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RESUMO

O presente artigo analisa o conto O enigma do desejo, de Judith Grossmann a busca incessante do desejo.
Desse modo, neste estudo busca-se investigar como a autora reflete sobre o desejo no conto, recuperando
elementos da tradição que se vão entrelaçar com os signos da modernidade.Partindo da obra de Platão O
banquete, trilhando pelos estudos de Freud sobre o desejo que será retomado por Lacan na modernidade,
tem-se uma visão da concepção do desejo desde a antiguidade à contemporaneidade. Assim, pode-se
concluir como o diálogo de elementos da tradição de outras formas de arte foi tomado para contar a
história e como essas articulações foram importantes para revelar no texto literário a intemporalidade da
arte.

Palavras–chave: Tradição – Modernidade – Desejo

ABSTRACT:

This paper analyzes the short story The enigma of desire, Judith Grossmann relentless pursuit of desire.
Thus, this study aims to investigate how the author reflects on the desire in the tale, recovering elements
of tradition that will intertwine with the signs of modernidade.Partindo of Plato&39;s The Banquet, treading
the studies of Freud&39;s desire to will be taken up by Lacan in modernity, has a vision of conception of
desire from ancient to contemporary. Thus, it can be concluded as the dialog elements in the tradition of
other art forms has been taken to tell the story and how these joints were important in literary text to
reveal the timelessness of art.
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INTRODUÇÃO

Ao longo do tempo o espaço da arte vem sendo palco para reflexão de um dos temas mais recorrentes à
humanidade, que é o desejo. O ponto de partida da definição da palavra desejo é a obra platônica que ora
aparece como aspiração, remetendo à alma, de outro como apetite, remetendo ao corpo, dualidade que
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vai repercutir bastante em outras áreas do conhecimento e está presente na literatura.

É na modernidade que o desejo vai ser retomado pelos psicanalistas, voltando-se a idéia original de Platão
de que o desejo é falta. A incompletude do ser humano é uma das marcas do desejo e, no mundo
moderno, ela se revela na solidão do homem que se sente só no cosmos e esse sinal se mostra mais
presente nas grandes cidades, no espaço urbano que se encontra em constante transformação.

Assim é na arte literária que trabalha artisticamente a palavra da qual serve de veículo condutor para o
artista imprimir sua visão pessoal do mundo, através das imagens, tramas, símbolos e tem sido o lugar de
acolhimento dos desassossegados, o consolo e o alento das paixões humanas.

Vale ressaltar que, essas inquietações humanas serão capturadas pelos escritores modernos, que irão
transformar o espaço literário em campo de reflexão, aliando a atividade literária ao discurso filosófico,
portanto crítico, instituindo o diálogo da literatura com as outras formas de arte.

O AMOR NA VISÃO PLATÔNICA

É no célebre O banquete, escrito segundo os estudiosos antes de 384 a.C. e no Fedro, que possivelmente
seja de 366 a.C., que Platão revela o desejo como grande motor das ações humanas.

A obra O banquete celebra o amor e constitui-se um dos mais belos e mais simples diálogos de Platão.
Para comemorar a vitória de Aragão em um concurso de tragédias, seus amigos reúnem-se festivamente e
resolvem instituir outro concurso, oratório, em que cada um deles deve fazer um elogio ao amor. O louvor
acaba inscrevendo-se no quadro da teoria das ideias, pois justificam o destino do homem sob o prisma da
ascese espiritual, da abstenção gradativa dos seus apetites sexuais, perturbadores da virtude platônica.

No primeiro discurso feito por Fedro o Amor é entre os deuses o mais antigo e o que causa os maiores
bens supremos confinados na beleza da coragem. Nesse discurso está registrado o grande elogio filosófico
do Amor, pois ao defini-lo como sendo “o responsável pelos maiores bens dos homens, o deus seria o mais
importante para a aquisição da felicidade humana” PLATÃO ( 1997:29).

Pausâneas fala de dois tipos de amor, a partir do nascimento de Afrodite: o amor popular, inspirado em
Afrodite/Pandêmia, “que ama o corpo mais que a alma” (PLATÃO, 1997:108), amor inconstante, pois ama
um objeto que não é constante, que se acaba; o outro que tem como fonte o amor Afrodite/Urânea que é
o amor maduro “dotado de natureza mais forte e de mais inteligência” (PLATÃO, 1997:109), no qual
domina a razão. Para tanto, retomando a ideia de Pausâneas sobre o duplo amor Erixímaco advoga que
essa qualidade não é própria só dos homens, mas de todos os seres, assumindo assim um caráter
universal.

Sobre a busca do amor o poeta Aristófanes discorre que o início da existência humana além do macho e da
fêmea, havia um terceiro gênero, decorrente da fusão dos dois, causando assim a vingança dos deuses em
decorrência da própria insolência do homem, foram separados de sua metade que buscam até hoje. Dessa
forma, o amor representa assim o instinto que possibilita aos homens reencontrar, ainda que
momentaneamente, sua unidade primordial – a felicidade. Assim discorre PLATÃO (1997:134):

(...) o Amor, que agora nos é de máxima utilidade, levando-nos ao que nos é
familiar, e que para o futuro nos dá as maiores esperanças, se formos piedosos
para com os deuses, de restabelecer-nos em nossa primitiva natureza e, depois de
nos curar, fazer-nos bem aventurados e felizes.

Para o poeta Agatão o Amor se constrói sobre uma pirâmide que tem na base o bom, o justo e o belo
“qualquer um em todo o caso torna-se poeta, mesmo que antes seja estranho às musas, desde que lhe
toque o Amor” (PLATÃO, 1997:141), assinala ainda que por ser o mais jovem dos deuses e o mais belo
encanta o coração dos homens e dos deuses.
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O último a discursar é Sócrates que finda as ideias mestras da concepção platônica do amor. Ele apontara
a essência do Amor após os discursos anteriores. O filósofo atribui o que vai dizer a uma sacerdotisa de
Mantinéia, chamada Diotima, para quem o Amor não é belo nem feio, nem um deus nem um mortal, mas
um gênio, cuja missão é estabelecer contato entre os mundos dos deuses e dos homens, completando,
desse modo, o Universo. Sua natureza é explicada por ser filho de Poros (o deus da abundância) e de
Penia (a Pobreza), resultando disso a ambigüidade do Amor, sublinhada por Platão: o desejo amoroso
exprime carência, por ser filho da pobreza, e riqueza pela parte do pai que representa o sentimento de
completude que acompanha o amor. Assim, essa dicotomia também se revelará na diferenciação entre
Eros inferior (amor carnal) e o Eros que conduz ao amor divino, busca permanente dos homens.

Porém em sua obra, Fedro (2001, p.69), Platão deixa evidente que o amor é desejo, ao aduzir que dois
princípios governam e conduzem os seres humanos, como se observa no discurso de Sócrates: “um é o
desejo inato ao prazer, outro a opinião que pretende obter o que é melhor”

É na obra platônica que permeia o confronto entre duas formas de desejo: de um lado o desejo enquanto
ideal, anelo, aspiração, a remeter à alma; de outro, o desejo apetite, que esmaga a alma e a aprisiona ao
corpo. Enquanto o primeiro, dirigido pela razão, liberta; o segundo, que reclama satisfação imediata,
encarcera.

Essa dualidade é confirmada a partir dos significados da palavra desejo. Tem o sentido de apetite, do latim
appetitus, referindo-se em acepção alargada à vontade de possuir algo, ambição, avidez, paixão, desejo
sexual, inscrevendo-se no terreno da sensualidade.

A palavra desiderium além de ter o sentido do vocábulo português “desiderato”, que significa o objeto de
desejo, também é saudade, nostalgia, que é o que PESSANHA discorre: “desejo da recuperação de um
paraíso perdido num outrora e num alhures não propriamente de antes, mas do alto: desejo de regresso
ao reino da imortalidade e da atemporalidade, ao Aion, ao divino sempre, às alturas [...]” (1990:92). Essa
volta não se daria de outro modo senão pela ascese, pelo retorno ao mundo das idéias, ao que é justo e
belo. Assim, o amor platônico trabalha com “o tema do ideal distante, permanente horizonte valorativo do
real, sempre perseguido e sempre fugidio: aspiração e ideal são sinônimos. O tema é o da nostálgica
insatisfação que alimenta várias formas de utopia.” (1990:92).

Tradicionalmente O banquete tem sido interpretado como preâmbulo para a análise da ideia de amor,
como virtude que tem como fim chegar à doutrina das ideias, que se revelará mais tarde no Fedro, no qual
através de engenhosa alegoria afirma Platão que existem essências eternas e imutáveis, cuja
manifestação no mundo variável dos fenômenos seria a única verdade.

A REPRESENTAÇÃO PSICANALÍTICA DO DESEJO NA MODERNIDADE

O conceito de modernidade normalmente está vinculado ao contexto histórico, razão pela qual se têm
como limiar dos tempos modernos a descoberta do “Novo Mundo”, bem como o Renascimento e a
Reforma.

HORKHEIMER e ADORNO(1985, p.19) utilizam o termo para designar o processo de “desencantamento de
mundo”, pelo qual o homem supera a ignorância, liberta-se do medo de uma natureza desconhecida que
até então oculta poderes míticos, que explicam seu desamparo em face dela. A meta da modernidade “era
dissolver os mitos e substituir a imaginação pelo saber”.

A modernidade é definida em BAUDELAIRE (apud HABERMAS, 2000:14) como “o transitório, o efêmero, o
contingente, é a metade da arte, sendo os outros o eterno e o imutável”, e sustenta que ela aspira a que
“o momento transitório seja reconhecido como o passado autêntico de um presente futuro”.

Desde a renascença, desejo e amor pouco a pouco se fundem, sem deixar de lado a ideia de que o desejo
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sensual será para sempre marcado pela falta, em contraponto ao “amor divino”, desejo intelectual
destinado à plenitude, mas, agora o Eros platônico abandona o status de motor e móvel do universo e
recolhe-se ao interior da alma, convertendo-se em simples paixão humana.

CHAUÍ (1990, p.25) situa o desejo no plano que marcará tanto a filosofia quanto a psicanálise e as artes
na modernidade:

Seja como desejo de reconhecimento, seja como desejo de plenitude e repouso, o
desejo institui o campo das relações intersubjetivas, os laços de amor e ódio e só
se efetua pela mediação de outra subjetividade. Forma de nossa relação originária
com o outro, o desejo é relação peculiar porque, afinal, não desejamos
propriamente o outro, mas desejamos ser ele objeto do desejo.

E acrescenta que o desejo como falta, incompletude e carência reaparecem na Fenomenologia do Espírito,
na qual Hegel aponta que o desejo enquanto afirmação abstrata de si, através da negação do que é outro,
isto é, desejo de vida que para preservar-se consome e destrói as coisas exteriores, no seu itinerário deixa
de ser “desejo das coisas naturais e torna-se desejo de humanidade, de reconhecimento de si por outro
que é também consciência de si, de sorte que a efetivação do desejo passa pelo desejo de suprimir a outra
consciência submetendo-a a nossa” (1990:24).

Com a descoberta da psicanálise, a investigação sobre o amor e o desejo vai seguir outras trilhas e
marcará significativamente a cultura e o mundo contemporâneo. A partir das descobertas de Freud há
uma reviravolta no conceito de amor, acrescentando ao psicológico e ao mítico as ocorrências
inconscientes de desejo e de falta que incidem sobre o ser. Ele trata o tema conceituando instinto e pulsão
– forças propulsoras que incitam as pessoas à ação – sendo que Eros representa as pulsões de
autoconservação, mais tarde denominadas de pulsões de vida e as pulsões sexuais, que mobilizam as
pessoas e energizam o mundo, em oposição a Tanatos, que designa as pulsões de morte, que se traduzem
por uma tendência à autodestruição.

O psicanalista francês Jacques Lacan (1992), a partir das lições de Freud, tomando como base O
banquete, vai reformular o conceito de desejo do ponto de vista psicanalítico que resultaram nas seguintes
afirmações: “amar é dar o que não se tem”, “o desejo é o desejo do outro”, “a lei e o desejo recalcado são
uma só e mesma coisa”, “não cederás no que tange ao teu desejo”, entre outras que se transformaram
em verdadeiros aforismos.

A expressão “o fogo do desejo”, recorrente na literatura remete a ideia de desejo na perspectiva que
transforma em amante o objeto amado, visto que o fogo tem o poder de em fogo transformar os demais
elementos, ainda que de estrutura complexa, porém na perspectiva ora examinada não destrói,
transforma. Segundo o psicanalista argentino Mário Pujó, sintetiza esse aforismo lacaniano, assinalando
que “o desejo do outro organiza o mundo dos objetos humanos como disputa e rivalidade, e é esta
mediação o que os faz equivaler”, e assim conclui com as palavras de LACAN (apud PUJÓ, 2001, p. 24):

É num movimento de báscula, de troca com o outro que o homem se apreende
como corpo, como forma vazia do corpo. Assim mesmo tudo o que então há nele
em estado de puro desejo, desejo originário, é invertido no outro que aprenderá a
reconhecer.

O desejo em Lacan é ainda tomado para desenvolver sua teoria sobre a metáfora da qual emerge que o
termo suprimido não é simplesmente eliminado, mas permanece ativo como falta. Para PERRONE-MOISÉS
(2000, p.115):

A teoria lacaniana da metáfora é importante não só para a psicanálise, mas
também para a teoria literária, na medida em que ele situa a origem dessa figura
no desejo do Outro, que é desejo de “outra coisa”, e vê seu efeito como “criação
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do novo”

Destarte, foi feito um recorte que buscou abrir caminhos para melhor compreender o vasto conceito sobre
o tema desejo que trás desde a Antiguidade até a Modernidade um verdadeiro enigma histórico. É,
portanto, nesse contexto conflituoso em que o homem vai tentar descobrir em si mesmo e nas relações
intersubjetivas, próprias do desejo, aquilo que o move para adiante como ser desejante.

As oposições entre o buscar incessante e não alcançar, entre desejar com fervor e resistir ao desejo, entre
antigo e moderno, recorrentes na literatura, remetem à incompletude, à falta, abrindo perspectivas para
diversas leituras, entre elas a reflexão sobre o tempo, o espaço, os amores, os sonhos, as palavras, as
tradições perdidas e revisitadas; encerra ainda o sentimento de procura, de movimento para adiante, do
insondável desejo do ser humano de encontrar a comunhão com o espiritual que o levará ao encontro da
essência.

A BUSCA DO DESEJO NO CONTO O ENIGMA DO DESEJO

O conto é por excelência o jeito moderno de narrar, e por ter caráter fragmentário serve para captar o
instante em que o fato ocorre na correria incessante da vida moderna, ainda que esse flash jogue luz
sobre questões que remotam há tempos imemoriais.

Usando de técnicas modernas como a narrativa alinear, este conto tem como trama um fato do cotidiano
aparentemente banal – encontro de um casal em um Shopping Center – que é transformado em espaço de
reflexão sobre temas universais, convidando o leitor a percorrer e descobrir os caminhos da trajetória
amorosa e cultural do narrador.

A autora utiliza o foco narrativo em primeira pessoa para apresentar o narrador, sujeito inominado, mas
ao mesmo tempo testemunha, observador dos fatos e também personagem no qual os acontecimentos
irão incidir sobre ele e abrir a possibilidade de recuperar vivências pessoais. Também são inominados os
personagens principais da história, um casal de jovens. Sobre eles o narrador nada sabe: de onde vem, o
que fazem, do que gostam quais os nomes, mesmo assim observa-os, busca respostas à força irresistível
do desejo. O casal transfigura-se assim, do “ele e ela” para o macho e a fêmea, universalizando-se de
modernos freqüentadores de shopping a seres humanos.

O narrador ao descrever o casal vai situá-los como tantos outros jovens que transitam nos shoppings de
qualquer cidade:

Ela, em suas calças jeans, em blazer azul ajustado, em seus escarpins pretos e
seus óculos escuros, de lentes corretas, planas, seu cabelo curto cortado em fio
reto, a boca amaciada pelo veludo de um batom entre o vermelho e ocre, a tez
morena, delgada, irada [...] (p.88), e ele: mais alto, mais robusto, de jeans,
camisa do mais divino algodão, sapatos pretos e uma capanga, também preta,
“genuine leather”[...] (p. 89).

Não há diálogos, assumindo o narrador a voz do casal. Ao estilo Platônico, o discurso assume um tom
dialético, do qual o embate entre o ele e o ela evidenciam os sujeitos que poderá resultar no encontro, na
síntese que irá se colocar fora do alcance dos personagens. A soma de todos os atos que dispõe o conto
assume maior significação quando é confrontado o diálogo surdo, ou seja, não propriamente o que se diz o
que se fala, mas o que é sugerido através dos gestos e objetos: “[...] uma capanga, [...] genuine leather,
[...], como com um metrônomo, pontuava o diálogo, mudando-a sempre de posição, às vezes até
suspendendo-a, como se ameaçasse a qualquer momento levantar-se e sair de campo.” (p.89), aqui
predomina o chamado diálogo de tensões – que promove a situação de instabilidade – e encobre o que
acontece por detrás de todo o enigma.
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Situados os personagens, tem-se o espaço do conto que é reduzido a um shopping Center, lugar da
modernidade, espaço em que o narrador perambula em meio à superficialidade, transitoriedade e
vulgaridade que rejeita. Perpassa desde a abertura em que o narrador está só, ainda que transite na
multidão de um shopping e vaga pelo espaço moderno que elegeu o individualismo como ícone. Ele atua
como um flâneur, ou seja, um andarilho que vaga pelas ruas, lançando sobre a cultura urbana um olhar
simultaneamente atento e distraído, crítico e cúmplice, percorrendo o espaço urbano do shopping: “[...]
sou este tipo incodificável que perambula por esta luxuosa Galeria de vários andares [...]” (p.87), e depois
este espaço é ampliado para a cidade, que é reconstruído pelo olhar do narrador: “Ao me afastar, [...],
cuidei primeiro de olhar a cidade [...] estava tudo lá exposto, [...], dependurado, para quem quisesse ver,
a coisa, o horror, a coisa.” (p. 90).

Os lugares complementam-se uns aos outros, numa demonstração de que as travessias só terminam com
a morte. O narrador desloca-se empurrado por um tempo que lhe excede e por um espaço que lhe falta e
que ele tenta complementar nas margens desconhecidas da memória, em que guarda seus mistérios.
Mergulhar no passado é um recurso à memória involuntária. O tempo é evocado, revitalizado e
reencontrado através de pequenos detalhes do mundo exterior, como gestos e objetos que formam uma
cadeia de símbolos capaz de contribuir para o conhecimento do passado. O mundo interior do narrador,
nos breves minutos que se passam, arrasta-se por uma existência temporal muito grande. Vive-se muito
mais que o instante, portanto nessa narrativa o tempo parece emergir propriamente da reflexão.

O conto é aberto com o narrador refletindo sobre a dualidade de resistir ao desejo e a ele se entregar, ao
declarar que para não sofrer desilusões, como antes já experimentara evita ao máximo entrar em novas
aventuras amorosas, mas confessa a ilusão da afirmativa racional, “[...] porque o que faria de mim
semimorto, ou mesmo morto [...]” (p.87). A referência a tradição desponta na primeira reflexão, com
efeito, o narrador alude que o desejo é pulsão de vida, pela qual se deixará devorar para não fenecer,
seguindo a mesma opção de BARTHES (1991, p. 29) “[...] na ausência amorosa, sou, tristemente, uma
imagem descolada, que seca, amarelece, encarquilha [...]” .

Reavendo lições da Antiguidade, o narrador marca no texto a visão platônica do amor, isto é, do amor
ideal, puro, que incide no corpóreo e transcende a incorporeidade, em que amor, desejo e verdade são
reunidos em um só dilema, criando uma situação conflituosa para explicar e compreender a existência do
ser. O amor ideal, portanto, assume status de eterno: “O que me agradava em ambos, juntos, [...], é que
eram ambos invencíveis. E nem por isso deixavam de estar juntos.” (p. 88). E atinge o ser em seu âmago:
“Oh mundo futuro, isto apenas, apenas isto, nada mais, tudo, seja este o meu único legado, a pulsação
irreprimível deste amor que é”. (p. 91).

No título do conto O enigma do desejo, permite-se vários olhares no qual o vocábulo enigma remete a
ambiguidade, descrição obscura, aquilo que é difícil compreender e que vai se juntar a palavra desejo com
suas várias acepções, mas que não sugere a decifração do enigma, antes, reflete uma constatação. O que
se vê depois de percorrer os caminhos do desejo do narrador é que a evocação ao desejo remete à busca
ao inalcançável, à ventura por continuar, talvez a aventura humana com seus mistérios que jamais serão
desvendados.

Elege-se assim a busca como aventura suprema do ser humano e do qual se acredita na necessidade de
que a busca alcance jamais o seu desfecho. Portanto, o mundo em questão funciona como uma imensa
metáfora e estabelece uma relação entre alma e mundo operada pela arte.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste estudo pode-se concluir que o desejo revela a intemporalidade do sentimento amoroso,
compreendendo o amor como busca aspiração, desejo destinado à plenitude porque intemporal tanto
significa perene, eterno como espiritual. Seja como necessidade atual do ser humano, seja como pulsão de

Pág.6/7



vida, segundo a visão freudiana ou enquanto falta na proposição de Lacan, relendo Freud e Platão, no
conto o desejo incide sobre o narrador e os demais personagens e transborda para o leitor.

A narrativa curta, sutil, afinada com a contemporaneidade, encontra no cenário do Shopping Center,
monumento que sintetiza a cidade moderna, o espaço para atualizar e estabelecer o diálogo com a
tradição, surpreendendo subjetivamente o fato cotidiano, na sua superficialidade, vulgaridade e do
efêmero vai revelar um novo lugar em que se poderão reconstruir sonhos e restaurar o amor.

A arte literária é o instrumento que testemunha e registram temas universais como o amor, drama da
condição humana, marca do desejo, da busca incessante de completude do ser. A arte irrompe a partir da
palavra como tentativa de construir um mundo de virtude e beleza que talvez só seja possível no plano
artístico. Assim, neste conto a narrativa permite a afirmação de que o desejo nos leva a sempre seguir
adiante e que ao final tudo se traduz num instigante labirinto enigmático.
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