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A leitura dos textos clínicos dos grandes psicopatólogos do passado – Binswanger, Freud, Minkowski, Bléuler, 
Clérambault etc. – revela que há, entre eles, uma determinada característica comum: são narrativas que 
provocam, solicitam comentários no leitor. Essas narrativas clínicas não são críticas; elas não provocam juízo de 
apreciação, um livre e público exame (Kant). Elas não solicitam do leitor um espírito crítico, isto é, aquele que 
não aceita nenhuma asserção sem se interrogar primeiro sobre o valor dessa asserção, quer do ponto de vista 
de seu conteúdo, quer do ponto de vista de sua origem. Não provocam, também, no leitor, objeções ou 
desaprovações visando um ponto especial. O caso Dora (Freud) ou o caso Ellen West (Binswanger), por 
exemplo, não solicitam do leitor que seja crítico, isto é, mais inclinado a notar os defeitos do que as qualidades 
dessas narrativas. 

 
A tradição da crítica, tão arraigada na civilização ocidental, impregnada pelo cristianismo, refere-se, 
originalmente, à crise entendida como ponto culminante de uma doença e aposta para transformações decisivas 
na existência. Essa concepção opõe períodos críticos a períodos orgânicos em que as partes de um todo 
(organismo) funcionam em harmonia. Desde o Novo Testamento, a crise é vista como uma possessão que 
solicita limpeza, purificação e o pagamento de uma dívida através do sacrifício. Nesse sentido, a superação da 
crise abre espaço para o trabalho ascético do cuidado de si por si mesmo tão bem narrado por Foucault 
(em Hermenêutica do sujeito. São Paulo: Martins Fontes, 2007). O ascetismo inclui aí a prática persistente da 
segunda navegação crítica a respeito dos comportamentos diários. No Cristianismo tardio, essa prática coincide 
com o exame de consciência que precede a cerimônia da confissão acompanhada pela absolvição dos 
pecados. 

 
A tradição crítica que freqüentemente condena a obra do outro é um recurso que serve para apequenar, 
diminuir e condenar o outro e nos afasta da narrativa psicopatológica cuja origem é o estranhamento provocado 
pela loucura, pelo sofrimento psíquico. 

 
Ao contrário da tradição crítica, a narrativa psicopatológica é uma história verossímil que constrói uma forma e 
uma figura estranhamente familiar sem se preocupar com a censura inerente àquela tradição. Diante da loucura, 
então, só resta a narrativa a mais naturalista possível, pois é ela que permite o comentário visando a 
compreensão do caso. 

 
Elie Wiesel em Homens sábios e suas histórias. Retratos de mestres da Bíblia, do Talmude e do 
Hassidismo (São Paulo: Companhia das Letras, 2006) escreve sobre a arte do comentário. Comentar um texto 
é, antes de tudo, estabelecer com ele uma relação de intimidade explorando suas profundezas para captar seu 
significado transcendental. Em outras palavras, o comentário elimina distâncias temporais e espaciais. 

 
Comentar um texto, sobretudo um texto antigo, é saber que nem sempre é possível chegar à verdade, ainda 
que seja possível chegar perto de sua fonte. É remontar às origens de uma palavra ou de um nome cujas raízes 
estão nas origens da própria narrativa, palavra que quer dizer mythos, em grego. 

 
Wiesel observa que o comentário também significa separar, distinguir, isolar – ou seja, separar a aparência da 
realidade, a clareza da complexidade, a verdade de seu disfarce. Descobrir a substância – sempre. Descobrir a 
centelha, eliminar o supérfluo, afastar a obscuridade. Comentar é resgatar do exílio uma palavra ou uma noção 
que pacientemente esperavam fora do reino do tempo e dentro dos muros da memória. 

 
Comentário é, antes de tudo, aventura: a aventura de acolher o estranhamente familiar no domicílio do 
pensamento oferecendo, assim, no distante e misterioso – o estrangeiro – a luminosidade da própria 
compreensão. Quando se escava os recessos de uma narrativa, descobrindo uma camada após outra, 
encontra-se predecessores que apontam o caminho. Assim, o processo do comentário nunca termina. 

 
Mas como identificar a interpretação correta, pergunta Wiesel. E responde: observando se ela enriquece a 
memória. Se a distorce, a interpretação é errada. Em outras palavras, um excesso de imaginação pode danificar 
a natureza original da narrativa. No comentário, a palavra-chave, então, é lealdade e não crítica. A grandeza do 
comentarista não se encontra no seu espírito crítico, mas no fato de que ele é sempre leal à narrativa diante de 
seus olhos, vale dizer, da forma e da figura construída pelo texto. 

 
Assim como o narrador – psicopatólogo – nunca deixa sua erudição pesar no leito; não tenta impressionar com 
a originalidade de suas idéias, assim, também, o comentarista não se entrega à tentação de ser um idealista 
apaixonado, já que atende às exigências dapoiésis. 

 
O comentário nunca é um fim, mas um começo, um eterno começo. Pede mais, sempre mais. Assim, o 
comentarista torna-se sócio do narrador, seu parceiro, seu companheiro de busca. Juntos se aprofundam cada 
vez mais nas secretas entranhas de palavras aparentemente simples em frases complexas. 

 
O comentarista, o leitor da narrativa psicopatológica, nunca é mesquinho. Reconhece sua dívida para com seus 
predecessores e seus pares. Muitas vezes acompanham uma idéia dando crédito a seu “pai e mentor”, a seus 
mestres. 



 
Muitas vezes, como faz Freud, por exemplo, o narrador e o comentarista se confundem numa única figura, 
elaborando uma narrativa comentada como são os casos clínicos do inventor da psicanálise. Mas é sempre a 
narrativa, a história que possui uma origem e aponta para destinos – o mythos – que se encontra na base e é o 
fundamento mesmo do comentário. 

 
Muitos psicopatológos denominam o comentário de teoria. Cada comentário é, de fato, uma teoria, não no 
sentido hipotético-dedutivo, mas no sentido que antigamente se dava a essa palavara. 

 
Porém, esta é uma outra história, que fica para uma outra ocasião. 

 


