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Resumo 

 

A obra literária, por ser uma realidade que se revela durante sua produção, muitas 

vezes, significa uma surpresa para o próprio autor quando terminada, pois surgem aspectos 

que escapam ao julgamento da intenção. O leitor, por sua vez, presencia um fenômeno que 

afeta sua realidade e entra numa relação que, apesar de virtual, realmente se estabelece 

entre ele e aquele que gerou tal produção. Ao dizer que “O artista precede o psicanalista”, 

Lacan entende que há um saber diferenciado na dedicação às belas-artes, que não está ao 

alcance de todo e qualquer sujeito. No cerne deste trabalho estará “Hamlet”, obra das mais 

importantes de Shakespeare e que pode ser entendida como um catalisador do 

reconhecimento da literatura como um meio, dos mais eficazes, de retratar a fragilidade 

humana. O autor dessa peça conseguiu produzir uma obra que, até os dias de hoje, exerce 

grande influência, justamente por abordar aspectos tais como adultério, fragilidade, 

assassinato e conflitos decorrentes da aceitação, ou não, dos próprios desejos, pontos estes 

que permeiam a conduta humana e que não estarão nunca fora de época. Tendo como base 

uma abordagem psicanalítica, especificamente centrada em Freud e Lacan, pretende-se 

discutir o papel da literatura na representação do conflito humano, procurando entender os 

aspectos que tornam este tipo de obra de arte especialmente fecunda para tal reflexão. A 

estrutura de desenvolvimento deste trabalho se baseará na elaboração de temas 

fundamentais para que o problema de pesquisa seja trabalhado: sono, sonhos, desejo, 

função paterna e tragédia são aspectos a serem abordados como via de compreensão da 

função representativa da literatura, e “Hamlet” ai se destaca. 
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Introdução 

 

A produção de um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) implica algumas 

dimensões da vida dos estudantes que, a meu ver, devem ser consideradas como aspectos 

que integram o resultado final desta complexa tarefa. É interessante notar as mudanças 

pelas quais a sigla TCC passa ao decorrer da faculdade: no início, se refere a algo distante, 

que alude ao momento, tão esperado, de uma maturação profissional; entretanto, quando 

este momento finalmente chega, muitas vezes ele não vem acompanhado por nenhum tipo 

de certeza. Assim, ao se deparar com a obrigatoriedade de concretização deste trabalho, o 

TCC passa a significar um gerador de angústia, pois, para muitos, as escolhas profissionais 

já deveriam estar tomadas e, portanto, a opção por certo tema para um Trabalho de 

Conclusão de Curso não deveria, de forma alguma, sugerir qualquer tipo e grau de 

dificuldade. Essa concepção pode afastar o estudante de muitas possibilidades, pois ele 

estará pensando que, ao escolher um tema, este o acompanhará até seus últimos dias. 

Perece, assim, que um assunto selecionado passa a ser uma sentença profissional que 

aprisionará o aluno, impedindo-o de ter qualquer outro interesse possível de ser realizado. É 

comum, ao se optar por certa questão a ser trabalhada, que haja o questionamento: “será 

que é isso que eu quero para minha vida?”. 

Felizmente, após quase cinco anos de estudo, a maturidade profissional acaba por 

dar seus sinais, e, através também das orientações dadas pelos professores, as correntes vão 

se afrouxando e a mobilidade frente à concepção de futuro vai surgindo. Este é um 

momento no qual o aluno tem a possibilidade de perceber a complexidade do campo 

profissional que escolheu. É sabido que particularmente a Psicologia envolve dificuldades 

acerca da escolha do caminho a ser seguido, já que envolve, não só uma prática 

profissional, mas sim uma questão que integra demandas pessoais e emocionais do aluno. 

 Pode-se afirmar que toda produção contém em si aspectos daquele que a produz. 

Portanto, julgo ser de fundamental importância que esse olhar integrado seja também 

dirigido a um Trabalho de Conclusão de Curso que, como não poderia deixar de ser, detém 

questões que dizem muito sobre aquele que o faz.             
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O tema do presente trabalho pode ser considerado como um reflexo dos meus traços 

pessoais, já que sempre apresentei um interesse crescente pela literatura. Agora, já na 

faculdade de Psicologia, tive a oportunidade de trabalhar teoricamente com aquilo que até 

então representava um prazer nos momentos de lazer. Foi justamente a partir desse prazer 

que percebi a importância de um estudo acerca da representação literária dos conflitos 

humanos.  

A literatura é passível de ser analisada pela abordagem psicanalítica justamente por 

conter em si fantasias. Aqui, vale ressaltar que não se objetiva uma “psicanalização”, como 

foi dito por Gonçalves (1995), da obra literária, mas sim uma tentativa de compreender a 

motivação de leitura e de escrita de um romance. Sabe-se que, para que haja sentido deve 

existir significado, ou seja, para que uma obra gere prazer, é imprescindível que aspectos da 

mesma sejam conhecidos por aquele que a lê, de forma que o sentido é dado por esta 

familiarização com o que é retratado. Estando o sentido presente na leitura, o autor é livre 

para fazer as construções que quiser, visto que o leitor o acompanhará através da montagem 

suscitadas pelas associações geradas a partir do encadeamento de sentidos. Como resultado, 

surge a possibilidade de uma gama variada de intérpretes, o que é uma decorrência da 

singularidade de cada leitor. Entretanto, existe também o caráter universal do romance, 

aspecto este que será retomado mais adiante.    

Focando o autor da obra literária, é interessante notar que ela em muito se aproxima 

da produção onírica:                

 

 Como o sonho, é claro, o romance tem estrutura de metáfora: diz o 
que diz, o que seu autor quis conscientemente dizer, e diz outra coisa. 
É nessa “outra coisa”, em parte, que se aloja o prazer da leitura -
segundo as leis próprias de cada leitor, naturalmente – e é também 
graças a essa outra coisa, dimensão simbólica de toda fala, que se 
podem entender e analisar as determinações, as “razões” que regeram 
o nascimento do texto (Kaufman, 1996, p. 671). 
 

Sendo assim, percebe-se que a intenção consciente de um romance difere da 

intenção inconsciente do mesmo. A obra, por ser uma realidade que se revela durante sua 

produção, muitas vezes, significa um espanto para o próprio autor quando terminada. Fica 

clara aí a impossibilidade de conter certos aspectos que se mostram mais fortes do que se 

imagina, justamente por escaparem do julgamento da intenção.Acerca disso, Kon (1996) 
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elucida o conflito vivido por Freud durante a produção escrita de sua teoria. Segundo a 

autora, o psicanalista pôde evidenciar a autonomia da criação literária quando se deu conta 

que fracassara a tentativa de controlar, a partir dos preceitos de sua teoria, a criação 

artística. Assim, Freud percebera que algo lhe escapara; pretendendo o domínio através da 

teoria, vem à tona particularidades de sua própria personalidade. 

  

Após quarenta e um anos de atividade médica, meu 
autoconhecimento me diz que nunca fui realmente médico no sentido 
adequado. Tornei-me médico por ter sido compelido a desviar-me do 
meu propósito original; e o triunfo de minha vida está em eu haver, 
após uma viagem longa e indireta, encontrado meu caminho de volta 
à minha senda mais antiga(...)Em minha juventude senti uma 
necessidade absorvente de compreender algo dos enigmas do mundo 
em que vivemos e talvez mesmo de contribuir com alguma coisa para 
a solução dos mesmos. (Freud, apud Kon, 1996, p.59)   
 

Kon ainda nos diz que Freud “(...) foi desde sempre tomado pelo poder inebriante 

de conhecimento inerente ao artista; fez de sua escrita um ato artístico, expressivo; jogou-se 

na trama do sensível.”( pg 59) 

Ao se endereçar a alguém, o autor passa a ser alvo da mensagem que por ele mesmo 

foi emitida e, nesse retorno da mensagem original, existe a vontade de se conhecer algo que 

é nosso. A publicação do resultado pode ser entendida como conseqüência da intenção 

inicial de separar de si alguma coisa. Sendo assim, a literatura deve ser considerada como 

um meio que gera autoconhecimento, que não pode ser entendido fora de sua relação com o 

outro. O leitor, por sua vez, presencia um fenômeno que afeta sua realidade e entra numa 

relação que, apesar de ilusória, ou melhor, virtual, realmente se estabelece entre ele e 

aquele que gerou tal produção.  

Grosso modo, o prazer que se instaura numa leitura é decorrente do fato do autor 

não se colocar como um psicanalista, mas, sim, como um artista. A pretensão de se criar 

algo previamente controlado e conhecido é tão grande que se torna possível afirmar que, 

com certeza, ninguém, nem mesmo Freud, é capaz de fazê-lo. Para aqueles que apreciam a 

leitura, pode-se dizer que sempre haverá esperanças de um bom romance, pois haverá 

sempre um desconhecimento por parte daquele que escreve. Tal desconhecimento propicia 

o surgimento das representações dos desejos e as lacunas do discurso, podendo, assim, 
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dizer que não se trata de uma influência exercida pelos conflitos, mas sim de uma 

concordância entre eles e o resultado. É por isso que afirma Picon (1969), em O Escritor e 

Sua Obra, que a crítica voltada para a intencionalidade do autor é frágil. Como julgar algo 

tão obscuro?  

Freud, segundo Caldas (2007), reconhece os autores de obras literárias como 

detentores de um saber que difere daquele que é apropriado pela ciência, o que, por sua vez, 

permite que tais artistas sejam vistos como antecipadores da psicanálise, visto que eles 

estão na linha de frente e, portanto, adiantados em relação às elucubrações sobre os 

conflitos e representações humanas. Novamente, valho-me da observação acerca da 

autonomia da obra: essa diferença entre os saberes da literatura e da ciência se dá 

justamente pela impossibilidade de se apreender e controlar aquilo que só é possível surgir 

a partir de uma produção artística. Arrisco-me a dizer que Freud, por mais que 

reconhecesse em si uma tendência de dominar teoricamente aquilo que produzia, pôde se 

desvencilhar, mesmo que não integralmente, dessa tendência, o que o possibilitou 

desenvolver sua teoria deixando-se levar pelo ato artístico de escrever. Sendo assim, é 

pertinente dizer que Freud se aproximou do saber que ele mesmo dizia restritos aos autores, 

já que foi além daquilo que busca saber: criou arte através das palavras.1            

Retomo aqui novamente a observação de que no presente estudo não se busca uma 

“psicanalização” literária. O trabalho desenvolvido será voltado para a obra e não para a 

estrutura psíquica do autor. Segundo Coelho (1976), por mais que haja uma estrutura 

inconsciente governante, o conhecimento consciente de tal evidência, por parte do leitor, 

liquida o prazer que há na leitura. O julgamento aparece novamente como antagônico ao 

prazer de ler, já que implica a busca de uma verdade que não existe na literatura.O mesmo 

autor nos diz que o que existe apenas na obra literária é a validade das leituras e que, 

portanto, não há uma verdade anterior à obra. Assim como na literatura, não há na 

psicanálise, como elucida Caldas (2007), a preocupação em se atingir a verdade, de modo a 

distingui-la daquilo que é falso. Isso decorre da inscrição do campo inconsciente na psique, 

que a partir de Freud, instaura um saber inconsciente que atua independente da consciência 

e que, portanto, difere da concepção de conhecimento, da verdade. Tanto na literatura, 

quanto na psicanálise, a ficção, ou seja, aquilo que não se aplica à realidade e, 

                                                 
1 Freud ganhou o Prêmio Goethe de Literatura em 1930, na cidade de Frankfurt.  
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conseqüentemente, não diz respeito ao conhecimento, é um instrumento na “produção de 

saber que só pode se dar pela operação do sujeito” (Caldas, 2007 p.14).  

É no texto O Estranho que Freud, ainda segundo a autora, enfatiza a análise literária 

que vai além da beleza, valorizando o encontro do leitor com aquilo que é temido e 

assustador e que, portanto, ultrapassa o principio do prazer. Freud, então, apresenta a 

temática da prática literária, que tem como base a fruição, o sentir, que transgride os 

preceitos estéticos da época que guiavam as análises da literatura, criando, assim, um 

campo extremante fértil para a atuação da psicanálise.Segundo Kon (1996), a categoria de 

estranho utilizada por Freud caracteriza-se por ser “(...) algo familiar que foi reprimido e 

portanto torna-se difícil de abordar” (nota de rodapé, p. 155); ou seja, a literatura promove 

o encontro com conteúdos dantes recalcados que, por sua vez, evocam no leitor uma 

sensação de estranhamento, que ultrapassa o “bom” e o “belo” (Calda 2007) justamente por 

representar conflitos e não só aspectos correspondentes ao principio do prazer.            

 A variedade de olhares válidos de um romance é geradora de conhecimento, 

justamente por ter esse caráter de irredutibilidade a uma verdade. E assim afirma também 

que uma crítica literária estruturalista não é possível, já que, para tal realização, seria 

necessário um deslocamento de tempo e espaço da obra, objetivando uma visão total da 

mesma. Sabemos que isso seria impossível, tanto no campo da literatura, quanto em 

qualquer outro em que se trabalha com produções humanas.      

  Por mais que haja outros meios artísticos que representam aspectos humanos, 

pretendo enfocar a literatura devido ao seu poder de contextualização dos conflitos, que só 

é possível por conta da estruturação do discurso. Segundo Lacan em quase todo seu ensino, 

com exceção de seus últimos seminários em que a linguagem adquire um outro estatuto, o 

sujeito é produto do discurso e, sendo assim, entendo que é através de um trabalho baseado 

na linguagem que se pode atingir o outro de um modo particularmente sensibilizador.  A 

identificação do leitor com aquilo que é mostrado no romance o sensibiliza e, portanto, o 

aproxima de suas próprias questões. Conceito e imagem se articulam, resultando dessa 

articulação uma relação que não é fixa, mas, sim, arbitraria, como nos ensinou Saussure. É 

neste tipo de relação que se dá a possibilidade de diversos intérpretes e de interpretações, já 

que a obra, depois de publicada, se torna um domínio público e, portanto, aberta para 

diversos pontos de vista.    As lacunas de um romance são preenchidas pelas 



 6 

particularidades de cada leitor e até mesmo os conteúdos desses preenchimentos estão 

sujeitos a mudanças.  

No cerne deste trabalho estará Hamlet, obra das mais importantes de Shakespeare e 

que foi, para mim, o catalisador do reconhecimento da literatura como um meio, dos mais 

eficazes, de retratar a fragilidade humana. O autor dessa magnífica peça conseguiu produzir 

uma obra que, até os dias de hoje, exerce grande influência. A razão para tal feito, a meu 

ver, reside na abordagem de aspectos tais como adultério, fragilidade, assassinato e 

conflitos decorrentes da aceitação, ou não, dos próprios desejos, pontos estes que permeiam 

a conduta humana e que, sendo assim, não estarão nunca fora de época.  

Tendo como base uma abordagem psicanalítica, especificamente centrada em Freud 

e Lacan, pretendo discutir o papel da literatura na representação do conflito humano, 

procurando entender os aspectos que tornam este tipo de obra de arte especialmente 

fecunda para tal reflexão. A estrutura de desenvolvimento deste trabalho se baseará na 

elaboração de temas fundamentais para que o problema de pesquisa seja trabalhado: sono, 

sonhos, desejo, função paterna e tragédia são aspectos a serem abordados como via de 

compreensão da função representativa da literatura e Hamlet ai se destaca. 
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Metodologia 

 
 
 Desenvolver uma pesquisa teórica nos padrões da abordagem psicanalítica não é 

uma tarefa simples. A posição que ocupa a psicanálise dentro da ciência não está ainda bem 

definida e desde a sua criação como método de tratamento para os males psíquicos é alvo 

de críticas e desconfianças. Por seu caráter de vanguarda e pelo rompimento com as 

concepções da época, Freud inaugurava um novo modo de encarar o ser humano, novidade 

esta que, como muitas das inovações, provocara a negação naqueles que entravam em 

contato com os pressupostos psicanalíticos. A Teoria da Sexualidade e a hipótese do 

inconsciente tiraram o homem do seu próprio centro de controle, introduzindo nesse lugar o 

inconsciente, que significa um não-saber sobre si mesmo. 

 Por mais que tenha se passado mais de um século desde o anúncio das concepções 

freudianas ao mundo médico, a Psicanálise encontra-se no começo de seu desenvolvimento, 

caracterizando-se por ser uma teoria não acabada. Sendo assim, as lacunas, presentes em 

muitos dos fenômenos humanos, exercem uma função diferenciada na Psicanálise, pois 

como a idéia de inconsciente não é empiricamente provada, a margem para as criticas e 

desconfianças é grande.  

 Em um trabalho de revisão teórica o pesquisador deve ter bem claro seu objetivo, já 

que, quando se trata da psique, muitas questões podem nos levar para uma busca 

interminável. Logo, a tentação é grande justamente por existir muitas possibilidades de se 

abordar um mesmo objeto: “(...) Shakespeare ultrapassa todos os outros no evidenciar uma 

psicologia de mutabilidade” (Bloom, 1995). Ao abordar a complexidade humana, 

Shakespeare introduz uma vasta gama de aspectos referentes a um só indivíduo. E é a esta 

tentação que se deve resistir, pois se um trabalho for realizado com o objetivo de dar conta 

de responder a todas as questões referentes à dimensão humana que um mesmo assunto 

levante, não haverá produção de conhecimento. É por isso que a delimitação do problema 

de pesquisa é fundamental para que não nos percamos na imensa variedade de perguntas 

que, inevitavelmente, surgirão ao longo do estudo. 
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 A partir desta visão sobre a pesquisa teórica em Psicanálise, vele a pena ressaltar a 

importância da metodologia na mesma. Este etapa, segundo Magalhães (2005), visa o 

esclarecimento acerca do caminho percorrido para a construção de conhecimento. O autor 

elucida também que tendo o caráter de caminho, o trajeto pode, e deve, ser percorrido por 

aquele que entra em contado com tal produção. Esta possibilidade de verificação do 

caminho é o que gera a confiabilidade do trabalho, já que permite que a elaboração de 

hipóteses e sua confirmação sejam acompanhadas.  

 No começo do capítulo Métodos da pesquisa cientifica e tecnologia, Magalhães 

apresenta uma citação que para o presente trabalho é muito pertinente: 

  

Embora isto seja loucura, há contudo método nela (p. 226)   

               Shakespeare, Hamlet, Ato II, Cena 2 

 

 Tal frase é proferida por Polônio, referindo-se à conduta assumida por Hamlet no 

desenrolar da trama. Polônio fora feliz nesta observação justamente por perceber a presença 

do método como fundamentação de um fenômeno, ou seja, deu-se conta que por trás do 

comportamento do príncipe havia uma razão de ser. A metodologia é justamente a 

explicitação do motivo pelo qual uma pesquisa existe e em que se fundamenta.   

 A razão para que a presente pesquisa exista consiste na reunião de conceitos 

psicanalíticos que sejam relevantes na busca da elucidação do papel da literatura na 

representação do conflito humano, baseando-me na produção shakesperiana Hamlet. Por se 

tratar de um assunto complexo, limitar-me-ei aos ditos de Freud e Lacan acerca do tema. A 

estrutura do trabalho basear-se-á nos aspectos fundamentais para o esclarecimento do 

problema de pesquisa. Sendo assim, não me proponho a abordar a obra em sua totalidade. 

Fato este que, como já foi dito anteriormente, não seria compatível com a produção de 

conhecimento e nem seria passível de tal abordagem, visto que “Shakespeare é para a 

literatura o que Hamlet é para o domínio imaginário da personagem literária: um espírito 

que tudo impregna, que não pode ser confinado” (Bloom, 1995, p. 58).     
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Uma breve contextualização da tragédia do príncipe Hamlet. 

 
 
 A história começa com um anúncio: o rei Hamlet da Dinamarca estava morto. 

Como suposto agente da morte, estava uma cobra venenosa que o atacou enquanto ele 

descansava em seu jardim. Porém, este relato representa apenas o que foi dito à família real 

e ao povo da Dinamarca. A verdade partiu com o rei, que detinha o saber sobre sua própria 

morte, mas nada podia fazer frente ao crime que lhe tirou a vida; ele sabia que se tratava de 

um assassinato.O protagonista deste ato era alguém que vivia sob o mesmo teto que o rei e  

pertencia à mesma linhagem real: Cláudio, seu próprio irmão. Definitivamente, havia algo 

de podre na Dinamarca.  

 A verdade só pôde ser revelada por conta da condição de fantasma que assumiu o 

morto após o crime. O pai, como espectro, revela ao filho que Cláudio depositou veneno 

em seu ouvido enquanto dormia no banco do jardim. Ao que tudo indica, o assassinato era a 

etapa fundamental para que o plano de Cláudio entrasse em ação. Com a morte de seu 

irmão - Hamlet, o Rei da Dinamarca - ele assumiria o reino e poderia desposar a, então, 

viúva Gertrudes. Como conseqüência deste saber, o espectro do pai pede ao filho que o 

vingue no mundo dos vivos. Inicia-se, então, o conflito do príncipe Hamlet, que sofre por 

ser o único detentor da verdade da morte de seu pai e, portanto, aquele que foi depositário 

da esperança de fazer justiça em nome do pai.              
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Literatura, sonho e desejo. 

  

 Segundo Scotti (2005), a obra de arte tem função de espelho, já que permite que 

aqueles que direcionam seu olhar a ele se vejam identificados com a imagem refletida. 

Porém, tal função é mediada pela capacidade que cada um tem de se ver refletido, ou seja, o 

reflexo é determinado pelas aspirações do sujeito quanto a ele mesmo. Se não há 

conhecimento consciente de certo aspecto próprio de sua pessoa, dificilmente haverá 

incorporação daquela imagem. Neste caso, o sujeito procurará conforto na idéia de que 

aquilo que lhe é mostrado não se refere a ele, mas, sim, apenas a uma fantasia. O autor nos 

diz que o mesmo acontece com um sonho: dependendo da elaboração onírica, o sujeito 

pode ou não reconhecer o material como próprio ou como apenas um sonho. 

 Freud (1900), em A interpretação dos sonhos, caracteriza o sonho como um 

guardião do sono, que impede o despertar precoce e, desse modo, promove e preserva o 

repouso. Pereira (2002) afirma que em contrapartida a esta função de permitir que o sujeito 

se revigore através do sono, o sonho é também insuportável, pois pode impor um 

enfrentamento direto com as angústias.  

 Retomando Scotti (2005), podemos dizer que assim como o sonho, a literatura 

exerce também a dupla função de revigorar e aterrorizar: revigora no sentido que gera 

prazer e permite ao sujeito continuar vivendo sua realidade cotidiana, assim como o sonho 

permite ao sujeito continuar dormindo, já que ele pode encarar os conflitos apresentados 

apenas como uma fantasia; e aterroriza justamente por apresentar os conflitos, assim como 

um pesadelo, e promover contado direto com os mesmos. 

 Shakespeare, em Hamlet, apresenta o protagonista enfrentando este paradoxo do 

sono. Segundo Pereira (2002), para Hamlet, no leito de sua morte, dormir significava ter o 

descanso que há tanto tempo sua alma carecia; uma possibilidade de finalmente poder se 

revigorar, dando um fim à angústia. Possibilidade essa gerada através da morte, visto que, 

na obra, a morte de Hamlet é tratada como dormir: “Boa Noite, amado Príncipe” é a 

mensagem de adeus vinda de Horácio para seu falecido amigo. Entretanto, se por um lado 

Hamlet considera a morte como uma saída frente ao sofrimento – o suicídio chega até a lhe 
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parecer um meio para finalmente atingir a quietude máxima -, por outro, a idéia de poder se 

deparar com sonhos apavorantes trazidos pelo sono eterno e desconhecido, já que dele 

ninguém retorna, lhe aterroriza.      

 O sono do Rei, pai do protagonista da peça, pode também ser entendido como fatal, 

pois foi por conta de um “sono distraído” (Pereira, 2002, p. 27) que a morte lhe chegou aos 

ouvidos. O tio de Hamlet, Cláudio, aproveitando-se do descanso do irmão, que dormia no 

jardim, despeja em seu ouvido um veneno que lhe tira a vida. O sono é, portanto, tratado 

como um momento de vulnerabilidade a qual, inclusive, um rei está sujeito; como algo que 

foge do controle, como um abandono da consciência. Sendo assim, a ligação do sono com a 

morte fica marcada nesta obra, porém apresentando duas dimensões diferentes: enquanto o 

descanso eterno é desejado por um, a morte pega o outro de surpresa.    

 Para discutir tal paradoxo, é interessante recorrer ao percurso de Freud desde A 

interpretação de sonhos (1900) até as conferências presentes em Além do principio do 

prazer (1920). Primeiramente, em 1900, o criador da psicanálise apresentara em sua teoria 

o sonho como um meio de satisfazer os desejos não realizados. Começa a conferência III, 

Um sonho é a realização de um desejo, explicitando um fato pessoal, e recorrente, de que 

as situações em que ingere alimentos salgados são seguidas por sonhos nos quais encontra-

se saciando sua sede real, aquela que realmente está acontecendo no real de seu corpo. 

Freud apresenta aí que o sonho toma o lugar da ação, dizendo que não seria necessário sair 

de seu estado onírico para beber água, já que nele há a satisfação deste desejo: “Se consigo 

aplacar minha sede sonhando que estou bebendo, então, não preciso despertar a fim de 

saciá-la” (Freud, 1900, p 133).  

 Já em 1920, Freud diz na parte IV de Além do principio do prazer, Especulações 

sobre a pulsão de morte, que 

  

É, porém, impossível classificar como realizações de desejo os sonhos 
que estivemos debatendo e que ocorrem nas neuroses traumáticas, ou 
os sonhos tidos durante as psicanálises, os quais trazem à lembrança 
os traumas psíquicos da infância. Eles surgem antes em obediência à 
compulsão à repetição(...).Dessa maneira, pareceria que a função dos 
sonhos, que consiste em afastar quaisquer motivos que possam 
interromper o sono, através da realização dos desejos dos impulsos 
perturbadores, não é a sua função original.(p.49) 
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 Para tanto, Freud argumenta que, não sendo o princípio de prazer dominante na vida 

mental dos indivíduos, já que este é substituído pelo princípio de realidade2 em função da 

“influência das pulsões de autopreservação do ego” (Freud, 1920, p.20), se pode concluir 

que o que está além do principio de prazer não corresponde àquela satisfação do desejo 

promovida pelas elaborações oníricas. 

  Deve-se notar que o conceito de gozo em Lacan se aproxima da noção de pulsão de 

morte em Freud, conceito este que começou a ser pensado a partir da noção de compulsão à 

repetição referida anteriormente na citação de 1920. Partindo da pulsão de morte, Lacan faz 

notar que há uma “satisfação paradoxal” nesta compulsão à repetição, que pode ser descrita 

por um prazer no sofrimento. Neste momento, é interessante fazer uma referência ao 

sintoma como o exemplo maior da satisfação paradoxal, como mostra Lacan. Para ele, os 

sintomas dependem da satisfação: 

 

(...) diremos que isso ao que eles [os sintomas] satisfazem pelas vias 
do desprazer é, assim mesmo (...) a lei do prazer. Digamos que, por 
essa espécie de satisfação, eles se fazem sofrer demais. Até certo 
ponto é sofrer demais que é a única justificativa da nossa intervenção 
(Lacan, 1979, p. 158). 

  

 O que Lacan (1979), nesta etapa do Seminário 11, chama de satisfação paradoxal é 

o que mais tarde chamará de gozo, entendendo-o como sendo do registro do real, que é um 

registro que Lacan diferencia do imaginário e do simbólico3. O registro do real adquirirá, ao 

longo de seu ensino, um peso cada vez maior, principalmente, levando-se em conta aquilo 

que se refere à repetição do sintoma.    

 É possível testemunhar a aparição do real durante o sono, já que esse se presentifica 

de modo inesperado, fazendo com que o sujeito acorde de um dado sonho. Trata-se de um 

sonho de angústia que, como o próprio nome já elucida, gera alto grau de sofrimento. A 

                                                 
2 Segundo Freud, o princípio de realidade não bane propriamente a obtenção de prazer, mas sim adia a  
satisfação. 
3 Para Lacan, há três registros do campo psicanalítico: o real, o simbólico e o imaginário. O registro do 
imaginário “é caracterizado pela preponderância da relação com a imagem do semelhante” (Laplanche, 2001, 
p. 233). Além disso, este conceito deve ser compreendido “em referência a uma das primeiras elaborações 
teóricas de Lacan a respeito da fase do espelho” (p. 234). O registro do simbólico “designa a ordem de 
fenômenos de que trata a psicanálise, na medida em que são estruturados como uma linguagem” (p. 480). Já o 
conceito do real, é entendido por Lacan como aquilo que escapa do simbólico e do imaginário. Deve-se 
salientar que os registros adquirem ao longo de seu ensino uma acentuada complexidade.      
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função de despertar se faz necessária, pois o contato com os conteúdos oníricos referentes 

ao real pode ser insuportável e, sendo assim, requer um mecanismo de defesa. Muitas 

vezes, esses conteúdos se referem á experiência de viver novamente, através do sonho, uma 

situação traumática que pode ser considerada como um perigo que ameaça o sujeito. É 

neste ponto que uma proteção frente a uma vivência aversiva é demandada. 

 Fica claro, então, o duplo caráter do sonho também para a psicanálise, que considera 

as potencialidades das produções oníricas presentes em Hamlet, do desejo de dormir e do 

perigo iminente, perfeitamente possível na história de vida do sujeito.   

 Finalmente, a partir da discussão formulada até aqui, justifica-se o papel 

fundamental atribuído à literatura por sua eficiência na reprodução dos conflitos humanos. 

Assim, para a psicanálise, como diria Caldas (2007), a verdade na literatura não é algo a ser 

verificado. A construção de uma ficção possibilita ao leitor um desprendimento da 

realidade, que apesar de não apresentar fatos verídicos, atinge-o de maneira profunda. 

Vimos assim que não é necessário o retrato exato da verdade para que o sujeito se 

sensibilize com aquilo que é narrado.  

 A autora nos diz que a própria “psicanálise também adota o ficcional como status 

possível da verdade na construção do saber na clínica” ( p.14). Sendo assim, é possível 

afirmar que as fantasias que aparecem tanto na literatura quanto na psicanálise sinalizam o 

compromisso comum destas duas áreas com a verdade do sujeito – algo que difere do 

empirismo cientifico, preocupado com a dicotomia entre falso e verdadeiro –, que diz 

respeito a uma só realidade, a realidade própria do sujeito. 

 Scotti ainda nos diz que Freud, em O poeta e os sonhos diurnos (1908), procura 

diferenciar um escritor de um mero sonhador e, por mais que não tenha havido uma 

resposta objetiva, sugere que o artista supera sua própria repugnância em relação ás suas 

fantasias, obtendo, a partir desta superação, a satisfação de seus desejos. Ao entrarmos em 

contato com uma determinada obra, encontramo-nos numa posição de receptividade à 

sedução daquele que escreve. Segundo o autor, é a sedução estética que promove o 

famigerado prazer de ler, já que provoca no leitor a satisfação de seus próprios desejos.  
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O Nome-do-Pai em Hamlet. 

  

 

 

 “Aventuro-me a dizer que, se a Psicanálise não pudesse gabar-se de mais nenhuma 

realização além da descoberta do complexo de Édipo reprimido, só isso já lhe daria direito 

a ser incluída entre as preciosas novas aquisições da humanidade” (Freud, 1940[1938], 

p.221). 

 
 A noção de que o Complexo de Édipo tem um papel de destaque na obra freudiana é 

bastante difundida. Vieira e Zavaroni (2005) ilustram, ao citarem a frase acima, o fato de 

que o próprio autor reconhece a importância da sistematização deste complexo na 

formulação de toda a sua teoria. Estas duas autoras evidenciam também a acentuada 

freqüência das referências que o psicanalista faz da obra shakesperiana Hamlet, sendo que, 

segundo as autoras, esta produção teatral e literária é mais citada que a própria obra grega, 

Édipo Rei, de Sófocles, que inspirou a formulação do Complexo de Édipo. Ao compararem 

ambos os retratos das desventuras humanas, elas citam novamente Freud, que diz:  

 

(...) o mito do rei Édipo que, tendo matado o pai, tomou a mãe por 
mulher, é uma manifestação pouco modificada do desejo infantil, 
contra o qual se levantam mais tarde, como repulsa, as barreiras do 
incesto. O Hamlet de Shakespeare assenta sobre a mesma base, 
embora mais velada, do que o complexo do incesto (Freud, 
1910[1909], p. 44) 

  

 Ao discutirem sobre tal velamento, Vieira e Zavaroni afirmam “(...) que a forma 

mais velada do complexo de Édipo constitui o próprio complexo” (p. 12). Ou seja, 

Shakespeare, a partir de Hamlet, retrata o processo de subjetivação, que é, por excelência, o 

conflito humano, de uma forma que se aproxima mais daquilo com o que o sujeito se 

depara durante a vida. Dito de outra forma, o dramaturgo e poeta inglês foi muito bem 

sucedido na tarefa de falar sobre conflitos por propiciar cenas às quais os espectadores e 

leitores se identificam. Pode-se pensar que isso decorre do fato de que em Édipo Rei, a 

personagem central acaba por concretizar de fato seu desejo: mata o pai, assume o seu trono 

e casa-se com sua mãe. Percebemos que Hamlet, ao contrário, vive o conflito veladamente, 
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já que o sofrimento é conseqüência da concretização em potencial do desejo. Freud 

(1910[1909]) diz que: 

 
É absolutamente normal e inevitável que a criança faça dos pais o 
objeto da primeira escolha amorosa. Porém a libido não permanece 
fixa neste primeiro objeto: posteriormente o tomará apenas como 
modelo, passando dele para pessoas estranhas, na ocasião da escolha 
definitiva. Desprender dos pais a criança torna-se portanto uma 
obrigação inelutável, sob penas de graves ameaças para a função 
social do jovem. (p. 44). 

  

 Posto isto, é possível afirmar que a concretização do desejo, assassinato e incesto, 

não faz parte do processo de subjetivação – isto é, não é que de fato tenham existido - mas 

sim, significa uma representação, um velamento, já que, apesar da existência do desejo por 

parte da criança em relação aos seus pais, deve haver um movimento que direcione o 

sujeito para outro objeto.  

 Shakespeare toca aquele que entra em contato com sua obra justamente por se 

aproximar desta dinâmica do desejo, que inicialmente se centra sobre um dado objeto, mas 

que num segundo momento atuará de fato com um outro. Enquanto Édipo padece por agir 

na prática segundo o destino que lhe é reservado pelo desejo, Hamlet sofre por reconhecer 

em si a tendência que carrega de fazer o mesmo. Vimos que há de fato uma diferença que 

talvez resulte no alto número de citações que Freud faz da obra shakesperiana. 

  O autor inglês apresenta uma caracterização da personagem com detalhes 

francamente humanos: culpa, hesitação, medo e covardia são aspectos despertados pela 

cena da aparição do espectro da figura paterna, em que o recalcado, desejo de matar o pai e 

deitar-se com a mãe, vem à tona e se apresenta dolorosamente a Hamlet. Concentra-se na 

figura do tio, Cláudio, a realização do desejo de Hamlet, já que este fora o protagonista do 

assassinato do Rei e do envolvimento amoroso com a Rainha. Como poderia Hamlet 

vingar-se tão facilmente daquele que concretizara seu desejo? 

 Sobre tal pergunta, o Nome-do-Pai aparece como conceito lacaniano fundamental 

para se compreender os avatares edípicos. Aqui vale dizer que, nas palavras de Miller 

(1997), “Lacan destrói o Édipo freudiano” (p. 427). Segundo o mesmo autor, “Nos Escritos, 

Lacan disse não ser possível continuar por muito tempo promovendo o Édipo – uma 

tragédia – em sociedades modernas que lhe perderam o sentido. Nossa sociedade não tem 
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sentido trágico” (p. 426). Lacan aborda a questão apresentada a partir da formulação do 

Complexo de Édipo via conceituação da Metáfora Paterna, que em sua teoria reformula o 

complexo freudiano. Acerca disso, a definição de Kaufmann é esclarecedora: 

  
 A metáfora paterna é uma escrita pela qual Lacan, em seus 

primeiros anos de ensino, propôs uma concepção da função do 
pai no complexo de Édipo que permitisse evitar certo número de 
dificuldades que o próprio Freud e seus seguidores não tinham 
deixado de encontrar: para justificar a função do complexo de 
Édipo e de seu fim, descrito por Freud como complexo de 
castração, convém de fato explicar como o pai se torna portador 
da lei: nenhum pai, seja ele real ou imaginário, está à altura da 
função, é capaz de exercê-la plenamente, pois se trata da lei 
simbólica, isto é, da própria lei do significante, e do pai 
simbólico há apenas traços no próprio texto do discurso (p. 334)    

  

 Lembremo-nos que Freud, em Totem e Tabu, apresenta o pai primevo como um 

homem poderoso, que goza de todas as mulheres e que não vive sob o regime da ameaça. 

Seus filhos são excluídos deste universo onipotente e, como tentativa de romper com esta 

realidade, eles matam o pai. Porém, resulta-lhes a culpa que segue o ato.  

 Do espaço vazio que surge como a herança do pai morto, resta-lhe o nome, que vale 

como a lei que proíbe o incesto. Não se trata do pai físico, a função do pai é metafórica. 

Miller(1992), em Comentário do Seminário Inexistente, diz que a metáfora paterna 

metaforiza o desejo da mãe, o que significa dizer que a figura paterna se introduz na relação 

mãe-filho-falo, para romper, via instauração da lei, com a dupla narcísica mãe-criança; 

“mas o nome-do-pai é já a metáfora do pai” (p. 21), isto é, não se trata mais, na metáfora 

paterna, do pai da realidade. Miller nos diz também que “o nome-do-pai funciona muito 

bem na ausência do pai, (...) mas além disso, o nome-do-pai torna ausente o pai em si 

mesmo (....) se trata do pai falado pela mãe, isto é, de um ser de linguagem”  (p. 22). 

Podemos dizer que o pai, ao funcionar via metáfora, já implica o assassinato, assim como 

nos introduziu Freud em Totem e Tabu. Desta forma, vemos uma ligação entre o conceito 

do nome-do-pai e complexo de Édipo freudiano.  

 Lacan (1995), no Seminário 4, ao pensar sobre o início do Complexo de Édipo, final 

da fase pré-edipiana, diz que se trata de um momento em que a criança deve assumir o falo 

como significante – não mais entendido sob a diferença anatômica entre os sexos, que 
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implica em ter ou não o pênis - e fazer dele um instrumento da ordem simbólica, ou seja, 

será o elemento inaugural da linguagem, destacando a Função Paterna com pivô desta 

questão. É importante ressaltar que como função, o nome-do-pai será estruturante, 

determinante na organização psíquica do sujeito, de modo que na problemática do Édipo, 

estará em jogo a maneira como o sujeito se situa com referência a essa função do pai. 

 Ele nos diz também que a Função Paterna contém em si os elementos que 

correspondem aos termos conceituais das concepções de pai: real, simbólico e imaginário. 

O pai simbólico é aquele que não está representado em lugar algum e que, portanto, não 

existe concretamente; Lacan diz que “é uma necessidade da construção simbólica” (p. 225) 

e que só pode ser alcançado via construção mítica. Já o pai imaginário diz respeito ao pai 

com o qual lidamos cotidianamente; é em relação a ele que se dão a agressividade, a 

identificação e a idealização; trata-se da caricatura que se cria em torno da figura paterna: o 

pai do qual fala a criança pode não ter relação alguma com o pai real, de modo que é 

possível afirmar que o imaginário o deturpa. O pai real corresponde àquilo que seria o que 

ele é de fato e, por isso, é de difícil apreensão; é o agente castrador, possuidor do falo e atua 

concretamente.  

 Tendlarz (2006 B) coloca que na medida em que, para Lacan, o pai não é 

propriamente o genitor, mas sim um significante, já que se deve considerar a relação do pai 

com a lei e como ele encarna essa função, devemos nos perguntar qual é o lugar que a mãe 

confere à palavra do pai, não à sua pessoa, mas ao Nome-do-Pai na promoção da lei. A lei 

só será instaurada na criança se a mãe estiver submetida a mesma.  

  Bustamante (2006) nos diz que a personagem principal da peça de Shakespeare 

vive o conflito, to be or not to be, por se encontrar, no momento do pedido da vingança, 

“suspenso no tempo do Outro” (p. 71). O que quer dizer que não havia apropriação do 

Nome-do-Pai, pois o desejo de vingança não era, ainda, legitimamente de Hamlet, de modo 

que havia uma significativa cisão entre o desejo do filho e o desejo do pai. Sem esta 

apropriação, seria impossível atuar, vingar-se. Aqui, valho-me novamente das autoras 

Vieira e Zavaroni, que marcam o fato de que não se tratava de uma dificuldade de matar 

alguém, já que no decorrer da trama Hamlet mata Polônio e não sofre pelo seu ato, mas sim 

de uma hesitação decorrente do conflito do desejo. Ele aterroriza-se ao perceber que a 

ocupação do lugar paterno não está distante e assim, hesita.  
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 A ação, segundo Bustamante, vem com um ato definitivo: Hamlet declara-se 

Hamlet, da Dinamarca. O nome referido nada mais é do que o nome de seu pai, o Rei da 

Dinamarca, que atendia também pelo seu primeiro nome, Hamlet. Trata-se, portanto, de se 

servir do Nome-do-Pai, que imediatamente possibilita que a personagem principal possa 

partir à ação e finalmente vingar seu pai, “já não oscila entre ser ou não ser” (p. 71). O 

espectro não mais aparecerá, pois a sua função foi cumprida: o desejo, que antes era do 

Outro, foi instaurado a partir da apropriação do Nome-do-Pai como sendo o desejo próprio. 

O filho chega ao seu próprio desejo.       
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A questão do desejo. 

 

 

“ A tragédia de Hamlet, príncipe da Dinamarca, é a tragédia do desejo” (Lacan, 1959, 

aula de 18 de março) 

 

  

 Lacan, como destacou Briole (2003), diz que é o discurso dramático que possibilita 

ao espectador apreender algo do poeta. A estrutura da cena e as palavras do texto 

determinam os personagens que são, de fato, o que é descrito na obra. Porém, em toda 

produção dramática há um enigma, que para resultar em dramaticidade deve sugerir um 

vazio, vazio este que será depositário da ignorância da platéia. Em outras palavras, o 

alcance dramático de uma obra é composto pelo o autor, que apresenta os subsídios 

concretos, e por um público que acrescenta à estrutura poética o seu inconsciente, 

presentificado por aquilo que foi chamado de ignorância. Como disse Heliodora (2004), “a 

importância da função do protagonista empresta-lhe um significado simbólico que 

extrapola a ação para toda a comunidade” (pg 126) 

 Para Daiches (1967), 

 
(...) a função do poeta é descrever não o que aconteceu , mas o que 
poderia acontecer, isto é, possível por ser provável ou necessário. A 
distinção entre o historiador e o poeta não reside no fato de um 
escrever em prosa e o outro em verso(...): o historiador narra o que 
aconteceu, ao passo que o poeta descreve o que poderia ter 
acontecido.Daí ser a poesia algo mais filosófico e de mais grave 
significação do que a história, uma vez que suas afirmações 
participam da natureza do universal, ao passo que as da história são 
singulares(pg 38).  

  

 Lacan, segundo Briole (2003), confirma o caráter universal de Hamlet quando 

reconhece na posição do analista a mesma “ignorância situada” citada no parágrafo 

anterior. Frisando o que já foi dito, o inconsciente se presentifica a partir da “ignorância 

situada”, tanto na clínica quanto numa obra dramática. É justamente por esse traço 

representativo que Lacan atribui a Hamlet seu alcance e sua força.      
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 Acerca do potencial desta produção shakespearianas, Heliodora (2004) também se 

manifesta dizendo “ (...) que sentimos  mais profundamente uma identificação do próprio 

Hamlet como o processo da vida como tarefa que não pedimos a ninguém, que nos é 

imposta e da qual temos de nos desincumbir da melhor maneira possível” (pg 138). Mais 

adiante, completa a idéia caracterizando Hamlet como uma “figura multifacetada e tão rica 

em contradições quanto qualquer um de nós” (pg 138).  

 A noção de contradição é justamente o que permeia a trama de Hamlet. A hesitação 

da personagem principal, decorrente de uma tensão interna particular, mas não singular, é 

representada pela famosa frase “Ser ou não ser, eis a questão”. Poucas frases estão tão 

presentes no senso comum quanto esta, que acabou por ser uma das grandes referências do 

teatro. Como foi frisado por Galesi (2003), Lacan ultrapassa a questão dos aspectos 

histéricos e obsessivos desta personagem shakespeariana para se debruçar no sintoma 

neurótico. Trata-se de um ponto estrutural, que coloca o sujeito na posição de impasse com 

o desejo. Como conseqüência, há a paralisação entre o saber e o ato: to be or not to be. 

Nesta situação, Hamlet se interroga a cerca do que quer. Porém, como nos mostra Briole 

(2003), Lacan diz que Hamlet está impossibilitado de querer.Assim, “Para Lacan, o desejo 

de Hamlet não pode se reduzir nem ao desejo histérico nem ao desejo obsessivo. Hamlet é 

o lugar deste desejo, não é um caso clínico”.O confronto vivido pelo príncipe da Dinamarca 

é com o desejo materno.  

 Com base nos preceitos já discutidos no capítulo anterior do presente trabalho e na 

discussão desenvolvida por Galesi (2003) no texto Hamlet de Shakespeare: a tragédia do 

desejo, podemos dizer que Hamlet vive um exemplo de falhas no processo castração. Isto 

porque o retorno do pai, no caso, na forma de espectro, indica que o Nome-do-Pai não 

instaurou de fato as proibições da lei e , conseqüentemente, não há a apropriação do desejo 

por parte de Hamlet.  

Durante a parição da figura paterna, que se dá num estágio intermediário entre a 

vida e a morte, o limbo, o rei da Dinamarca relata o seu próprio assassinato e diz que foi 

morto “em plena flor de seus pecados”. Disso é possível concluir que ele foi pego num 

momento em que os pecados ainda estavam sendo consumados e que, como morreu ainda 

pecando, ainda não foram pagos. Sendo assim, o espectro marca o momento de passagem 

dos pecados do pai, para a geração seguinte: Hamlet. Ai aparece um ponto fundamental: a 
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falha na castração de Hamlet denuncia, então, a falha na castração do pai, que por sua vez 

não apresenta a marca da falta por não ter se implicado com seus pecados. Então surge a 

questão acerca do Outro que não oferece um suposto saber, mas sim um saber, pois ele não 

é marcado pela falta, ou seja, o pai de Hamlet sabe. E isto aparece na obra através do 

conhecimento do pai sobre própria morte. Como pode o sujeito se realizar como falante se 

o Outro sabe? 

Seguindo a lógica da castração, se a lei não foi instaurada, o sujeito não foi barrado 

e o desejo não foi apropriado, é possível dizer que a Tríade Imaginária não foi rompida, de 

forma que o filho continua identificado com o falo da mãe. Segundo Galesi (2003) “Esse é 

o ponto-chave da tragédia do sujeito Hamlet: a dependência do seu desejo em relação ao 

desejo da mãe (...)” (p.60).    

 

 Tragédia, herói e a posição de sujeito.   
 
 
 
“Por nossa posição de sujeito, somos sempre responsáveis” (Lacan, 1998, p. 873). 
 
 
 Ao introduzir a questão das Tragédias, Heliodora (2004) começa por fazer uma 

importante distinção entre as tragédias gregas e as tragédias elisabetanas. Por se tratarem de 

distintas épocas e diferentes contextos sociais e históricos, que apresentam entre si um 

considerável espaço na linha do tempo, têm diferentes concepções de homem: na Grécia 

havia a idéia de que os homens eram predestinados e, portanto, isentos de responsabilidades 

em determinadas ocasiões; já no mundo elisabetano, onde predominava os ideais cristãos, 

cada indivíduo era responsável por sua conduta. Posta esta diferença, vale traçarmos a 

comparação entre peças teatrais representantes de cada uma destas épocas. É possível 

reconhecer o traço particular das tragédias gregas quando temos como exemplo a doutrina 

de Édipo, personagem que, como a própria autora aponta, tem um destino traçado, do qual 

é impossível fugir, independentemente de qualquer atitude que tomar, ao contrário de 

Hamlet que, durante a trama, se implica em suas escolhas e pode atuar em prol delas. 

 Podemos dizer que essa implicação, responsabilização face às escolhas do sujeito, é 

um ponto central na clínica psicanalítica. Cirino (2001), ao trabalhar a noção de 

responsabilidade, partindo da criança, no contexto clínico, diz que 
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(...) a responsabilidade em psicanálise tem um sentido oposto à 
responsabilidade legal; trata-se, antes, de uma responsabilidade face à 
estrutura, ou seja, o consentimento à determinação da cadeia 
significante a ao objeto que causa o sujeito. Por isso, se a criança, 
como qualquer outro sujeito, não puder responder pelo que diz e pelo 
que faz não existe nenhuma possibilidade para a prática analítica (p. 
41)  

 

 Ainda, o autor se refere a uma belíssima passagem de Marie-Hélène Brousse sobre a 

questão da escolha e a conseqüente responsabilidade do sujeito: 

 

 Uma eleição, isto é, uma decisão do desejo. Disso é responsável o 
sujeito, da decisão do desejo inconsciente, o que implica na 
responsabilidade – tanto por seus atos como por suas palavras, por 
seus sintomas como por seus fantasmas – mas fora do campo do 
super-eu , isto é, da culpa e do gozo da culpa. Dessa forma, o sujeito 
se faz herói do seu destino, no sentido em que Lacan define um herói: 
aquele que não pode ser traído, que não há maneira de traí-lo, 
precisamente por sua responsabilidade absoluta (Brousse, 1994, p. 
75).  

    

 Nota-se em Hamlet a elaboração frente àquilo que é eleito em sua vida. O sofrimento desta 

personagem é decorrente justamente da noção de seus atos; Hamlet sabe que a trama a ser 

desenvolvida depende diretamente de sua ação: vingar ou não vingar o pai, eis a questão.  

 Hamlet se culpa pelo fato de que seu desejo fora consumado. O pai, que fora 

idealizado pelo filho, estava morto, perdido, e o assassino assumiu seu lugar na cama ao 

lado da mãe. Por mais que as mãos do crime fossem de outrem, o desejo se concretizara e 

conseqüentemente, o horror foi instaurado em Hamlet. Constata-se, por tanto, culpa e  

perda.      

 Portanto, esse papel ativo atribuído àquele que escolhe traz consigo a oportunidade 

de que o sujeito se implique nos rumos tomados em sua vida. Assim, fica fácil perceber que 

o caminho para a responsabilização em relação às opções está aberto e pronto para ser 

pensado. Esta é uma condição primordial para a análise. 

Conseqüentemente, a questão da culpa aparece como algo subjacente à implicação 

nas escolhas. Lembremo-nos do que foi dito há pouco: um caminho foi escolhido ao invés 

de outro: um deles não foi trilhado e, portanto, perdido. Assim, a culpa também surge como 



 23 

resultado da escolha. Como já foi discutido nos capítulos anteriores, Freud, em Totem e 

Tabu, trabalha com estes dois conceitos - a perda e a culpa. O mito do Pai Primevo ilustra 

muito bem a articulação existente entre eles, pois trata do assassinato do pai não castrado, 

onipotente, que foi morto por gerar nos filhos inveja. O efeito disto, como já foi discutido, é 

a culpa pela perda: o pai se foi e os filhos foram responsáveis por sua partida eterna.  

Esta é uma herança cultural: na relação edípica somos responsáveis pelo nosso 

desejo de matar um dos pais. Vale aqui ressaltar a função estruturante da culpa. Safatle 

(2007), ao tratar do caso clínico de Lacan sobre Aimée, diz que “Sentir-se culpada é uma 

forma de inscrever-se no interior da lei social(...)Ao senti-se culpada Margueriete [o 

verdadeiro nome da paciente] se encontra em uma ordem social punitiva e “legítima”, cuja 

ausência teria permitido advento da psicose.” (p. 21) Ou seja, a herança cultural diz respeito 

à entrada do sujeito da linguagem. Através da proibição do incesto, instauração da lei 

primordial, inaugura-se para o sujeito a cultura e, conseqüentemente, a linguagem.   

     O contexto analítico, a partir da abertura do sujeito para se implicar com seus 

sintomas – que fazem parte de suas eleições particulares – caracteriza-se por ser um espaço 

propício para a elaboração da culpa e da perda, funções estruturais da psique do sujeito, 

através da palavra. Safatle nos diz que “ toda fala tem um endereçamento; sua entonação, 

seu estilo (reivindicativo, passivo, questionador, mortificado etc) indica como ela é 

direcionada à imagem de um certo outro que sempre trago comigo. A fala já traz a figura de 

seu ouvinte ideal.” (p.36). Essa fala é retrato das relações que são estabelecidas entre o 

sujeito com o mundo - incluindo seu mundo interno – que, por sua vez, são reflexos da 

tentativa de dar forma ao desejo que, por implicar numa falta objeto, é fonte de angústia. 

 Freud (1950[1895]) já dizia no Projeto de uma psicologia cientifica que a vivência 

de satisfação por parte do bebê promove a chamada ação específica, que tem como função a 

eliminação da tensão psíquica. Dito de outra forma, quando a mãe, o Outro mediador, 

providencia o que é necessário para o bebê superar o momento de tensão decorrente do 

desamparo, vivencia-se a satisfação: através do oferecimento de um objeto que satisfaz 

plenamente a pulsão (ação específica), elimina-se a tensão inicial de desamparo. Dessa 

forma, se cria uma marca primária da experiência de gozo no aparelho psíquico, justamente 

o Recalque Primordial, que é essa experiência de satisfação plena, a partir da passagem da 

necessidade de ordem fisiológica para o campo da satisfação, que por sua vez é domínio do 
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registro do simbólico e, portanto, se distancia do funcionamento do instinto (Infante, 2000). 

Segundo Infante, a mediação, feita pela mãe simbólica, da necessidade orgânica de seu 

filho caracteriza-se por uma interpretação desta urgência vital. Neste momento de 

interpretação do apelo do filho, a mãe faz uma leitura que instaura o significante mestre(S1) 

na criança: “É por meio desse S1 que se desencadeia o mecanismo de repetição (...) O 

objeto de satisfação, no caso da amamentação, o seio, é dessa forma extraído do campo do 

Outro e cai como objeto no real, o objeto nomeado por Lacan como objeto a” (p. 96).  

 O objeto a é o objeto gerador da satisfação inaugural, porém é também o objeto para 

sempre perdido, mas eternamente buscado. É a isto que se refere Safatle quando enuncia a 

questão da angústia decorrente da tentativa de dar forma ao desejo que não tem objeto. É 

justamente nesse ponto de angústia que a análise se apresenta como um instrumento 

fundamental, pois ao trabalhar com a palavra do sujeito, com o endereçamento ao outro, o 

analista promove uma modificação de seu discurso que provoca o trabalho da subjetivação 

da falta.    

 Podemos, então, dizer que, se existir de fato o reconhecimento por parte do sujeito 

de que ele participa ativamente dos acontecimentos de sua vida, é possível que ele entenda 

que se trata de opções que foram tomadas, ou seja, que um caminho foi escolhido ao invés 

de outro – ao contrário da noção de predestinação, aqui o sujeito é agente de sua condição, 

de forma que a idéia de destino, como vida com contingências já traçadas, não vigora. 
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Considerações finais 

 

A discussão desenvolvida no presente trabalho é o instrumento que possibilita que o 

percurso teórico delineado pela autora seja acompanhado pelo seu leitor. Pretendeu-se criar 

um caminho que viabilizassem as devidas informações para que, ao final, se atingisse 

considerações embasadas acerca da obra Hamlet, de Shakespeare. Assim como nas obras 

literárias, guardadas as devidas proporções, a construção do trajeto é feita a partir de 

pequenos elementos que, quando considerados em sua junção, constituem uma conclusão 

clara para o espectador, pois este é um acompanhante ativo do itinerário. Como já disse 

Freud no Estranho, até mesmo o fato mais alheio pode se tornar familiar, já que são lados 

de uma mesma moeda, se o desenvolvimento da trama for bem feito. Sendo assim, 

considera-se a participação do leitor como parte integrante e fundamental do trabalho 

justamente por acreditar que uma história, assim como qualquer discurso, é sempre 

endereçado a alguém.         

 

 A condição de poeta  

 

Ao dizer que “O artista precede o psicanalista”, Lacan entende que há um saber 

diferenciado na dedicação às belas-artes, que não está ao alcance de todo e qualquer sujeito. 

É como se o artista testemunhasse primariamente aquilo que Lacan procura passar em seus 

ensinos, dando a entender que muito se tem a aprender com essa condição de sujeito.  

 Essa noção de que existe um saber artístico anterior à própria formulação da teoria 

psicanalítica foi também discutida nos estudos de Freud. Ele, segundo Caldas (2007), 

reconhece os autores de obras literárias como detentores de um saber que difere daquele 

que é apropriado pela ciência: “os poetas e os literatos sabem, e esse saber da arte, (...) 

contrapõe-se ao saber da ciência no que tange ao acesso à verdade”. (Calda 2007 pg 13)  

Como ilustração desta concepção de artista, podemos nos valer de um conto da obra 

de Edgar Allan Poe (1845): A Carta Roubada. Dentre muitos fatos relevantes que o autor 

desenvolve nesta elucidativa narrativa, está a alusão à própria posição de artista. Como o 

próprio título já indica, há uma carta que fora roubada, no contexto da realeza francesa do 

Século XIX. Para reaver a carta, o delegado responsável pelo caso procura um sábio colega, 
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Auguste Dupin, e ao relatar o acontecido, diz que não há um só lugar da casa do ladrão que 

escapou à sua precisa investigação - o que era verdade. Sendo assim, Dupin afirma para seu 

colega que não se trata de um ladrão tolo, já que estava dando muito trabalho para a polícia 

resolver tal caso. É nessa situação que o delegado coloca: “Não é inteiramente tolo, mas é 

poeta, o que o coloca não muito distante de um tolo”.4 

No decorrer da trama, Dupin vai a campo e encontra o esconderijo da carta: no porta 

cartas da casa daquele que a roubou; ou seja, num lugar óbvio, que escapou à investigação 

milimétrica do delegado de polícia. 

Podemos, então, dizer que foi justamente a posição de poeta que permitiu ao ladrão 

manter por tanto tempo a carta sob seus cuidados. Tendo o delegado se referido a ele como 

um poeta - um tolo – não passou por sua cabeça que o ladrão poderia agir de maneira 

imprevisível.Sendo assim, a única coisa que o delegado pensou em fazer foi apenas 

intensificar os métodos que por ele eram aplicados a todos os casos. Podemos afirmar que a 

condição de poeta, de artista, significa uma antecipação de saber, antecipação esta que pode 

ser vista tanto na conduta do ladrão – antecipou que não procurariam a carta naquele lugar 

óbvio – quanto na do próprio Dupin, que só resolveu o enigma por ser “culpado de certos 

versos”, ou seja, a sua condição de poeta.               

 É possível afirmar que Shakespeare foi de fato um detentor deste saber antecipado, 

que lhe rendeu a imortalidade literária – e a dianteira em relação ao psicanalista. Ao 

produzir obras tais como Hamlet, o dramaturgo inglês apresenta para a História questões 

acerca da condição humana na forma de peças teatrais e sonetos. Lacan entende o percurso 

deste grande autor da seguinte maneira: 

 

                                                 
4 Esta discriminação negativa acerca da imagem do poeta fica explicita também na obra de Cervantes (1605), 

Don Quixote de La Mancha. Ao voltar de suas primeiras desventuras como um recém batizado cavaleiro, sua 

sobrinha apóia a decisão de incinerar todos os livros de Don Quixote, pois este usava os elementos dos contos 

de cavalaria como cenário real de suas andanças à procura de duelos. Com medo que a fantasia imitativa se 

estendesse para qualquer tipo de livro, ela diz: “(...) bem poderia vosmecê mandar queimá-los com os demais, 

pois não me surpreenderia se o meu tio, uma vez curado da enfermidade cavaleiresca e lendo estes livros, lhe 

desse na telha fazer-se pastor e meter-se pelos bosques e prados, cantando e tocando, ou – o que seria pior – 

fazer-se poeta, o que, segundo dizem, é doença incurável e contagiosa”.(pq188) 
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Hamlet marca manifestamente uma viragem na produção de 
Shakespeare. Antes há uma seqüência de comédias e de dramas 
históricos, dois gêneros que ele levou ao último grau de desafogo, de 
beleza, de perfeição. Até Hamlet, Shakespeare utiliza estas duas 
especialidades com uma mestria, um brio, uma inteligência que fazem 
dele um autor de sucesso. A partir de Hamlet, o céu muda e chegamos 
a duas coisas para além de todos os limites, que já não são da mesma 
ordem, que já não têm a ver com nenhuma espécie de guião. Após 
Hamlet, é King Lear, e muitas coisas mais, para chegar á Tempest – é 
o Shakespeare jóia da história humana, que abre uma nova dimensão 
sobre o homem (Lacan, 1959,pg 45).  

 

      O alcance de obra Hamlet.   

  

 Como já foi discutido anteriormente, Lacan se refere a Hamlet como uma 

personagem que permite que a ignorância do espectador seja situada. Por ser composta a 

partir de um lugar vazio, essa figura dramática permite que o inconsciente seja 

presentificado e daí decorre a força da tal obra. Lacan diz que “existe na relação de Hamlet 

com quem o apreende, como leitor ou espectador, algo que é da ordem de uma ilusão” 

(Lacan, 1959, p. 43). A partir disso, é simples entender a razão para afirmar que “Hamlet é, 

sem dúvida, de todas as obras a que mais se apresenta como um enigma”  (p. 45). Trata-se 

de um enigma que pode assumir diversas formas, pois “ Hamlet é um espelho onde cada um 

se viu à sua maneira, leitor e espectador” (p.42). Conseqüentemente, as distintas 

interpretações feitas da obra em questão aparecem como uma confirmação deste mistério 

que permeia Hamlet, que por sua vez  

 

É em razão (...) do lugar que oferece ao que permanece problemático 
na nossa própria relação com o nosso desejo. Dimensões de 
desenvolvimento, de repercussão que não são oferecidas por esta peça 
de maneira eminente, ao máximo (p. 45). 

  

 Apresenta-se, então, a questão do desejo que é, para Lacan, o ponto crucial da obra. 

Afinal, para o psicanalista francês, Hamlet “é pura e simplesmente o lugar deste desejo. 

Hamlet não é um caso clínico, não é um ser real, é um drama que se apresenta como uma 

placa giratória onde se situa um desejo” (p. 56). Sendo assim, não se trata de procurar uma 

estrutura psíquica em Hamlet, pois ele não é um caso clínico, mas sim de analisar o 
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conjunto da obra – na qual, para Lacan, está situada a sua grande importância – que alude 

“a sua articulação, a sua maquinaria, o que a suporta por assim dizer, que lhe dá a sua 

profundidade, que instaura esta sobreposição de planos no interior da qual pode encontrar 

lugar a dimensão própria da subjetividade humana, o problema do desejo” (pg 44).      

  

 Literatura: um processo. 

 

 Ao final deste trabalho, pude considerar a literatura como um processo. Não raro, as 

produções literárias são tratadas como resultados finalizados, como uma fabricação 

individual com a qual se entra em contato simplesmente para se saber daquele que a 

escreveu. Tendo o livro pronto em mãos, o leitor, nessa compreensão superficial da 

literatura, assumiria apenas uma posição passiva, de somente absorver as informações 

contidas nas inúmeras palavras. Porém, não é disso que se trata -  ao menos para aquela que 

lhe escreve; a literatura, quando entendida como um processo, representa um movimento 

dialético: uma dinâmica que ocorre entre dois sujeitos, leitor e autor, que culmina num 

resultado inédito desta interação. 

  Na produção literária, parte-se da dimensão particular: o que é escrito é um relato 

particular de uma experiência individual que motivou aquele registro. Como já foi discutido 

no presente trabalho, por mais que haja certo planejamento do que será escrito, há sempre 

elementos que escapam ao criador e, sendo assim, existem lacunas nesta produção 

particular. Quando o leitor entra em contato com a obra escrita por outrem, se dá o encontro 

singular entre aquele autor e aquele leitor, que se caracteriza pela apropriação que aquele 

que lê faz da materialidade de palavras que surgiram a partir da subjetividade de quem 

escreveu. Esta apropriação diz respeito às lacunas da obra que são preenchidas com as 

indagações despertadas no espectador da trama, que vão além daquilo que é retratado.  

 Por não oferecer cenas montadas, como acontece no cinema e teatro, e por suscitar 

conteúdos particulares do leitor, assim com toda obra de arte, a literatura promove que a 

imaginação da sua platéia faça parte do enredo. É justamente neste ponto em que se dá a 

particularidade do encontro entre o autor e seu leitor. Não há como existir plena 

semelhança entre a leitura de dois indivíduos: cada um completa a obra da sua maneira.          
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 É possível afirmar que a literatura parte da dimensão “micro”, particular do autor, 

mas vai de encontro à “macro”, à universalidade dos conceitos que revelam a condição 

humana. A particularidade da obra só resgata identificações do leitor porque este está 

também sob os regimentos universais humanos. E disso, autor algum tem como se livrar: de 

alguma maneira, aquilo que é dito de um indivíduo vai tocar o outro, pois, por mais que 

haja singularidade nos conflitos, eles dizem respeito a uma dada concepção de homem.  

 Na literatura, esse encontro do eu que produz com o outro espectador é muito rica 

justamente por não se limitar a nenhum dos dois: ambos participam ativamente deste 

processo.    

  

 Hamlet: o retrato do desejo humano 

 

 A grandeza de Hamlet está na sinceridade do autor. A sua autenticidade reside no 

fato de Shakespeare legitimar o retrato humano em sua fragilidade; vai além de uma peça e 

de um livro que são procurados para satisfazer uma vontade de assistir um ideal. Creio que 

o que atraí em Hamlet é a possibilidade de ser espectador dos próprios desejos, de saber 

que essa fragilidade transcende a condição individual e passa a ser um traço comum.  

 Ao contrário de seguir o lema “e viveram felizes para a sempre...”, Shakespeare se 

eternizou justamente por não produzir uma obra com a tradicional estrutura de situação-

problema-resolvida-no-final, mas sim por trazer ao conhecimento de todos que a tragédia é 

o final. Não há como não ser atraído por aquilo que fala a verdade. A vontade de se manter 

na ignorância não é suficiente para se afastar daquilo que reverbera no mais intimo dos 

desejos. Hamlet humanizou a tragédia: a partir de uma construção impecável, esta obra 

aproxima o espectador de sua própria fragilidade.  

 Nas palavras de Lacan, 

 

Este texto é de cair, morder o tapete, rebolar no chão, é inimaginável. 
Não há um verso, uma réplica que não seja em inglês de um poder de 
percussão, de uma violência de que ficamos a todo instante 
estupefatos. Acredita-se que foi escrito ontem e que não se podia 
escrever assim há três séculos (Lacan, 1989, p. 30). 
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