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RESUMO 

O presente estudo consiste em uma revisão bibliográfica acerca de alguns 

aspectos pertinentes para o assunto em questão. Buscando revisar a obra de 

diversos autores que abordam o tema ciúme, a dor e a narrativa dos mesmos 

através da literatura. O objetivo principal é discutir a importância desta narrativa 

da dor, resultando neste sofrimento que perpassa culturas, especialmente através 

da literatura. Para este fim são utilizados diversos autores com a proposta de 

estabelecer um panorama sobre o papel da narrativa no contexto social. 

 

Palavras-chave: Subjetividade; Literatura; Ciúme; Shakespeare. 

 

 

ABSTRACT 

This study consists of a literature review about some aspects relevant to the issue 
at hand. Seeking review the work of several authors that address the theme 
jealousy, pain and narrative of the same through literature. The main objective is 
to discuss the importance of this pain of the story, resulting in the suffering that 
permeates cultures, especially through literature. For this purpose are used 
several authors with the proposal to establish an overview on the role of narrative 
in the social context. 
 
Keywords: Jealousy; Shakespeare. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eu quero levar uma vida moderninha 
Deixar minha menininha sair sozinha 

Não ser machista e não bancar o possessivo 
Ser mais seguro e não ser tão impulsivo 

 
Mas eu me mordo de ciúme 
Mas eu me mordo de ciúme 

 
Meu bem me deixa sempre muito à vontade 

Ela me diz que é muito bom ter liberdade 
Que não há mal nenhum em ter outra amizade 

E que brigar por isso é muita crueldade 
 

Mas eu me mordo de ciúme 
Mas eu me mordo de ciúme 

 
O ôôô 
O ôôô 

 
Mas eu me mordo de ciúme 
Mas eu me mordo de ciúme 

 
Ciúme, ciúme. 

Eu me mordo de ciúme. 
Eu me mordo, eu me mordo de ciúme. 

Eu me mordo, eu me rasgo, eu me acabo. 
Eu falo bobagem, eu faço bobagem, eu dou vexame. 

Eu faço, eu sigo, eu faço cenas de amor. 
Ciúme, ciúme, eu me mordo. 

 

Ciúmes. Ultraje a rigor 
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INTRODUÇÃO 

 

É desejo de possuir aquilo que a outra pessoa possui.   
Aristóteles (384 a.C. – 322 a.C.). 

 

Segundo Christian Ingo Lenz Dunker (2010, p. 07), a essa definição de 

Aristóteles poderia adicionar: “o ciúme é o desejo de possuir aquilo que a outra 

pessoa possui, e o que a esta pessoa possui é o desejo de quem eu amo”. 

Assumimos como ponto de partida a premissa, a ser verificada, de que se 

trata no ciúme de um estado afetivo que vem sendo abordado, há séculos, com 

interpretações diversas, por filósofos, psicólogos, artistas, e, especialmente, pelo 

senso comum. Em diferentes culturas seria possível perceber a presença do 

ciúme na subjetividade e em variados relacionamentos, não estando apenas no 

âmbito do amor conjugal, mas também nos relacionamentos entre irmãos, pais, 

amigos a pares parentais. 

Poderíamos, portanto, considerar este um sentimento inerente à condição 

humana, se considerarmos o ser humano como um ser relacional e sentimental. 

E, se considerarmos que o ciúme traz dor, estaremos ainda mais implicados como 

condição humana, pois a dor, segundo Christian Dunker em as Transformações 

do sofrimento psíquico, é algo que nos une. Uma experiência universal, em todos 

os pontos da humanidade, e em todas as épocas, e onde seríamos capazes de 

nos reconhecer. Para Dunker, quando Freud edifica a psicanálise como método 

de tratamento, está também validando o sofrimento como elaboração narrativa 

desta dor. 

Todos nós estaríamos implicados, assim, a este tema, em algum momento, 

de alguma forma, ainda que apenas como ouvintes. Somos abordados (ouso 

dizer que com certa frequência) com assuntos de ciúmes, sobre ciumentos e, 

ainda, sobre a certeza (diriam alguns) de o amor estar relacionado ao ciúme e 

sobre o fato de que, em havendo ausência de ciúme, seria isto evidência da falta 

de amor. No entanto, quase nunca, no senso comum, nos questionamos sobre o 

ciúme. Ou questionamos? E em questionando o ciúme, é possível que o 

associemos a uma falta de exclusividade do amante por parte do ser amado. 

Atribuindo, em primeira instância, ao ser amado a responsabilidade de retribuir o 
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amor que se supõe receber. Há sempre uma correlação entre o ciúme e o amor 

nos corriqueiros discursos. 

Alguns autores têm refletido a respeito do ciúme. Aristóteles (384 a.C – 322 

a.C), de acordo com Dunker, teria dito que o ciúme “é desejo de possuir aquilo 

que a outra pessoa possui”. Para Freud, em Psicologia das massas e análise do 

eu (2011), o ciúme é um estágio afetivo tal qual o luto, designado normal, porém, 

este é um assunto com implicações profundas e diversas. Os casos de ciúme 

anormalmente intenso, mostrar-se-iam constituídos de três camadas, ou graus: 

competitivo ou normal, projetado, e delirante (Ibid., p. 210). 

O “ciúme normal” seria essencialmente constituído do luto, da dor pelo 

objeto amoroso que acredita ter perdido e da injúria narcísica, além dos 

sentimentos hostis pelo rival, que busca responsabilizar o próprio Eu pela perda 

amorosa. Apesar de dito normal, não é inteiramente racional, ou seja, estaria 

enraizado no inconsciente, dando continuidade aos primeiros impulsos da 

afetividade infantil e vem do complexo de Édipo.  

É válido ressaltar que, para Freud, algumas pessoas experimentam o 

ciúme de forma bissexual, havendo no homem, além de dor pelo amado e ódio 

pelo rival, tristeza pelo homem que é amado inconscientemente e odiando a 

mulher que se torna rival num ciúme reforçado. 

O “ciúme projetado” seria o ciúme da segunda camada. Projetado tanto no 

homem como na mulher, seria a infidelidade do casamento que cedeu à 

repressão social. Essa necessária fidelidade do casamento é seguida de 

contínuas tentações e quando se nega a essas pressões, essas são 

consideravelmente aumentadas, usando assim um mecanismo inconsciente para 

aliviar, projetando seus próprios impulsos à infidelidade no parceiro a quem deve 

fidelidade e, ao tornar o parceiro infiel através desta projeção, o ciumento obtém 

alívio. Essa absolvição perante sua consciência. Vale-se ainda de percepções 

que revelam impulso no inconsciente do outro, justificando-se que seu parceiro, 

provavelmente não é melhor que ela. 

Segundo Freud, os costumes sociais levavam as esposas ao anseio de 

agradar ao marido e ao anseio de conquistas do marido, tornando inofensiva a 

tendência à infidelidade. Relevando pequenos passos em direção à infidelidade, 

constituído por flerte social. 
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Um ciumento neste estágio não admite tal tolerância (social), portanto, 

seria inútil contestá-lo em seus argumentos e bases. Mas há a possibilidade de 

induzi-lo a uma ótica do mesmo material. Este ciúme, de caráter quase delirante 

não resiste a uma análise consciente de tal infidelidade. 

O “ciúme delirante” seria o mais problemático dos três estágios. Ele advém 

de reprimidas inclinações à infidelidade, sendo os objetos dessas fantasias, do 

mesmo sexo; correspondendo então, o ciúme delirante a uma homossexualidade 

desandada, tomando seu lugar nas formas clássicas da paranoia. Em busca de 

defender-se deste forte impulso homossexual, o homem enxerga a mulher como 

alguém que ama aquele que ele mesmo ama. “Num caso de delírio de ciúme, 

devemos estar preparados para encontrar ciúme de todas as três camadas, 

nunca da terceira somente”. 

Com o paranoico ciumento não há apenas a projeção para fora, para os 

outros, daquilo que não querem perceber em seu interior, mas são guiados por 

seu conhecimento inconsciente e deslocando-se para o inconsciente do outro a 

atenção que desviam do seu próprio inconsciente. Ao reconhecer a infidelidade 

no outro em vez da sua própria, consegue manter inconsciente a sua própria. 

Para tal ciumento, a pessoa mais querida do mesmo sexo é a que se torna o 

perseguidor. Para esta reversão do afeto e a resposta que se oferece é que a 

ambivalência afetiva continuamente presente, fornece a base para o ódio. E este 

amor reivindicado, mas não respondido, o reforça. 

O dicionário Aurélio traz uma definição de ciúme como inerente ao amor e 

a perda do ser amado: “Significado de Ciúme: s.m. Emulação1, inveja2; zelo de 

amor. Pesar, despeito por ver alguém possuir um bem que se desejaria ter: o 

ciúme o atormenta. Receio de que a pessoa amada se apegue a outrem”. A 

definição do dicionário Aurélio compreende o ciúme como inveja, desejo de se 

possuir o que o outro possui. Para Freud, o ciúme é um sintoma de uma possível 

frustração narcísica. Mezan (1995) leva em conta que o “trabalho clínico e o 

                                                           
1
Significado de Emulação. s.f. Ação ou efeito de emular. Sentimento que faz com que uma pessoa 

tente se igualar ou superar alguma coisa ou outra pessoa.  Competição justa; ação de disputar ou 
concorrer de maneira honesta. Jurídico. Atitude que faz com que alguém, munido de um 
sentimento de rivalidade ou por competição, recorra a ação da justiça, buscando um direito que 
não existe. 
2
 Significado de Inveja. s.f. Sentimento de cobiça à vista da felicidade, da superioridade de outrem: 

ter inveja de alguém. Sensação ou vontade indomável de possuir o que pertence a outra pessoa: 
ela tem inveja do marido da outra; ele tem inveja do seu chefe.  
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dramatúrgico Shakespeare são pautados pela mimese enquanto imitação ou 

reatualização da vida que visa, em última instância, a purgar ou a purificar 

sentimentos reprimidos (questão de catharsis)”. 

No entanto, este não é um tema que se mostre tendo sido trabalhado e 

analisado de forma ampla sob diferentes aspectos, talvez por sua complexidade e 

ausência de matérias que se possa considerar consistente, visto muito mais como 

um sintoma e uma etiologia muito pautada por indícios. Sigamos, então, os 

paradigmas indiciários como método e peso de cientificidade através da literatura. 

Na busca de vestígios que desapontam a partir destes referenciais que dão a 

entender as questões subjetivas. Através dos “cacos” que estão na base da 

filosofia e da psicanálise. Portanto, usemos a literatura como “fonte”, de tais 

indícios. 

Metodologicamente, este trabalho é de cunho teórico, baseando-se em 

pesquisas de levantamento bibliográfico em livros e artigos que abordam de 

alguma forma a temática de pesquisa em ciúme. Esta obra encontra-se 

organizada em três capítulos. No primeiro, procurando buscar definir os conceitos 

de ciúme como sentimento, emoção e sofrimento, em suas vertentes variadas, 

especialmente pelo olhar literário. Considerando a possibilidade de buscar 

vestígios que Ginzburg (1989) chamaria de paradigma indiciário. Esperamos que 

os indícios literários nos possibilitem uma montagem cultural, como narrativa 

desta subjetividade. No segundo capítulo Shakespeare é o representante literário 

em discussão, tendo sido considerado como o criador da subjetividade humana, 

por Harold Bloom. E, finalmente, no terceiro capítulo abordamos as falas de Freud 

sobre a grande contribuição da literatura não apenas para suas reflexões 

psicanalíticas, mas para a compreensão do próprio comportamento humano. 
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CAPÍTULO 1 

O CIÚME ENTRE O IR E VIR, ENTRE O SENTIR E O DIZER 

 

Na busca bibliográfica, o tema ciúme não se apresenta de forma ampla, 

mas, em grande parte dos textos aqui avaliados terem tido o ciúme tratado como 

sentimento passional, com o intuito de analisar diversas interpretações relativas a 

ele, buscaremos tentar analisar o assunto através de alguns indícios históricos na 

tentativa de rebuscar e remexer alguns pontos, na busca por fragmento, 

objetivando encontrar, se possível, diferentes influências histórico-culturais para o 

ciúme. 

Um dos conhecimentos que referendam esta busca pela história para dar 

peso de cientificidade ao que se objetiva é o paradigma indiciário de Carlo 

Ginzburg. Em busca de várias fontes de conhecimento, indícios, comportamentos, 

variações de olhar e pensar sobre o ciúme, enquanto valor social, cultural ao 

longo da história. 

Paradigma indiciário segundo Ginzburg (1989) seria um modelo 

epistemológico, não teorizado explicitamente, no entanto, que ajuda a sair da 

contraposição entre racionalismo e irracionalismo através de minúcias quase 

imperceptíveis, ou que requer um olhar atento, aguçado e interessado. 

 

1.1. PARADIGMA INDICIÁRIO 

 

O paradigma indiciário seria um método interpretativo, que está centrado 

sobre resíduos, sobre dados marginais, considerados reveladores. Método este 

que busca encontrar vestígios, observar os pormenores que são negligenciáveis 

por qualquer olhar menos focado. 

O precursor deste método seria o médico italiano Giovanni Morelli 

(1874/1876) (Ibid., p.143). Este utilizava o método de observação de vestígios em 

obras de arte na tentativa de descobrir os verdadeiros autores de obras que, 

segundo Morelli, não traziam assinadas seus autores, mas seus pseudônimos. O 

próprio Morelli utilizara pseudônimo inicialmente, sendo conhecido como o russo 

Ivan Lermolieff. 
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Para Castelnuovo, o método de Morelli é comparado ao do detetive 

Sherlock Holmes (personagem criado pelo médico e escritor Conan Doyle) em 

seu método de observar indícios imperceptíveis para a maioria. 

Segundo Ginzburg, Freud teria sido influenciado por Morelli. Freud escreve 

Moisés de Michelangelo que primeiramente aparece anônimo. Freud reconhece a 

paternidade somente na ocasião de inclui-lo em suas obras completas. Ele 

declara a influência que Morelli exerceu sobre ele numa fase anterior à 

descoberta da psicanálise. Sendo documentada, assim, esta influência de Morelli 

sobre Freud. 

Os três citados, Freud, Conan Doyle (Sherlock Holmes) e Morelli utilizam, 

para Ginzburg, métodos análogos, baseados na semiótica médica. Considerando 

que tanto Freud, quanto Morelli, quanto Doyle são inicialmente médicos. O que 

lhes favorece ter por base a disciplina de diagnosticar a partir de observações a 

sintomas superficiais; obter respostas a partir de dados aparentemente 

negligenciáveis, remontando uma realidade complexa, não experimentável 

diretamente. porém, seria sintoma para Freud, indício para Holmes e signo 

pictórico para Morelli. A medicina hipocrática definiu seus métodos sobre a noção 

decisiva de sintoma. Apenas observando atentamente e registrando com extrema 

minúcia todos os sintomas é possível elaborar “histórias” precisas de cada 

doença. O que Ginzburg aponta como possível arremetimento para um saber 

venatório, considerando a parte como todo; considerando os indícios mínimos 

para considerar toda a história; o efeito pela causa. 

Existe uma tentativa de decifrar pistas. Há ainda uma sequência narrativa 

neste saber (“alguém passou por ali”), o que talvez tenha advindo de uma 

sociedade de caçadores. O caçador teria sido o primeiro a narrar uma “história”, 

porque era deixada pela presa uma séria coerente de eventos. Ginzburg 

acrescenta que os mitos e as histórias documentadas, ambos possuem o 

minucioso reconhecimento de uma realidade talvez ínfima. 

Vale ressaltar que a decifração nada tem a ver com a adivinhação. A 

decifração distingue-se da adivinhação pelo fato de que a adivinhação volta-se 

para o futuro e a decifração para o passado. 

Seria então, buscando pistas através da história, pormenores, que talvez 

não sejam insignificantes, mas de tão vistos, não são mais percebidos, que 
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buscaremos a constatação ou não de que o ciúme é inerente a todo ser humano, 

em boa parte da história, por variadas culturas. E o sendo, quem seria, ou porque 

não dizer seriam, seus grandes influenciadores, para a evidência ou para sua 

sublimação no comportamento humano. Na inclusão ou exclusão do ciúme nos 

valores éticos, culturais e sociais. 

 

1.2. SUBJETIVIDADE SOB O PARECER LITERÁRIO  

 

Buscar compreender a subjetividade tem se feito possível apenas através 

da literatura, é isso inclusive uma reflexão que Freud faz. Para ele escritores e 

suas obras são “aliados muito valiosos, cujo testemunho deve ser levado em alta 

conta” (FREUD, 2011, p. 20). 

Segundo Teixeira, em seu artigo O lugar da literatura na constituição da 

clínica psicanalítica em Freud (TEIXEIRA, 2005, p. 115), o estilo de escrita de 

Freud foi sendo constituído por este envolvimento literário de figuras mitológicas e 

lendárias, o que permitiu ser esta uma característica do escritor Freud. Não sendo 

ele apenas leitor, mas profundo conhecedor da literatura. 

A formação humanista de Freud é fundamental na 
consideração de como ele constrói seu caminho teórico. 
Além dos autores já citados, como marcos de Freud com a 
literatura - anterior à relação psicanálise e literatura – seu 
empenho no tratamento dos mitos, lendas, contos populares 
e folclore ocupa lugar especial (Ibid, p 117). 
 

A literatura afirmaria a potencia do inconsciente nas motivações humanas e 

tendo a vida como enigma. A obra freudiana utiliza os personagens da mitologia 

que atingem status de figuras do inconsciente. Para Freud a mitologia seria uma 

verdadeira fonte do inconsciente dos povos antigos (Ibid., p. 119). Teixeira aborda 

as análises de Assoun sobre “o estilo de escrita freudiano no que concerne ao 

lugar do relato da história do doente e não da doença” (ASSOUN Apud 

TEIXEIRA, 2005, p. 115). Nas elaborações de Assoun, Teixeira entende que 

Freud atua como autor, narrador e pesquisador, construindo, a título fictício, a 

história da histeria: a histérica se conta. Ele trabalha com exemplos tanto da sua 

experiência quanto os tirados da literatura. Freud, desde os primórdios da 

psicanálise considera as criações poéticas e literárias, tendo-a como fonte de 

inspiração. A relação de Freud com ele mesmo se dá a partir da mediação da 
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leitura e escrita, isto é, de um espaço literário sobre o qual ele constrói toda uma 

teoria ao assumir o lugar de narrador (Ibid., p. 129). 

Ante o caráter incompleto de meus resultados analíticos, 
não me restou senão seguir o exemplo daqueles 
descobridores que têm a felicidade de trazer à luz do dia, 
após longo sepultamento, as inestimáveis, embora 
mutiladas relíquias da antiguidade. (FREUD, 2011, p. 10). 
 

A ficção exerce forte atração em Freud. “A psicanálise tem laços de sangue 

com a literatura desde suas origens” (LOFFREDO, 2010, p. 47). E há em seus 

estudos, análises e ensaios inúmeras citações literárias como suporte de seus 

conceitos. 

Em Hamlet a questão sobre o enigma do nome próprio apresenta-se clara 

a Freud, incitando-o a empreender uma investigação que tem como objeto a 

questão do autor mesmo. “Shakespeare estabelece com muito vigor essa 

interrogação no curso da escrita freudiana, apontando para a questão do nome do 

pai, sempre presente na psicanálise” (ASSOUN Apud TEIXEIRA, 2005, p. 120). 

Migeot analisa que Freud sempre quis enquadrar a psicanálise no campo 

da ciência, filiando-se à literatura para esta elaboração, deixando vir o que se 

passa no espírito. E esta é a regra que ele apreende nos conselhos e na prática 

dos grandes escritores (MIGEOT Apud TEIXEIRA, 2005, p. 122). Teixeira garante 

que a psicanálise não existiria sem a ficcionalidade, pois ela seria uma 

característica primordial na mudança do olhar e sem ela Freud não teria 

ultrapassado os tão rígidos e hegemônicos limites de seu campo profissional de 

origem. 

Há neste universo literário, produções inúmeras que alimentam e 

sustentam muitos comportamentos, inclusive a ideia de que é preciso encontrar o 

par amoroso (ideal) para que a vida tenha sentido. Como sendo alguém único, 

exclusivo. E, ao colocar este eleito no lugar do nosso eu idealizado, torna-se difícil 

distingui-lo de si mesmo; afinal, ele fora eleito pela experiência que busca o amor 

ideal. As diferenças parecem quase inexistentes e é uma evidente sensação de 

que nada mais falta. Haddad descreve essa escolha apaixonada como a 

revelação da captura narcísica inconsciente, vendo no outro o que somos, fomos 

e o que gostaríamos de possuir. 
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Na experiência de todos, ou quase, amamos para ser amados; buscamos 

uma complementaridade. A maioria de nós anseia pelo amor e imagina saber o 

que ele é, descreve o ciúme e o inclui (grande parte das vezes) neste universo 

relacional onde o amor estaria presente. São sentimentos que nos dão a 

sensação, de que não conseguiriam andar a sós, mas, estariam sempre juntos. 

Atravessam culturas e, em cada uma delas, com modos próprios de relacionarem-

se e interpretarem essas emoções. Esta felicidade amorosa, quase sempre, vem 

acompanhada do medo da perda, do abandono ou da traição. 

Se pensarmos pós-modernidade e em todos os avanços tecnológicos, 

talvez possamos considerar um possível aumento de mecanismos que favoreçam 

o ciúme. Os smartphones são pequenas e práticas ferramentas tecnológicas que 

favorecem o pseudocontrole. Sabe-se onde o outro está, é possível ter a 

localização, o rastreamento, o acesso às conversas. E, aparentemente, numa 

visão mais superficial de mundo, uma curiosidade maior de saber onde, quando, 

com quem esteve e o que outro está pensando.  

Neste capítulo encontramos valiosas contribuições de Ariane Ewald a 

respeito da influência preciosa da literatura nos aspectos comportamentais das 

pessoas. A literatura seria uma forma de expressar as experiências da vida, e tais 

experiências dariam sentido às nossas palavras. Ou, trazendo a baila o 

questionamento se não seriam as experiências das palavras que dariam sentido a 

vida. 

No capítulo sobre Modernidade e contemporaneidade, Adriano Duarte 

Rodrigues falando sobre a experiência e a linguagem, diz que a “experiência 

tradicional são estratos ou camadas da experiência humana que podemos 

observar na existência dos seres humanos em qualquer época e lugar e em 

qualquer sociedade”. A reflexão estaria sobre a experiência dos seres humanos e 

que esta dependeria da mediação da linguagem. Numa observação através da 

história, vimos sedimentos, acumulo de estratos de objetivações simbólicas que 

seriam construtores da nossa história de vida. Tendo no decorrer desta a 

presença do discurso. O discurso científico, com objetivações da experiência, do 

sujeito, em função de uma intencionalidade. E o discurso, advindo de Platão (Séc. 

IV a.C.) com o conhecimento da verdade apodítica: utilizando parte da lógica 

como demonstração. São discursos com intencionalidades diferentes, porém 
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“igualmente objetivantes, uma vez que procedem do recorte, por parte da 

imaginação reflexiva, no fluxo contínuo da experiência subjetiva de unidades, de 

objetos da experiência que são considerados relevantes”. Portanto, qualquer 

discurso, científico ou não, procede de um trabalho de objetivação. 

Os discursos literários e os discursos do senso-comum são discursos não 

científicos. Apesar disso, eles têm como característica o influenciador inicial do 

discurso científico. Seria este o “ponto de partida e de chegada dos discursos 

científicos”. Como ponto de partida através das inquietações do ser humano 

diante das experiências, o que estimularia a busca pelas respostas e como ponto 

de chegada, estes discursos exprimiriam a atitude de contemplação do domínio, 

que é natural diante do resultado das descobertas das leis que regem os 

fenômenos da natureza, da compreensão das normas que se aplicam as 

interações sociais.  

 Através destas buscas de compreensão sobre as interações sociais e das 

buscas de compreensão das leis que regem os fenômenos da natureza, o 

discurso científico busca compreender ainda o sofrimento psíquico. Durante a 

história, o sofrimento psíquico se apresentou de varias formas; e em todas estas 

formas houve busca de explicações sobre o funcionamento da mente. Foram 

criados métodos, técnicas de análise do inconsciente, seguindo indicativo ou o 

direcionamento pelo saber médico-psiquiátrico. Este sofrimento psíquico traz 

consigo sentimento de estranhamento em relação ao mundo e a si (EWALD, 

2011, p.32). 

 As emoções sempre estão tão presentes que torna difícil o que se sente e 

o que passa consigo. Ewald se apropria do termo „estranhamento emocional‟ 

como forma de refletir o sofrimento psíquico sem a intenção de patologizá-lo. 

Sendo assim, o sofrimento psíquico não seria necessariamente doença mental ou 

transtorno. Numa breve análise histórica é possível perceber que a psiquiatria 

teve dificuldade em estabelecer criteriosamente o que seria doença mental. 

“Talvez por ela ser, ou expressar este sentimento de estranhamento que não nos 

situa em relação a nada” (Ibid., p. 33). Sobre o qual não há possibilidade de se 

estabelecer verdade de maneira definitiva; As subjetividades advindas do sujeito 

seria o impeditivo a isso. Por vezes lidamos com fenômenos que, por mais que 

seja arriscado, é importante avaliar que há alguns cuja resposta não sabemos. E 
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que para alguns fenômenos a ciência não tenha respostas precisas, 

especialmente no que tange as questões existenciais e a condição humana (Ibid., 

p. 42).  

Tereza Pinheiro diz ainda que o indivíduo de nossa sociedade seria um 

sujeito fragmentado, com dificuldades de entrelaçar sua vida. Segundo Pinheiro o 

avanço tecnológico tem comprometido o tempo que não é mais contínuo; que não 

é costurado com uma construção, mas com a falácia de que todas as coisas 

acontecerão de repente. De que as coisas, de repente, cairão do céu. Assim, o 

ser humano deixaria de preocupar-se com o ser e passa a preocupar-se com o 

ter. Não estariam mais as pessoas preocupadas com a continuidade do tempo, 

com a construção das coisas, com início, meio e fim, mas, este ser teria agora 

sua história fragmentada, construída com espaços. E isso seria uma hipótese 

para uma série de dúvidas sobre as construções de coisas que talvez fossem 

básicas, como a construção do que seria amor, paixão, angústia, sofrimento. E 

ainda, a ideia do não pertencimento do próprio corpo. Talvez em uma análise 

retorica: como emprestar sua subjetividade ao outro compreendendo ser ele um 

ser como eu, não tendo mais eu o pertencimento do próprio corpo? Este „mal 

psíquico‟ se daria a esta naturalização dos quadros de ansiedade, insônia, fadiga, 

estando estreitamente ligado ao estilo de vida, ao modo de vida da sociedade. 

Esta tese é defendida por Foucault (1961), quando dizia que a “loucura não existe 

senão numa sociedade”. Sendo assim, esta seria um constructo cultural 

sustentada por práticas médico-psiquiátricas e não um fato natural. 

 Dar conta de responder a estas inquietações da ordem do humano não 

seria das tarefas mais fácies, e provavelmente nem possível seria, mas vale fazer 

uma tentativa por alguns saberes, especialmente aqueles que têm como objeto o 

humano e seus comportamentos. Um campo que nos permite e nos leva a tais 

reflexões e o da arte, e em especial o da literatura. Vários livros e autores nos 

trazem exemplos de narrativas sobre as questões existenciais. Um exemplo de 

autor e obras que nos ensinam sobre o humano seria Shakespeare. Gilberto 

Freire (1977) em Sobrados e mucambos diz que “o humano só pode ser 

compreendido pelo humano até onde pode ser compreendido” (FREIRE Apud 

EWALD, 2011, p .44). Segundo Bauman, as narrativas sociológicas técnicas, 
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provenientes dos livros e cursos que realizou durante tantos anos não são 

superiores a outras narrativas (Cf. Ibid.). 

Para Campos e Castro em Freud e a literatura (2014), Freud estabelece 

diálogo com literatura e dizem que “todo aquele que já se debruçou sobre o texto 

freudiano não ignora a frequência com a qual o pai da psicanálise cita os autores 

literários” (Ibid, p. 60). De certo modo, Freud parece estabelecer suas inferências 

das tragédias de Édipo e Hamlet (da autoria de Sófocles e Shakespeare, 

respectivamente) como marcos da aplicação da psicanálise às obras de arte (Ibid, 

p. 61). 

O modo freudiano de recorrer a exemplos literários para 
ilustrar e validar algum ponto da teoria é o mais frequente 
uso que o pai da psicanálise faz das belas-letras. Basta 
folhear muitos de seus escritos e o leitor irá se deparar com 
frases de romances, trechos de peças teatrais, versos 
poéticos (Ibid, p. 67). 

 Ele ressalta também que tanto o psicanalista quanto o escritor bebem na 

mesma fonte e se ocupam do mesmo objeto, mas com métodos distintos. 

Enquanto o analista se debruça sobre o inconsciente das outras pessoas, o autor 

se ocupa do próprio, chegando ambos, por caminhos diversos, ao conhecimento 

das leis que governam as atividades inconscientes. (Campos e Castro, 2014, p. 

68) 

Ewald diz que “a literatura é, em si, uma das formas com a quais a 

psicologia pode trabalhar para a compreensão dos fenômenos que são próprios 

da condição humana” (EWALD, 2011, p. 45). A literatura seria um campo propício 

para reflexão, para direcionamento sobre esta relação de subjetividade e cultura. 

Sobre este agir social, que, em geral, não sabemos de onde vem, ou para onde 

vai, mas que todos que nela estão inseridos acabam afetados e afetando. Como 

defende a fenomenologia, que nenhum fenômeno pode ser tomado isoladamente 

da nossa relação com ele. A emoção é uma transformação do mundo; é ao 

mesmo tempo, uma forma de apreender e transformar o mundo. Não havendo 

objeto sem sujeito. 

Para o historiador Peter Gay (Apud EWALD, 2011) em seu livro 

Represálias selvagens, fala da discussão que a história tem com a literatura no 

que diz respeito a fontes e documentos. Ele acredita que há mais de uma forma 
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de ler um romance e sem dúvida, ele poderia ser lido como um documento que 

abre a porta para cultura. Segundo Gay para que um pesquisador saiba o que a 

literatura tem a oferecer ele precisa apreender o que a fez acontecer, 

considerando a sociedade, a arte entre outros fatores. “O romance, numa palavra, 

é um espelho erguido do mundo” (GAY Apud EWALD, 2011, p. 48). Não como 

uma busca de assemelhar o fato e a ficção mas apontar que, para a área das 

Ciências Humanas e Sociais, incorporando a Literatura ao horizonte de 

significação „científico‟ amplia-se as possibilidades na compreensão do fenômeno 

humano. 

Ariane Ewald afirma que no século XX, expressar sentimentos é uma das 

preocupações da psicologia; acreditamos que temos conhecimentos sobre eles. 

Como dito anteriormente, nossa visão é fragmentada e, de fato, nunca temos uma 

visão do todo, apenas fragmentos e buscamos unir estes fragmentos de forma a 

fazer sentido, aparecendo em forma narrativa. A literatura seria esta forma de 

narrar os fatos como uma testemunha da história. Seus materiais utilizados são 

todos provenientes da história da sociedade. Questões da subjetividade da 

sociedade têm recebido da literatura formas de discuti-la para diversos autores. 

Ewald traz ainda em seu capítulo sobre “„estranhamentos emocionais‟, 

modernidade e literatura”, a concepção de literatura, ou melhor, a fala de uma 

falta de definição sobre o que é literatura, associando a isso a psicologia como um 

„campo de Agramante‟. Seria esta uma expressão retirada do livro Orlando 

Furioso (1532/2003) de Ludovico Ariosto (1474/1533).  

Um dos personagens é o rei Agramante que invade a França e luta contra 

Carlos Magno. O jovem rei Agramante, tomado pela fúria de guerreiro, realiza 

batalhas desconcertantes nas quais reina a discórdia. Campo de Agramante 

indica um lugar impreciso em que reina a confusão, ou o “Campo de discórdia”. 

Não haveria uma fala que nos repousasse na calmaria, mas nos provoca 

inquietações e confusões, nos levando a mais buscas e inquietações. Sendo um 

saber inesgotável e onde não repousa calmaria. Ewald, procurando pensar as 

possibilidades de articulação entre a psicologia e a literatura defende a posição 

favorável a se pensar a psicologia como “ciência do impreciso”, das correlações 

inexatas. 
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O termo literatura, até meados do século XVIII correspondia a „Cultura 

refinada‟, ou seja, „homem de vastas leituras‟. „A literatura não nasce no vazio, 

mas no centro de um conjunto de discursos vivos‟. (TODOROV Apud EWALD, 

2011, p. 54). Ele pensa literatura a partir desta perspectiva, em que acaba 

transformando textos literários em pretextos teórico-conceituais para críticos e 

autorreflexões para os autores. Somos conduzidos e ofertados a um 

conhecimento humano através da literatura, nesta relação do estudo das letras, 

onde implica estudar também o homem, sua relação consigo e com os outros. 

Ginzburg diz que “se há uma verdade a ser buscada, é preciso nos perguntarmos 

se a ficção não é parte dela”. Ewald evoca ainda os trabalhos filosóficos de 

Sartre, bem como os literários que se caracterizam por pensar a subjetividade e o 

sujeito imerso nesta relação com o mundo e com os outros. Em O ser e o nada, 

Sartre revela que somos seres imersos nos valores que criamos e que 

encaminham nossas ações. “Estudar as condições de possibilidade de uma 

emoção é uma questão crucial”. Nos emocionamos a partir de uma situação, de 

uma ocorrência. Para compreender as emoções seria preciso compreender este 

eu que se emociona sob tais circunstâncias. A emoção é fruto de uma história de 

relações e a capacidade de se emocionar é relativa a história de cada um. Para 

Ewald as “emoções tem por si a capacidade de ser livre em suas ações no 

mundo, mas sempre ligada a uma circunstância” (2011, p. 66). Quando nos 

emocionamos agimos livremente, as paixões, portanto, nos diz Sartre, não nos 

são impostas. Desta forma, toda consciência emocionada visa a um objeto e é 

uma postura assumida pela consciência livre. E a literatura, é recheada de 

emoções. Para Richard Rorty, um “romance imaginativo faz muito mais pela 

autonomia do leitor do que uma demonstração argumentativa” (Apud EWALD, 

2011, p. 51). A literatura conseguiria, de modo particular, mas profícuo, 

compreender nossos modos de existir. E especialmente a de Shakespeare, que 

os “detecta” de tal modo que nos alcançaria ainda hoje. 

Harold Bloom, crítico literário, especialista nas obras de Shakespeare, 

outorga a ele a “invenção” da subjetividade moderna. Samuel Johnson, poeta 

inglês, é citado por Bloom para mostrar a importância da literatura, 

especificamente Shakespeare. 
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Eis, portanto, o valor de Shakespeare, o fato de sua 
dramaturgia ser um espelho da vida; quem confundiu a 
própria imaginação, seguindo fantasmas nos labirintos 
criados por outros escritores será [com Shakespeare] 
curado dos delírios extáticos, ao ler sentimentos humanos 
descritos em linguagem humana, ao assistir a cenas que 
permitem ao eremita entender as transações do mundo, e 
ao confessor prever o curso da paixão. (JOHNSON Apud 
BLOOM, 2001, p. 24-18). 
 

 As obras de Shakespeare conseguiram ter, certamente, influências 

destacadas sobre a cultura ocidental. A vida de seus personagens retratam 

profundamente o sofrimento, amores e desamores, que acabam por dizer respeito 

a todos nós. 
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CAPÍTULO 2 

OTELOS, HAMLETS E OUTROS ÉDIPOS: SHAKESPEARE E A 

SUBJETIVIDADE MODERNA 

 

Bloom defende veementemente os textos de Shakespeare como 

fundamentais para a compreensão do humano. Ele expõe isso em seu livro 

Shakespeare, a invenção do humano. Shakespeare foi, sem dúvida, um grande 

influenciador na história, e não seria exagero dizer que ainda exerce considerável 

influência na história. Não é incomum encontrar alguém que compreenda a 

importância de Shakespeare para se pensar as relações; os comportamentos 

humanos.  

Há pensadores influentes em nossos dias que trazem Shakespeare como o 

grande conhecedor do embate interno. E trazem-se aqui ao menos dois destes 

pensadores de nossos dias como a Psicanalista Tereza Pinheiro e o escritor e 

crítico literário Harold Bloom, professor de literatura da Universidade de Yale e 

Nova York; e se dedica quase que integralmente, em mais de vinte anos de 

carreira acadêmica, ao estudo de Shakespeare e sua obra. 

 Tereza Pinheiro em uma de suas palestras, quando faz uma explanação 

sobre a fala de Freud sobre Narcisismo e depressão no encontro café literário, 

fala sobre a subjetividade, especialmente a subjetividade do bebê. Aquele bebê 

que é inventado pelos pais. Quando a mãe fala a respeito do filho, diz 

características de seu filho, sem que este sequer saiba ainda falar, e menos ainda 

falar de si, logo esta mãe estaria inventando uma subjetividade para o filho. Uma 

subjetividade que não existe e sem este emprestar de subjetividade da mãe para 

o filho, este possivelmente seria outro para quem o visse. A subjetividade humana 

para Freud seria algo inventado pelo adulto. 

Pinheiro continua em sua análise dizendo que é preciso emprestar minha 

subjetividade ao outro, quando compreendo que ele é um ser como eu. O outro é 

quem é porque eu entendi que ele era. Emprestei a ele minha subjetividade, 

dizendo assim quem ele é. Como exemplo a isso ela diz: “Mata-se uma barata e 

não há sentimento de culpa, afinal entende-se que a barata não tem 

subjetividade, no entanto, não se mata um gato porque ele tem sim subjetividade, 
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ele é um ser com sentimentos, é um ser igual a mim”. E se algo é sofrido para 

mim, aquele que é igual a mim também sofrerá, porém, se compreendo que o 

outro não é meu igual, não emprestei minha subjetividade, então, posso permitir 

que ele sofresse. Daí uma justificativa para as barbáries e tantas outras 

atrocidades sociais vivenciadas no decorrer da história. 

Tal questão nos abriria uma hipótese para a compreensão da 

“necessidade” que se tem em se ser o que o outro projeta em mim, ou sobre mim, 

seria a busca em atender as expectativas que seriam criadas e projetadas sobre. 

E neste aspecto, talvez, de fato, Shakespeare tenha sido através de sua 

dramaturgia, o precursor em quebrar expectativas e trazer personagens que vão 

além do que se espera. Rompendo com este paradigma de atender ao projetado; 

ao olhar do outro; a como o outro me vê, o que eu posso fazer para suscitar nele 

algo que eu sou. Esta ideia é completamente oposta e avessa a interioridade dos 

personagens de Shakespeare. Este alguém externo, que vai dizer o que eu sou e 

que passa a deter toda a verdade de quem eu sou, me torna alguém criado, um 

eu fora de mim; alguém que não tem eco interno para rebater. Os personagens de 

Shakespeare tem este debate entre vozes, este eco que rebate e não aceita o eu 

criado pelo externo; por aquilo que vem de fora.  

O artista português Vasco Araújo3, inspirado no livro Diálogos com Leucó, 

de Cesare Pavese (1947), reproduz esta obra em vídeo, com duração de dez 

minutos. Ali reúne seis personagens sentados a uma mesa cujas vozes são 

dobradas numa única, representando "os vários eus dentro de nós". Em 

entrevista, Araújo discorre sua obra descrevendo que os personagens "discutem o 

destino, e há uma criança que vai fazendo perguntas, mas os outros respondem 

muitas vezes ´talvez´" e, ao contrário do livro, os personagens não são deuses, 

mas simples mortais, que dizem: "Nada é estável. Nada é estável! Nem eu, nem 

eu". (ARAÚJO, 2006). 

Para o crítico literário americano Harold Bloom, William Shakespeare 

(1564-1616) „inventou o humano‟ quando fez com que seus personagens se 

transformassem ouvindo a si mesmos. Inaugurando-se na literatura a conversa 

consigo mesmo. Ou seja, uma inédita introspecção que contribui para o 

                                                           
3
 Nascido em Lisboa em 1975, Vasco Araújo tem vindo a abordar nas suas obras de vídeo e 

fotografia as questões da complexidade da personalidade, e inspira-se frequentemente na 
literatura e na ópera. 
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conhecimento da dimensão subjetiva que vai para além da relação de cada um 

com o mundo e a significação que lhe dá, com a imagem que faz de si. 

Harold Bloom nasceu em Nova Iorque, em 11 de julho de 1930. Hoje, aos 

85 anos, ainda professor e crítico literário, ficou conhecido como um humanista 

porque sempre defendeu os poetas românticos do século XIX, mesmo num tempo 

em que suas reputações eram muito baixas. Bloom é autor de diversas teorias 

controversas sobre a influência da literatura além de um defensor ferrenho da 

literatura formalista (a arte pela arte). 

Harold Bloom em Shakespeare: A Invenção do Humano (2000), falando a 

respeito deste lendário dramaturgo, diz que a subjetividade humana foi inventada 

por Shakespeare, quando este abre espaço à voz interna, rebatendo as vozes 

externas. Para Bloom seus personagens trazem dimensões quase inexistentes. E 

se pergunta nos fazendo refletir: o que era o homem antes de Shakespeare? A 

genialidade de Shakespeare vem desafiando estudiosos ao longo dos anos. 

Gênio criador de Rei Lear, Macbeth e Antônio e Cleópatra em pouco mais de um 

ano.  

Bloom analisa nesta obra uma a uma as peças de Shakespeare, 

mostrando a maravilhosa e incontestável riqueza criativa de Shakespeare, não 

apenas representando, mas efetivamente inventando o homem, a partir de uma 

relação consigo mesmo.  Diz ainda que a „habilidade em mergulhar na difícil e 

desafiadora viagem do autoconhecimento pela reflexão têm início na obra de 

Shakespeare‟. Não sendo em vão que Harold Bloom o identifica, tão 

merecidamente, como o inventor do humano. Sua capacidade de atravessar os 

obscuros labirintos da mente humana, desnudando paixões.  

Mezan4 (1995) sugere diversas fontes na constatação de que „tanto a 

tragédia quanto a Psicanálise operam um doloroso desvendamento do sujeito, 

construído, por sua vez, a partir de numerosos fragmentos e resistências 

emocionais‟. Estariam ambos na busca pela origem do sujeito. Busquemos 

analisar algumas tragédias, exclusivamente shakespeariana. 

 Otelo, o mouro de Veneza é uma dessas peças de Shakespeare, escrita 

por volta de 1603, que retrata a história de Otelo, general mouro, ou seja, oriundo 

do norte da África, e este servia o reino de Veneza. E há outros três personagens 

                                                           
4
   Renato Mezan, Psicanalista e filósofo. 
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importantes, sua esposa Desdêmona, o tenente Cassio, e Iago, um suboficial. Por 

causa de sua inveja de Cássio, que fora promovido por Otelo a tenente, Iago quer 

vingar-se de Otelo por não ter enxergado nele alguém dedicado e melhor que 

Cássio, buscando, então, uma forma de revelar ao Senador Brabâncio, homem 

rico de Veneza, que sua filha Desdêmona tinha um caso com Otelo. Quando 

soube que sua filha fugira para casar-se com o mouro, buscou mata-lo. Ambos, 

Desdêmona e Otelo, foram chamados para uma reunião no Senado, 

onde Brabâncio busca acusar Otelo e este por sua vez defende seu amor. Por ser 

bem visto por suas atitudes nobres e corajosas, Otelo fora inocentado das 

acusações, partindo para a ilha de Chipre com sua amada. No entanto, Iago não 

desistira do seu plano de vingança. Acreditando estar vivendo tranquilo, sem 

guerras e com sua amada, Otelo não se atem à sagacidade de seu algoz, à 

perspicácia de Iago, que consegue fazer Cassio ser destituído de seu posto e 

convence o mesmo a pedir ajuda a Desdêmona e, ao mesmo tempo, induz Otelo 

a acreditar que Cassio tem um caso com sua esposa. Acreditando em Iago, Otelo 

ardendo em ciúme, ataca a Cassio, e mata sua esposa asfixiando-a. Emília, a 

esposa de Iago revela a verdade ao general que, ao saber que matou 

injustamente sua amada, tira sua própria vida, apunhalando-se, caindo sobre seu 

corpo e beijando-a.  

Podemos em breve análise, dizer que a visão a respeito do ciúme a partir 

de Shakespeare e suas tragédias torna-se diferente dos séculos anteriores, 

quando o ciúme tinha uma visão de preservação. Em Shakespeare o olhar é de 

tragédia, de malefício, de morte. Temos além da apresentação do ciúme, que 

desencadeara um fim trágico, a presença da inveja de Iago, não apenas por 

Cássio e o seu novo posto, como também por Otelo e o desejo de ser quem ele 

era. Segundo Christian Dunker (2010) a inveja acontece a dois, e o ciúme a três. 

Diferentemente do ciúme, a inveja não é bem vista socialmente. O ciúme 

tem uma menor resistência ao mostrar-se, pela associação cultural que se faz do 

ciúme com o amor. O ciúme é mais passível de uma aceitação social, até mesmo 

com os eventuais episódios de violência cometidas em seu nome. Essas 

explosões de ciúme são vistas como expressão de amor. 

Para Ana Maria Loffredo, em Inveja (LOFFREDO, 2010, p. 09), a inveja 

causa sofrimento, vergonha e desconforto e a associa a carências que ninguém 
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gosta de mostrar. O sujeito seria refém da inveja quando estas forças agem 

dentro de si, arrebatando-o como “força centrípeta para algo visceral” e que 

permanece no inconsciente. É inclusive, apresentada discretamente como 

expressão corporal, afinal, não é algo que se queira apresentar. 

A inveja é associada a algo valioso que o outro tem, e este valor será dado 

pelo próprio invejoso; não dependerá necessariamente do valor social, ou cultural. 

O alvo da inveja é único e insubstituível para o invejoso. Mezan diz que ainda que 

o invejoso possa comprar algo parecido, ele quer aquele que seu objeto de inveja 

tem. A inveja nunca é positiva, é sempre tristeza pela alegria alheia. Aquilo que é 

eleito como indispensável para sua felicidade, é isso que quererá. (MEZAN Apud 

LOFFREDO, 2010, p. 47). 

O tema é alvo de discussão e reflexão entre filósofos, teólogos e bastante 

utilizado pela literatura, sendo apresentada como força motriz do ciúme. Temos 

desde obras, como a já anteriormente citada, Otelo de Shakespeare. Apesar de o 

ciúme ser o elemento principal, o ápice do comportamento de Otelo que o leva a 

assassinar sua amada, este se deu início com a inveja de Iago por Cássio. Ele 

sentiu-se preterido na escolha do mouro, quando preferiu promover a Cassio e 

não a Iago que se considerava mais qualificado e merecedor. 

A inveja tem uma expressão negativa na cultura, como se vê nas 

literaturas. Podemos citar o clássico dos irmãos Grimm, Branca de Neve, que ao 

perder sua mãe vê seu pai casar-se novamente. Branca passa a viver sozinha 

com sua madrasta e torna-se alvo da inveja desta e em consequência, é vítima de 

suas artimanhas para eliminá-la. Citemos ainda a Bíblia com histórias recheadas 

de inveja e ciúme, dentre as quais estão Caim e Abel5, dois irmãos, filhos de Adão 

e Eva, que num dado momento oferecem separadamente sacrifícios a Deus. O 

sacrifício de Abel fora aceito por ter sido considerado mais cuidadoso e dedicado, 

porém Caim fora desprezado pela falta de empenho em sua entrega. Caim não se 

conforma por não ter sido aceito enquanto seu irmão o foi, e em consequência o 

irmão inconformado, assassina o outro. E hoje, podemos ouvir e reproduzir com 

frequência a famosa frase: “a inveja matou Caim”. Esta história nos remete a 

outra história bíblica de dois irmão gêmeos Esaú e Jacó, em que Esaú, sendo o 

mais velho tem o direito à primogenitura, no entanto, Jacó, o irmão que nasceu 

                                                           
5
 Gênesis, capítulo 4 
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depois quer usurpá-la, não aceitando ficar sem a bênção dada por seu pai ao filho 

mais velho. Este sentimento o faz executar um projeto arquitetado por sua mãe, 

enganando seu pai já velho e cego, se fazendo passar por Esaú e adquirindo 

assim, as benesses da primogenitura. Como força motriz do ciúme, a inveja traz 

consigo mentiras e intrigas alimentando-o. 

 A inveja e o ciúme estão entrelaçados nas relações amorosas quando no 

trio o terceiro elemento é invejado pelo fato de ser detentor das fantasias do ser 

amado. Segundo Loffredo (2010, p. 43) a inveja dói e corrói por dentro e apesar 

de ser um sentimento dirigido ao outro é simultaneamente uma mobilização 

destrutiva voltada para si.  

[...] é tão insuportável contemplar o que a outra tem „a mais‟ 
que até se dispões a morrer. A inveja dói. Não é à toa que 
se diz que alguém está „mordido de inveja‟, pois se trata de 
um sofrer que corrói por dentro de modo inevitável, intenso e 
involuntário. Essa emoção se dirige ao outro, mas 
apresenta, simultaneamente, uma mobilização destrutiva 
voltada para si (Ibid., p. 43). 
 

Ela faz o sujeito mover-se negativamente para este outro que é o alvo de 

seu olhar malévolo, ao mesmo tempo em que não consegue desvencilhar-se 

deste alguém. Tudo o que faz é em prol da alimentar este seu sentimento motriz. 

Este seria um potencial destrutivo. 

Shakespeare nos serve de inúmeras produções que nos recheiam de 

exemplos destes temas que permeiam os relacionamentos. Hamlet é uma dessas 

obras que nos fornece isto. O conteúdo geral desta obra, assim como grande 

parte das tramas de Shakespeare, está associado ao tema da vingança, da inveja 

e do ciúme. Hamlet: príncipe da Dinamarca é uma peça também composta por 

Shakespeare aproximadamente entre 1601 e 1602 e encenada pela primeira vez 

poucos anos depois. 

Seu início se dá com o retorno de Hamlet à sua terra natal em decorrência 

da notícia do súbito falecimento de seu pai. A situação requereria um luto 

naturalmente atribuído à situação, no entanto, o casamento apressado e 

inesperado de sua mãe, Gertrudes, com Claudio, seu tio, irmão do rei morto 

causa uma enorme e desastrosa impressão no príncipe Hamlet. 

Horácio, seu amigo íntimo, com outros dois oficiais, lhe faz saber das 

recorrentes aparições noturnas do rei morto próximo ao castelo da família. Com 
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bastante estranheza, Hamlet parte em busca do pai e, para sua desilusão, o 

resultado deste encontro é a revelação, por parte do fantasma do pai, de que fora 

assassinado por Cláudio, que agora ocupava o trono e também era esposo da 

rainha. O espírito do pai clama ao filho por vingança contra o seu malfeitor. Ao 

mesmo tempo, solicita que sua viúva fosse deixada em paz, e que houvesse 

punição divina pela traição do novo matrimônio. O pai diz a Hamlet que se ele 

algum dia o amou que se vingasse por sua morte. 

Ao ser confrontado pelo fantasma do pai, Hamlet parte decidido a executar, 

imediatamente, a tarefa que lhe foi designada. Porém, hesita em seu impulso 

homicida, e tem acessos de aparente delírio. Segundo Maurício de Souza em seu 

artigo A psicanálise e o complexo de Édipo: (novas) observações a partir 

de Hamlet (SOUZA, 2006), Freud fala a respeito desta obra e toma esta hesitação 

de Hamlet em vingar o pai para estabelecer uma ponte inicial entre o conceito de 

complexo de Édipo e a tragédia vivida pelo personagem de Shakespeare.  

Considerando Freud, poderíamos dizer que Hamlet tem dificuldade em 

executar a ordem de seu pai por identificar-se de forma inconsciente com seu tio, 

Claudio, que representa o homem que conseguiu executar seu desejo infantil e 

edipiano ao afastar de seu caminho um rival (o rei, pai) e, ainda, tomar para si a 

sua mulher. Hamlet e Édipo assemelhar-se-iam neste aspecto do assassinato do 

pai (o afastamento do rival) e o envolvimento incestuoso da mãe (substituindo o 

amante). Segundo Maurício de Souza (ibid., p. 03), o complexo de Édipo como 

conceito seria um conjunto organizado de desejos amorosos e hostis que a 

criança sente em relação aos pais e apresenta-se de forma positiva e negativa. O 

complexo de Édipo, ao longo da obra de Freud foi aos poucos ocupando um 

espaço cada vez maior a ponto de adquirir status de „complexo nuclear‟ das 

neuroses. 

O comportamento da mãe em se casar novamente traz à tona, em Hamlet, 

o ciúme. Um pequeno Édipo diante do reconhecimento de que também sua mãe é 

uma sedutora e desejável. E mais uma vez podemos dizer que Hamlet fora 

preterido por ela, e isso o frustra narcísicamente em suas preciosas intenções 

amorosas. Este sentimento de ciúme que tivera da sua mãe ficaria oculto numa 

tentativa de vingar seu pai, tendo a ideia de que seu pai jamais sairia de cena. 



31 
 

Diante das escolhas do novo casamento da rainha, se vê caindo por terra. E, 

novamente, não é ele o escolhido. 

Hamlet é convocado por sua mãe para uma entrevista em seus aposentos, 

e Polônio (que em dado momento diz a filha ter ciúme dela e por isso pede que se 

afaste de Hamlet), pai de Ofélia, esconde-se para acompanhar a conversa e não 

deixar que a rainha „amoleça‟ nas cobranças ao enlouquecido filho. No decorrer 

do diálogo ele em um acesso de fúria desembainha a espada e fere quem está 

escondido e este é Polônio, o camarista. Em seguida ocorre uma discussão e ele 

expõe Gertrudes e a sua nítida revolta com relação ao seu casamento com 

Claudio. Suas palavras não soam sobre ela que, demonstrando muita vergonha e 

temendo pela própria vida, suplica a Hamlet que pare e não prossiga com a 

tortura. Este, contudo, muito transtornado, continua execrando-a. Para ele sua 

atitude de casar-se novamente e com Claudio é imperdoável. Neste momento 

surge o espírito de seu falecido pai, que continua com seu pedido de vingança. 

Ainda assustado, diante do fantasma, Hamlet refreia seus impulsos e se coloca 

numa atitude respeitosa e questiona-o quanto ao bem-estar de sua mãe. Em 

seguida, sem a presença do fantasma pede a sua mãe que se arrependa de seu 

comportamento, insistindo que esta prometa permanecer sozinha. Ela vê seu filho 

num diálogo com o ar (o fantasma que ela não vê) e acredita veementemente na 

loucura do filho. Ao saber da morte do pai, Ofélia afoga-se. 

No último ato há uma luta travada e já anteriormente marcada pelo filho de 

Polônio que quer vingar o pai morto por Hamlet, no entanto, já estava combinado 

com Claudio o envenenamento de Hamlet. Porém o desvendar dessa vingança se 

dá com o fincar da espada em Claudio e neste ato a rainha Gertrudes já se 

encontrava morta pelo veneno que seria para o filho. É neste contexto que, ao 

término da peça, a hesitação cede lugar à vingança. 

O ciúme de Hamlet estaria num campo, não apenas do inconsciente, mas 

ainda do não querer.  Para Maurício de Souza (2006, p. 15) ele sentia-se mal com 

o que percebia sentir. Mas, escondia-se na figura do pai e na honra que dizia ele 

ser merecedor. O comportamento era por causa de outro e não de si. Não seria 

ele ciumento, não ardia nele toda aquela paixão, mas, em prol de outrem (seu 

pai). Essa seria sua desculpa, seu encobrimento. “Eis aí um legado que, 

atravessou os séculos e foi muito bem captado por Freud. Assim, cabe a nós – 
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Narcisos, Édipos e Hamlets - em maior ou menor escala, reconhecermos a nós 

mesmos” (SOUZA, 2006, p. 15). O ciúme, se de si, se de outrem, se de ambos, 

como atravessador da história, de forma tão peculiar trazido até nós. Por 

Shakespeare tivera seu peso no século XVII, e através de Shakespeare chegou 

seu peso até nós, perpassando por Freud e outros tantos. 

Não permitiremos aqui passar de largo o ciúme de Polônio (o pai) por sua 

filha Ofélia. Ciúme este que a fez rejeitar Hamlet, e sofrer ao mesmo tempo com 

tal desprezo. Ele inclusive acredita que o príncipe está enlouquecido por causa 

das frustradas tentativas ao amor de Ofélia. Em outra de suas obras há o 

envolvimento de um pai nas relações de suas filhas, buscando amor: o rei Lear. 

Freud definiu amor como um conjunto de processos mentais internos que dirigem 

a libido do indivíduo para um objeto, com objetivo de alcançar satisfação (FREUD, 

1974). 

“Sem a reinterpretação freudiana das narrativas fundadoras, Hamlet só 

seria um personagem de ficção e não um modelo universal do funcionamento 

psíquico.” (ROUDINESCO Apud TEIXEIRA, 2005, p. 128). Talvez possamos dizer 

que a literatura atue como assistente do silêncio, o permitindo se tornar uma 

expressão escrita. Dunker, na palestra para o Café Filosófico, intitulada: Freud e 

Shakespeare, diz que nossa civilização é uma civilização marcada por excesso de 

amor e isso seria uma patologia narcísica. 
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CAPÍTULO 3 

AMOR EM PAULO, EM FREUD, EM NARCISO E EM QUEM MAIS 

QUISER... 
 

É que Narciso sempre acha feio o que não é espelho.  
Sampa. Caetano Veloso. 

 

Entre algumas buscas possíveis para a compreensão do comportamento 

que se assemelha através da história, temos como fonte de conhecimento o mito 

de Narciso. Um mito grego, do poeta Latino Ovídio (43 a.C, - 17 d.C), narra esta 

versão que: 

[...] no dia do nascimento de Narciso, o adivinho Tirésias 
prevê que ele terá vida longa desde que jamais contemple a 
própria figura. Filho de um deus com uma ninfa, Narciso era 
belo como Apolo (também conhecido como Febo, deus da 
juventude). Por causa disso, Narciso rejeita os apelos de 
Eco, que por ele se apaixonara. Desesperada por não ser 
correspondida, ela definha e morre, eternizando assim seu 
nome como uma palavra que não chega ao outro, mas 
retorna indefinidamente sem ter por quem ser escutada. 
Como punição pelo descaso para com os sentimentos de 
Eco, Nêmesis, a deusa da vingança, faz Narciso aproximar-
se da lagoa onde Eco morreu. Lá chegando, encontra o 
próprio reflexo nas águas e apaixona-se imediatamente. 
Ficando desta forma, preso à própria imagem, da qual não 
consegue separar-se. Narciso encontra seu próprio reflexo 
nos outros, não podendo vê-los como são (DUNKER, 2010, 
p. 29-30). 

 

Teresa Pinheiro, psicanalista, relata numa de suas entrevistas, que Freud 

utiliza este mito em suas teorias, como a „Introdução ao narcisismo‟, como 

indicativo para o desenvolvimento narcisista que se daria na infância (entre os 

seis e os dezoito meses). O bebê acha que pode tudo, esta seria a onipotência 

narcísica.  

Em seu livro Ciúme, Christian Ingo Dunker (2010) relata que pelo fato de o 

Narcisista só enxergar-se nos outros, seria ele uma figura atraente, e este amor 

incondicional, fechado em si, não precisa de mais ninguém (Seria hoje nosso 

sonho de autonomia). (Ibid., p. 32) O narcisista teria o poder de criar no outro o 

interesse de penetrar e participar deste amor que narciso sente (por si), assim 

como Eco. Eco, por hipótese, nutria um amor invejoso por Narciso, desejando que 

ele lhe amasse tal qual amava-se. Se havia alguém de quem Narciso sentia 
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ciúme, era de si. De sua imagem, de quem representava. Encontrar o par 

amoroso (ideal) para que a vida tenha sentido. Como sendo alguém único, 

exclusivo. E, ao colocar este eleito no lugar do nosso eu idealizado, torna-se difícil 

distingui-lo de si mesmo. 

Dunker (2010, p.33) relata que a criança passa pela experiência de narciso 

da seguinte forma: “As aguas do lago são o olhar dos pais que desenvolve para 

ela sua adorável imagem. Os irmãos são os intrusos que perturbam esta relação, 

intrometendo-se na estabilidade desse universo”. Sendo, de certo modo, alguém 

criado pelo adulto que lhe cuida. 

De forma geral, sem ater necessariamente à religião, tomamos a Bíblia 

como narrativa literária6. Alguns textos bíblicos trazem o ciúme como algo nocivo 

e por vezes opondo-se ao amor. Em Provérbio, capítulo 6, versículo 34 “Pois o 

ciúme desperta a fúria do marido, e não terá compaixão no dia da vingança”. 

Pondo ciúme e inveja no mesmo patamar, como oriundas do orgulho, sendo estes 

sentimentos carnais e que precisam ser superados espiritualmente. Em I 

Coríntios, capítulo 13, versículo 4, Paulo diz: “O amor é paciente, é benigno; o 

amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece”. Em todo este 

capítulo 13, Paulo descreve o amor como um sentimento que precisa estar 

presente em todas as ações e onde o amor estivesse o ciúme não teria 

supremacia. Freud compreende este amor dito em Paulo como o amor Eros, e 

tendo a força amorosa da libido: “e quando o apóstolo Paulo, na famosa carta aos 

Coríntios, louva o amor acima de tudo, sem dúvida o compreende no mesmo 

sentido ampliado”. (Freud, 2011, p. 44). 

Para Freud, em Sugestão e libido (2011), o amor tem a ver com a sugestão 

das massas. Para Freud, a sugestão é uma condição de produzir influência e esta 

influencia sem fundamento tem a pretensão de tudo explicar, no entanto, ela 

mesma se furta a explicação (Ibid., p. 42) E é na influencia sugestiva da massa 

que esta se dá sem maiores resistências, pela intimidação do indivíduo e a ação 

de seu instinto de autopreservação, não se dando conta, portanto aos fenômenos 

observados, onde está estabelecido o afeto. 

[...] afetividade. Assim denominamos a energia, tomada 
como grandeza quantitativa – embora atualmente não 
mensurável -, desses instintos relacionados com tudo aquilo 

                                                           
6
 Segundo Théo Pfrimmer (1994), Freud utiliza 86 citações bíblicas. 
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que pode ser abrangido pela palavra “amor”. O que constitui 
o âmago do que chamamos amor e é cantado pelos poetas, 
o amor entre os sexos para fins de união sexual. Mas não 
separamos disso o que partilha igualmente o nome de amor, 
de um lado o amor a si mesmo, do outro o amor pelos pais e 
aos filhos, a amizade e o amor aos seres humanos em geral, 
e também a dedicação a objetos concretos e a ideias 
abstratas (Freud, 2011, p. 43). 
 

A psicanálise compreende que todas essas tendências seriam expressão 

dos mesmos impulsos que impelem à união sexual. O amor é, para Freud, 

concebido de forma ampliada, com múltiplas concepções, tendo origem, função e 

relação com o amor sexual. Uma relação de amor constitui a essência da alma 

coletiva e, Freud destaca que a massa se mantem unida graças a um poder e 

este poder ele atribui a Eros, que mantem unido tudo o que há no mundo. E, se 

porventura, o indivíduo se permite ser sugestionado pela massa e não se 

contrapõe a ela, tendo a necessidade de estar de acordo, seria, talvez, “por amor 

a eles” (Ibid., p. 45).  

Na Grécia Antiga, o amor não tinha autonomia, mas estava à serviço da 

verdade e da Polis. Em O Banquete, Platão (428 – 347 a.C), por volta de 385 a. 

C, discorre sobre uma reunião de amigos na casa de Agatão. Ali estariam 

presentes Pausânidas (amante de Agatão), Fedro (um jovem), Erixímaco 

(médico), Aristófanes (comediante), Sócrates (filósofo) e Alcibíades (político). 

Segundo Platão, o médico propôs aos presentes que louvassem ao amor, no 

entanto, Sócrates pondera e faz breve definição do amor, dizendo que aprendera 

com a sacerdotisa Diotima sobre a genealogia do amor. Eros seria filho de Pênia 

(pobreza) e Poros (esperto) herdando as características de ambos e sendo o elo 

entre o humano e o divino. Eros não era suplantado pelo Logos, (forma com a 

qual os filósofos buscavam dominar os deuses), pois tornara-se um intermediário 

entre os deuses e os mortais, completando a ambos e o todo ficando ligado a si 

mesmo (HADDAD, 2010, p. 09). 

Após a explanação de Sócrates seguiram-se os discursos variados sob as 

possíveis dimensões do amor; alguns, ligando-o ao bem, ao belo e verdadeiro; 

outros o descreviam como amor erótico, fraterno e outras múltiplas formas de 

vivenciá-los. Em O Banquete, o amor assume vários sentidos, inclusive, e talvez o 

maior, como Bem Supremo. Platão em sua obra clássica não esclarece o valor do 
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amor, mas aponta várias dimensões e dentre elas, não apenas o amor como Bem 

Supremo, mas, ainda como resposta aos anseios humanos relativos ao amor e 

neste ponto, o amor liga-se à Igreja Católica. Ao instruir a prática da confissão das 

transgressões sexuais, a Igreja Católica contribui para que cada indivíduo entre 

em contato consigo, trazendo culpa. Neste momento, Eros divide-se em permitido 

e proibido. Para os cristãos o amor alimentava o poder de Deus e através dele 

inclui-se o amor ao próximo, trazendo-o para perto (Cf. HADDAD, 2010, p. 09).  

Gisele Haddad diz que a era burguesa foi suporte aos laços sociais, sendo 

o elo, o eixo na formação de novas famílias, tornando-se algo individual. O amor 

romântico é um sucessor do amor cortês, tendo na modernidade o par 

inseparável da felicidade. No século XVIII, período da era burguesa na Europa e 

era do amor romântico. O amor erótico estava no campo das paixões terrenas e o 

outro amor num campo mais elevado, tido como sublime. E, ainda segundo 

Haddad, “a literatura romântica alimenta essa outra dimensão de interioridade, 

fornecendo repertórios importantes para as fantasias e seus ideais amorosos”. 

 O século burguês, se observado sócio-historicamente, nos permite associar 

a vivencia do amor romântico, assim como o nascimento da psicanálise, 

“permitindo a demarcação dos fundamentos da vida passional moderna, 

articulando-a a constituição de uma subjetividade amorosa” (HADDAD, 2010, p. 

10). 

 Segundo Haddad, quando Platão se propõe a investigar o enigma do 

desejo, na busca de desmistificar o irracional e sagrado no amor, foi de grande 

ousadia. No entanto, a psicanálise não propõe uma definição a esta emoção, mas 

distingue-a da paixão e “aponta sua raiz na relação mãe-filho, colocando-o como 

modelo de base e de transferência para escolhas amorosas futuras”. (Ibid., p.14). 

  A experiência amorosa se serve da poesia, ao passo em que também a 

alimenta. Essas experiências também contribuem para transformações culturais 

da ideia de amor, ao longo dos séculos. O objeto amor era externo ao sujeito (na 

busca de possuir um objeto amado de natureza imortal), passando, em seguida, 

para o sujeito do amor, intimizando essa emoção no plano individual. Na Polis os 

prazeres relativos ao sexo estavam no domínio das paixões e as alusões ao amor 

se articulavam a um ideal de harmonia. O “domínio sobre os excessos do amor 

sensual eram degraus de conquista rumo a felicidade” (Ibid., p. 16). 
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 O século XIX é marcado pela necessidade da razão como centro do mundo 

e é ainda protagonista de uma nova ciência e também do discurso romantismo, 

da literatura, da psicanálise que questionam a razão e apontam suas 

contradições. (FREUD Apud HADDAD, 2010), “a razão, a luz com a qual todos 

esperavam seguir em seu percurso moderno, sucumbia aos desígnios mais crus 

das tendências pulsionais humanas”. O ethos freudiano exigia um confronto com 

a hipocrisia da época que impunha um silêncio sobre a sexualidade. Os 

casamentos pretendiam civilizar as relações sexuais (HADDAD, 2010, p. 25). 

Situar a presença do amor na história é das mais complexas tarefas. 

Tampouco é fácil compreender sua articulação com a felicidade, o prazer, ou com 

o sofrimento, ou com o traumático, ainda que filósofos e teólogos tenham 

refletido, em suas épocas, sobre o mesmo. Tal qual o ciúme, o amor está 

presente em todos os tempos e em todas as partes e é o tema preferido dos 

poetas. No entanto, temos na contemporaneidade ocidental, uma invenção, até 

certo ponto nova, que prioriza relação exclusiva entre dois que buscam a 

felicidade. Foi a partir do século burguês que se estabelece a tríade: amor, 

casamento e sexo, dando origem ao amor romântico.  

O amor, para Gisela Haddad (2010), seria uma invenção humana, uma 

construção cultural com mudanças de acordo com o período. E em nossos 

tempos, e no ocidente, uma invenção nova, até certo ponto, que prioriza a relação 

exclusiva entre dois que buscam felicidade. 

Christian Dunker, em sua fala sobre Freud e Shakespeare (2015), no canal 

Shakespeare Brasil, descreve rei Lear, ressaltando ser essa a tragédia maior 

comentada por Freud, Lacan e outros. Esta obra é bastante atual por conta do 

exagero que caracteriza o gênero grego, estando compatível com o nosso tempo 

por mostrar o amor soberano, mesmo em excesso. E Dunker descreve este amor 

como moeda fundamental para as relações e parâmetros para os nossos juízos. 

A obra Rei Lear, de 1605, de Shakespeare, traz um exemplo de amor 

representado pelo exagero e a necessidade da demonstração deste amor em 

detrimento de outro. De um rival. Bem característico das relações de ciúmes 

trazidos até aqui. Para amar um é preciso desprezar o outro nesta relação.  

Em breve descrição desta obra, o rei pretende dividir seu reino entre suas 

filhas, conforme a medida do amor que cada uma demonstrar por ele. Suas filhas 
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são Goneril, a mais velha, casada com Albany e Regan, a filha do meio, casada 

com Cornwall e ambas se desfazem de amor pelo pai. Cordélia, a mais nova e 

ainda solteira e tendo dois pretendentes, se recusa a dizer e a declarar seu amor; 

escolhe ficar muda apesar de muito amá-lo. No entanto, diante da insistência do 

pai, Cordélia questiona a tal fidelidade e amor das irmãs ao pai já que elas tem 

um outro a quem amar também. Na fala da personagem Cordélia: 

Porque se casam as manas se dizem 
Que só amam a vós? Quando eu casar-me, 
O que me tomar a mão há de levar 
Consigo meio amor, dever, cuidados; 
Não me caso por certo como as manas, 
Para amar só o pai. 
(SHAKESPEARE, 2010, p. 253). 

 

Cordélia propõe permanecer solteira por amor ao pai. E quanto as irmãs 

casadas e que tanto se declaram, de quem seria o maior amor é o 

questionamento feito. Apesar de Cordélia não ter um outro amor, demonstra amor 

pelo pai em silêncio mas é rejeitada pelo pai. 

A necessidade de exibição do rei do quanto detinha poder sobre suas filhas 

através da demonstração de amor das mesmas não permite que ele aceite bem a 

pouca fala de Cordélia. Seu comportamento é visto como desprezo por seu pai. 

Pouco exibir descrições do amor seria o mesmo que pouco amar, e isto está 

atrelado ao poder e à exclusividade, aos quais este amor exibido se associa.  

Segundo Dunker o amor de Regan, quando ela o descreve como maior que 

o da primeira irmã, alicia a lógica do ciúme que dará em Otelo. Referindo-se ao 

seu amor contraposto ao amor de Goneril, Regan diz: 

   Sinto que ela expressou o meu amor, 
Porém foi pouco, já que eu me proclamo 
Uma inimiga de toda alegria 
Que possa ter qualquer de meus sentidos, 
Pois minha única felicidade 
Reside em vosso amor. 
(SHAKESPEARE, 2010, p. 252). 

 

Para Regan seu adicional amoroso seria a exclusão dos demais amores: 

eu só amo a você. Seria uma lógica de exclusão em qualquer relação; pra que se 

continue a amar e para que perdure o relacionamento, é preciso odiar um terceiro 

que está de fora. Essa seria uma patologia narcísica. Nossa civilização é uma 
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civilização marcada pelo excesso de amor. E se porventura alguém não exibe 

essa intensidade na forma de amar, este tal alguém é que tem problema com sua 

forma de amar. Segundo Dunker, aquele que anseia pela ilusão de ser o mais 

amado tende a terminar com cólera e raiva; a sociedade é composta de 

relacionamentos que são mutáveis. Com aparente impossibilidade de 

exclusividade no que se considera relacionamento sadio.  

Numa relação de exclusividade pode se observar, assim como no rei Lear, 

o emparelhamento do amor e o poder. Esta correlação estaria no desejo do ser 

amado em mostrar domínio absoluto sobre quem o ama de forma exclusiva. Um 

amor encapsulado a dois que produz ódio a um terceiro é uma lógica que 

perpassa em nossos dias através dos relacionamentos de casais e de grupos. E 

nesta trama este relacionamento que exige exclusividade é entre pai e filhas. 

Este tipo de amor é também analisado por Freud. Em O tema da escolha 

dos cofrinhos, Freud (2010) fala sobre O mercador de Veneza, em que 

Shakespeare traz à cena a bela e sabida Pórcia, que é obrigada pelo pai a 

escolher como esposo somente aquele que escolher o cofrinho certo. Freud 

acrescenta que colocar o amor à prova é típico de quem quer ver seu poder 

representado no amor. Independente de haver ou não um reconhecimento, é a 

mágica ilusória do amor; de que haja uma relação insubstituível com o outro e 

para isso a prova da exclusividade é indispensável. É sempre um confronto entre 

o amor e desejo de poder. Numa compreensão de que o poder traz amor e o 

amor traz o poder. 

Rei Lear nos permite ver o quanto somos condenados por nossa crença 

narcísica, por nosso excesso de amor a nós mesmos e àquela necessidade do 

amor do outro somente a nós e a mais ninguém. Dunker acrescenta que seria 

este um falso reconhecimento, comparando-o ao reconhecimento do facebook 

que é um reconhecimento inválido, por estar num patamar irreal. Para Dunker, 

vivemos uma era tola, incapaz de transformar-se, por essa falta de 

autocontradição. Essa cultura mais baseada no virtual, que pode ou não ser real 

(não discutindo aqui a amplitude subjetiva do que seria real), nos impossibilita, ao 

mesmo tempo em que não nos prepara para lidar com aquilo que nos contrarie 

(Cf. DUNKER, 2010). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através das várias leituras feitas, foi possível compreender que não é 

possível estudar subjetividade encaixotando-a em categorias e isto nos levou a 

reconsiderar a importância da literatura. Percebemos que não seria partindo da 

literatura, mas possivelmente só através dela, ou fugindo da pretensão teórica 

cientificista, fugindo da pretensão de categoria, poderia permitir um encontro que 

não reduz a complexidade da condição humana à categoria científica. 

Minha questão aqui foi compreender o ciúme, porém, para compreender o 

ciúme seria preciso compreender a subjetividade (a condição humana no mundo), 

compreender o sofrimento humano e para compreender as formas de sofrimento 

humano seria preciso pensar as elaborações narrativas. E, já a fim de ir à 

literatura, me deparo com a própria narrativa literária para falar da subjetividade 

humana.  

As ficções cumprem um papel relevante ao permitir que seus personagens 

realizem o que seria secreto nos leitores. Por vezes, nós, os leitores, nos vemos 

envolvidos nas tramas, gostando, desejando e por que não dizer, vivendo em 

seus personagens. Outro dia, num desses muitos seminários, mostras e palestras 

ofertado na faculdade, um de nossos mestres, o professor Pedro Moacyr, disse a 

uma das palestrantes à mesa o quanto estava feliz por tê-la ali, tendo tido ele a 

oportunidade de ler seu livro, agora enxergava vida no mesmo, pelo simples fato 

de sua autora ali estar. Conhecer o autor do livro, traria vida àquelas palavras que 

inicialmente ganhavam vida limitada. Se observarmos, a grosso modo, isso não 

seria, de fato, real. No entanto, a subjetividade colocada outrora no mesmo texto, 

ganhara um viés de importância e significado ainda maior, pela emoção de ter a 

narrativa de quem vivenciou o mesmo. Penso ser esta identidade proximal do 

leitor ao autor tão significante, que perpassa a lógica de, apesar de em nada ter 

sido mudado no texto, mas, ainda assim, quem o leu, sim, mudou.  

Longe de qualquer pretensão, como dito anteriormente, de desvendar os 

mistérios dos relacionamentos, menos ainda no que se refere ao ciúme, porém, 

há a expectativa de poder ao menos aguçar a curiosidade ao tema e o possível 

interesse em por este tema, que considero apaixonante, com certo ciúme, sem 

dúvida, à baila. E que as discussões nos permita enxergar para além de nossos 
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questionamentos superficiais. E, portanto, ousemos viajar no tempo e no espaço 

na busca de reconhecer em alguns paradigmas os influenciadores deste 

sentimento tão próximo e que tanto afasta. 

 Michel Foucault (Apud LOFFREDO, 2010, p. 51), falando a respeito das 

interpretações do mundo e das possibilidades de pluralidades para tal, diz não 

haver um legislador absoluto. Não haveria, portanto, uma lei, uma regra, um 

padrão que estabeleceria os limites nas relações. Quem sabe possamos dizer 

que é pela ação e reprodução da mesma que se constitui e se rompe limites e 

barreiras estabelecidos (e, talvez, impostos) pelo outro. 
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