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O grande trabalho de Freud, nos diz Elisabeth
Roudinesco, foi o de nos transformar em heróis de
nossas vidas. Cuidamos de nossa história pessoal,
construímos narrativas e nos interrogamos. Um
século atrás, um doente era tratado com poções,
colocavam-no num sanatório e o denominavam
louco. O genial em Freud foi transformar o neurótico
moderno em um personagem trágico: Hamlet ou
Édipo. É preciso restaurar a ele esse gesto contra
o reducionismo contemporâneo que faz do ser
humano uma simples máquina química sem alma.
A pulsão de morte é produzida pela história, pelos
determinismos políticos que são o essencial da
segunda parte da obra freudiana. Freud construiu um
movimento de Luzes. Não uma revolução política,
mas uma revolução no sentido íntimo, simbólica, que
transformou nosso olhar sobre nós mesmos.
Com essas questões instigantes e outras tantas,
a historiadora francesa Elisabeth Roudinesco chega
a Porto Alegre, trazendo na bagagem sua obra
mais recente: Sigmund Freud na sua época e em
nosso tempo (tradução de André Telles. Zahar, 530
páginas). Assim como em A história da psicanálise
na França (Zahar, 1988) e Jacques Lacan, esboço
de uma vida, história de um sistema de pensamento
(Companhia das Letras, 1994), parece que estamos
diante de um palpitante romance ambientado na
Viena da belle époque. No centro dessa paisagem,
Freud está situado como um homem que enfrentava
mil contradições e que conseguiu criar uma
doutrina “a meio caminho entre o saber racional e o
pensamento selvagem, entre a medicina da alma e a
técnica da conﬁssão”.
O livro propõe repensar o personagem. Parte
da vontade de invalidar as condenações mais
injustas que costumam representá-lo como um
enganador. Mas também se contrapõe às biograﬁas
em tom hagiográﬁco. Roudinesco transforma
Freud em um personagem muito vienense,
inscrito em uma época plenamente europeia na
qual o continente se interrogava sobre seus mitos
institucionais para renovar sua identidade. Um
personagem da luz e da sombra. Ao contrário dos
pensadores reacionários, para os quais o homem
é horrível e é preciso reprimir os maus instintos,
Freud considera que é preciso sublimá-los e que a
lei e a civilização têm papel importante na maneira
de controlar as pulsões.

Roudinesco o deﬁne como um conservador
rebelde, um democrata a favor das monarquias
constitucionais, mas contrário à pena de morte,
a favor da emancipação das mulheres e dos
homossexuais. Um estranho conservador! Freud traz
para a história do saber a riqueza das contradições: a
ideia de que somos determinados pelo inconsciente
e, ao mesmo tempo, livres. Era um pensador habitado
pelo irracional, pelo demoníaco, pelas histórias de
bruxarias. Nessa biograﬁa, Roudinesco demonstra
o contraste permanente de Freud. Ele queria fazer
uma ciência, mas fez uma medicina da alma racional.
Ele não queria ligar seu trabalho à psicologia nem à
ﬁlosoﬁa, queria construir um movimento. Pensava
que, quanto mais progresso, mais infelicidade e,
portanto, mais é preciso ser progressista! Essa é a
dialética permanente em Freud.
Discípula de Deleuze, Foucault e Todorov,
Roudinesco encontrou em Michel de Certeau seu
grande incentivador para escrever uma história do
freudismo a partir de um domínio que não era o
da mística. Foi na década de 1978, frequentando as
reuniões do grupo Confrontação, que Roudinesco
tomou a decisão de escrever a história da psicanálise
na França. Sob a inﬂuência do ﬁlósofo Jacques
Derrida e sua desconstrução, ela se aproximou dos
atores que tiveram um papel importante na história
do freudismo francês entre 1950 e 1963: a famosa
terceira geração francesa.
Eles não somente eram a “memória” do
movimento psicanalítico, pois haviam conhecido os
pioneiros, mas também testemunhas de uma época
crucial do movimento lacaniano, marcado pelo
encontro entre um mestre no apogeu de seu saber e
seus discípulos. Roudinesco mergulhou na aventura
freudiana na França criando a expressão “situação
francesa” da psicanálise para diferenciar a doutrina
(teoria e prática) como sistema de pensamento, sem
pátria nem fronteiras, da posição dessa doutrina em
sua história – a qual supõe sempre a existência de
condições nacionais ou linguísticas. A historiograﬁa
do freudismo, desde 1986 com A história da
psicanálise na França, vem recebendo imensas
contribuições dessa notável historiadora. Ser a
primeira biógrafa francesa de Freud a consagra como
grande pensadora de nosso tempo. Por este trabalho,
ela recebeu recentemente as premiações literárias
Décembre e Prix des Prix Littéraires.
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Fronteiras
do Pensamento
Elisabeth Roudinesco estará em Porto Alegre
no dia 12 de setembro, segunda-feira, para
realizar sua conferência sobre o legado de Freud
e da psicanálise em nosso tempo. O encontro
será às 19h45min no Salão de Atos da UFRGS
(Avenida Paulo Gama, 110). Os ingressos estão
esgotados. As próximas palestras serão de Peter
Sloterdijk (3 de outubro), Ian McEwan (24 de
outubro), Michel Houellebecq (7 de novembro)
e Jan Gehl (21 de novembro).
O Fronteiras do Pensamento Porto Alegre
é apresentado por Braskem, com patrocínio
Unimed Porto Alegre e parceria cultural PUCRS.
Empresas parceiras: Liberty Seguros, CMPC
Celulose Riograndense, Souto Correa, Sulgás
e Stihl. Parceria institucional Hospital Mãe de
Deus, Fecomércio e Unicred e apoio institucional
UFCSPA, Embaixada da França e prefeitura de
Porto Alegre. Universidade parceira: UFRGS.
Promoção: Grupo RBS.
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