por sua vez, é visível. Para demonstrar as 

atividades da pulsão de morte, Freud (1923/1996g) esclarece que ela aparece como uma pulsão 

de destrutividade e tem o sadismo como seu representante. Mas ambas as pulsões, Eros e 

Tânatos, atuam de forma fundida, ou seja, existe uma fusão das duas de modo que aparecerão 

sempre misturadas e em quantidades diferentes. Freud (1930/1996i) afirma: 

Acode-nos ao pensamento a importância da possibilidade de que a agressividade pode não 

conseguir encontrar satisfação no mundo externo, porque se defronta com obstáculos 

reais. Se isso acontece, talvez ela se retraia e aumente a quantidade de autodestrutividade 

reinante no interior (...). A agressividade tolhida parece implicar um grave dano. 

Realmente, parece necessário que destruamos alguma outra coisa ou pessoa, a fim de que 

não nos destruamos a nós mesmos, a fim de nos protegermos contra a impulsão de 

autodestruição (p. 132) 

 

A pulsão de morte é particularmente importante no estudo da melancolia e dos demais 

quadros depressivos. Segundo Edler (2015), Freud vai distinguir o campo de Eros em 

consonância com a cultura, e a pulsão de morte faria o trabalho oposto a Eros, buscando dissolver 

unidades estabelecidas e conduzi-las de volta ao estado inorgânico. Nas últimas linhas do texto O 

mal-estar na civilização(1930/1996i), Freud parece visualizar o confronto de pulsões de vida e 

pulsão de morte, essa luta de gigantes, no destino do homem: “hoje os seres humanos levaram a 

tal ponto seu domínio sobre as forças da natureza que, com seu auxílio, estão aptos a exterminar 

uns aos outros, até o último homem” (p. 140). 

Se retornarmos ao texto O Ego e o Id, podemos refletir melhor a ação da pulsão de morte 

no supereu mencionada acima. Essa ação pode fomentar uma série de efeitos destrutivos, 

inclusive o suicídio. O supereu -como cultura pura da pulsão de morte - é estudado por Freud por 

meio de casos clínicos, especialmente aqueles nos quais essa instância se apresenta com maior 

severidade, como por exemplo, na melancolia. Edler (2015) ressalta que a partir do estudo da 

melancolia podemos vislumbrar a divisão do Eu e seu fragmento implacável e cruel, o supereu. 

Ao avaliar os fenômenos do sadismo e do masoquismo, Freud (1930/1996ie) está 

argumentando acerca de um impulso agressivo e destrutivo nos homens no processo de viver em 

que as duas classes de pulsões se mesclam. Pela mediação de Eros, os efeitos mortíferos da 

pulsão de morte são barrados, o que permite que os destinos erótico e sublimatório para as 

exigências pulsionais possam ter lugar. Birman (2006) ressalta que é nesse contexto teórico que 
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se pode interpretar adequadamente a proposição de Freud de que a psicanálise pretende constituir 

no sujeito a possibilidade de amar, trabalhar e criar, como desdobramento para o desamparo.    

Nas formulações de Freud (1930/1996i) a respeito dos meios utilizados pela civilização 

para domar a agressividade implícita ao humano, o sentimento de culpa ganha a cena. Freud 

(1930/1996i) se volta para a história do desenvolvimento do indivíduo para compreender as 

facetas do desenvolvimento da civilização: 

(...) sua agressividade é introjetada, internalizada; ela é, na realidade, enviada de volta 

para o lugar de onde proveio, isto é, dirigida no sentido de seu próprio ego. Aí, é assumida 

por uma parte do ego, que se coloca contra o resto do ego, como superego, e que então, 

sob a forma de “consciência”, está pronta para pôr em ação contra o ego a mesma 

agressividade rude que o ego teria gostado de satisfazer sobre os outros indivíduos, a ele 

estranhos. A tensão entre o severo superego e o ego, que a ele se acha sujeito, é por nós 

chamado de sentimento de culpa; expressa-se como uma necessidade de punição (p. 135).     

   

Portanto, a origem do superego está no recalcamento da agressividade própria. Como já 

vimos, o supereu, herdeiro do Édipo, pode ser compreendido como uma versão autoritária, 

impiedosa e esmagadora do pai. O mecanismo de idealização do pai como líder pode gerar 

deslocamentos de autoridade ou da liderança até a crueldade. Do ponto de vista do filho, o 

mecanismo de idealização pode levar à extrema submissão. Tais elementos vieram a constituir a 

matéria-prima do supereu, que, em sua vertente cruel, oprime o sujeito, podendo atuar além dele, 

incidindo sobre o laço social e a cultura.   

Nesse sentido, a severidade original do superego refere-se principalmente à própria 

agressividade do Eu para com o objeto. O superego deverá ter um caráter rígido e cruel no intuito 

de causar o sentimento de culpa sem o qual a civilização não se pode manter e sem o qual não é 

impossível a entrada do sujeito na cultura e no simbólico. Estabelece-se, então, a crueldade da 

civilização contra a possível crueldade dos indivíduos. Tal crueldade da civilização é a 

agressividade internalizada contra o ego, responsável pela angústia diante do superego, que 

assume a função de interdição. 

Em O Mal-estar na Civilização (1930/1996i), Freud ressalta que a culpa vivida na cultura 

aparece como uma questão fundamental para a existência da civilização na medida em que há, 

necessariamente, um antagonismo irremediável entre as exigências pulsionais e as restrições que 

exigem a civilização. O homem faz uma renúncia pulsional por temer perder o amor e o amparo 

do outro e por não suportar a angústia perante a perda do amor. Essa angústia é transformada em 
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sentimento de culpa como forma de proteção ao desamparo e marcará para sempre a relação do 

sujeito com o outro, com a sociedade como um mal-estar incurável. Portanto, o superego é o 

agenciador das relações entre o sujeito e cultura, havendo uma ligação indissolúvel entre a cultura 

e o sentimento de culpa; a cada sacrifício da pulsão agressiva aumenta o sentimento de culpa. 

Sendo assim, configura-se o mal-estar em que “culpa e frustração acabam por gerar um 

ressentimento contra a civilização”, afirma Menezes (2006, p. 136).  

É importante lembrar que a expressão “sentimento de culpa” tem uma acepção ampla no 

pensamento freudiano. Por um lado, designa um estado afetivo consecutivo a uma ação do 

indivíduo considerada má e, nesse sentido, é um sentimento de culpa consciente ou consciência 

de culpa ou remorso. Por outro lado, refere-se a um sistema de motivações inconscientes, ou seja, 

é “originado da percepção de um impulso mau e nesse sentido o sentimento de culpa permanece 

inconsciente” ressalta Freud (1930/1996i, p. 162) 

Portanto, a diferenciação do superego como instância crítica e punitiva para o Eu,  

introduz o sentimento de culpa como expressão da relação intersistêmica no psiquismo. Segundo 

Freud (1923/1996g), essa questão explica, por exemplo, condutas delinquentes ou criminosas, 

comportamento de fracasso no momento em que as aspirações do indivíduo deveriam ser 

realizadas, sofrimentos infligidos a si mesmo, contradições e inibições características da neurose 

obsessiva, autodepreciação melancólica e a reação terapêutica negativa na clínica. Nesse 

contexto, Menezes (2006) afirma que o que está em jogo é o parricídio e o incesto, que deram 

origem a civilização, como fontes do sentimento de culpa da humanidade e a ação da pulsão de 

morte, ou seja, da agressividade intrínseca ao ser humano.  

Para viver, os sujeitos tentam criar possibilidades para enfrentar o desamparo. Nesse 

sentido, é inspirado em O mal-estar da civilização (1930/1996i) de Freud que Bauman (1998) 

demonstra que a Modernidade, com seus avanços e processos de mudança, não promoveu a 

superação do mal-estar como se prometia. Ao contrário, o que aconteceu foi uma reconfiguração 

do mal-estar. Esse mal-estar, entretanto, vai carregar características próprias a cada nova 

reconfiguração social. A cada novo momento histórico, o mal-estar decorrente desse impasse 

entre as exigências pulsionais do indivíduo e as exigências de autocontrole e renúncia pulsional 

da civilização se manifesta de formas diferentes (Lima, 2013). Os sujeitos, atravessados pelo 

contexto de cada época, tentam encontrar medidas paliativas para tentar amenizar o insuperável 

sofrimento agregado à constituição da civilização e a suas constituições subjetivas. Freud 
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(1930/1996i) aponta a arte como uma satisfação substitutiva. Substitutiva pois “são ilusões, em 

contraste com a realidade; nem por isso, contudo,  revelam-semenos eficazes psiquicamente, 

graças ao papel que a fantasia assumiu na vida mental” (p. 83). Nos aprofundaremos, portanto, na 

produção artística para tentar compreender como o escritor criativo tentar construir essa medida 

paliativa para tentar dar um contorno à angústia. 
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Capítulo 3 

Sublimação e a escrita criativa 

“Todas as mágoas são suportáveis quando fazemos delas uma história ou contamos uma história 

a seu respeito.” (Arendt, 1958/2007, p. 188) 

 

  

É grande a totalidade dos escritos de Freud sobre a literatura, as artes e os artistas. Desde 

o Manuscrito N, anexado a uma carta a Fliess em 1897, até o discurso de agradecimento ao 

Prêmio Goethe, publicado pela primeira vez em 1930, Freud toma o tema da criação artística e o 

efeito das obras de arte sobre o espectador. Essa proximidade entre esses campos do 

conhecimento é reconhecida até mesmo no estilo da escrita de Freud, que lhe rendeu o único 

prêmio que recebeu em vida, o Prêmio Goethe, atribuído a ele pelas qualidades literárias de sua 

obra. Não somente seu estilo de escrita e argumentação são bastante literários, como seus textos 

apresentam referências a diversas obras literárias. Além de fortemente influenciado pela literatura 

universal, Freud analisou diversas obras e delas retirou conceitos fundantes para pensar a 

subjetividade humana. 

Talvez um dos exemplos mais evidentes é a relação estabelecida por Freud entre os 

conteúdos psíquicos presentes nas produções oníricas e sintomáticas de seus pacientes na clínica, 

e o célebre conceito psicanalítico do complexo de Édipo. Para a elaboração desse conceito, Freud 

se apropriou da tragédia Édipo-Rei de Sófocles (427a.c) e a relacionou às angústias, desejos e 

medos que escutava de seus pacientes na clínica. Além disso, outras diversas obras de arte foram 

submetidas a leituras psicanalíticas como “Delírios e sonhos na Gradiva de Jensen” 

(1906/1996b), “Uma lembrança infantil” de Leonardo da Vinci (1910/1996d) e “O Moisés”, de 

Michelangelo (1914/1996j).  

 Freud (1910/1996d) recorre às produções culturais, principalmente, à literatura para 

buscar compreender o psiquismo e construir o seu arcabouço teórico. Segundo ele, o 

conhecimento obtido pela arte, sobretudo pela arte literária, é da mesma natureza que o 

conhecimento adquirido pela ciência psicanalítica. No entanto, a escrita em si mesma não diz 

respeito apenas à elaboração formal de conceitos, mas também é via para a inscrição de seus 

próprios desejos - visto os textos claramente biográficos como cartas e diários. Freud 

(1906/1996b) em O delírio e sonhos na Gradiva, afirma que os escritos criativos são “aliados 

muito valiosos, cujo testemunho deve ser levado em alta conta, pois costumam conhecer toda 
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uma vasta gama de coisas entre o céu e a terra com as quais a nossa filosofia ainda não nos 

deixou sonhar” (p. 20).  

É importante destacar a prudência que o autor teve na elaboração de sua teoria e em sua 

relação com as artes. Max Graf (1993), crítico musical vienense, conhecido por ser o pai do 

“Pequeno Hans”, pontua o cuidado de Freud ao submeter, por exemplo, as tragédias à 

investigação psicanalítica. Se, por um lado, Graf não deixou de reconhecer os interesses artísticos 

de Freud – em especial seu vasto conhecimento acerca da literatura – por outro, não deixou de 

fazer a partilha entre a arte, ciência e metafísica. Graf afirma que as inclinações artísticas e a 

natureza romântica da exploração freudiana do inconsciente eram 

o próprio tipo de praticante das ciências naturais. Sua análise do inconsciente era 

racionalista. Levar o inconsciente a consciência, o método que ele inventa, a 

transformações dos afetos- ele efetua tudo isso pelo raciocínio e se assegura de sua 

dominação pelo raciocínio. Freud não esperava nada da metafísica. Não era sensível 

a filosofia. Frequentemente, chegava a ser surpreendente a que ponto ele rejeitava, 

violentamente a metafísica (conforme citado por Chaves, 2015, p. 33).  

    

Ao destacar que o interesse máximo de Freud era a ciência, nos remetemos também a 

Chaves (2015) que traduziu e prefaciou a coletânea que reúne quase a totalidade dos trabalhos de 

Freud acerca da arte, a literatura e os artistas. Chaves destaca a importância das análises que 

relacionaram a criação artística às experiências traumáticas dos artistas, em especial à sua 

sexualidade e ao complexo de Édipo. Tais análises desencadearam o fortalecimento de um gênero 

já existente desde o século XIX, as patografias, nas quais as obras de personagens célebres, sejam 

escritores como Baudelaire ou filósofos como Nietzsche, eram examinados à luz de um estudo 

médico-psiquiátrico de seus respectivos autores:  

Um exemplo clássico da aliança entre patografia e psicanálise, por exemplo, é o 

livro de René Laforgue, O fracasso de Baudelaire: Um estudo psicanalítico sobre a 

obra de Charles Baudelaire, publicado em 1931. Laforgue, que passa à história da 

psicanálise como o primeiro a abrir um consultório em Paris, associava os impasses, 

as tensões, as escolhas dos temas na obra de Baudelaire a uma espécie de má 

resolução de Complexo de Édipo de seu autor... Em 1933, por sua vez, Marie 

Bonaparte publicava seu volumoso estudo psicanalítico sobre Edgar Allan Poe, no 

qual vida e obra se interpenetravam completamente. Finalmente, cabe ressaltar que 

dentre os pertencentes ao círculo íntimo de Freud como o foram Jones e a princesa 

Marie, Otto Rank ocupa não apenas um lugar proeminente como aquele que mais se 

interessou pelas relações entre arte e psicanálise, tendo publicado cerca de nove 

livros sobre o assunto, desde O artista, de 1907, mas também, por ter sido referido 

com frequência por Freud (Chaves, p. 10, 2015).  
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A referência a alguns dos discípulos mais íntimos de Freud é para ressaltar o quanto as 

ideias de Freud os instigaram a realizar estudos nessa área. No entanto, segundo Chaves (2015), a 

articulação feita por Freud entre vida e obra do autor foi severamente criticada e acusada de 

reduzir a obra à neurose de seu autor e, com isso, ignorar a autonomia própria da obra. Porém, 

Chaves (2015) defende a posição que Freud assume diante das construções feitas a partir da arte e 

da literatura: a psicanálise merece ser colocada acima da patografia, pois ela inquire acerca do 

processo de criação. Como, por exemplo, a análise da escultura “Moisés”, esculpida por 

Michelangelo, conhecida por ser um monumento parte de um imenso sepulcro, em que Freud 

retratou não apenas os aspectos formais da escultura. Sua análise abarcou o fundo histórico e 

alguns aspectos psíquicos que envolveram a criação.  

Nesse texto de Freud (1914/1996j), é de grande importância a inserção histórica da obra e, 

assim, do próprio processo criativo do artista na história. Não é possível compreender a atitude 

transgressora de Michelangelo, de esculpir um Moises diferente do relato bíblico, sem inseri-lo 

em sua época, a da Renascença. Michelangelo contraria a regra, pois mesmo na Renascença não 

era permitido alterações no relato bíblico.  

Freud (1914/1996j) destaca a relação subversiva de Michelangelo com o papa e 

caracteriza sua atividade para além da imitação pura e simples. Mais importante que a 

infidelidade do artista ao relato bíblico é a sua atitude como artista, qual seja, a de produzir uma 

metamorfose. Para Freud, Michelangelo retrabalhou os elementos da tradição e recriou outro 

Moisés que expressaria o mais elevado trabalho psíquico que um homem é capaz – o de rebaixar 

suas paixões diante de uma tarefa exemplar, extraordinária.  

Ao contrário, portanto, que se costuma dizer, Chaves (2015) ressalta que o interesse de 

Freud não foi, como no caso das patografias, “colocar em evidencia os traços neuróticos ou 

perversos de tal ou tal artista” (p. 18). Tratou-se de considerar o processo de criação artística e 

aspectos do funcionamento psíquico, mas não se trata de descobrir a neurose do criador. A 

intenção foi problematizar a controversa relação entre autor e obra, como afirma Chaves (2015): 

Pois, como reduzi-las à mera expressão da neurose de seu autor, se o próprio Freud 

recusa adotar essa perspectiva? Trata-se, portanto, muito mais de pensar como ainda 

é possível estabelecer uma relação entre o autor e obra, de tal modo que esta não 

seja redutível a esse ou outro aspecto da vida do autor, mesmo quando o próprio 

autor “metamorfoseia” aspectos de sua vida na obra (p. 23). 
 

 

Em relação à criação no processo da escrita, Freud (1908/1996c) em Escritores criativos e 
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devaneios compara a produção do escritor criativo ao brincar da criança e ao devaneio adulto. 

Assim como a criança brinca, constrói-se e realiza seus desejos a partir de seu mundo fantástico, 

o adulto devaneia e sonha em busca da realização de desejos, e o escritor criativo utiliza suas 

fantasias para escrever e estetizá-las. Há, portanto, um trabalho psíquico presente na escrita 

semelhante ao trabalho onírico e à fantasia. Freud afirma que “as forças motivadoras das fantasias 

são os desejos insatisfeitos, e toda fantasia é a realização de um desejo, uma correção da 

realidade insatisfatória” (p. 137).  

Compreendemos, então, que o poeta coloca a si mesmo na produção de sua escrita. Seus 

conflitos e desejos estão presentes de forma condensada e deslocada, assim como as aspirações 

da criança estão presentes na brincadeira. Nesse processo, de acordo com Freud (1908/1996c), o 

escritor criativo divide “seu Eu por meio da auto-observação em Eus-parciais e, em consequência 

disso, personifica a avalanche de conflitos de sua vida psíquica em muitos heróis” (p. 61).   

 

 

3.1 Catarse, Poiesis e Sublimação  

 

Os textos de Freud (1897, 1906, 1910, 1913, 1914, 1917, 1927, 1930) ligados à arte e à 

literatura, também remontam uma problemática clássica nos estudos de estética e filosofia da 

arte, que consiste na questão dos efeitos das obras de arte, formulada desde os gregos, a partir da 

concepção de catarse. Freud (1906/1996m) faz referência a esse conceito em seu texto 

Personagens psicopáticos no palco, no qual direciona a investigação para os efeitos psicológicos 

que as encenações teatrais provocam.  

Trata-se de ampliar a caracterização do drama (outro nome para tragédia, que Freud usa 

indistintamente no texto) para pensar em algo que se passa na própria vida psíquica do herói. A 

luta do herói, que causa identificação nos espectadores, é resultante de um conflito entre 

diferentes afetos e emoções cujo resultado final não significa o declínio do herói, mas o daqueles 

afetos aos quais se faz necessário renunciar. Criar acerca do humano, suas dores e alegrias, suas 

relações com o tempo, a natureza e os outros, oferece, tanto ao escritor quanto ao leitor-

espectador, uma catarse de suas emoções. Freud (1906/1996m) ressalta que:  

Neste caso, certamente é o desafogar (Austoben) dos próprios afetos que deve, antes 

de tudo, conduzir esse processo e o gozo daí resultante corresponde, por um lado, ao 

alívio por meio de uma abundante purgação, mas por outro, corresponde à excitação 

sexual conjunta, a qual, se deve admitir, lucra como ganho secundário em todo 
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despertar dos afetos e concede ao homem o sentimento tão desejado da mais alta 

tensão de seu estado psíquico. O olhar participativo durante o espetáculo possibilita 

ao adulto o mesmo que a brincadeira possibilita a criança, cuja tocante expectativa 

pode ser igualmente tão satisfatória para o adulto. O espectador se sente....como um 

alguém   que abafou por muito tempo sua ambição, para se colocar como Eu no 

centro da engrenagem do mundo, melhor dizendo, ele precisou desloca-lo, ele quer 

sentir, produzir efeitos, ordenar tudo de acordo com sua vontade, em outras 

palavras, ser herói, e os atores –poetas (Dichter-Schauspieler) lhe possibilitam isso, 

na medida em que permitem  sua identificação com o herói....Sob tais condições, ele 

deve fruir como “grande”, abandonar sem medo moções de reprimidas como a 

necessidade de liberdade religiosa, política, social e respeito sexual e se purgar, por 

todos os lados, nas grandes cenas individuais das vidas representadas (p. 46) 
 

 

Compreendemos como a arte e a literatura criam recursos para que os seres humanos 

possam lidar com as condições impostas pela civilização e com o desamparo insuperável que 

abarca a esfera humana. Discutimos anteriormente como é árdua a tarefa de lidar com o mal-estar 

decorrente do processo civilizatório. Para tal; destacamos aqui a literatura como um dos meios de 

suportar o sofrimento proveniente da vida em sociedade, já que Freud (1930/1996i) nos apontou a 

arte como uma satisfação substitutiva, ou seja, como meio de lidar com o infortúnio causado pela 

constituição da civilização. 

Se a escrita criativa é, portanto, uma forma de descarga pulsional e obtenção de prazer, é 

necessário que compreendamos como se estabelece o processo de criação. Freud (1915/1996l), 

em Os instintos e suas vicissitudes, relaciona os processos criativos ao conceito de sublimação, 

descrito como um dos destinos pulsionais. Tal destino pulsional promove uma espécie de 

apaziguamento do sofrimento psíquico, organizando-o em uma direção construtiva e benéfica. A 

sublimação seria um processo que transforma o mundo interno daquele que escreve em algo 

organizado e prazeroso, e socialmente valorizado.  

O conceito de sublimação sofreu transformações em seu sentido no desenvolver da obra 

de Freud, principalmente se considerarmos suas conclusões sobre a constituição da estrutura 

psíquica no desdobrar da primeira tópica para a segunda tópica. Na primeira, temos a estrutura do 

psiquismo humano constituída pelas instâncias consciente, pré-consciente e inconsciente. 

Compreendia-se, nesse momento, que o conflito se daria entre as pulsões sexuais e de 

autoconservação. Freud compreendia o aparelho psíquico movido pela libido e o princípio que 

determinaria seu circuito era o princípio do prazer-desprazer. Esta organização estrutural, por 

mais que tenha sofrido alterações posteriores, é importante para entendermos o conceito 
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freudiano de sublimação. Nesta primeira tópica, a sublimação é entendida como um desvio da 

meta da pulsão sexual que dirige sua energia para fins de interesse cultural. É esse desvio – a 

sublimação – que seria  a responsável pela criação da cultura, tanto no sentido das artes como no 

sentido do conhecimento. Em Três ensaios sobre a teoria da sexualidade (1901/1996s), Freud 

explica que:  

O esconder progressivo do corpo que acompanha a civilização mantém desperta a 

curiosidade sexual. Esta curiosidade busca completar o objeto sexual, revelando 

suas partes ocultas. Pode, contudo, ser desviado (sublimado) na direção da arte, se 

seu interesse puder ser deslocado dos órgãos genitais para a forma do corpo como 

um todo (p.147). 

 

Em Sobre o narcisismo – uma introdução (1914/1996q), um elemento novo é introduzido 

em relação à sublimação: as instâncias ideais e a identificação. Como já vimos, a identificação 

como elemento fundador do Eu em seu funcionamento de báscula entre libido do Eu e libido do 

objeto, salienta a importância do outro na fundamentação da estrutura do sujeito. Emerge daí 

também a importância da formação do eu-ideal, narcísico, e da organização ideal do Eu, estrutura 

objetal, em relação ao Outro enquanto formativo. Fica clara a relação com a capacidade 

simbólica, nesse momento do pensamento freudiano, para a existência da sublimação como 

destino pulsional. Ou seja, há exigência de uma estruturação psíquica mais complexa, levando em 

consideração tanto a capacidade simbólica quanto a exigência do funcionamento do ideal-do-Eu. 

Na segunda tópica, a estrutura psíquica se complexifica na presença de um Id pulsional 

que se estende para além do recalcado. Em O Ego e o Id (1923/1996g), Freud afirma que a 

identificação, elemento fundante da estruturação psíquica, talvez seja uma forma de sublimação. 

A identificação se constituiria como a única forma possível da libido separar-se do objeto. Em 

relação ao objeto da pulsão, na segunda tópica, a sublimação se diferencia do recalque. E, 

diferentemente do recalque, implica na satisfação da pulsão. O processo de sublimação como 

destino de uma pulsão em seu exercício carrega consigo, necessariamente, dois outros processos 

que lhe são afins: a simbolização e a criação. 

 Segundo Birman (1999), podemos dizer que, na primeira tópica, a sublimação está 

relacionada ao campo da representação, ou seja, se faz pelo desvio de uma representação sexual a 

outra que lhe é equivalente, simbolicamente. Entretanto, seu caráter seria não sexual. Haveria, 

assim, um processo de dessexualização cuja energia é utilizada no sentido da criação cultural. Na 

segunda tópica, entretanto, o campo representacional é substituído pelo campo das intensidades. 
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Com a introdução da pulsão de morte, emerge a hipótese da intensidade pulsional sem 

representação – já que a pulsão de morte é silenciosa, não faz ligação e não há representação. O 

campo representacional postulado na segunda tópica pode ser considerado como estruturante do 

aparelho psíquico, levando à tendência ao equilíbrio, através das representações equacionadoras 

da tensão interna: Eros–Tânatos. O campo das intensidades pode ser considerado como 

desestruturante, pois o aparelho psíquico vê-se destinado ao excesso e às intensidades.  

Pires (2011) em estudo sobre a sublimação e o objeto pulsional, afirma que se a pulsão 

rompe o vínculo com o objeto, no circuito pulsional, impõe-se a necessidade da criação de um 

novo objeto. Impõe-se “a incerteza quanto ao novo objeto, impõe-se a lida com o desamparo 

psíquico, impõe-se a relação direta com o campo das intensidades” (p. 79). Não se trata, então, de 

um novo objeto colhido através do deslocamento pulsional para outra representação, pois este 

deslocamento só denuncia a repetição do mesmo símbolo. Não há mudança de objeto. Trata-se da 

criação de um novo objeto, pois o que há, então, é o vazio representacional, vazio este que tem 

relação com a intensidade pulsional. Vazio e intensidade que promovem a desconstrução do 

sujeito, pela perda das representações anteriores, que lhe asseguravam a permanência do si-

mesmo. O processo de desconstrução tem como efeito o contato com o mais fundo do si-mesmo, 

ponto de exclusão interior, ex-centricidade interna, coincidindo com a vivência do desamparo.No 

entanto, apesar de ser um possível destino pulsional, a sublimação não retira a possibilidade da 

formação de sintomas. Carvalho (2001), em análise acerca dos processos sublimatórios, ressalta 

que existem situações em que o indivíduo criativo, o artista e o escritor, não estão livres de 

desenvolverem sintomas. Pelo contrário, “o profundo sofrimento emocional relacionado à criação 

artística tem sido apontado, muitas vezes, como uma marca na vida de escritores e artistas” (p. 

252). Embora a sublimação surja, num primeiro momento, como uma saída menos sofrida do que 

a repetição desgastante dos sintomas, ela não elimina o cenário de sofrimento que, muitas vezes, 

se encontra na base das motivações das quais resulta a obra de arte.  

Podemos identificar esse aspecto no processo de escrita de Virginia Woolf. Marder (2011) 

nos explica, a partir da leitura de seus diários, que o trabalho de construção de seus personagens e 

de escrita era sua tábua de salvação, ao mesmo tempo em que, quando tinha dúvidas ou 

dificuldades para conceber e escrever, se sentia como que à beira de um “grande lago de 

melancolia, no qual poderia cair de afogar-se a qualquer momento; somente seu trabalho a 

mantinha a salvo”(p. 48).  Em uma passagem de seu diário, Woolf também expõe sua dificuldade 
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em viver e narrar momentos que ela nomeia de “non-being”. Compreendemos que se trata de 

momentos da vida que ela considerava vazios de reflexões e de sensações intensas. Virginia 

demonstra que escreve sobre seus sentimentos mais profundos e íntimos, e que, assim como é 

difícil viver momentos esvaziados de sentido, também é difícil escrever sobre tais momentos:  

Muitas vezes, quando escrevo um dos meus chamados romances, fico perplexa com 

esse problema; isto é, como descrever o que chamo em minha escrita particular – 

“não-ser”. Cada dia inclui muito mais “não-ser” do que “ser”... Uma grande parte de 

cada dia não é vivida conscientemente. Uma pessoa anda, come, vê as coisas, lida 

com o que tem que ser feito; o aspirador de pó quebrado; encomendar o jantar; 

escrever ordens para Mabel; lavar; jantar, encadernar. Quando é um dia ruim, a 

proporção de momentos de “não-ser” é muito maior. Eu tive uma baixa temperatura 

na semana passada; quase o dia inteiro de “não ser”. O romancista de verdade pode 

de alguma forma transmitir os dois tipos de ser. Eu acho que Jane Austen pode… eu 

nunca fui capaz de fazer as duas coisas (1939/1985, p. 70).
3
 

 

Acerca disso, Marder (2011) afirma que a existência comum a desorientava e chocava. 

Embora ela “execute os rituais sociais de praxe, encontre amigos e frequente salões, está sempre 

se virando para a janela, com os olhos fixos em algo além do horizonte visível” (p. 86). Sendo 

assim, Virginia usava seu diário, muitas vezes, com “intenções terapêuticas, não apenas para 

registrar sua depressão, mas também para debelar suas ansiedades e inquietações, ao anotá-las” 

(p.170).  

Podemos nos arriscar a afirmar que assim também acontecia com sua escrita criativa e que 

seus personagens de certa forma contam sobre o ato de criação como forma de arranjo e 

elaboração, mas também como momento de contato com a angústia e o sofrimento. Em seu livro 

Ao farol, Woolf descreve diversas cenas em que a personagem Lily Briscoe – jovem observadora 

que se hospeda na casa de praia da família Ramsay – pinta uma tela. Seu processo de criação da 

pintura é descrito de forma a demonstrar a relação entre o artista e sua criação:  

Depois, sob a cor havia a forma. Podia ver isso de modo tão claro, tão impositivo, 

quando olhava: quando pegava o pincel é que tudo mudava. Era no voo 

momentâneo entre a paisagem e sua tela que os demônios a assaltavam, e muitas 

vezes a levavam a beira das lágrimas, e tornavam a passagem da concepção da obra 

                                                           
3
 Tradução minha de: “Often when I have been writing one of my so-called novels I have been baffled by this same 

problem; this is, how to describe what I call in my private shorthand – “non-being”. Every day includes much more 

non-being than being... A great part of every day is not lived consciously. One walks, eats, sees things, deals with 

what has to be done,; the broken vacuum cleaner; ordering dinner; writing orders to Mabel; washing; cooking dinner, 

bookbinding. When it is a bad day the proportion of non-being is much larger. I had a slight temperature last week; 

almost the whole day was non-being. The real novelist can somehow convey both sorts of being. I think Jane Austen 

can… I have never been able to do both” (1939/1985, p.70).  
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para o trabalho em si tão terrível quanto o era a travessia de um corredor escuro para 

uma criança. Sentia-se assim com frequência – lutando contra esquisitices terríveis 

para manter a coragem e dizer. “Mas isso é o que eu vejo; isso é o que eu vejo”, e 

desse modo conservar no peito algum resto miserável de sua visão, que mil forças 

faziam de tudo para arrancar-lhe. E era nesse momento, também, desse modo frio e 

tempestuoso, que, quando começava a pintar outras coisas se impunham a ela – sua 

própria incapacidade, sua insignificância... (p. 17). 

 

 

O sofrimento psíquico encontra, na criação artística e literária, uma expressão diferente do 

sintoma, naquilo que o caracteriza como uma expressão repetida e não compartilhável. A 

especificidade da sublimação, de acordo com Freud (1917/1996e) em Os caminhos da formação 

do sintoma, teria muito mais a ver com o efeito que resulta na transformação compartilhável das 

forças motivadoras mentais do artista do que com o fato de que, por meio dela, o artista poderia 

se ver livre do sofrimento mental. O caminho da sublimação não faz com que o artista ou o 

escritor esteja protegido dos perigos internos ou externos, mesmo porque é preciso que o artista e 

o escritor mantenham algum grau de contato com a fonte desses perigos para poder criar. Assim, 

muitas vezes o processo de criação se mostra ambivalente e difícil. É possível identificar esse 

aspecto na relação da figura de Lily Brsicoe com a constituição de seu quadro, que é 

constantemente descrita por Virginia de forma contraditória – angustiante e libertadora: 

Por onde começar? essa era a questão; em que ponto deveria dar o primeiro toque? 

Uma linha colocada na tela a expunha a inúmeros riscos e frequentes e irrevogáveis 

decisões. Tudo o que parecia simples na imaginação tornava-se na prática, 

imediatamente complexo; como as ondas que, do alto do penhasco, parecem 

simétricas, mas, para a pessoa que nada entre elas, se mostram divididas por 

abismos íngremes e cristais espumantes. Ainda assim, é preciso correr o risco; dar o 

primeiro toque. Como uma curiosa sensação física, como se fosse encorajada a 

prosseguir e ao mesmo tempo tivesse que se conter, ela deu o primeiro toque, rápido 

e decisivo. O pincel desceu. Chamejou de marrom a tela branca; deixou um traço 

fluído. Fez um segundo traço, depois um terceiro. E assim, entre pausas e 

movimentos rápidos, alcançou um movimento rítmico de dança, como se as pausas 

fossem uma parte do ritmo, e os movimentos outra, e todos estivesse interligados... 

Ali estava ela de novo, pensou, recuando para olhar a tela, excluída de qualquer 

tagarelice, excluída da vida, da comunhão com as pessoas, em presença desta antiga 

e temível inimiga sua- esta outra coisa, esta verdade, esta realidade que de repente 

se apoderava dela, emergia forte atrás das aparências e exigia sua atenção (Woolf, 

2013, p. 103). 

 

Tais aspectos ressaltam os limites da sublimação. Carvalho (2011) afirma que se 

considerarmos esse ponto estaremos mais preparados para abordar um fenômeno intrigante que é 
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a morte trágica daqueles escritores que se suicidaram durante um período de intensa produção 

artística. Na literatura do século XX, por exemplo, o número de autores suicidas é extenso, 

fazendo parte dele Virginia Woolf. Sabemos que seria incorreto articular do mesmo modo o 

suicídio de cada um dos artistas e escritores, pois suas vidas transcorreram em contextos 

históricos, sociais e culturais diferentes, e suas problemáticas pessoais eram distintas. Porém, 

Carvalho (2011) destaca tal fato para pensar nos elementos que circunscrevem os limites da 

sublimação. 

Dessa forma, é importante considerar e destacar o elemento autobiográfico na escrita 

woolfiniana para melhor compreendermos seu processo de escrita e a construção de seus 

personagens. Para tanto, resgatamos aqui algumas questões levantadas por Aristóteles em Poética 

e no livro VI de Ética a Nicômaco, como destacado por Lima (2013) e Lima, Viana e Lima 

(2015). Na análise aristotélica acerca da composição da poesia em sua diferenciação da 

construção histórica, Aristóteles afirma que o poeta imita a vida e imita ações. Ao imitar, o poeta 

recria a realidade e acaba por enunciar verdades universais, contrariamente ao historiador que 

apenas relata o que aconteceu. Lima (2013) destaca que essa poiesis, ou seja, esse ato de criar do 

poeta, indica um a posteriori, aquilo que poderia acontecer, o que é possível, apesar de se basear 

em algo que já aconteceu, ou seja, no passado. A elevação e a filosofia da poesia, destacada por 

Aristóteles, se fazem presentes justamente na capacidade do escritor em transformar o passado e 

o presente em possibilidades de recriação e transformação do futuro, de acordo com análise de 

Lima (2013) e Lima, Lima e Viana (2015).  

Assim como Lima (2013) pontua, poiesis pode ser pensada a partir das suas características 

estéticas e de construção presentes nos textos que tocam questões particulares e universais do ser 

humano. O poeta retira de si mesmo e de sua história os materiais para a construção do seu texto. 

Lima, Viana e Lima (2015) afirmam que “o exercício de rememoração se torna, para o escritor 

criativo, um exercício contemplativo inevitável” (p. 61). A escrita de Virginia Woolf nos ilustra 

claramente esse atributo próprio dos poetas.  

É possível identificar a forma com que Virginia coloca a si e a realidade ao seu redor em 

suas narrativas. Marder (2011) ressalta essa característica autobiográfica das obras de Virginia. 

Ao mencionar a obra Ao farol, Marder aponta como Woolf “reconstruiu o mundo de sua infância 

e traçou vívidos retratos de seus pais, a fim de reduzir o poder que eles ainda tinham sobre ela” 

(p. 38). Outra obra, “As ondas”, é nomeada por Marder de “autobiografia fictícia” de Virginia. 
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Nesse romance, temos a presença de seis amigos a “sintetizar suas vidas numa série de 

solilóquios impessoais” (p. 41). A partir da análise dos diários e cartas pessoais de Virginia, o 

biógrafo afirma que essa obra “foi uma tentativa de encontrar uma razão em face da morte 

prematura do irmão” (p.115). Virginia expressa seus próprios sentimentos em relação a 

acontecimentos de sua vida em sua escrita, pois “por trás do romance jazia sua raiva muda de que 

seu irmão Thobby não estivesse sempre com eles” (p. 115). 

Outro destaque é o livro Orlando, publicado em 1928 e descrito por Marder (2011) como 

uma “biografia fantástica de sua amiga Vita Sackville-West” (p. 23), no qual Woolf representa 

seu próprio sentimento de agradar o pai e seu amor e desejo por Vita. Para descrever o caráter 

autobiográfico da obra Orlando, Marder ressalta que, no interior da narrativa, o pai de Virginia 

(representado pelos clássicos ingleses presentes na biblioteca paterna) e sua amante Vita 

(representada pela escritora aristocrática, descendentes de nobres elisabetanos) habitam um corpo 

único, integrando-se harmoniosamente na figura andrógina de Orlando.  

Fusini (2011), na sua biografia de Virginia, afirma que só poderia recorrer às próprias 

obras de Virginia para elaborar sua biografia, “pois é nelas que ela fala de si mesma, não é 

possível conhecê-la em outro lugar” (p. 11). A biógrafa afirma que “ela [Virginia] é uma 

escritora, e graças à terceira pessoa fala de si” (p. 15), e destaca que, pelo tipo particular de 

escritora que Virginia é “o estilo, o ritmo e a repetição de certos temas dão unidade à 

experiência” (p. 15). 

Os diários e cartas analisados por Marder (2011) e Fusini (2011) evidenciam que Woolf 

era fortemente sensível ao mundo à sua volta e isso se refletia em sua escrita. Marder (2011) 

afirma que a escritora era “distante observadora, mas também perversamente envolvida, ela viu a 

agressão fortuita, o acidente, os velhos na pobreza, como se tais cenas revelassem algo que ela 

própria queria, uma verdade, uma confirmação de uma realidade que sentia dentro de si” (p. 37). 

A escrita de si, enquanto poiesis (construção) do eu, nas narrativas autobiográficas, não apenas 

reconta trajetórias, mas reconstrói o si mesmo. Lima (2013) destaca, também, a poiesis a partir de 

sua segunda característica – a criação. O ato de escrever (re)cria novas realidades e aperfeiçoar 

velhas realidades. Quando “a história narrada é a própria história, aspectos do eu são 

transformados em palavras e podem ser remontados de diversas formas” (p. 75). A poiesis 

aponta, portanto, para a (re)construção do próprio eu do poeta. “É a partir da palavra e pela 

palavra que o eu se constrói” (p. 75).  
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3.2 A escrita de Virginia Woolf 

Fica evidente que a escrita na vida de Woolf servia a esse aspecto de reconstrução e 

elaboração, tanto na construção de seus personagens, quanto na escrita de seu diário. Enquanto 

Virginia narrava os eventos de seu dia a dia, também refletia acerca da função da escrita em sua 

organização psíquica. Em seu diário, ela relata: 

Estes são três exemplos de momentos excepcionais. Costumo conta-los 

frequentemente, ou melhor, eles vêm à superfície de forma inesperada. Mas agora 

que pela primeira vez eu os escrevi, percebo algo que nunca havia percebido antes... 

Me dou conta disso colocando em palavras. É somente colocando em palavras que 

eu faço isso um todo, essa totalidade significa que eles perderam seus poderes de me 

ferir; isso me dá, talvez porque ao fazê-lo eu tire a dor, um grande prazer de juntar 

as partes cortadas. Talvez este seja o maior prazer conhecido por mim. É o 

arrebatamento que recebo quando, por escrito, pareço descobrir o que pertence a 

quê; fazendo uma cena dar certo, fazendo um personagem se unir (Woolf, 

1939/1985, p. 72)
4
 

 

Da mesma forma, diante de um conflito eminente, a escrita tornou-se um exercício 

poético inevitável para a escritora. Tanto que, em 1932, quando se deparou com uma Europa 

dominada por movimentos de ressurgência nacional e a ascensão do Hitlerismo, Virginia escreve 

sobre a dificuldade em conciliar poesia e política. Porém, ao mesmo tempo em que aconselhava o 

amigo Stephen Spander – que acabara de escrever sobre o massacre de trabalhadores austríacos 

por tropas direitistas – a não misturar poesia com ação política, deseja ela mesma escrever um 

texto polêmico. Ela dissera a uma editora argentina que pretendia publicar uma sequência de Um 

teto todo seu denunciando o fascismo: 

Ela sentia grande necessidade de publicar seu manifesto político e, quanto mais 

cuidado tinha para evitar o tom polêmico.... mais aqueles argumentos a obcecavam. 

De vez em quando, à medida que acompanhava os acontecimentos durante o verão e 

o outono de 1935, a vontade de escrever seu livro antifascista ao qual se referia 

agora como The next war, tornava-se predominante...Planejar o texto polêmico era 

uma libertação, um escape, a investida por um terreno desconhecido onde seus 

sentimentos, como disse Virgínia, corriam “absolutamente desenfreados, como se 

                                                           
4
 Tradução minha de: “These are three instances of exceptional moments. I often tell them over, or rather they come 

to the surface unexpectedly. But now that for the first time I have written them down, I realise something that I have 

never realised before …I make it real by putting it into words. It is only by putting into words that I make it whole, 

this wholeness means that it has lost its powers to hurt me; it gives me, perhaps because  by doing so I take away the 

pain, a great delight to put the severed parts together. Perhaps this is the strongest pleasure known to me. It is the 

rapture I get when in writing I seem to be discovering what belongs to what; making a scene come right, making a 

character come together”.   
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um tubarão os puxasse” (Marder, 2011, p. 286).  

 

Aliada a essa ideia de reconstrução e de sublimação, Carvalho (2011) afirma que “será 

sempre de uma determinada posição subjetiva que o escritor vem falar, e é esse aspecto que 

constituirá seu estilo” (p. 256). Como Woolf, em Ao farol (1927/2013) descreve certa cena de 

Lily Briscoe diante de quadro: “E enquanto ela mergulhava na tinta azul, mergulhava também no 

passado que estava ali” (p. 111). Assim, o processo de escrita implicaria também em um 

momento no qual o escritor tenta lidar com suas questões mais íntimas: 

Memória e esquecimento, construção e ficção, invenção e apagamento: agindo não como 

polaridades, mas como um verdadeiro entrelaçamento, essas formações constitutivas da 

poética autobiográfica reproduzem, enfim, um dinamismo do qual só se pode falar, por 

aproximação, como um jogo de espelhos...Toda auto-representação será, portanto, precária 

e provisória, mas, ao mesmo tempo marcada pela singularidade de uma subjetividade que 

não cessa de inscrever-se e de inventar-se  em cada uma de suas formas de expressão e 

construção (p. 257). 

 

Se o enunciado é o lugar das paródias, pastiche e dos jogos de linguagem, a enunciação 

vem da memória e do esquecimento do autor (Brandão, 1996). Carvalho (2011) afirma que a 

multiplicidade presente no texto literário ilustra bem o drama teorizado por Freud acerca das 

tentativas que fazemos para nos representar na linguagem. Para Freud, o discurso é sempre 

parcial, devido à divisão entre consciente e inconsciente e pela interferência mútua entre aquilo 

que dizemos e aquilo que é excluído do nosso discurso. Toda auto-representação será, portanto, 

precária e provisória, mas ao mesmo tempo marcada pela singularidade de uma subjetividade que 

não cessa de inscrever-se e de inventar-se em cada uma de suas formas de expressão e 

construção. Levadas para o domínio da poética autobiográfica, as identidades textuais constituem 

modos diferentes de reinscrição e invenção de Eus dificilmente redutíveis em sua totalidade à 

pessoa real do escritor, mas ao mesmo tempo, indissociáveis de sua posição subjetiva.  

Sibilia (2016), em análise acerca das narrativas modernas e contemporâneas, ressalta 

como as palavras e as imagens podem constituir uma forma de agir, de criar universos e construir 

subjetividades. A linguagem não só dá sentido à vida, “mas também estabiliza o espaço e ordena 

o tempo, em diálogo constante com a multidão de outras vozes que nos modelam, coloreiam e 

recheiam” (p. 58). Desta forma, Sibilia (2016) afirma que “talvez seja Virginia Woolf quem 

expressou essa dinâmica da melhor maneira, enquanto vertia seu próprio néctar nas páginas de 

seu diário íntimo” (p. 59).  

De acordo com Auerbach (2013), os meios empregados para reproduzir o conteúdo da 
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consciência dos personagens woolfinianos, ou seja, o monólogo interior ou fluxo de consciência, 

já haviam sido empregados antes na literatura. Porém, tais meios não foram utilizados antes com 

a mesma intenção artística de Virginia Woolf, que consistia em “fazer com que se confunda ou 

até que desapareça totalmente, a impressão de uma realidade objetiva” (p. 482). Este modo 

estilístico de escrita apresenta possibilidades que “não residem no campo do formal, mas na 

tonalidade e no contexto do conteudístico” (p. 482). No monólogo interior, o escritor “atinge a 

impressão mencionada colocando-se a si próprio, por vezes, como quem duvida, interroga e 

procura, como se a verdade acerca de sua personagem não lhe fosse mais bem conhecida do que 

às próprias personagens ou ao leitor” (p. 482). 

Em seus textos narrativos, Woolf descrevia os acontecimentos interiores de seus 

personagens de forma não cronológica, de forma que “os acontecimentos exteriores perderam por 

completo o seu domínio; [e] servem para deslanchar e interpretar os interiores” (Auerbach, 2013, 

p. 485). Outra tendência pontuada por Auerbach, especialmente evidente nos textos de Woolf, é o 

fato de que ela “se atém a acontecimentos pequenos, insignificantes, escolhidos ao acaso” (p. 

485) que ganham em significação para a construção de seus textos. Como já mencionamos, 

Virginia precisava encontrar sensações profundas e intensas em cada situação para sentir que 

estava vivendo, caso contrário, denominava os momentos de “non-being”, ou seja, sem 

existência, sem vida. Nesse sentido, Marder (2011) afirma que a escritora chegou à conclusão de 

que “a maioria dos fatos corriqueiros costuma levar-nos ao encontro de questões essenciais” (p. 

15). Isso pode ser observado, por exemplo, em seu diário, quando descreve três acontecimentos 

que lhe causam horror ou a fazem refletir sobre questões fundamentais, tais como a vida e a 

morte:  

Quando criança, meus dias, assim como o dia de hoje, continha uma grande 

proporção de esponja, esse não-ser. Semana após semana passava em St. Ives e nada 

me causava alvoroço. Então, sem nenhuma razão que eu saiba, houve um súbito 

choque violento; Algo aconteceu tão violentamente que me lembro disso por toda a 

minha vida. Vou dar alguns exemplos. O primeiro: eu estava lutando com Thoby no 

gramado. Nós estávamos batendo um no outro com nossos punhos. Assim que 

levantei meu punho para acertá-lo, senti: por que machucar outra pessoa? Eu soltei 

minha mão instantaneamente, e fiquei lá, e deixei ele me bater. Eu me lembro do 

sentimento. Foi um sentimento de tristeza sem esperança. Era como se eu me desse 

conta de algo terrível; e da minha própria impotência. Eu me afastei sozinha, me 

sentindo terrivelmente deprimida. Na segunda situação eu também estava no jardim 

de St. Ives. Eu estava olhando para o canteiro de flores ao lado da porta da frente; 

“Isso é o todo”, eu disse. Eu estava olhando para uma planta com folhas espalhadas; 

e pareceu claro e de repente que a própria flor era uma parte da terra; que um anel 
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incluía o que era a flor; e essa era a verdadeira flor; pat terra; parte flor. Foi um 

pensamento que descartei como sendo muito útil para mim mais tarde. O terceiro 

caso também foi em St. Ives. Algumas pessoas chamadas Valpy estavam em St. 

Ives e tinham ido embora. Estávamos esperando no jantar uma noite, quando de 

alguma forma ouvi meu pai ou minha mãe dizer que o Sr. Valpy havia se matado. A 

próxima coisa que me lembro é estar no jardim à noite andando no caminho da 

macieira. Pareceu-me que a macieira estava ligada ao horror do suicídio do Sr. 

Valpy. Eu não pude passar por isso. Fiquei ali olhando para as rugas cinza-

esverdeadas do latido – era uma noite de luar – em transe de horror. Parecia ser 

arrastado para baixo, desesperadamente, para um abismo de desespero absoluto do 

qual não conseguia escapar. Meu corpo parecia paralisado (Woolf, 1985, p. 71).
5
 

 

 

A obra de Virginia Woolf também chama a atenção de Anspach (2005) para a 

característica impressionista da sua narrativa. Virginia “pinta seu texto com as cores das telas de 

Monet e, como ele, ora apreendendo, por exemplo, uma cena no inverno, ora no verão, ora em 

cores diurnas, ora noturnas; ora quentes e alegre” (p. 16). Como Monet, a autora parece buscar a 

instantaneidade e assim capturar o momento, mas sem delimitar em excesso seus personagens. 

Não por acaso, o final da obra Ao farol desemboca na pintura acabada do quadro da personagem 

Lily Briscoe como uma grande metáfora da vida e das histórias dos personagens. E porque não da 

própria Virginia em seu processo de elaboração da morte da mãe e do pai.  

Anspach (2005) compara a narração woolfiniana ao movimento da “psique-rítmica” (p. 

17). Woolf instala uma narrativa anti-sequencial, no qual, o tempo se faz repetição, pulso e ritmo. 

Por isso, seus textos são povoados de repetições que correspondem ao tempo da recorrência, ao 

ritmo em que se dá a busca ao centro e a imagem. Tal processo é o resultado “do fluxo de 

                                                           
5
 Tradução minha de: “As a child then, my days, just as day do now, contained a large proportion of this cotton wool, 

this non-being. Week after week passed at St Ives and nothing made any dint upon me, Then, for no reason that I 

know about, there was a sudden violent shock; something happened  so violently that I  have remembered it all my 

life. I will give a few instances. The first: I was fighting with Thoby on the lawn. We were pummelling each other 

with our fists. Just as I raised my fist to hit him, I felt: why hurt another person? I dropped my hand instantly, and 

stood there, and let him beat me. I remember the feeling. It was a feeling of hopeless sadness. It was as if I became 

aware of something terrible; and of my own powerlessness. I slunk off alone, feeling horribly depressed. The second 

instance was also in the garden at St. Ives. I was looking at the flower bed by the front door; “That is the whole”, I 

said. I was looking at a plant with a spread leaves; and it seemed suddenly plain that the flower itself was a part of 

the earth; that a ring enclosed what was the flower; and that was the real flower; pat earth; part flower. It was a 

thought I put away as being likely to be very useful to me later. The third case was also at St. Ives. Some people 

called Valpy had been staying at St. Ives, and had left. We were waiting at dinner one night, when somehow I 

overheard my father or my mother say that Mr. Valpy had killed himself. The next thing I remember is being in the 

garden at night walking on the path by the apple tree. It seemed to me that the apple tree was connected with the 

horror of Mr. Valpy´s suicide. I could not passed it. I stood there looking at the gray-green creases of the bark- it was 

a moonlit night-in trance of horror. I seemed to be dragged down, hopelessly, into some pit of absolute despair from 

which I could not scape. My body seemed paralysed”.   
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consciência e dos constantes diálogos interiores que fazem da narrativa um conjunto de ondas 

entrecruzadas que vão e vêm, trazendo o movimento da psique-rítmica, repetitivo, simultâneo e 

não linear” (Asnapch, 2005, p. 17). Em um de seus mais famosos romances, Mrs. Dalloway, o 

relógio londrino Big Ben tem quase o status de personagem. Suas badaladas e musicalidades 

demarcam a passagem do tempo e o ritmo da narrativa, ora indicando precisão e objetividade, ora 

indicando o tempo que se esvai e os personagens perdidos de si mesmos. 

Ao analisar cenas da obra Ao farol, Anspach (2005) destaca o momento em que a figura 

da personagem Lily Briscoe pinta a tela na tentativa desesperada de rapidamente flagrar, de modo 

impressionista, o momento. Em seu gesto, “criador e criatura, narrador e narrado, consciência e 

conscientizado, cognoscente e conhecido, Virginia Woolf e sua obra se fundem num só ponto 

nodal em que se interpenetram forças tensionais” (p. 18). Neste contexto, na estética de Woolf, a 

realidade interior e a externa se mesclam e se entrelaçam num todo fusional.  

Levadas para o domínio da poética autobiográfica, essas noções acentuam o fato de que as 

identidades textuais constituem modos diferentes de reinscrição da pessoa real do artista. Dessa 

forma, retomamos a ideia do limite no campo da sublimação especificamente na poética 

autobiográfica. Tal especificidade na escrita é definida aqui, de acordo com Carvalho (2011), 

como um trabalho de fertilização cruzada, não só entre a vida e escrita, mas também entre textos 

que são escritos e reescritos, em que a vida é rememorada, desmembrada e ficcionalizada: 

“trabalho de reconstrução e desconstrução, no qual se vislumbra uma destrutividade potencial” 

(p. 260). Nesse caso, Carvalho (2011) aponta para um limite representacional da escrita, aquilo 

que acena para o que não é possível ser dito:  

Se existe algo no interior da escrita literária que, alcançando tal ponto, parece 

apontar para o que denomino uma “poética do suicídio”, provavelmente relaciona-se 

a duas movimentações bastante distintas que podem estar relacionadas, cada uma a 

seu modo, ao autoextermínio do escritor: uma delas distingue-se por um esforço de 

metaforização e a outra, metonímica por excelência, caminha para uma 

desmetaforização da linguagem e parece indicar o limite do dizível... Nesse 

empreendimento, a palavra não é buscada para curar. Colocada à altura, ou melhor, 

nas profundezas da dor, a palavra só pode reativar a ferida (p. 261).     

 

 

Isso aponta para o transbordamento dos elementos destrutivos que agem em silêncio, no 

sentido do desligamento e da não representação – o que seria a pulsão de morte. O reino dessa 

escrita não é o do narcisismo de vida que “adorna a existência com ilusões fugazes, ainda que 

necessárias”, afirma Carvalho (2011, p. 261). Nessa análise de Carvalho (2011) acerca da 



65 
 

melancolia e suicídio de alguns escritores, o projeto literário – de expressão da angústia e 

desamparo – não poderia existir se não estivesse primeiramente sustentado por uma economia 

psíquica cuja função mais importante fosse tecer uma rede de significações sobre o vazio da 

experiência subjetiva sobre a qual se escrevia. 

É evidente que a obra de cunho autobiográfico muitas vezes transforma a situação pessoal 

do autor em uma dimensão universal, na qual o leitor pode se identificar. A importância da 

escrita está justamente nessa alteração que se faz da experiência autobiográfica. Como todo o 

processo criativo, a eficiência dessa transformação de algo vivido individualmente em uma 

experiência compartilhável e que gera identificação relaciona-se ao fato de que, durante algum 

tempo, é sustentada pelo desejo de estabelecer uma restauração, desejo que se opõe à inércia e à 

morte. Até esse ponto, é possível identificar que, através da escrita literária, Virginia Woolf 

conseguiu obter alguma contenção em seus impulsos autodestrutivos. De certa forma, seus 

impulsos autodestrutivos encontraram formas de simbolização e descarga. Esse processo que se 

mostra difícil, pois se constitui de certo contato com o íntimo do escritor e de um desvelamento 

de si, é narrado por Virginia através o processo criativo da personagem Lily Biscoe:  

Antes de trocar a fluidez da vida pela concentração da pintura, tinha alguns 

momentos de nudez, quando parecia uma alma por nascer, uma alma privada do 

corpo, hesitando no alto de algum pináculo ventoso, e exposta sem proteção a todas 

as rajadas da duvida. Por que fazia aquilo, então? Olhou para a tela, levemente 

riscada por linhas fluidas... Então, como se algum fluído necessário para a 

lubrificação de suas faculdades jorrasse de maneira espontânea, começou a 

mergulhar o pincel indecisamente entre os azuis e os castanhos, movendo-o de lá 

pra cá, mas ele agora estava mais pesado e mais pesado e mais lento, como se 

tivesse se enquadrado em algum ritmo que lhe era ditado (continuou olhando para a 

cerca viva e a tela) por aquilo que ela via; e assim, enquanto, sua mão tremia com a 

vida, esse ritmo era forte o bastante para arrastá-la junto em sua correnteza. Não 

havia dúvida de que estava perdendo a consciência das coisas exteriores. E, quando 

perdia a consciência das coisas exteriores, e de seu nome, e de sua personalidade, e 

de sua aparência, e de se Mr. Carmichael estava ali ou não, sua mente continuou 

lançando, de suas profundezas, cenas, nomes, declarações, memórias e ideias, como 

uma fonte jorrando sobre esse espaço branco, brilhante e terrivelmente difícil, 

enquanto ela o moldava com verdes e azuis (2013, p. 103). 

  

 Consideramos o caráter autobiográfico da escrita de Virginia para destacar seu próprio 

processo de criação. Assim como sua personagem, Woolf recorria às profundezas de suas 

memórias e dores para criar e nem sempre esse caminho era fácil. Virginia sofria com as 

oscilações que o processo de escrita lhe causava. Como, por exemplo, a obra As ondas, que 
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Marder (2011) classifica como o romance mais denso, mais intricadamente tecido de Virginia:  

O poder da obra se refletiu na duração e gravidade da depressão que a atingiu 

poucos dias depois de concluída sua segunda versão. O ato de criação 

acompanhava-se de excitação febril, e a publicação, com seus encargos mais 

mundanos, para ela era uma forma de tortura. Fazendo eco às próprias imagens de 

Virginia, a seu hábito de identificar o ato criador com as forças naturais, Leonard 

disse que o sentimento e a imaginação, nessas ocasiões, tomavam-na sob completo 

controle, produzindo uma “erupção vulcânica” que desacelerava a mente consciente, 

para deixa-la seguir um passo atrás. O ato criador constituía uma categoria 

privilegiada, diferente das atividades normais – passível de distinguir-se da loucura, 

mas perto dela (p. 91). 

 

 

Sabemos que é antigo o reconhecimento desse caráter duplo do escrever. Derrida (1991) 

apresenta sua leitura das noções de Platão em que examinou essa questão em Fedro. Nessa 

análise, o ato de escrever aparece como pharmacon, cujo significado remete a remédio e ao 

mesmo tempo a veneno. Derrida destaca como a visão platônica, a doença natural é comparada a 

um organismo vivo que é preciso deixar desenvolver-se segundo suas normas e formas próprias, 

seus ritmos e articulações específicas. De acordo com essa visão, dentre os movimentos do corpo, 

o melhor movimento seria o natural, aquele que, espontaneamente, nasce de dentro. O caráter 

nocivo do pharmacon, provém, portanto, do fato de que, vindo de fora e contrariando a vida 

natural, ele é elemento estranho que desvia o curso normal da vida. Segundo esse raciocínio, o 

escrever, sendo contrário à vida natural, apenas desloca e até mesmo irrita o mal: sendo exterior à 

memória (que é interior), ele a afeta, a hipnotiza.  

Portanto, o escrever como pharmacon, é “esse suplemento perigoso que entra por 

arrombamento exatamente naquilo que gostaria de não precisar dele e que, ao mesmo tempo, se 

deixa romper, violentar, preencher” (Derrida, 1991, p. 57). Nessa perspectiva, o escrever, ora 

sendo remédio, ora sendo veneno, pode servir tanto à vida, quanto à morte. Haverá sempre algo 

que não pode ser completamente apreendido pela linguagem. Há sempre algo que escapa à 

descarga e à sublimação.  

Carvalho (2011) argumenta que a escrita literária parece nutrir-se dos aspectos 

restauradores e destrutivos da linguagem. O primeiro desses aspectos coloca um distanciamento 

entre o escritor e a experiência sobre a qual escreve, e faz com que o ato de escrever cumpra o 

seu papel representacional, ficcional e mesmo restaurador, para não dizer defensivo:  

O outro aspecto é aquele que promove a imediaticidade na experiência literária, 

fazendo com que o texto deixe de ser meramente mimético e que o escrever 
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represente o real, mais do que o represente, pois existe algo nesse real que não pode 

nunca ser inteiramente recoberto. Assim, se a escrita literária resulta da exigência de 

um trabalho efetuado num momento em que as experiências são recriadas e 

necessariamente re-significadas, é nesse ponto posterior que tais vivências deixam 

de ser o que eram para se transformar em texto, este sempre inaugural, sempre 

originário de uma subjetividade que se espelha e se modifica sempre que 

escrevemos. Nesse sentido, podemos pensar que as palavras ensinam ao escritor o 

si-próprio (p. 269). 

 

    

Nesse processo, contudo, os elementos são imprevistos, não preexistentes e claramente o 

escritor se depara com a tensão dos limites da representação. As marcas dessa tensão estarão 

presentes no texto, embora não se possa dizer que a escrita liquidará o conflito afetivo que 

produziu. Kristeva (1989), em estudo/análise acerca da depressão e melancolia, mostra-nos que a 

simples verbalização dos afetos não os torna conscientes, mas faz com que eles operem 

duplamente. Por um lado, os afetos redistribuem a ordem da linguagem e dão origem a um estilo. 

Por outro, mostram o inconsciente em personagens e atos que representam as moções pulsionais 

proibidas e transgressivas. Kristeva destaca que, para Freud, a escrita literária é, assim como a 

histeria, uma “obra de arte deformada” (p. 164). Ao veicular o afeto, sem, no entanto, recalcá-lo, 

a escrita permite que uma presença se inscreva, muito além do nível mimético, nas marcas 

semióticas que bordejam a pulsão. Cada texto testemunhando a constância de um afeto que 

sustenta um estilo – embora estejamos longe de atribuir essa constância a um traço da 

personalidade do autor.  

Assim, Carvalho (2011) destaca que quando estudamos as interações entre as posições de 

um escritor (a) como autor (a), texto e eu representado, conseguimos presenciar a busca para 

alcançar satisfação e autoridade, na ordem simbólica através da linguagem. Porém, tal fato não 

impede que um impasse se delineie, pois, se de um lado, as palavras são uma forma de realização, 

de outro, a escrita aponta para um drama afetivo de uma experiência subjetiva que, propiciada 

pelo próprio texto, não pode ser abarcada completamente. É nesse impasse, lugar-limite às 

margens do simbólico, que a escrita literária nasce, realiza-se e silencia  

Para compreendermos esse imobilismo mencionado por Carvalho, retomamos a noção de 

pulsão de morte já trabalhada. Essa pulsão que cuja finalidade é o cancelamento do estado de 

tensão e o retorno ao estado não organizado, opera fundamentalmente em silêncio. Para Freud 

(1923/1996g), a pulsão de morte é o que não quer ser escrito ou falado, sendo, portanto, 

obstáculo à emergência da palavra. Além disso, é possível pensar também que a “efetividade” de 
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algo tornado visível pela criação do texto refere-se à certa afetividade que, se, num momento, 

buscava no texto um distanciamento, uma objetivação, em outro, acaba por aparecer espelhada na 

superfície do texto. Carvalho (2001) explica que haveria algo ameaçador nessa visibilidade do 

afeto que o texto, ao tentar ocultar, deixa transparecer. Eis aí uma possibilidade de risco na 

criação literária, pois se ela resulta em uma transformação da experiência subjetiva, é também 

uma espécie de encenação, cuja concretude é o texto. O próprio ato de escrever objetiva o seu 

conteúdo. O que o escritor viveu dentro de si, exteriorizou e formalizou na escrita torna-se uma 

coisa diferente de si mesmo: o texto é forma, mas não é carne, é saída mas não é abrigo 

Reconhecemos aqui, que a escrita, portanto, circunda algo que demanda ser representado e 

elaborado, mas que não sossega facilmente.   

Como já mencionado, podemos identificar no processo de criação de Virginia Woolf 

aspectos de elaboração e simbolização, mas também o padecimento que acompanhava o 

encadeamento de sua escrita. Em seu diário e cartas, Virginia vincula suas crises nervosas às suas 

visões criadoras, aplicando aos dois estados, de euforia e profunda depressão, a mesma matéria e 

substância. Se ela retratou com frequência uma descida a profundidades aquáticas, processo de 

afundar ou mergulhar no abismo oceânico, outras vezes invocou o fogo vulcânico. As forças de 

criação e destruição se interpenetravam, e seus padecimentos físicos lhe inspiravam 

frequentemente uma sensação de vida (re)começando. Enquanto a escrita, por muitas vezes, 

mantinha Virginia viva e a pulsão de vida buscando e fazendo novas ligações, também a fazia 

entrar em contato com o sofrimento que havia em seu mundo emocional. 

Além de mantê-la viva, a eficiência literária da escrita de Virginia mostra como o horror 

inominável ligado a uma catástrofe que ameaçava o mundo de então – como as grandes guerras – 

repete a experiência de desamparo com a qual todo ser humano se defronta. Esse desamparo está 

fadado a renovar-se constantemente através das perdas sucessivas e inevitáveis na história de 

cada um. Em suas cartas e diários, Virginia narrava como vivia à beira de perder-se de si mesma, 

defronte com o suicídio, tanto de amigos íntimos como quanto dela mesma e de Leonard. Em sua 

escrita, estão impressas as marcas da melancolia ligada à experiência fundamental da constante 

ameaça da própria aniquilação.  

Portanto, a literatura de Virginia destaca a expressão do interior do sujeito, claramente de 

caráter autobiográfico, o estilo da escritora marca a representação de seu sofrimento psíquico em 

sua escrita. Porém, alguns trechos de seus diários parecem evidenciar que era sua escrita o que a 
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mantinha conectada à realidade. Marder (2011) afirma que somente seu trabalho a mantinha a 

salvo, pois “a escrita era sua tábua de salvação” (p. 48). Em suas obras, Virginia queria “retratar 

algo mais profundo, o ter entrado num mundo todo dela ao escrever seus romances, era a única 

coisa que dava sentido à sua vida” (p. 63).As oscilações se evidenciam cada vez mais. Acerca do 

casamento de Virginia com Leonard, Marder (2011) evidencia que Leonard:  

 

Teve que cuidar de uma mulher desesperada, ora em um estado catatônico, ora tão 

agitada que se tornava violenta e tinha de ser fisicamente contida. Quando ela se 

negava a comer, à risca de pôr-se à mingua, ele levava uma hora ou duas para dar-

lhe uma refeição na boca. Após sua tentativa de suicídio, mudou-se com ela para 

uma casa de campo e contratou enfermeiras particulares que se revezavam em 

turnos, para que os médicos não a internassem (p.104). 

 

Sendo assim, não apenas uma escritora que se projetava constantemente em seu texto, Woolf 

também descreveu estados emocionais de personagens inseridos em uma sociedade moderna. 

Dessa forma, os textos de Virginia, além de retratarem seu mundo interno, também ressaltam e 

evidenciam as subjetividades em transformação em um mundo envolto em radicais mudanças 

sociais, políticas e econômicas. 
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Capítulo 4 

A arte como a vida: análise de Ao farol 

“...a vida, por ser feita de pequenos incidentes separados que se vivem um a um, tornava-

se inteira e contínua, como uma onda que nos sustenta e nos derruba junto com ela ali, quando 

quebra na praia” (Ao farol,1927, p. 34) 

 

Compreendemos que a escrita do Eu se manifesta não apenas em narrativas claramente 

autobiográficas, mas também nas várias formas de produções culturais. Souza (2006) destaca que 

as histórias de vida, sejam elas em formas de autobiografias, diários, cartas, fotografias e objetos 

pessoas, adotam e comportam uma variedade de fontes e procedimentos de recolha para uma 

pesquisa. O autor ainda defende a relevância das narrativas de si em uma pesquisa:  

A arte de evocar e de lembrar remete o sujeito a eleger e avaliar a importância das 

representações sobre sua identidade, sobra as práticas formativas que viveu, de 

domínios exercidos por outros sobre si, de situações fortes que marcaram escolhas e 

questionamentos sobre suas aprendizagens, da função do outro e do contexto sobre 

suas escolhas, dos padrões construídos em sua história e de barreiras que precisam 

ser superadas para viver de forma mais intensa e comprometida consigo próprio (p. 

143). 
 

Sendo assim, pretendemos buscar dados para um processo interpretativo de aspectos da 

obra de Virginia que nos auxilie a melhor compreender o processo sublimatório diante de 

processos melancólicos. Segundo Bertaux (2010), esse tipo trabalho exige um esforço amplo de 

seleção e interpretação, pois neste tipo de pesquisa faz-se necessário dar ênfase aos contextos 

sociais e psíquicos pesquisados. Bertaux (2010) afirma que a pesquisa ligada à “psicologia e à 

psicanálise, procura reconstruir a formação do psiquismo do seu personagem, seu caráter, seus 

esquemas de conduta recorrentes” (p. 94). 

Ao analisarmos escritos que constituem uma história de vida, nos colocamos dentro da 

temporalidade da escritora. Ao observarmos como o indivíduo constrói sua própria história de 

vida, especialmente quando verificamos as imagens e metáforas utilizadas para desenhar o relato 

biográfico, nos colocamos aos poucos dentro do contexto do escritor-narrador. Desta forma, a 

narrativa nos proporciona algum grau de empatia com o personagem que diante de nós se 
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descortina  

Ao observar a importância que a escrita teve na vida psíquica de Virginia, Fusini (2011) 

ressalta que “enquanto escreve seus personagens a preenchem, fazem-lhe companhia; ela fala 

com eles na banheira; enquanto caminha; experimenta em voz alta suas frases, mastiga na própria 

boca as palavras que os faz dizer” (p. 104). Virginia mesmo diz da importância da obra Ao farol 

(1927/2013) em sua vida em um trecho de seu diário, datado em 1939. Ela afirma como esse 

processo de escrita teve função terapêutica, principalmente acerca de sua relação com sua mãe:  

 É perfeitamente verdade que ela me obcecou, apesar de ter morrido quando eu 

tinha treze anos, até os quarenta e quatro anos. Então, um dia, andando pela 

Tavistock Square, fantasiei, como às vezes faço para criar os meus livros,Ao farol; 

em uma corrida grande, aparentemente involuntária. Uma coisa explodiu em outra. 

Soprando bolhas de um cachimbo dá a sensação de multidão rápida, de ideias e 

cenas que surgiam da minha mente, de modo que meus lábios pareciam soltar as 

sílabas por conta própria enquanto eu caminhava. O que explodiu as bolhas? Por 

quê então? Eu não tenho noção. Mas eu escrevi o livro muito rapidamente; e quando 

foi escrito, deixei de ser obcecado por minha mãe. Não ouço mais a voz dela; Eu 

não a vejo mais. Suponho que fiz por mim mesmo o que um psicanalista faz pelos 

pacientes. Eu expressei uma emoção intensa que fora sentida profundamente. E, ao 

expressá-la, expliquei e depois o coloquei em repouso. Mas qual é o significado de 

"explicado" ? Por que, porque eu a descrevi? E meu sentimento por ela se tornou 

muito mais e mais fraco? Talvez um dia desses eu chegue a razão; e se assim for, 

darei as respostas, mas no momento continuarei descrevendo o que posso lembrar, 

pois pode ser verdade que o que eu me lembro agora enfraquecerá ainda mais (p. 

81)
6
. 

 

 

Assim, selecionamos para a análise, dentre os escritos de Virginia, o livro Ao farol 

(1927/2013), devido ao seu caráter autobiográfico e como vimos, a sua importância na vida da 

escritora. Também foram selecionados: o diário de Virginia, que constitui uma coleção de 

escritos autobiográficos, intitulado Moments of being , publicado em 1985, onde a escritora narra 

sua vida e suas reflexões, e as biografias escritas por Marder (2011) e Fusini (2011). Como 

                                                           
6
 Tradução minha de: “It is perfectly true that she obsessed me, in spite of the fact that she died when I was thirteen, 

until I was forty-four. Then one day walking round Tavistock Square I made up, as I sometimes make up my books, 

To the Lighthouse; in a great, apparently involuntary, rush. One thing burst into another. Blowing bubbles out of a 

pipe gives the feeling of the rapid crowd of ideas and scenes which blew out of my mind, so that my lips seemed 

syllabling of their own accord as I walked. What blew the bubbles? Why then? I have no notion. But I wrote the 

book very quickly; and when it was written, I ceased to be obsessed by my mother. I no longer hear her voice; I do 

not see her. I suppose that I did for myself what psycho- analyst do for their patients. I expressed some very long felt 

and deeply felt emotion. And in expressing it I explained it and then laid it to rest. But what is the meaning of 

“explained” it? Why, because I described her and my feeling for her and my feeling for her become so much dimmer 

and weaker? Perhaps one of these days I shall hit on the reason; and if so, I will give it, but at the moment I will go 

on, describing what I can remember, for it may be true that what I remember of her now will weaken still further”. 
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vimos, a relevância da obra escolhida para Virginia era tamanha que, segundo Marder (2011) em 

1926 quando estava escrevendo as últimas páginas de sua obra Ao farol, “ela acordou com a 

sensação de estar sob opressão, fisicamente como uma onda de dor inchada em volta do coração” 

(p. 47).   

É importante destacar que sabemos da relação tensa que se estabelece entre a análise 

psicanalítica e a literatura. Compreendemos, também que todo processo de análise compreensiva 

objetiva “a compreensão dos sentidos e das experiências vividas pelo sujeito-narrador, a partir de 

suas vivências individual e coletiva”, como destaca Souza (2006, p. 141). A análise pretendida 

em nossa pesquisa consistiu em compreender, portanto, a partir dos personagens criados por 

Woolf, seu processo criativo e suas implicações nas manifestações de angústia relatadas por ela 

em seus diários. Além disso, é sabido que Virginia lutava contra episódios melancólicos. Longe 

de reduzirmos Woolf a um quadro psicopatológico, compreendemos a melancolia enquanto 

forma de funcionamento psíquico que reflete, como destacado nos capítulos anteriores, a 

economia libidinal e os processos de identificação e constituição psíquica. Virginia e sua obra 

transcendem qualquer classificação nosológica, mas a melancolia era sua forma de 

funcionamento e não pode ser negada. A escrita para ela tinha uma função sublimatória e lhe 

devolvia vida aos seus momentos de depressão e a fazia mergulhar nas profundezas de suas 

emoções. Para Marder (2011) “as forças da criação e da destruição se interpenetravam” (p.34). 

Deste modo, visamos compreender o processo criativo de Virginia e como seus escritos podem 

nos auxiliar a compreender melhor a sublimação diante de manifestações da melancolia e do mal 

– estar que é ao mesmo tempo social e pessoal.  

 

4.1 Ao farol 

Na biografia Virginia Woolf: a medida da vida (2011), Marder inicia o prelúdio com uma 

foto da família de Virginia. Na foto, seus pais, Julia e Leslie Stephen, estão lendo, enquanto a 

futura escritora, com 11 anos de idade, senta-se no fundo da sala e olha além para as lentes da 

câmera. Segundo a análise de Fusini (2011), é possível observar que, diante dos olhos do 

fotógrafo, o olhar de Virginia-menina é como uma “segunda objetiva, que triangula a cena 

segundo um recorte edipiano” (p. 208). Também se pode acrescentar que, nessa foto, aparece 

suscintamente a estrutura do romance Ao farol. Marder afirma que 34 anos depois, Virginia 

dramatizaria essa foto e parece nos revelar o que os personagens estariam pensando. No romance 
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em questão, temos Sr. e Sra. Stephen representados por Mr. e Mrs. Ramsay: 

Numa noite tranquila de verão, Mr. e Mrs. Ramsay sentam-se lado a lado, 

concentrados aparentemente em seus livros, mas na realidade mantendo uma 

discussão em silencio, pois cada um já ouviu tanto do outro que a fala se fez 

supérflua. Silenciosamente ele a censura por recusar-se a dizer que o ama, negando-

lhe assim obediência plena. Silenciosamente ela replica que deve haver limites, que 

ele deve deixar-lhe algum espaço onde ela respire e se renove em seu ânimo. 

Embora as diferenças entre os dois estejam enraizadas a fundo, na maior parte do 

tempo eles se correspondem bem, e a cena termina com uma trégua incomoda, mas 

amorosa, que se estenderá indefinidamente. Tanto o instantâneo como a cena fictícia 

está em sintonia com a complexidade das relações humanas. Ambos cada qual a seu 

modo, são subversivos, focando-se nas tensões por baixo da superfície da vida 

familiar, os momentos cruciais entre os atos.  O casal na foto, é definido por sua 

posição social e intelectual – o vestido da mãe, a barba do pai, os livros e quadros e 

biombo pintado-, enquanto a filha olha atenta além deles, como se os dois já 

pertencessem ao passado (Marder, 2011, p. 16).    

 

A obra faz eco à dinâmica familiar dos Stephen quando Virginia era ainda uma criança. 

Descreve uma vida familiar estável, mas que se demostra frágil e cheia de conflitos internos e 

insatisfações que são reveladas por meio das descrições do que se passa no interior dos 

personagens. Ao farol foi publicado em 5 de maio de 1927, no mesmo dia da morte Julia Stephen, 

32 anos antes. Virginia notou a coincidência, consciente de quanto a mãe habitava o romance. Foi 

o que sua irmã, Vanessa Bell, lhe confirmou: “a meu ver, você traçou um retrato da mamãe que 

se parece mais com ela do que eu poderia achar possível. É quase doloroso vê-la ressuscitar 

diante dos olhos” (conforme citado por Fusini, 2011, p. 208). O fato tinha algo de impressionante 

também para Virginia, que, por ter perdido sua mãe quando ainda tinha 13 anos, não sabia que se 

lembrava da mãe desse modo:  

Pensando consigo mesma, naqueles dias a Virginia foi espontâneo considerar como 

para ela a aventura começava sempre de um embrião, de um germe autobiográfico, 

que se desenvolvia seguindo estradas incônscias. Por livres associações, graças a 

lembranças involuntárias que jorravam do fundo do esquecimento, ela procedia 

como em transe rumo à felicidade da expressão. Era uma espécie de writing cure. 

Segunda ela, graças à palavra – em seu caso, a escrita –, libertava-se das próprias 

obsessões, entre as quais dominava aquela parental. Com efeito, na conquista de si, 

Ao farol é uma etapa importante e decisiva. Aqui, Virginia se libertou não apenas 

dos fantasmas parentais, mas também dos ideais imaginários a eles ligados e são 

sempre, para todos nós, filhos e filhas, identificações alienadas e alienantes. 

Entregou-os à página e deles se aliviou (Fusini, 2011, p.208).  

    

 Na obra, o casal Mr. e Mrs Ramsay, com seus oito filhos, recebem hóspedes e acolhem 
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os acontecimentos do dia a dia no litoral inglês. Os episódios têm como pano de fundo o clima, o 

cenário da praia e da casa, o movimento do mar, e o farol distante no horizonte. Tais aspectos 

parecem acompanhar os sentimentos e conflitos dos personagens. A expectativa de uma visita ao 

farol – que dependia do bom tempo e do humor de Mr. Ramsay – pelo filho mais novo do casal, 

James, inicia a obra. Podemos refletir que são três os tempos do romance. O primeiro tempo pode 

ser representado pela janela, durante o qual a mãe e seu filho James se unem insidiados pela 

presença inquietante do pai. É um tempo que passa devagar, marcado pelas cenas da mãe que 

tenta acolher os filhos e ao mesmo tempo se depara com conflitos e dúvidas internas acerca de 

seu casamento e seu marido. É também um momento marcado pelas reações que Mr. Ramsay 

desperta nos personagens: 

Seu houvesse um machado, um atiçador, ou qualquer outra arma à mão que abrisse 

um buraco no peito do pai e o matasse, ali na hora, James o teria pego. Tais eram os 

extremos de emoção que Mr. Ramsay despertava no íntimo dos filhos, com sua 

mera presença; de pé, como agora, ereto como uma faca e estreito como sua lâmina, 

sorrindo sarcasticamente, não só pelo prazer de desiludir o filho e lançar no ridículo 

a esposa – que era dez mil vezes melhor do que ele em todos os sentidos  (pensou 

James) – mas também pelo convencimento íntimo que tinha que tinha sobre a 

precisão de seu próprio julgamento. O que ele dizia era verdade. Sempre era 

verdade. Ele era incapaz de mentir, nunca adulterava um fato; nunca alterava uma 

palavra desagradável para servir ao prazer ou à conveniência de qualquer mortal, 

muito menos de seus próprios filhos que, sendo carne de sua carne, deveriam 

aprender desde a infância que a vida é dura; os fatos, inflexíveis; e que a passagem 

para essa terra maravilhosa onde nossas esperanças mais luminosas de extinguem, e 

nossos frágeis clamores se perdem na escuridão (aqui Mr. Ramsay endireitou as 

costas e estreitou os pequenos olhos azuis na direção do horizonte), exigem, acima 

de tudo, coragem, honestidade e resistência (Ao farol, 1927/2013, pp. 7-8) 

  

 

No primeiro momento notamos que, ao contrário de Mr. Ramsay, a mãe dos oito filhos 

tenta amenizar a dureza do pai, que apresentava uma tristeza particular. Mrs. Ramsay parecia 

desejar cuidar de tudo, mas também se sentia sobrecarregada, como se fosse muito difícil amar 

um homem tão melancólico e severo. A ambivalência se manifesta claramente nas relações: 

Perseguir a verdade com uma falta de consideração tão chocante pelos sentimentos 

dos outros, romper os finos véus de civilização de modo tão brutal, era para ela uma 

afronta tão horrível a decência humana que, sem responder, estupefata e cega, 

inclinou a cabeça como se para deixar a saraivada de pedras, a torrente de água suja 

enlameá-la, sem censura. Não havia nada a dizer. Ele ficou parado ao seu lado em 

silencio. Por fim, de modo muito humilde, disse-lhe que poderia perguntar à guarda 

costeira se ela quisesse. Não havia ninguém a quem ela respeitasse tanto quanto ele 

(Ao farol, 1927/2013, p. 25).   
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O segundo tempo é o do tempo que passa, no qual em poucas páginas concentram-se dez 

anos da vida da família e que abrange também as mortes de dois filhos e de Mrs. Ramsay. Essas 

mortes são narradas junto à descrição do vazio e da deterioração da casa. É quase palpável a 

angústia do vazio nas páginas que descrevem o envelhecimento da casa e as perdas da família:  

A casa estava abandonada; a casa estava deserta. Abandonada como uma concha em 

uma duna, que se enche de grãos de areia agora que a vida se fora. Uma longa noite 

parecia ter começado; a leve brisa estimulante e a maresia hesitante pareciam ter 

triunfado. A caçarola enferrujada e o capacho se deteriorara. Rãs farejaram seu 

caminho para dentro da casa. Em vão, o xale balançava vagamente para lá para cá. 

Um cardo rompera as telhas da despensa. As andorinhas faziam ninhos na sala de 

visitas; o chão estava coberto de palha; o reboco desabava em pedações enormes; as 

vigas estavam à mostra; ratos carregavam uma coisa ou outra para roer atrás dos 

lambris. Borboletas irrompiam das crisálidas e batiam até morrer de encontro às 

vidraças (Ao farol, 1927/2013, p. 91)  

 

 O terceiro tempo seria demarcado pela viagem ao farol, em que há um retorno à casa de 

praia, agora sem a presença de Mrs. Ramsay e com todos os sentimentos que a falta gerou nos 

sujeitos que retornam a casa. Duas ações importantes se realizam: a ida ao farol, que finalmente 

acontece, e a finalização da pintura do retrato de Lily Briscoe, a mulher artista da obra. Lily 

parece compartilhar a falta de Mrs. Ramsay com aqueles da família: 

A casa, o lugar, a manhã, tudo lhe parecia estranho. Sentiu que nada tinha qualquer 

ligação ali, nenhuma relação que fosse, tudo poderia acontecer, e o que  quer que 

acontecesse, um passo lá fora, uma voz gritando (“ não está no armário; está no 

patamar”, gritou alguém), era uma indagação, como se o elo que normalmente unia 

as coisas tivesse sido cortado, e elas flutuassem para cima aqui, para baixo ali, para 

fora, para qualquer lugar. Era tão sem propósito, tão caótico, tão irreal, pensou ela, 

olhando para sua xicara de café vazia. Mrs. Ramsay estava morta; Andrew estava 

morto; Prue estava morta também (Ao farol, 1927, 2013, p. 96).  

  

Se o tema do romance é a ação de alcançar o farol, somente na terceira parte é que o pai, 

que em um primeiro tempo nega o acesso ao farol, o consente. Ele mesmo conduz Cam e James, 

já adultos, para o lugar que tanto haviam desejado ir quando crianças, mas que ele os havia 

proibido com a desculpa do mau tempo. É nesse terceiro tempo que o pai se revela não mais 

como aquele que priva, mas como aquele que doa. Sua profunda tristeza preenche muitas cenas 

desse tempo, mas, assim como ele, cada um expressa à sua maneira o processo de luto presente 

nessa parte da obra.  

Para Fusini (2011), o jogo de identificações autobiográficas está sempre implícito nos 



76 
 

textos de Woolf. Lily Briscoe é em parte Virginia, em parte sua irmã Vanessa; enquanto  Mrs. 

Ramsay é, sem dúvida, Julia, sua mãe. Por outro lado, Virginia é também o menino James e a 

menina Cam. Virginia está em toda parte, em cada palavra e em cada imagem, “pois extrai de sua 

memória a vida que dá aos personagens que inventa” (p. 209). 

Também é impossível negar a identificação de Virginia com seu pai, o velho Leslie e com 

a figura do pai na obra – Mr. Ramsay. Fusini ressalta que Virginia, na infância, declarou amar 

mais a ele do que a mãe: “Se quis viver, foi para emular meu pai, para me tornar forte como ele, 

escalar montanhas, caminhar horas, e escrever” (p. 51). Virginia desejava desfrutar até o fim 

aquele privilégio que o pai lhe dava deixando-a entrar em sua biblioteca para que pegasse os 

livros que preferisse; o contato com os livros a deixara com vontade de viver, pois “a voracidade 

fora mais forte do que a vontade de morrer” (p. 5). Segundo Fusini (2011), após a morte de seu 

pai, Virginia era a única filha que parecia sentir falta dele, assim como ele, ela começara a fumar 

cachimbo e a passear pelas ruas de Londres recitando em voz alta as Odes de Píndaro, como ele 

costumava fazer. 

 Além disso, todo o processo identificatório permeava sua relação com pai, que além de 

intelectual reconhecido pela comunidade acadêmica, era também um escritor e bibliófilo. Anos 

mais tarde, Virginia, já adulta e reconhecida como grande escritora, foi convidada a palestrar na 

mesma universidade de seu pai, mas acabou tendo seu nome rejeitado pela comunidade 

acadêmica por ser uma mulher. Sua relação com a literatura tem forte influência de seu pai. Ele a 

deixava ler o que quisesse e sempre que terminava um livro, ele lhe perguntava se tinha gostado 

ou não, quanto e por quê. Essa era uma atitude fora dos padrões da época quando as mulheres, em 

geral, eram proibidas de ler determinados livros. Como vimos no início do capítulo, a 

ambivalência que atravessava as relações familiares e a reação que Mr. Ramsay causava nos 

filhos, principalmente no filho caçula – James – é descrito também por Virginia em seu diário. 

Ela narra os sentimentos que seu pai lhe despertava e afirma que a escrita da obra possibilitou que 

ela lidasse com os fantasmas do passado, assumindo assim como se parecia com o pai. 

Destacamos mais uma vez a semelhança entre a obra e vida da escritora, no trecho de seu diário 

datado em 19 de junho de 1940:  

Estou muito mais perto da idade dele agora do que de minha mãe. Mas eu, portanto, 

o “entendo" melhor do que antes? Eu o vejo agora do outro lado da esquina; não 

diretamente na minha frente. Além disso, assim como eu buscava em minhas 

memórias minha mãe escrevendo sobre ela em Ao Farol, eu também buscava 

minhas memórias dele escrevendo lá também. No entanto, ele também me obcecou 
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por anos. Até que eu escrevesse, encontrava meus lábios se movendo; eu discutia 

com ele; furiosa com ele; dizendo para mim mesmo tudo o que eu nunca disse a ele. 

Quão profundo se dirigiram a mim, as coisas que eram impossíveis de dizer em voz 

alta... quando Nessa, por exemplo, revive a memória da quarta-feira e de seus livros 

semanais, ainda sinto que me vem aquela velha e frustrante fúria. Mas em mim, 

embora não nela, a raiva se alternava com amor. Foi apenas outro dia, em que li 

Freud pela primeira vez, que descobri que esse conflito violentamente perturbador 

de amor e ódio é um sentimento comum; e é chamado de ambivalência ... Eu posso 

acrescentar algo à gravura de aço do meu pai - um temperamento violento. Mesmo 

quando criança, a tia Anny me disse que ele se via em acessos de fúria tão violentos 

que - esqueci como ela terminou a frase, mas acho que tinha algo a ver com a 

destruição de um vaso de flores numa estufa; e ninguém - ninguém - poderia 

controlá-lo, ela disse. Esse temperamento que ele não podia controlar, e que, 

considerando seu culto a razão, seu ódio pela emoção religiosa, pelo exagero, pelos 

superlativos, parecia ser inconsciente ... Eu acho que ele disse inconscientemente 

enquanto ele se encontrava em uma daquelas violentas explosões: Este é um sinal da 

genialidade… Parte da convenção era que após essas explosões, o homem gênio 

tornava-se “comovente apologético”... O humor genial estava nele; e deve ser 

aceito...eu compartilhei o humor dele e não dela (108-112)
7
 

 

O mal-estar que integra a constituição da civilização e que é remontado a cada contexto 

social com determinadas especificidades, também aparece no enlace e na ambivalência das 

relações dos protagonistas da obra de Virginia a todo o momento. Para compreendermos a 

representação da melancolia na obra, destacaremos aqui os personagens que habitam tanto a foto 

de Virginia e suas identificações, quanto o protagonismo da obra: Mr. e Mrs. Ramsay. As 

relações humanas são descritas, no romance, em sua forma ambivalente e frágil. Da mesma 

maneira, os personagens parecem vulneráveis diante da natureza, sempre descrita de modo a 

escancarar o desamparo de cada personagem. As reflexões da protagonista revelam: 

                                                           
7
 Tradução minha de: “I am much nearer his age now than my mom on then…I see him now from round the corner; 

not directly in front of me. Further, just as I rubbed out a good deal of the force of my mother´s memory by writing 

about her in To the Lighthouse, so I rubbed out much of his memory by writing there too. Yet he too obsessed me for 

years. Until I wrote it out, I would find my lips moving; I would be arguing with him; raging against him; saying to 

myself all that I never said to him. How deep they drove themselves into me, the things it was impossible to say 

aloud…when Nessa for instance revives the memory of Wednesday and its weekly books, I still feel come over me 

that old frustrated fury. But in me, though not in her, rage alternated with love. It was only the other day when I read 

Freud for the first time, that I discovered that this violently disturbing conflict of love and hate is a common feeling; 

and is called ambivalence… I can add something to my father’s steel engraving – a violent temper. Even as a child 

Aunt Anny told me, he would work himself into such violent rages that – I forget how she finished the sentence, but 

I think it had something to do with smashing a flower pot in a greenhouse; and nobody – nobody – could control 

him, she said. This temper that he could not control, and that, considering his worship of reason, his hatred of gush, 

of exaggeration, of superlatives, seems inconscient… I think that he said unconsciously as he worked himself up into 

one of those violent outbursts: ‘This is a sign of my genius’… Is was part of the convention that after these outbursts, 

the man of genius became ‘touchingly apologetic’… The genius mood was on him; and must be accepted. Did he 

mind if it wasn’t? For some reason that night while nothing my mother’s half laughing deprecation - she was guilty 

of impulse of hospitality – I shared his mood not hers” (To the lighthouse, 1927/2013, pp. 108-112). 
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Surgiu uma sombra sobre a página; ela ergueu os olhos. Era Augustus Carmichael 

que passava arrastando os pés, precisamente agora, bem no momento em que lhe era 

tão doloroso lembrar-se das imperfeiçoes das relações, de que até a mais perfeita era 

falha, e não resistiam ao exame que, amando seu marido e com seu instinto para a 

verdade, ela se submetia; quando lhe era doloroso sentir-se convencida de sua 

indignidade, e impedida de cumprir suas funções por essas mentiras, esses exageros 

– foi nesse momento, quando se afligia de modo tão desprezível no despertar de sua 

exaltação, que Mr. Carmichael passou arrastando os pés, com seus chinelos 

amarelos, e algum demônio dentro dela fez com que gritasse quando ele passava... 

mas alertada sobre a mesquinharia que havia em alguma parte de seu ser, e sobre 

como as relações humanas são imperfeitas, como são desprezíveis, como são 

egoístas, na melhor das hipóteses (pp. 30-31). 

 

    Através da observação de Lily acerca da família Ramsay, identificamos o afeto e a 

maneira com que Virginia usa a natureza como pano de fundo para narrar os sentimentos dos 

personagens:  

 

Assim que se erguiam os olhos para eles, se era inundado pelo que ela chamava de 

“estar amando”. Tornavam-se parte desse universo irreal, mas penetrante e 

excitante, que é o mundo visto pelos olhos do amor. O céu se unia a eles; os 

pássaros cantavam através deles. E, o que era ainda mãos excitante, ela sentia 

também, ao ver Mrs. Ramsay sentada com James a janela, e a nuvem movendo-se  e 

a árvore inclinando-se, que a vida por ser feita de pequenos incidentes separados 

que se vive um a um, tornava-se inteira e contínua, como uma onda que nos sustenta 

e nos derruba junto com ela, ali quando quebra na praia (Ao farol, 1927/2013, p. 34) 

 

Destacamos também a importância de momentos que despertavam sentimentos intensos 

em Virginia e a dificuldade em vivenciar os momentos de “non-being” mencionados no capítulo 

anterior. Como vimos em seu diário e em suas biografias, a escritora encontrava reflexões 

profundas nos acontecimentos corriqueiros, questões essenciais, como por exemplo, vida e morte, 

ou o sentido da existência – temas que lhe atraíam e a faziam se sentir viva. Assim também 

identificamos essa condição na figura de Mr. Ramsay, que vivencia momentos ordinários do 

cotidiano com reflexões excepcionais.  Tal aspecto é evidenciado por Mrs. Ramsay:  

Na verdade, às vezes lhe parecia que ele era diferente das outras pessoas, que tinha 

nascido cego, surdo e mudo para as coisas comuns, mas com um olho de águia para 

as coisas extraordinárias. Sua compreensão com frequência a espantava. Mas será 

que ele reparava nas flores? Não. Reparava na paisagem? Não. Será que algum dia 

reparara na beleza de sua própria filha, ou se havia pudim ou rosbife em seu prato? 

Sentaria à mesa com eles como uma pessoa em um sonho. E seu hábito de falar em 

voz alta, ou declamar poesia em voz alta estava aumentando, ela temia; pois às 

vezes era estranho... (Ao farol, 1927/2013, p. 49). 
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Nesse trecho evidenciamos certo desinteresse de Mr. Ramsay pelo mundo externo. Ele 

parece não se importar com situações ordinárias da vida em sociedade. Assim, pontuamos que tal 

característica é destacado por Freud (1917/1996e) como aspecto marcante em ambos os quadros 

– luto e melancolia. Porém, na melancolia inclui-se traços de autodesvalorização, 

autodepreciação e autorecriminação. Ressaltamos que o protagonista, que fora classificado 

algumas vezes como melancólico ao longo da narrativa, também demonstra determinada 

severidade em sua autoavaliação. Cientista e intelectual, apresenta excessiva preocupação com o 

status de sua obra. Essa característica narcísica fica evidente nas reflexões e necessidades de Mr. 

Ramsay. Lembramo-nos, da discussão do segundo capítulo, no qual refletimos acerca do 

mecanismo da identificação narcísica no sujeito melancólico. Freud (1917/1996e) aponta que na 

autoavaliação no melancólico, ele se preocupa muito menos com a enfermidade do corpo, a 

feiura, a fraqueza, ou com a inferioridade social, porém existe uma preocupação com certo status 

que ocupa posição importante em seu discurso:  

Naquele momento de escuridão ouviu as pessoas dizendo... que ele era um fracasso, 

que R estava além de seu alcance. Nunca alcançaria R. Adiante para o R, mais uma 

vez R... Ele não era gênio, nem reivindicava isso; mas tinha, ou poderia ter tido, a 

capacidade de repetir cada letra do alfabeto, de A a Z, exatamente em ordem. 

Enquanto isso, agarrava-se ao Q. Avante, então, em direção ao R. Ele nunca 

alcançaria um R... Ele era um fracasso repetia. E se Shakespeare nunca tivesse 

existido, perguntou-se, seria o mundo hoje muito diferente do que é? Nem 

Shakespeare é necessário. Sem saber precisamente por que queria descreditar 

Shakespeare e vir em socorro do homem que se posta eternamente à porta do 

elevador... “Mas o pai de oito filhos não tem escolha”. Murmurando assim a meia 

voz, parou, virou-se, suspirou, ergueu os olhos, buscou a figura da esposa lendo 

histórias para seu filho pequeno, encheu o cachimbo. Fugiu a contemplação da 

ignorância humana, de destino humano, e do mar corroendo a terra onde pisamos, 

que tivesse ele podido contemplá-lo fixamente, poderia ter levado a alguma coisa; e 

achou consolo em coisas tão insignificantes, comparadas ao respeitável tema que há 

pouco estivera diante dele, que se sentiu disposto a depreciar esse consolo, 

menosprezá-lo, como se o fato de ser pego sendo feliz em um mundo de misérias, 

para um homem honrado, fosse o mais desprezíveis dos crimes. Era verdade, ele era 

feliz a maior parte do tempo; tinha sua esposa; tinha seus filhos; tinha prometido 

que dentro de seis semanas diria “alguma tolice” para os jovens de Cardiff sobre 

Locke, Hume, Berkeley e as causas da Revolução Francesa. Mas isso, e o prazer 

que lhe dava, sua glória com as frases que fazia, o ardor da juventude, a beleza da 

esposa, os atributos que lhe vinham de Swansea, Cardiff, Exeter, Southampton, 

Kidderminster, Oxford, Cambridge – tudo isso tinha que ser desvalorizado e 

escondido sob a frase “dizer tolices”, porque, de fato, não fizera aquilo que poderia 
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ter feito. Era um disfarce; era o refúgio de um homem que temia assumir seus 

próprios sentimentos, que não podia dizer. É disso que gosto, é isto o que sou; e 

parecia bastante lastimável e desagradável a William Bankes e Lily Biscoe, que se 

perguntavam por que tais encobrimentos eram necessários, por que, ele precisava 

sempre de elogios; por que um homem tão valente em pensamento era tão tímido na 

vida; e como ele era, estranhamente, respeitável e ridículo ao mesmo tempo (Ao 

farol, 1927/2013 pp. 32-33).  

 

Mr. Ramsay demonstra essa preocupação com a importância de sua obra e em como era 

vista pelas pessoas fora de seu contexto familiar. Nesse aspecto, as angustias do personagem 

muito se assemelha às angústias de Virginia, que também manifestava tal inquietação. Marder 

(2011) conta que o medo de que sua obra As ondas, por exemplo, fosse um fracasso rondou sua 

mente de tal forma que para defender-se dele ela previu as piores coisas que seus críticos 

poderiam dizer. Esse movimento de autocrítica do próprio trabalho era um movimento constante 

de Virginia antes de todas as suas publicações e consumia uma energia vital ao ponto de quase 

sempre ela ficar de cama com extrema exaustão e fraqueza. A reação de Virginia a essas críticas 

imaginárias era “exagerada, mas ela não podia evita-la – recorria a troça por ser intolerável 

pensar na rejeição da obra”, afirma Marder (p.92). Quando ela terminava um livro, sofria com a 

expectativa de como as pessoas o receberiam. O biógrafo afirma que “quando chegavam as 

resenhas, sofria novamente, posta a nu. Uma crítica negativa era perigosa, ameaçando sua crença 

no trabalho e seu sistema de sobrevivência” (p. 49). Sabemos como a escrita mantinha certa 

estabilidade psíquica na vida da escritora. Em Ao farol, a preocupação de Mr. Ramsay com o 

reconhecimento de sua obra é notada pelos outros personagens, principalmente por sua esposa, 

que reflete sobre a aflição do marido:  

Olhou para o marido (pegando de novo as meias e começando a tricotar) e viu que 

ele não queria ser interrompido – isso era claro. Lia alguma coisa que o comovia 

muito. Tinha um meio-sorriso nos lábios, e ela soube que ele estava controlando a 

emoção. Virava as páginas com rapidez. Estava interpretando – talvez se imaginasse 

como o personagem do livro. Perguntou-se que livro seria. Oh, era um livro do 

velho Sir Walter – viu, enquanto ajustava a cúpula do abajur de modo que a luz 

incidisse sobre seu tricô. Pois Charles Tansley dissera (olhou para cima, como se 

esperasse ouvir o barulho dos livros caindo lá de cima), ele dissera que as pessoas 

não leem mais Scott. Então seu marido pensara: “É o que vão dizer de mim”, e 

assim foi pegar um dos livros de Scott. E se ele chegasse a conclusão de que “Sim, é 

verdade” o que Charles Tansley dissera sobre Scott, aceitaria essa afirmação. (Podia 

ver que ele estava pesando, considerando, comparando isso e aquilo, enquanto lia.) 

Mas não aceitaria isso em relação a si mesmo. Estava sempre inquieto sobre si 

mesmo. Isso a aborrecia. Ele sempre se preocuparia com seus próprios livros – se 
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seriam lidos, se eram bons, por que não eram os melhores, o que pensam de mim? 

Como não gostava de pensar nele desse modo, e perguntando-se s eles haviam 

adivinhado, durante o jantar, por que ele de repente ficou tão irritado quando 

falaram a respeito da fama e dos livros que permaneciam... (Ao farol, 1927/2013, p. 

78). 

 

Outra característica que acompanha o sujeito melancólico, destacada por Freud 

(1917/1996e), é um enorme empobrecimento do Eu. Martins (2010), em seu estudo acerca do 

funcionamento melancólico, distingue o discurso do melancólico e do depressivo e destaca 

algumas diferenças entre os dois quadros psíquicos. No discurso do melancólico, suas queixas, 

apesar de acusações implícitas contra a infidelidade do objeto perdido, são marcadas pela 

culpabilidade, bem como a própria indignidade. Por conseguinte, “não há vergonha nem 

modéstia: proclamando sua culpa e sua indignidade, o melancólico se coloca no centro de 

interesse do mundo, megalomaníaco negativo” (p. 175). Em Ao farol, é possível identificar tal 

discurso desolador, o abatimento profundo, em que Mr. Ramsay se diminui para gozar de sua dor 

e de sua solidão:      

Era seu destino, sua peculiaridade, quisesse ou não, acabar dando assim em uma 

península que o mar corroía lentamente, e ficar ali, como uma ave marinha desolada 

e só. Era seu poder, seu dom, desprender-se de repente de todas as superfluidades, 

encolher e diminuir, de modo que parecia mais despido e sentia-se mais poupado, 

até fisicamente e, sem contudo perder nada da intensidade de sua mente; e ficar ali 

assim, naquela pequena ponta de terra, enfrentando a escuridão da ignorância 

humana, pensando em como nada sabemos e como o mar corrói o solo onde 

estamos – era esse seu destino, seu dom. Mas tendo deixado de lado, quando 

desmontou, todos os gestos e coisas supérfluas, todos os troféus de nozes e rosas, e 

se contraído tanto que nem a fama restou, manteve, mesmo naquela desolação, uma 

vigília que não cedia a nenhuma ilusão e não se comprazia com visão alguma, e foi 

desse modo que inspirou em William Bankes (intermitente) e em Charles Tansley 

(obsequiosamente) e em sua esposa agora – quando ela olhava o via parado a 

extremidade do gramado – um respeito, uma piedade e uma gratidão profundas, 

como uma estaca fincada no leite de um canal na qual pousam gaivotas e onde o 

bater inspira em alegres  barcos de carga um sentimento de gratidão pelo dever que 

representa tomar para a si o encargo de marcar sozinho o caminho da correnteza (p. 

32). 

  

 

Além de deleitar-se de seu isolamento e solidão, no qual percebemos “um estado de 

ânimo profundamente doloroso” (Freud, 1917/1996e, p. 103), gozando de tal megalomania 

negativa, o personagem se coloca como herói e mestre; e destaca sua importância, pelo menos em 
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sua fantasia. Portanto, da mesma forma que diminui a si mesmo também exalta sua falta: 

Quem o culparia se, assim de pé por um momento, discorresse sobra a fama, sobre 

equipes de salvamento, sobre os marcos funerários de pedras que seus discípulos 

agradecidos ergueriam sobre seus ossos? Por fim, quem culparia o líder da 

expedição condenada se, tendo se aventurado ao extremo e esgotado completamente 

suas forças, e adormecido sem se importar muito se acordaria ou não, ele agora 

percebesse, por certo formigamento nos dedos dos pés, que ainda estava vivo, e que, 

de modo geral, não tinha muitas objeções quanto a viver, mas exigia simpatia, e 

uísque, e alguém para ouvis a história do seu sofrimento naquele mesmo instante? 

Quem o culparia? Quem não se alegraria secretamente quando o herói tirasse sua 

armadura e, parando junto à janela, olhasse para a esposa e o filho, que, a princípio, 

muito distantes, aos poucos vão se aproximando cada vez mais, até que lábios, e 

livro, e cabeça surgissem claramente diante de si, embora ainda adoráveis e pouco 

familiares devido à intensidade do seu isolamento, e a devastação dos séculos, e a 

extinção das estrelas , e por fim, colocando o cachimbo no bolso , inclinasse sua 

magnífica cabeça diante dela – quem o culparia se prestasse homenagem a beleza do 

mundo? (p. 27-28). 

 

  

Ressaltamos aqui o aspecto da culpabilidade no processo do melancólico, já que ao longo 

da obra Mr. Ramsay demonstra uma culpa que media suas reflexões. Quando se permite alguns 

devaneios, diz a si mesmo: “Mas o pai de oito filhos não tem escolha!” (p. 33), e se obriga a 

voltar para suas tarefas com grande pesar. Virginia em trechos de seu diário também narrava esse 

sentimento que a atravessava. Ela se questionava de onde viera tal sensação:  

Quando eu tinha 6 ou 7 anos talvez, eu tive um hábito de olhar meu rosto pelo vidro. 

Mas eu só fazia isso se tivesse certeza de que estava sozinha. Eu tinha vergonha 

disso. Um forte sentimento de culpa parecia natural. Mas por que isso?... Eu acho 

que meu sentimento de vergonha era muito mais profundo. Estou quase inclinado a 

puxar o meu avô – Sir James, que certa vez fumou um charuto, gostou e assim 

jogou fora e nunca mais fumou outro. Estou quase inclinada a pensar que herdei um 

bocado do puritanismo... O que me causou esse sentimento de culpa? Meu pai era 

espartano, ascético, puritano... eu tinha vergonha ou medo do meu próprio corpo 

(Woolf, 1939/1985, p. 68).
8
 

 

 Nesse trecho, a escritora também descreve o pai, e fica assim impossível não destacar a 

semelhança entre o personagem da obra e esse objeto de identificação. A figura paterna era tão 

                                                           
8
 Tradução minha de: “When I was six ou seven perhaps, I got into the habit of looking at my face in the glass. But I 

only did this if I was sure that I was alone. I was ashamed of it. A strong feeling of guilt seemed naturally to it. But 

why was this so?… I think that my feeling of shame went a great deal deeper. I am almost inclined to drag in my 

grandfather – Sir James, who once smoked a cigar, liked it, and so threw away his cigar and never smoked another. I 

am almost inclined to think that I inherited a steak of the puritan…What then gave me this feeling of shame? My 

father was a spartan, ascetic, puritanical... I had in being ashamed or afraid of my own body” (Woolf, 1939/1985, p. 

68). 
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forte na narrativa de Virginia que os personagens que observavam Mr. Ramsay se inquietam com 

sua presença. Tanto os amigos, quanto a esposa e os filhos não passavam por ele ilesos, tanto sua 

tristeza como sua irritação despertavam sentimentos variados. Seu desejo por reconhecimento, 

sua tristeza e solidão apresentavam-se de forma tão devastadora que todos em volta percebiam. 

Como por exemplo, na cena em que Mr. Bankes e Lily observam Mr. Ramsay, Mr. Bankes 

argumenta que era profundamente lamentável ver o velho Ramsay dessa forma, pois “Lily tinha 

dito algo sobre como ele a assustava, mudando de humor tão de repente” (p.33). Assim também 

era o desconforto da esposa:  

Ela o ouvia. Ele dizia as coisas mais melancólicas, mas ela notava que assim que as 

dizia ele sempre parecia mais alegre que o normal. Todo esse palavreado era um 

jogo, pensou, pois se ela dissesse metade do que ele dizia, já teria estourado os 

miolos. ...uma grande mente como a dele devia ser diferente, em todos os sentidos, 

da nossa. Ele nunca olhava para as coisas. E se olhava, tudo que dizia era, “pobre 

mundo insignificantes”, com um de seus suspiros (p. 49). 

 

Na melancolia, a perda do objeto é inconsciente e toca o próprio Eu através de uma 

identificação narcísica. Assim, a exibição da própria indignidade não deixa de demonstrar certo 

gozo (Martins, 2010). Evidenciamos, portanto, algum gozo na onipotência secreta do 

melancólico. O protagonista da obra parece desfrutar-se dos momentos em que pensa em sua 

indignidade e baixeza. Martins (2010) destaca o caráter psicótico e delirante do processo da 

melancolia. Tal processo envolve o Eu e resulta em um empobrecimento no plano da consciência, 

enquanto o inconsciente é secretamente exaltado e exibido. Também é possível identificar a 

demanda que Mr. Ramsay apresenta. Ele demonstra precisar exacerbadamente do olhar do outro, 

principalmente da esposa, que ao longo da obra mostra saber da busca do marido e se certifica de 

dar a ele aquilo que ele parece necessitar. Destacamos aqui o momento em que Virginia parece 

descrever a foto de sua infância, mencionada anteriormente. A protagonista sente a demanda do 

marido, mas não consegue lhe responder verbalmente, mesmo assim, eles se entendem em meio a 

argumentação silenciosa: 

O que era, então? Pois ela sentia que ele ainda a olhava, mas seu olhar havia 

mudado.  Ele queria alguma coisa- aquilo que ela sempre achava tão difícil de lhe 

dar: queria que ela dissesse que o amava. Não, isso ela não podia fazer. Ele tinha 

muito mais facilidade para falar do que ela. Ele conseguia dizer as coisas – ela 

nunca pôde. Assim, naturalmente, era sempre ele quem dizia as coisas, e, por 

alguma razão, ele de repente se importava com isso e reprovava. Uma mulher 

insensível como ele a chamava: nunca lhe dizia que o amava. Mas não era assim – 

não era assim. Ela apenas não conseguia dizer o que sentia. Não havia nenhuma 
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migalha em seu casaco? Havia algo que pudesse fazer por ele? Levantando-se, 

parou à janela, com a meia marrom – avermelhada nas mãos, em parte para das as 

costas a ele. Em parte porque se lembrava de com era bonito – o mar à noite. Mas 

ela sabia que ele virara a cabeça na mesma direção; que ele a observava. Sabia o que 

ele estava pensando: você esta mais bonita do que nunca. E sentia-se de fato muito 

bonita. Não me dirá apenas uma vez que me ama? Pois ele se animara e estava 

pensando em algo sobre Minta e o seu livro, e que o dia estava terminando, e que 

haviam discutido sobre a ida ao Farol. Mas ela não poderia fazer isso; não poderia 

dizê-lo. Então, sabendo que ele a observava, em vez de dizer alguma coisa, ela 

voltou-se, segurando a meia, e olhou-o. E, ao olhá-lo, começou a sorrir, pois embora 

ela não dissesse uma só palavra, ele sabia, claro que sabia, que ela o amava. Não 

poderia negá-lo. E, sorrindo, ela olhou pela janela e disse (pensando consigo mesma 

que nada no mundo poderia igualar essa felicidade). “Sim, você tinha razão. Vai 

chover amanhã. Não haverá como ir”. E olhou para ele sorrindo. Pois ela triunfara 

mais uma vez. Não havia dito: mesmo assim ele sabia (p. 82).        

 

Esse trecho, situado no final da primeira parte do livro, nos evidencia algo que 

percebemos durante todo esse primeiro momento: Mr. Ramsay deseja os olhares de comprovação 

de sua importância, principalmente da esposa. Assim como o sujeito melancólico, ele se coloca 

no cerne das atenções. Mrs. Ramsay parece saber como tal acolhimento pode sustentar o estado 

psíquico do marido. Podemos verificar como o pai toma conta da cena e desperta reações: 

Mas seu filho o odiava. Odiava-o por vir até eles, por ter parado e olhado para eles; 

odiava-os por tê-los interrompido; odiava-o pela exaltação e grandeza de seus 

gestos; pela magnificência de sua cabeça; pela sua severidade e egoísmo (pois lá 

estava ele, exigindo sua atenção), mas acima de tudo, odiava a tensão e o tumulto 

das emoções do pai, que vibrando ao seu redor, perturbavam a simplicidade perfeita 

e o bom sendo da sua relação com a mãe. Olhando fixamente para a página, 

esperava fazê-lo sair, apontando o dedo para uma palavra, esperava chamar de novo 

a atenção da mãe para si, pois ele sabia, e por isso sua irritação, que ela vacilara 

assim que seu pai entrou. Mas, não. Nada faria Mr. Ramsay sair dali. Ali estava ele 

exigindo compreensão (Ao farol, 1927/2013, p. 28).  

 

Por diversos momentos, Mr. Ramsay aparece exigindo tal atenção da esposa e como 

descreve Lily: “Mrs. Ramsay lhe dava o que ele pedia com muita facilidade” (p. 33). Verificamos 

aqui alguma semelhança da própria relação de Virginia e seu marido Leonard: 

Leonard empenhava-se bastante, vivia ocupado em escrever, dirigir e colaborar com 

várias iniciativas entre culturais e políticas, mas ganhava pouco. Muitas vezes, 

porém, estava longe de casa para congressos, conferências e reuniões. 

Frequentemente, Virginia se sentia sozinha, como quando sua mãe saía para 

desenvolver sua incansável atividade de conforto aos pobres. Com Leonard era um 

pouco assim, ele também se ocupava dos pobres, dos deserdados, dos oprimidos, da 

injustiça social. Não que deixasse de cuidar dela, mas, às vezes, como Julia, não 
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estava presente. Para chamar a atenção da mãe, quando criança, Virginia aprendera 

uma técnica não muito original, mas eficaz: ficava doente. Não quero sugerir que 

fizesse a mesma coisa com Leonard, mas não consigo deixar de perceber em sua 

relação com ele a forma desesperada da chantagem. No amor, somos todos fracos e 

estamos mais ou menos prontos a qualquer truque. Virginia também era assim. No 

geral, Virginia era obediente: comia, dormia e tomava o copo diário de leite. 

Observava com empenho as regras da ordem monástica que Leonard havia 

construído em torno dela. Sendo ela a deusa, como rebelar-se? Pelo tom das cartas 

que ambos trocavam, é evidente que são devotos do mesmo culto. E a ouvidos 

iniciados não escapa o eco sinistro de outro culto, em cujo centro estava Leslie. Sim, 

Virginia se tornara Leslie. E Leonard era Julia (Fusini, 2011, p. 136)  

 

Nos arriscamos a destacar o modo como ela encontrava segurança em sua relação com o 

marido. Marder (2011) afirma que, por muitas vezes, Virginia declarava que só se mantinha viva 

por causa da presença de Leonard:  

Sem conseguir conciliar o sono, finalmente Virginia tomou uma dose de cloral, 

sedativo que lhe apertou ainda mais os parafusos, deixando-a no dia seguinte num 

estado de desilusão e horror. Começou a sentir impulsos suicidas. “Se você não 

estivesse aqui “, disse ela para Leonard, “eu me mataria – de tanto que sofro”. A 

confissão ajudou-a a se acalmar, mas Virginia cancelou seus compromissos para os 

dias seguintes e passou a maior parte do tempo repousando na cama (p. 94). 

   

 A realidade da guerra, os bombardeios em Londres, a fragilidade do próprio Leonard e o 

fim de um romance deixaram Virginia se sentindo “deprimida até o fundo do poço” (Marder, 

2011, p. 499). Acerca da sensação de desamparo que a guerra gerava em Virginia,  Fusini (2011) 

explica que naquela primavera de 1941, os momentos de catástrofe, de luto, de trauma e de 

tragédia foram devastadores não apenas para Virginia, “mas para uma geração inteira” (316). 

Quando lhe falavam ou lhe perguntavam de sua infância nessa época de total desencantamento, 

ela reagia com recordações do tempo depois da morte de sua mãe. Virginia dizia que nessa fase 

seu pai desfez-se em pedaços e “jogou-se muito em cima de nós (...) nos fez exigências 

emocionais grandes demais” (conforme citado por Marder, 2011, p. 499). Virginia afirmava que 

o peso do sofrimento do pai a condenou a viver numa estufa emocional e intelectual. Todos 

tinham medo de uma nova crise nervosa, mas ela relutava ao tratamento: 

Um dia de primavera: claro, frio, seco. Sob suas botas de borracha o caminho 

lamacento brilhava. E o tempo passava....Se ela já prescindira das horas, restavam-

lhe os minutos e segundos que se repartiam, instando-a a contar cada brotinho da 

árvore, e subdividiam-se em séries, num fluir sem fim de partículas. Pelo mesmo 

processo suas sensações foram reduzidas, tornando-se mais contraídas e agudas a 
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medida que o ponto de fuga se aproximava. Ela esbarrou em arbustos, tropeçou em 

pedras. Apanhou uma pedra, e mais outras, e as pôs nos bolsos do casaco. Depois 

entrou pela água adentro, de bengala em punho, e deixou-se levar... À uma da tarde, 

quando Louie tocou o sino para o almoço, Leonard entrou na sala, encontrou duas 

cartas em cima da lareira, abriu a que lhe era endereçada e num relance viu que algo 

terrível tinha acontecido. Saiu às carreiras pelo portão dos fundos e correu pelo 

brejo até o rio, onde ele viu pegadas que iam para a água e encontrou a bengala de 

Virginia à deriva, ainda agarrada na margem. Mas nenhum outro vestígio. Louie 

saiu em busca de ajuda; vasculharam todos os lugares por onde Virginia mais 

gostava de andar, procurando por ela o dia inteiro até o começo da noite, e só 

pararam quando a escuridão aumentou. A morte de Virginia não foi causada por 

súbita demência nem por uma aberração violenta. Ela havia pensado muito nisso e 

escrito de antemão suas cartas para Leonard e Vanessa (Marder, 2011, p. 512) 

 

Destacamos a carta de Virginia a Leonard, onde a escritora evidencia que a relação com o 

marido representava certa sustentação, algo que a ajudava a se manter viva e também demonstra 

a culpa pelo ato limite, apesar da dedicação do marido:  

{Virginia a Leonard, 18 de março de 1941} 

Terça- feira 

Querido,  

estou certa de que eu estou ficando louca de novo: Sinto que nós não podemos 

passar por outro daqueles tempos terríveis. E dessa vez eu não vou me recuperar. 

Começo a ouvir vozes, não consigo me concentrar. Estou fazendo assim o que 

parece a melhor coisa a fazer. Você me deu a maior felicidade possível. De todas as 

maneiras você foi tudo o que alguém poderia ser. Não creio que duas pessoas 

pudessem ser mais felizes, até que veio essa doença terrível. Não posso mais lutar 

contra ela, sei que estou estragando a sua vida e que sem mim você poderia 

trabalhar. E eu sei que irá. Veja que nem isso eu consigo escrever com exatidão. 

Não consigo ler. O que eu quero dizer é que devo a você toda a felicidade da minha 

vida. Você foi inteiramente paciente comigo e incrivelmente bom. Quero dizer isso 

– todo mundo sabe disso. Se alguém pudesse me salvar, teria sido você. Tudo se 

esvaiu de mim, menos a certeza da sua bondade. Não posso continuar estragando a 

sua vida. Não creio que duas pessoas pudessem ser mais felizes do que nós fomos 

(conforme citado por Marder, 2011, p. 513). 

 

Virginia perdera a mãe, o irmão Thoby e irmã Stella. Assim, no segundo momento de Ao 

farol Virginia parece contar ao leitor sobre suas próprias perdas. Ela narra que Mrs. Ramsay 

morrera repentinamente, que a filha Prue também morrera no parto, e o filho Andrew fora vítima 

da guerra e morrera imediatamente com a explosão de uma granada. A escritora descreve a casa 

de verão, onde ocorre todo o enredo da primeira parte do romance, deserta, como se lá, através da 

escrita, ela pudesse expressar a dor pelos seus mortos. A família Ramsay, ausente da casa há 

anos, deixou escovas e pentes sobre os aparadores e objetos apodrecendo em gavetas. Nesse 
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tempo e em meio às descrições de um clima sombrio e violento, a brutalidade e a tormenta são 

descritas através das forças naturais e da degradação do ambiente em que aquela família vivera:   

Assim, como todas as luzes apagadas, a lua escondida e uma chuva fina 

tamborilando no telhado, desabou uma chuvarada de infinita escuridão. Parecia que 

nada poderia sobrevier a essa inundação, a essa profusa escuridão que, penetrando 

pelos buracos das fechaduras e pelas fendas, infiltrando-se pelas venezianas, entrava 

nos quartos, e engolia aqui um jarro e uma bacia, ali um vaso de dálias vermelhas e 

amarelas, mais além os contornos firmes e a assa sólida de uma cômoda. Mas não 

apenas a mobília que se embaralhava; mal restara qualquer coisa, de corpo ou 

espírito, da qual se pudesse afirmar, “É ele” ou “É ela”. Às vezes, uma mão se 

erguia para segurar algo ou afastar algo, ou alguém suspirava, ou ria alto, como se 

compartilhasse um gracejo com o vazio. Nada se movia na sala de visitas, na sala de 

jantar ou na escadaria. Apenas um leve sopro, destacado do corpo do vento, enfiava-

se pelas dobradiças enferrujadas e pelos entelhes de madeira umedecidos pela 

maresia (pois a casa estava em ruínas), dava a volta nos cantos da casa e se 

aventurava pelo interior (p.83). 

 

 

Com as perdas reais desse momento – não mais como no caso do melancólico onde a 

perda é inconsciente – o estado de melancolia se expressa no padecimento do meio que acolhia os 

momentos daquela família: 

As noites agora estão repletas de vento e destruição, as árvores precipitam-se e se 

curvam, e suas folhas voam em confusão até que o gramado fique coberto por elas, 

e elas se amontoam nas sarjetas, obstruem as calhas e se espalham pelos caminhos 

úmidos. Também o mar se agita e se quebra, e fosse algum ser adormecido imaginar 

que poderia encontrar na praia uma resposta para suas dúvidas, ou alguém para 

compartilhar sua solidão, e, livrando-se das cobertas, descesse para caminhar na 

areia, nenhuma imagem com aparência de servil e divina presteza viria de bom 

grado ajuda-lo a trazer a noite à ordem e fazer o mundo refletir a extensão da alma. 

A mão desaparece em sua mão; a voz clama em seu ouvido. Quase pareceria inútil 

em meio a tal confusão, perguntar à noite: o que? Por quê? E para quê? (p. 85) 

 

Aventuramo-nos a pontuar que o processo de luto de Mr. Ramsay pode ser descrito da 

mesma forma que Virginia descreve o vazio e a violência do cenário. Sabemos que o luto de seu 

pai, após a morte de sua mãe, invadiu a vida de todos ao seu redor, sendo que a própria Virginia 

sentia-se tomada pelo sofrimento do pai (Fusini, 2011; Marder, 2011).  A escritora também lidava 

com suas faltas ao longo de sua vida e associava o encerramento de uma obra a perdas mal 

elaboradas:  

No dia 5 de maio de 1895, no grande quarto do casal que ficava no primeiro andar 

da casa de Londres, Julia morreu. Tinha quarenta e oito anos...e Virginia, 13. Foi 

George quem a acordou... para acompanha-la ao andar de baixo, para se despedir da 
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mãe...As últimas palavras que a mãe lhe disse foram: “Olhe a postura, cabrita.” 

Dentro dela, “uma porta bateu”, e ela a fechou “à chave” para nada sentir: esta é a 

imagem que usará mais tarde para descrever como se dissociou da dor....Teve a 

sensação do fim. Será o mesmo sentimento a tomá-la sempre que termina um livro. 

Nunca aprenderá a celebrar a cerimônia do abandono. Surgiu um período de luto, 

que Vanessa chamou de “oriental”. Havia algo de sombrio e barroco nos cômodos 

escurecidos, nos gemidos, nos lamentos apaixonados do pai...Leslie não se 

preocupou minimamente em proteger os filhos, em consolá-los... Não se poupou de 

nenhum excesso. Em um tripúdio de lágrimas, suspiros, gemidos e censuras, que 

confundiam os filhos, lamentava-se e invectivava. Era uma dor tão egoísta e 

histriônica que, às vezes, não dava para acreditar nela... Quanto aos filhos, viviam 

em uma tristeza confusa, que nem podiam chamar pelo nome de dor pela mãe 

morta, pois se confundia mais com a dor de ter um pai vivo, insuportavelmente vivo 

e egocêntrico. Sentiam saudade da mãe, queriam ter chorado por ela. E, em vez 

disso, tinham de ocupar-se do único órgão: o viúvo. Pela casa ressoava apenas seu 

suplício – um mal-estar surdo, uma inquietação, uma amarga ladainha de lamentos 

lúgubres e arrogantes (Fusini, 2011, p. 45).  

 

Nesse trecho destacamos a impossibilidade de Virginia viver o luto de sua mãe. O pai 

dominava todas as atenções com sua tristeza profunda e intenso abatimento. Acerca das perdas, 

em 1939 Virginia narra em seu diário: 

Mas uma das consequências foi que por algum tempo a vida nos pareceu em um 

estado crônico de confusão. Nós éramos naturalmente infelizes; sentindo uma 

necessidade definida, um inquebrável lamentar de cada momento, que nunca seria 

satisfeito. Mas isso era uma dor reconhecível, e a dor aguda tornou-se quase bem-

vinda no meio da vida abafada e opaca que não era sentida, não tinha nada de real 

nela e ainda nadava sobre nós e nos sufocava e nos cegava. Todas essas lágrimas e 

gemidos, reprovações e protestos de afeição, conversas sobre dever e trabalho e 

viver para os outros, eram sem dúvida o que deveríamos sentir se nos sentíssemos 

bem, e ainda assim tínhamos um senso de tristeza que não podia ser honestamente 

mencionado. Para os mortos; infelizmente, não estimulou nosso sentimento pelos 

vivos; mas horrível como era, obscurecido tanto vivo como morto; e por muito 

tempo causou um mal imperdoável ao substituir a forma de uma mãe verdadeira e 

mais vívida, nada mais que um fantasma indigno de amor (p. 45).
9
 

                                                           
9
 Tradução minha de: “But one of the consequences was that for some time life seemed to us in a chronic state of 

confusion. We were quite naturally unhappy; feeling a definite need, unbearably keen at moments, which was never 

to be satisfied. But that was recognizable pain, and the sharp pang grew to be almost welcome in the midst of the 

sultry and opaque life which was not felt, had nothing real in it, and yet swam about us, and choked us and blinded 

us. All these tears and groans, reproaches and protestations of affection, high talk of duty and work and living for 

others, were doubtless what we should feel if we felt properly, and yet we had but a dull sense of gloom which could 

not honestly be referred to the dead; unfortunately it did not quicken our feeling for the living; but hideous as it was, 

obscured both living and dead; and for long did unpardonable mischief by substituting for the shape of a true and 

most vivid mother, nothing better than an unlovable phantom” (p. 45).  
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 Portanto, na segunda parte da obra encontramos o próprio cenário da impetuosa falta, do luto não 

traçado. Fica claro o desamparo e a sensação de desproteção diante da violência da natureza. Não 

sabemos se aqui Virginia narra a tormenta de seu luto ou do sofrimento de seu pai, ou se ambos 

se fundem numa mesma descrição. Além disso, a morte do personagem Andrew, filho do casal, 

que fora vítima da guerra e morrera de forma tão brutal, evidencia a realidade que Virginia vivia 

e que tanto a afetava. O mal-estar da insanidade da guerra lhe gerava uma impossibilidade de 

manter-se sã. Como afirma Fusini (2011), ela sentia “que vivia no centro de uma insensatez 

irremediável” (p. 317). Por isso, a devastação do ambiente pode nos mostrar todas essas 

sensações que fazer parte da vida da escritora: 

Nessa estação, aqueles que haviam descido até a praia para caminhar e perguntar ao 

céu e ao mar que mensagem eles transmitam, ou que visão afirmavam ter tido que 

considerar, entre os símbolos usuais da bondade divina – o pôr-do-sol no mar, a 

palidez da aurora, a lua surgindo, os barcos de pesca contra o luar, as crianças 

fazendo tortas de lama ou atirando punhados de grama umas nas outras – alguma 

coisa fora de sintonia com essa alegria, essa serenidade. Havia a aparição silenciosa 

de um navio cinzento, por exemplo, que logo se ia; havia uma mancha púrpura na 

mansa superfície do mar, como se algo tivesse borbulhado e sangrado, invisível, 

embaixo dele... Aquele sonho de partilhar, de completar, de encontrar sozinho na 

praia uma resposta, não seria então apenas um reflexo em um espelho, e o próprio 

espelho não seria senão a superfície transparente que se forma em silencio quando 

forças mais nobres estão adormecidas sob ela? Impaciente, desesperado, ainda que 

negando-se a partir (pois a beleza tem seus encantos, suas consolações), sabia que 

caminhar pela praia era impossível; que a contemplação era insuportável; que o 

espelho se quebrara. Noite após noite, inverno e verão, o tormento das tempestades 

e a sagitada imobilidade do bom tempo prosseguiam. E nos quartos do andar 

superior da casa vazia, poderia se ouvir (se alguém estivesse ali para escutar) apenas 

o caos gigantesco cortado por trovões, arremessando-se e ribombando, enquanto os 

ventos e as ondas divertem-se como massas amorfas de leviatãs em cujas frontes 

não penetrava o menor traço de razão; e montavam uma sobre a outra, e se 

lançavam e mergulhavam, na escuridão ou na claridade   (pois noite e dia, mês e 

ano, passavam todos juntos indistintamente) em jogos tolos, até que o universo 

inteiro parecesse estar lutando e caindo, por si só, sem objetivo, em uma confusão 

brutal e em uma luxúria temerária (Ao farol, 1927/2013, pp.88- 89). 

  

Na terceira parte da obra, quando os membros daquele grupo voltam àquele cenário, o 

sentimento era de vazio e desencantamento. A melancolia é destacada nos personagens como 

uma tristeza profunda, um sintoma, uma dificuldade de se adaptar à sociedade. A presença de Mr. 

Ramsay trazia a própria obscuridade. Enquanto Mr. Ramsay espera os filhos Cam e James para 

finalmente irem ao Farol, a personagem Lily é invadida pela presença dessa melancolia de Mr. 
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Ramsay e descreve como ele a afeta:   

Olhar de Lily para Mr. Ramsay: Mas com Mr. Ramsay observando-a, não conseguia fazer 

nada. Cada vez que ele se aproximava- estava andando de um lado para o outro no terraço – a 

ruína e o caos se aproximavam também... Tudo o que Lily desejava era que esse enorme rio de 

tristeza, essa fonte insaciável por simpatia, essa exigência de que ela se rendesse completamente 

a ele – e mesmo assim ele tinha tristezas suficientes para provê-la para sempre...Era terrível, era 

indecente. Será que eles nunca viriam, perguntou ela, pois não conseguiria suportar por nem mais 

um minuto esse peso enorme da tristeza, amparar essas pesadas cortinas de aflição (ele assumira 

uma pose de extrema decrepitude; até cambaleava um pouco, de pé ali) Nunca poderia agradecer 

suficientemente aos céus! Ouvia sons na casa. James e Cam deviam estar vindo. Mas Mr. 

Ramsay, como se soubesse que seu tempo estava acabando, exerceu sobre a figura solitária de 

Lily a imensa pressão da sua angústia concentrada; sua idade; sua fragilidade; sua desolação, 

quando, de repente, sacudindo a cabeça de modo impaciente, aborrecido – pois, afinal, que 

mulher poderia resistir a ele? – notou que os cadarços de suas botas estavam 

desamarrados....”Que belas botas!”, ela exclamou. Estava envergonhada de si mesma. Elogiar 

suas botas quando ele lhe pedia que consolasse sua alma; quando lhe mostrara suas mãos 

sangrando, seu coração dilacerado, pedindo-lhe que tivesse pena deles. E ao dizer, então, em tom 

alegre, “Ah, mas que belas botas está usando!”, merecia, ela o sabia – e ergueu os olhos, 

esperando-o em um de seus rompantes de mau humor – a completa aniquilação (Ao farol, 

1927/2013, p. 99).  

  Mr. Ramsay parece intimidar Lily com a sua presença. Ela se sente desconfortável e fica 

impedida de pintar ao lado desse homem, podemos refletir, portanto, sobre a presença impiedosa 

do superego no sujeito melancólico. Mr. Ramsay aqui pode representar a própria crítica do 

superego (que é composto pela internalização do código moral do pai durante a elaboração do 

Édipo na infância), a partir do qual o melancólico é atacado por seu próprio superego. O Eu do 

melancólico é extremamente autocrítico, ele se julga o pior dos humanos, colocando-se como 

uma pessoa indigna e ingrata. Lily descreve Mr. Ramsay com tal aspecto: “sua imensa pena de si 

mesmo, sua demanda por compaixão, gotejava e espelhava-se em poças aos seus pés” (p.99). E é 

assim também que Lily se sente na presença dele, como se ele fosse o próprio superego tirânico: 

De repente Mr. Ramsay levantou a cabeça, enquanto passava, e olhou diretamente 

para ela, com seu olhar distraído e selvagem, e ainda assim tão penetrante, como se 

ele a visse por um segundo, pela primeira vez, para sempre, e ela fingiu que bebia 
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da xícara de café vazia, apenas para escapar dele – escapar da sua exigência sobre 

ela, postergar por mais um momento aquela necessidade imperiosa. Ele balançou a 

cabeça para ela e seguiu andando (“Sozinho”, ela o ouviu dizer, “Morreram”, ouviu-

o dizer) e, como tudo mais nessa manhã estranha, as palavras tornaram-se símbolos, 

inscrevendo-se pelas paredes verdes – acinzentadas (Ao farol, 1927/2013, p. 96)   

 

 Assim também é a sensação que Mr. Ramsay causa nos filhos. Seu profundo desolamento 

desperta desconforto, é como se ele usasse sua falta para coagir seus filhos. Ele os obriga a fazer 

a jornada até o farol: “Não queriam ir? Perguntou. Se eles tivessem ousado dizer não (tinha certa 

razão em querê-lo) ele teria se lançado tragicamente nas águas amargas do desespero” (Ao farol, 

1927/2013, p. 97): 

Parecia um rei no exílio. James disse sim, obstinadamente. Cam hesitou de modo 

mais infeliz. Sim, oh, sim, os dois estariam prontos, disseram. E lhe ocorreu que 

aquilo era trágico – não restos mortais, caixões, mortalhas; mas crianças coagidas, 

seus espíritos subjugados. James estava com dezesseis anos, Cam om dezessete, 

talvez...Ele os subjugara mais uma vez com sua melancolia e sua autoridade, 

obrigando-os a fazer o que mandara nessa linda manhã só porque ele queria, 

carregando aqueles pacotes até o farol; e tomar parte nesses rituais a que ele se 

submetia para seu próprio prazer, em memória dos mortos, e que eles detestavam; 

por isso seguiam-no, e todo prazer do dia estava estragado (Ao farol, 1927/2013, pp. 

97-107). 

 

 A ida ao farol parece ser uma jornada em que todos mergulham em seus sentimentos não 

elaborados, não ditos e a ambivalência acentua a tensão no cenário. Assim como relacionamos a 

deterioração da casa com a amargura do luto de Mr. Ramsay e da própria Virginia, o personagem 

quando avista a casa de longe, do mar, vê a si mesmo, consegue se enxergar em sua 

representação da melancolia, de um luto que o adoece:   

Mas eu, em mares mais bravios, murmurou Mr. Ramsay. Ele havia encontrado a 

casa, e ao vê-la, vira a si mesmo ali também; vira-se andando no terraço, sozinho. 

Caminhava de um lado para o outro, entre os vasos; e parecia-lhe que estava muito 

velho e curvado. Sentado no barco, ele curvou-se, abaixou-se, imediatamente 

representando seu papel – o papel de um homem desolado, viúvo, despojado; e 

assim convocou diante de si uma multidão de pessoas sentindo compaixão por ele; 

encenou para si mesmo, enquanto estava sentado no barco, um pequeno drama; que 

lhe exigia decrepitude, cansaço e tristeza (ergueu as mãos e olhou para sua finura, 

para confirmar seu sonho); e como recebia em abundancia a compaixão das 

mulheres, e imaginava que elas o consolavam e se compadeciam dele. E assim, 

colocando nesse sonho algum reflexo do delicioso que representava para ele a 

compreensão feminina, suspirou e disse, suave e pesarosamente: Mas eu, em mares 

mais bravios fui engolido por abismos mais profundos do que ele de modo que 

todos ouvissem claramente essas palavras tristes (Ao farol, 1927/2013, p.108). 

 



92 
 

Enquanto a personagem Lily observa o mar e reflete sobra falta que Mrs. Ramsay faz 

naquele lugar, para aquela família e para ela, lembra-se do comportamento do casal, recorda-se 

de Mrs. Ramsay e Mr. Ramsay juntos e o julga por pressionar tanto a esposa em busca de sua 

atenção. Lily parece avaliar todo contexto em sua rememoração e assim destaca uma 

característica notável de Mr. Ramsay: sua capacidade de mudar de humor muito rapidamente, ele 

apresenta rompantes agressivos, como ela bem pontuou na primeira parte da obra. Ressaltamos, 

então, mais uma relevante característica do sujeito melancólico, como afirma Edler (2013): sua 

capacidade de ressurgir das cinzas e exibir “uma extraordinária mudança humor” (p. 39). 

Podemos identificar que tal aspecto também se apresentava na vida de Virginia e de seu pai, bem 

como seu humor sombrio, como vimos anteriormente. Fusini (2011) descreve as oscilações do 

estado psíquico de Virginia como “o ritmo obsessivo e íntimo de sua personalidade secreta, que 

se radicaliza na doença, quando a abertura beira o abismo ilimitado da mania, com segundo 

tempo inelutável em que a resistência se mostra no aspecto de uma rigidez depressiva” (p. 12). 

Lily, então, reflete sobre Mr. e Mrs. Ramsay:   

 

Mas seria um erro, pensou, lembrando-se de como eles andavam juntos, de braços 

dados, para além da estufa – seria um erro simplificar seu relacionamento. Não 

havia monotonia na felicidade – ela com seus impulsos e sua vivacidade; ele com 

seus tremores e sua melancolia... Ele se levantaria de repente da mesa em um acesso 

de mal humor. Atiraria o prato pela janela. Então, por toda casa haveria uma 

sensação de portas batendo e cortinas se agitando como se um vento tempestuoso 

soprasse e as pessoas corressem de um lado para outro, tentando de modo 

precipitado fechar os postigos e deixar as coisas em ordem (Ao farol, 1927/2013, 

p.128). 

 

Em sua profunda reflexão, Lily sente intensamente a falta de Mrs. Ramsay. Como na 

primeira parte da obra, a artista se posiciona em frente a sua tela na tentativa de prosseguir com 

sua obra, em meio a seu processo de criação ela expressa o luto e a sensação de desamparo que a 

morte de Mrs. Ramsay lhe causa. Arriscamo-nos a evidenciar que é como se Virginia pudesse 

finalmente manifestar sua solidão e sensação de abandono em decorrência da morte da mãe e da 

incapacidade de acolhimento do pai. Na cena, Lily quase se incomoda com a presença serena de 

outro hóspede, Mr. Carmichael. Ele também esteve presente na primeira parte da obra e não 

compartilha da devoção que os outros personagens parecem ter a Mrs. Ramsay:  

Olhou para o quadro. Esta teria sido a resposta dele, provavelmente: que “você”, 

“eu” e “ela” passamos e desaparecemos; nada permanece; tudo muda; mas não as 

palavras; não a pintura. Ainda assim, o quadro seria pendurado no sótão, pensou; 
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seria enrolado e enfiado debaixo de um sofá; ainda assim, mesmo para um quadro 

como aquele, isso era verdade. Podia-se dizer, mesmo desses rabiscos – não do 

quadro real, talvez, mas do que fora a sua intenção pintar – que “permaneceria para 

sempre”; era o que iria dizer, ou sugerir, em silêncio, pois até para ela as palavras 

faladas soavam muito arrogantes, quando, olhando para o quadro, ficou surpresa ao 

perceber que não conseguia vê-lo. Seus olhos estavam cheios de um líquido quente 

(não pensou em lágrimas, a princípio) que, sem perturbar a firmeza de seus lábios, 

tornou o ar espesso e rolou por suas faces. Ela tinha perfeito controle sobre si. Oh, 

sim! – em todos os outros aspectos. Estaria então chorando por Mrs. Ramsay, sem 

ter consciência de qualquer infelicidade? Dirigiu-se de novo ao velho Mr. 

Carmichael. O que era isso então? O que significava? Poderiam as coisas estender 

suas mãos e pegar alguém? Poderia a lâmina cortar; o punho agarrar? Não havia 

segurança? Nenhuma maneira de aprender de cor os hábitos do mundo? Não havia 

segurança? Nenhuma maneira de aprender de cor os hábitos do mundo? Não havia 

nenhum guia, nenhum abrigo, mas tudo era milagre, saltando no ar do alto de uma 

torre? Seria possível, mesmo para as pessoas mais velhas, que isso fosse a vida? 

Assim assustadora, inesperada, desconhecida? Por um momento sentiu que, se 

ambos se levantassem agora, ali no gramado, e exigissem uma explicação – por que 

a vida era tão curta, por que era tão inexplicável? – se o dissessem com violência, 

como dois seres humanos completamente responsáveis, de quem não se deveria 

esconder nada, se pudessem falar, então a beleza se dobraria; o espaço seria 

preenchido; esses floreios vazios tomariam uma forma; se gritassem alto o bastante, 

Mrs. Ramsay voltaria. “Mrs. Ramsay!”, disse em voz alta, “Mrs. Ramsay!” As 

lágrimas escorriam pelo seu rosto (Ao farol, 1927/2013, p.116). 

 

  Enquanto Lily se aventura em sua criação e mergulha em suas emoções, a jornada do pai 

e seus dois filhos ao farol é cheia de sentimentos antigos revividos por esse momento. O filho 

James se lembra daquela velha sensação de raiva pelo pai. Aqui, Virginia aparenta expressar 

através de James o próprio ódio não dito pelo pai, a sensação de terror que a tristeza do pai lhe 

causava: “Ele sempre conservara esse velho símbolo de pegar uma faca e enfiá-la no coração do 

pai. Só que agora, sendo mais velho, sentado olhando o pai com uma raiva impotente, não era ele, 

esse velho que lia, que ele queria matar, mas aquela coisa que provinha dele” (Ao farol, p. 119). 

No percurso, Mr. Ramsay, envolvido em suas próprias emoções, oscila entre reflexões e leitura. 

A menina Cam observa o pai, percebe a ambivalência das relações e faz a frustrante constatação 

de que a solidão era sua realidade:    

Mas o que poderia estar escrito no livro, cujas extremidades se tinham amassado em 

seu bolso, ela não sabia. O que ele pensava, nenhum deles sabia. Mas estava absorto 

na leitura, de modo que quando ergueu os olhos, como fez naquele instante, não era 

para ver nada; era só para fixar um pensamento com mais exatidão. Feito isto, sua 

mente voltou a ausentar-se e ele mergulhou na leitura outra vez. Ele lia, ela pensou, 

como se estivesse guiando alguma coisa, ou conduzindo um grande rebanho de 

carneiros, ou abrindo caminho cada vez mais para cima, por uma única trilha 
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estreita; e às vezes ia rápido e direto, abrindo caminho entre os espinheiros; e às 

vezes parecia que um galho o golpeava, um espinheiro o cegava, mas ele não se 

deixava abater por isso; continuava, lançando-se sobre página após página. E ela 

continuava a se contar uma história sobre a fuga de um navio que afundava, pois ela 

estava a salvo, enquanto ele estivesse sentado ali; a salvo como se sentira, quando 

viera do jardim e entrara na sala, pegando um livro, e o velho senhor, baixando o 

jornal de repente, dissera algo muito breve sobre o caráter de Napoleão. Ela voltou a 

contemplar o mar, a ilha. Mas a folha estava perdendo sua agudeza. Estava muito 

pequena; muito distante. O mar agora era mais importante do que a costa. As ondas 

os rodeavam completamente, subindo e descendo, com um tronco rolando na crista 

de uma onda; uma gaivota cavalgava outra. Mais ou menos aqui, pensou, 

mergulhando os dedos na água, um navio afundara. E ela murmurou, 

sonhadoramente, meio adormecida: perecemos, cada um sozinho (Ao farol, 

1927/2013, p.122). 

 

 A obra chega ao fim com duas realizações almejadas desde o início: a chegada ao farol e a 

finalização do quadro de Lily. A constatação da solidão e da ambivalência na relação com o pai 

por Cam, conclui sentimentos que permeiam toda a obra. Podemos relacionar as realizações dos 

personagens com a própria consumação de Virginia ao finalizar o livro, pois como vimos, a 

escrita de Ao farol  remontou situações mal resolvidas, angustias e perdas nunca antes 

expressadas. Não só os personagens, mas também Virginia finaliza um processo, um percurso, 

um mergulho em seu passado e em suas tormentas.  
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Considerações finais 

 

Com as teorizações freudianas e, principalmente, o texto O mal-estar na civilização de 

Freud (1930/1996i), podemos pensar acerca do nosso desamparo e da solidão humana. Ao 

afirmar a supremacia do inconsciente, Freud cria uma ferida narcísica na humanidade – a razão 

perde o poder, a sensação de desamparo da sociedade moderna se intensifica. Diante disso, 

Virginia Woolf descreve um mundo, interno e externo, de perdas e abandonos. Os escritos de 

Woolf narram reflexões ligadas a esse contexto social de orfandade e solidão, típicas do homem 

moderno. 

Destacamos, então, como a escrita de Virginia evidencia questões ligadas à esfera 

narcísica. A profunda tristeza, o desolamento e o desamparo, presentes em seus textos, nos 

auxiliaram a compreender aspectos da melancolia que pareciam estar presentes tanto em seus 

personagens quanto em sua própria vida. Inserir Virginia em seu contexto social e destacar o 

cunho autobiográfico de sua obra nos ajudou a pensar, não somente nos sintomas do sujeito 

melancólico, mas também nos levou a ponderar uma esfera social que contribui para tais 

sintomas – como, por exemplo, a atmosfera violenta da iminência de uma guerra e destruição do 

mundo, até então, conhecido.  

Visto que Virginia cria seus personagens e neles também fala de si e de suas questões, 

buscamos evidenciar como Virginia usou a escrita como forma de sublimação da sua angústia e 

desamparo. Apesar de Carvalho (2011) nos apontar para um limite da sublimação, foi possível 

evidenciar como a escrita criativa funcionou como possibilidade de elaboração traumática através 

da sublimação. Por mais que reconheçamos que esse caminho tenha seus limites, também 

destacamos que é uma via de descarga e elaboração, pois assim com Marder (2011) afirma: 

“...somente seu trabalho a mantinha a salvo” (p.48). A escrita era lugar onde suas dores 

desembocavam na criação. Virginia vertia suas angustias na escrita e isso não compunha um 

processo fácil, mas a mantinha distante de suas ideias de suicídio, assim como nos mostra Marder 

(2011): 

“O que se chamava de razão de viver”. Diz Camus, “é também uma excelente razão 

para morrer”. Virginia se testou, a cada manhã, com uma dose de realidade 

estafante. Poderia ter ganho mais dinheiro escrevendo ficção popular, mas preferiu 

ser usada pelas manhãs de trabalho, consumida por sua escrita, para que, com disse 

Mrs. Ramsay em Ao farol, “mal restasse dela uma casca pela qual ela mesma se 

reconhecesse”. Era uma provação diária – muitas pequenas mortes para desviar seu 
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interesse pela maior de todas, negociando uma obsessão pela outra. Enquanto 

aceitou o “esforço e angústia” que se autoprescreveu, ela iludiu a outra pessoa 

selvagem que poderia lhe causar realmente perigosos apertos. Sobreviveu 

absorvendo doses regulares de dor (p. 49) 

 

  Havia o suplício de Virginia de levar-se ao aperto da criação, em contato com seus 

demônios e terrores, e tal aflição, no processo de escrita, a deixava longe da obsessão de sua 

própria aniquilação (Fusini, 2011; Marder, 2011). Reconhecemos a importância do processo 

sublimatório na manutenção da própria vida de Virginia. Pudemos também evidenciar essa 

relação da escritora com sua escrita através de seu diário, no qual fica evidente sua sensação de 

desamparo e desproteção e como essa escrita foi importante para Virginia. Destacamos o trecho 

datado em 11 de outubro de 1940 de seu diário:   

Se estar consciente da insegurança da vida, lembrar-se de algo que se foi, sentir de 

vez em quando, esmagada, como eu sentia pelo meu pai quando ele não 

reivindicava isso, uma comunhão às escuras e apaixonada – se é bom estar atento a 

tudo isso aos quinze, dezesseis, dezessete anos, aos trancos e barrancos – se, se, se –

. Mas foi bom? Não teria sido melhor (se há algum sentido em dizer bom e melhor 

quando não há juízo possível, não há padrão) continuar sentindo, como em St. Ives, 

a pressa e a agitação da vida familiar? Ser cercada pela família; para continuar 

explorando e se aventurando em particular enquanto a todo o tempo a família como 

um todo continuava seu progresso prosaico e estrondoso; seria este acolhimento 

melhor do que ter essa proteção removida; ter saído do abrigo da família; tê-lo 

rachado e cortado; ter se tornado crítico e cético em relação à família? (p. 137)
10

 

 

 

No decorrer da pesquisa nos deparamos, entretanto, com a dificuldade ligada à tradução 

de seus escritos diários. A leitura e tradução de alguns trechos de seu diário foram importantes 

para constatar como a escrita preenchia a vida de Virginia. Destacamos o cuidado que tivemos no 

processo de tradução, já que nossa intenção era expressar o sentido contido naquele contexto. 

Sabemos que, como afirma Jakobson (1971), não existe equivalência total entre as línguas no 

nível da forma, mas existe equivalência no nível do conteúdo comunicativo. Isto é, cada língua é 

                                                           
10

  Tradução minha de: “If to be aware of the insecurity of life, to remember something gone, to feel now and then, 

overwhelmingly,as I felt for father when he made no claim to it, a passionate fumbling fellowship – if it is a good 

thing to be aware of all this at fifteen, sixteen, seventeen, by fits and starts – if, if, if –. But was it good? Would it not 

have been better (if there is any sense in saying good and better when there is no possible judge, no standard) to go 

on feeling, as at St Ives, the rush and tumble of family life? To be family surrounded; to go on exploring and 

adventuring privately while all the while the family as a whole continued its prosaic, rumbling progress; would this 

hot have been better than to have had that protection removed; to have been tumbled out of the family shelter; to 

have had it cracked and gashed; to have become critical and skeptical of the family -? (p137) 
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um sistema sui generis, um código próprio, com suas próprias formas e regras, mas é também, ao 

mesmo tempo, um sistema de comunicação, o que torna possível a tradução. Portanto, 

procuramos ter cuidado na reflexão proposta. Para a tradução dos trechos relacionamos sua obra 

com seu contexto para buscar um possível sentido dos escritos.  

Não pretendemos reduzir a literatura de Virginia e nem a própria escritora a aspectos de 

um funcionamento psíquico. Porém, esse processo de verter relações entre a obra e a vida da 

escritora pôde nos mostrar que a escrita serviu como via de elaboração para Virginia e nela 

pudemos evidenciar aspectos da teoria freudiana acerca da melancolia, bem como destacar uma 

realidade particular para auxiliar na reflexão de um sentimento humano intensificado pela 

modernidade.  
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