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RESUMO

A proposta de pesquisa do presente projeto é investigar as possíveis conexões entre a Psicanálise e a Literatura, a partir do pensamento de Freud.

Este é um tema que diz respeito ao diálogo da psicanálise com outro campo de saber, a literatura. 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. Isto acontece ao longo de toda a sua obra, ou seja, não se trata de uma característica específica de

determinado momento de construção teórica, mas antes de uma constante em sua produção psicanalítica.

Freud ressalta 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 seu próprio; chegando ambos, por caminhos diversos, ao conhecimento das leis que governam as atividades

inconscientes.

O objetivo do projeto é pesquisar o diálogo que Freud estabeleceu com a literatura ao longo de sua obra; perscrutar o valor que Freud conferia aos escritores literários e suas

criações; investigar as possíveis conexões entre a psicanálise e a literatura, a partir do pensamento de Freud.

Até o momento o grupo pesquisou, estudou e discutiu os seguintes textos freudianos: A interpretação dos Sonhos – capítulo V (1900); Sobre a psicopatologia da vida cotidiana –

capítulos V, VIII, IX (1901); Delírios e sonhos na Gradiva de Jensen (1907); Personagens psicopáticos no palco (1942 [1905 ou 1906]). Verificamos que Freud lança mão da arte

literária em pelo menos três situações, a saber, para ilustrar e/ou validar algum ponto de sua teoria, para propor uma análise da criação artística de um modo mais geral e para se

debruçar sobre alguma obra literária específica. 
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