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RESUMO: Neste artigo pretende-se estabelecer relações entre literatura e psicanálise, a partir 

das canções de Caetano Veloso. Nos textos do elepê Domingo (1967), do compositor baiano, é 

frequente a tentativa de recompor o cenário da terra natal – o que sugere uma fixação do sujeito 

por este objeto de desejo. Essa tentativa obstinada, segundo nossa hipótese, emerge da situação 

da falta do espaço, de modo que, nas canções, o cantor apresenta uma encenação de perda, 

abrindo espaço para uma leitura apoiada na psicanálise. O pensamento de Freud, assim como de 

outros autores, contribuiu sobremaneira para a análise do texto Coração Vagabundo, permitindo 

que se observasse que todos os aspectos simbólicos apresentados na canção apontam a 

representação da falta da Terra-Mãe. 
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À primeira vista, lírica e psicanálise parecem manter uma relação de 

afastamento, sem grandes laços que permitam estabelecer câmbios e diálogos. Essa 

observação encontra suporte na leitura dos arranjos dos textos freudianos, nos quais é 

dominante a presença do drama e da narrativa, em suas diversas faces, para ilustrar e 

exemplificar as tramas da mente humana. Talvez, Freud a tenha obliterado por ser 

destituída de heróis e de tempo para fabular a história de uma vida, o que esvaziaria sua 

chance de comprovar suas investigações e, ao mesmo tempo, inviabilizaria seu método 

analítico, pautado na escuta da ordenação da existência. 

Ocorre que, ao ler e ouvir atentamente, qual um analista, o cancioneiro de 

Caetano Veloso, aqueles aparentes polos se aproximam e se interpenetram, uma vez 

que, muitas de suas composições parecem visitar grandes temas da teoria psicanalítica. 

Para ilustrar tal afirmação, cabe mencionar brevemente o exemplo do single Pecado 

Original, de 1978. Essa canção foi produzida especialmente para integrar a trilha sonora 
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do filme A Dama do Lotação [1978], do diretor Neville de Almeida
3
, e retrata o inferno 

e o céu da mente humana – seus dilemas – vividos não apenas pelas personagens do 

filme, mas por “todo homem”, “todo lobisomem” – a variante obscura de todo ser. Em 

melhor tradução, esse texto insinua que após 39 anos do falecimento de Sigmund Freud, 

o homem ainda não sabia lidar com seus desejos, “os pecados” escondidos, por 

conseguinte, nem com o próprio Ego: 

 

Quando a gente volta 

O rosto para o céu 

E diz olhos nos olhos da imensidão: 

Eu não sou cachorro não! 

A gente não sabe o lugar certo 

De colocar o desejo 

(VELOSO, 2002 [1978]). 

 

Os dois últimos versos, desse pequeno trecho, chamam a atenção. Eles parecem 

conservar certa fase do pensamento freudiano, mais especificamente, quando o 

psicanalista, no ano de 1915, se dedicava aos temas da repressão e do inconsciente. 

Dessa forma, enquanto Freud considerava que ninguém suporta enfrentar os próprios 

desejos, por isso os reprime, Caetano deixa pressuposto o lugar da repressão, como o 

“lugar errado” para onde é deslocado esse desejo. Essa relação não se esgota aqui, 

ultrapassa o âmbito temático e atinge o ponto de intersecção entre literatura e 

psicanálise: a feição simbólica da palavra. 

Na obra clássica de teoria literária de Wellek e Warren (1971), esse elo entre tais 

campos inexiste. Para eles, a psicanálise freudiana lançava sobre a literatura uma “teoria 

da neurose” que considerava o artista um neurótico e propunha seu ajustamento à 

realidade, ou cura
4
. Na contramão dessa via, os autores sugerem uma “psicologia da 

literatura” – o que vem a ser uma aplicação engessada da Psicologia Analítica de Carl 
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Jung aos estudos literários –, numa tentativa de mapear os diversos processos de criação 

artística, consequentemente, determinar os diferentes tipos psicológicos dos autores. 

Esse olhar implica desviar o interesse nas obras para enfatizar pormenores 

extraliterários, estabelecendo discurso mais preocupado com o autor – aí transformado 

em paciente – do que com sua criação. 

 Ainda assim, a maior parte da crítica literária psicanalítica está voltada para essa 

perspectiva de estudo, segundo Terry Eagleton (2006), o que revela a persistência do 

antigo interesse em explicar a obra através de seu autor. No entanto, a crítica 

psicanalítica pode ir além da atenção para o autor da obra, sendo muito mais um alicerce 

para uma teoria do símbolo, do que para uma teoria da neurose; “em outras palavras, 

[...] pode nos dizer alguma coisa sobre a maneira pela qual os textos literários se 

formam, e revelar alguma coisa sobre o significado dessa formação” (EAGLETON, 

2006, p. 268). 

 Quando Eagleton escreve, sugerindo que o saber psicanalítico deva contribuir 

para a compreensão dos processos de formação do texto – muito próximo do labor da 

crítica genética –, certamente se refere aos recursos formais que caracterizam o estilo do 

autor. Embora não se vincule aos propósitos deste ensaio, essa proposta inspira uma 

ideia bem-vinda ao diálogo que se pretende estabelecer com o texto e o autor a serem 

“analisados”, de modo que compreender a criação, no caso “Caetano Veloso”, significa 

atentar para os processos que transformam a motivação criativa em mancha gráfica. 

Significa fazer incursões na sua história de vida, transitar entre seus dados biográficos 

para estabelecer uma leitura que observa o quanto a memória é capaz de reverberar no 

interior do sujeito, a ponto de se lançar no papel, ganhando as feições pertencentes ao 

mundo representativo da palavra e da metáfora, transformando, com isso, a matéria 

factual em símbolo e ficção. 

 Em se tratando de Caetano, a memória que emerge no cancioneiro e atormenta a 

pessoa lírica evoca o espaço habitado, perdido e sonhado: a terra natal, Santo Amaro da 

Purificação. É importante destacar que a recordação da terra, na sua obra, parece indicar 

algo além de ufanismo, chegando a se assemelhar a um sintoma, como se a lembrança 

se manifestasse em virtude de uma causa maior, mais profunda, anterior a ela. 



 

Para aclarar essa concepção, é preciso revisar que Santo Agostinho, na Idade 

Média, e Henri Bergson, no final do séc. XIX, apesar das distâncias temporais, já 

concordavam em um aspecto: existe memória quando o objeto lembrado não se 

encontra mais em vista, em presença, de modo a se possuir apenas uma representação 

imagética dele. Ou seja, para rememorar, é fundamental a ausência do objeto (amado ou 

odiado). O indivíduo que perde seu amado, por exemplo, tenta pela memória 

presentificar corpo e imagem do outro. Na mesma direção age aquele que recorda a 

juventude: busca reviver o tempo desgastado entre os ponteiros do relógio. Desse modo, 

quando se considera a memória um sintoma, se quer dizer que o propulsor da lembrança 

é a própria falta do objeto recordado. 

 Além de motivar a reminiscência, a ausência simbólica se constitui um elemento 

indispensável para se pensar o devir, na medida em que a vida se organiza numa 

contínua tentativa de livrar-se dela, criando projetos de desejo. Partindo da falta, esses 

desejos, por sua vez, levam o indivíduo a tentar satisfazê-los, o que confere 

circularidade à existência. Isso não implica afirmar que a relação com a falta seja 

desprovida de dor, de conflitos e seja harmoniosa, pelo contrário. No ocidente atual, 

onde reinam a individualidade e as formas contíguas, narcisismo e hedonismo, é 

importante pontuar que perder e conviver com a falta, mesmo temporariamente, são 

sinônimos de desconforto e frustração. Tais sensações são resultado da contrariedade ao 

princípio do prazer que, como apontava Freud [1920], orienta os movimentos humanos 

e hoje se encontra amplificado, sobretudo, devido ao trabalho massivo da indústria do 

consumo e das tendências que incentivam a manutenção do ciclo compra/ descarte 

como forma de gozo. 

 A perda também é responsável pelo despontar de sensações psicológicas que 

abatem as forças do eu e o desorientam, como luto e melancolia (FREUD, 2010 [1915]). 

Daí a convocação do tema da memória ultrapassar a categoria de tempo e resvalar em 

outras questões complexas da subjetividade humana, como o binômio falta/ desejo. Tais 

elementos comparecem ao texto de Caetano Veloso, denominado Coração Vagabundo, 

na medida em que coloca o leitor diante de uma encenação simbólica de perda e 

ausência, abrindo, com isso, espaço para uma leitura sustentada pela psicanálise.  



 

 O primeiro disco da carreira musical do baiano, intitulado Domingo
5
, lançado 

em 1967, possui onze canções, além de Coração Vagabundo – texto que inaugura o 

volume. As demais composições tentam, de maneiras diversificadas, recompor o 

cenário do recôncavo baiano: seja pelo retrato da calmaria da região e, em especial, da 

cidade de Santo Amaro da Purificação – à época, era como um típico município do 

interior, isolado e destituído da efervescência urbana –, produzido pelos acordes 

apaziguantes; seja pela aparição de elementos da geografia local e de traços culturais 

que a caracterizam, tais como menção a rios, às cidades vizinhas, às estradas e ao samba 

de roda. Tarik de Souza, na contracapa do elepê (1967), comenta que no aspecto fônico 

existe um “bucolismo acústico temperado por cordas e sopros diáfanos”, o que de certa 

forma parece indicar a pertinência de fazer a leitura da memória como falta da terra 

nessa fase do cancioneiro de Caetano Veloso, pois tanto no aspecto verbal, quanto 

sonoro nota-se a preocupação em recuperar esse objeto perdido. 

 O cuidado em recompor a paisagem do interior baiano não é fortuito, parte 

certamente do afeto cultivado desde os primeiros passos. Viver no interior, até o meado 

do séc. XX, significava experimentar um mundo apartado, com suas limitações, mas 

acolhedor, como uma mãe. Tratar de Santo Amaro para Caetano – àquela época – 

envolvia as diversas esferas afetivas pelas quais qualquer jovem, no início da vida 

adulta, ainda mantém devoção, como a família, a infância, os amigos, e separar-se desse 

local, acarretava uma ruptura com todos os círculos afetivos. Desde 1956, quando 

contava 14 anos, Caetano Veloso começa a cumprir a sina do nordestino do meado do 

século XX, dando início ao processo de afastamento da terra natal. Até 1960, o processo 

quase não é sentido, pois o contato com Santo Amaro ainda existia e o distanciamento 

não parecia ser duradouro. Ocorre que, a partir de 1964, quando sua carreira no mundo 

da música dá os primeiros passos rumo ao estrelado, a longitude se alarga, pois surgem 

viagens, trabalhos, programas de televisão, e o baiano errante fica exilado no eixo Rio 

de Janeiro-São Paulo. Nesse ínterim, o canto e a poesia passam a ser os recursos 
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utilizados para refazer o percurso no sentido contrário e regressar às origens, tal como 

fazia Drummond com a sua Itabira da infância.  

 O desejo de permanecer no Recôncavo imperava sobremaneira que não cabia 

inaugurar o elepê, desprezando esse sentimento, daí Coração Vagabundo ser o texto 

inicial. Quanto à estrutura formal, a canção não atende a padrões fixos de gênero, 

tampouco os versos possuem forma fixa. Já no aspecto musical, trata-se de uma “pós-

bossa”, isto é, conserva batidas de violão pouco agitadas e resgata o intimismo vocal de 

João Gilberto, de modo que os intérpretes (Caetano e Gal Costa) vocalizam quase 

sussurros. Se por um lado, na morfologia do texto não se apresenta matéria para extrato 

de um sumo, comparece à musicalidade um traço interessante: a canção se estrutura 

num ritmo de canto-falado, o que potencializa a subjetividade presente nas referências à 

1ª pessoa do discurso, e a aproxima do discurso confessional, presente tanto na 

literatura, quanto na clínica psicanalítica. 

 O título sugere uma metáfora crucial para percorrer os caminhos indicados, na 

medida que estabelece vínculo entre o sujeito biográfico e sujeito discursivo
6
. 

Coincidentemente, Coração Vagabundo se escreve com as mesmas iniciais de Caetano 

Veloso, o que insinua uma tentativa de não subjetivar o discurso, de esconder o desejo 

de falar dos próprios sentimentos e de negar aquela vontade em latência. Dessa forma, o 

sujeito escolhe simbolicamente pela repressão, ao substituir a categoria do Ego por 

termos comuns ao mundo externo. Freud, em Escritores criativos e devaneios (1976 

[1907]), explica que atitudes como essa são frequentes no adulto porque, este, ao 

contrário da criança, “envergonha-se de suas fantasias, escondendo-as das outras 

pessoas” (FREUD, 1976, p.151). Além disso, o compromisso com a linguagem poética, 

figurativa, simbólica e imagética, também impede o poeta de ficar preso às amarras do 

nível factual de modo que “o escritor suaviza o caráter de seus devaneios egoístas por 

meio de alterações e disfarces, e nos suborna com o prazer puramente formal, isto é, 

estético, que nos oferece na apresentação de suas fantasias” (FREUD, 1976, p. 158). 
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 Tendo em vista o despontar da Tropicália, os críticos Ivo Lucchesi e Gilda 

Dieguez (1993) afirmam que Coração Vagabundo marca o esgotamento de uma fase e 

teria o caráter de preparação para novas contingências da carreira musical de Caetano 

Veloso. Por outro lado, considerando o simbolismo que evoca e a consonância com os 

demais textos do elepê, a canção passa encarada como a oportunidade de poetizar uma 

situação de crise diante da perda do espaço amado. No primeiro terceto, por exemplo, o 

leitor se depara com versos aparentemente apaziguantes que, na realidade, insinuam a 

situação conflituosa de, ao mesmo tempo, desejar e reprimir a própria vontade:  

 

Meu coração não se cansa 

De ter esperança 

De um dia ser tudo o que quer 

(VELLOSO, 1967). 

 

 Embora o termo eu não apareça de forma clara e evidente em nenhum dos três 

versos, se faz presente no possessivo e é representado pelo coração. No ocidente, a 

associação entre esse órgão e o Ego é costumeira, porém, o senso comum pode ser 

ultrapassado quando se considera a relação de motivação, de metonímia, existente entre 

as palavras. Segundo Arrivé (1994), Freud observou que quando a palavra não está 

presente na enunciação, o conceito pode transitar pelo discurso e se enxertar numa outra 

palavra, como nos casos em que o chapéu era metonímico de castração e vaterarsch 

(bunda do pai) ocupava o lugar de patriarch (patriarca) (FREUD, 2010 [1916]). Assim 

como acontece no título, o sujeito prefere ocultar-se sobre o véu da referencialidade, 

demonstrando como a afirmação do desejo só é possível sob as vestes do outro. Isto é, o 

Ego não tem direito à satisfação, mas o coração, o outro, sim.      

 Além da personificação do coração para dizer o interdito, chama a atenção um 

possível jogo linguístico, no terceiro verso, que demonstra como o sujeito tenta negar 

sua vontade de suprir a falta, consequentemente, de obter satisfação. Considerando que 

o sujeito lírico só consegue por fim à angústia da falta com a posse do objeto, um olhar 

diferenciado deve incidir sobre a palavra que representa o objeto perseguido sem 

descanso pelo coração – o termo “ser”. Na hipótese de um descuido ou um lapso motor, 

a língua, ao invés de friccionar os alvéolos dentais, faz pressão nesse ponto até explodir 



 

numa consoante não vozeada, o que implicaria numa mudança fonética de “ser” para 

“ter”. O traço distintivo entre as palavras pode ser mínimo, no âmbito fonético-

fonológico, porém, no âmbito semântico, é significativo, pois representa a chance 

fugidia de expressar a fantasia da posse do objeto. Apesar de não ser concretizada, essa 

possibilidade só reforça a hipótese de que o fazer poético de Caetano Veloso se orienta 

no sentido de preencher o vazio deixado pelo seu distanciamento traumático da mãe-

terra, pois “ser tudo o que quer” não satisfaz o sujeito, de maneira que o desejo 

inquietante de vencer a frustração da ausência permanece. 

 Destaca-se ainda, da primeira estrofe, a rima entre os termos “cansa” e 

“esperança” que, pela contiguidade sonora, remetem à palavra “criança”, antecipando a 

imagem que o sujeito lírico faz de si mesmo na estrofe seguinte: 

 

Meu coração de criança 

Não é só a lembrança 

De um vulto feliz de mulher 

Que passou por meu sonho sem dizer adeus 

E fez dos olhos meus um chorar mais sem fim 

(VELLOSO, 1967). 

 

 De fato, a ideia de criança faz alusão à inocência e à infância. Todavia, a 

concepção social da criança como um sujeito impossibilitado de gozar sem o parecer do 

adulto, de modo que sua vontade fica submissa ao controle do outro, parece ajudar a 

esclarecer a simbologia do texto, sobretudo, porque, como se observa no trecho citado, a 

criança é paciente da ação de abandonar e não exerce qualquer controle sobre a mulher-

terra para que ela não o deixe. Essa ausência de poder para a realização do desejo acaba 

fazendo com ela perca o objeto de gozo – a terra –, resignando-se com o espaço que lhe 

cabe, da ausência, do nulo e da falta.  

 No Dicionário de Símbolos, de Chevalier e Gheerbrant (1986), o verbete “niño” 

(tradução “criança”) esclarece que “a infância é um símbolo da inocência: o estado 

anterior à falta e, portanto, o estado edênico, simbolizado em várias tradições pelo 

retorno ao estado embrionário, do qual a infância permanece próxima” (CHEVALIER; 

GHEERBRANT, 1986, p.752, tradução nossa). Se a infância corresponde ao estado 

embrionário edênico, que antecede a falta, após a maturação do feto e sua expulsão do 



 

“paraíso”, a criança é marcada pelo “pecado original”, pela letra escarlate da falta que a 

acompanha no decorrer da vida. A falta acaba sendo a moira, o destino irrevogável de 

qualquer indivíduo, ao mesmo tempo, um castigo, como o de Sísifo, pois, tal qual o 

herói grego, o indivíduo está sempre em busca do gozo, mas sempre esbarra na falta, ou 

seja, luta em vão.  

 No terceiro verso da estrofe, o foco se volta para o objeto de desejo do sujeito 

lírico, a mulher, signo da terra. A ligação entre a mulher e o símbolo da terra se apoia na 

explicação grega da cosmogonia, em que o universo é regido, a princípio, pelo feminino 

e pelo masculino, respectivamente Geia (terra) e Uranus (mar), bem como, nas 

considerações de Freud Freud (2015 [1913]), no texto O tema dos três escrínios. A 

partir de uma leitura da tragédia e da comédia shakespearianas, o psicanalista observa 

que: 

 

[...] o que se acha representado aqui são as três inevitáveis relações que um 

homem tem com uma mulher – a mulher que o dá à luz, a mulher que é a sua 

companheira e a mulher que o destrói; ou que elas são as três formas 

assumidas pela figura da mãe no decorrer da vida de um homem – a própria 

mãe, a amada que é escolhida segundo o modelo daquela e, por fim, a Terra 

Mãe, que mais uma vez o recebe. (FREUD, 2015, p.11). 

 

 Embora não se tenha uma descrição minuciosa de suas feições, nem o texto 

oferte qualquer referência, simbolicamente, ela representa o objeto de gozo que 

completaria o indivíduo, não somente por tratar-se de uma entidade feminina, mas por 

recuperar a noção de efemeridade do gozo. Para o indivíduo a satisfação se constitui 

vulto e imagem ligeira, desconhecida, porque tão logo pleno com a posse, surge nova 

sensação de ausência, restando-lhe partir em busca desse novo objeto, o que faz da 

satisfação uma sensação sempre desconhecida. Em outras canções do disco Domingo 

(1967), o feminino comparece também representado como um vulto, uma pessoa 

desconhecida ou que aparece e desaparece, como nas músicas Domingo, Minha 

namorada, Remelexo e Minha senhora, reforçando a busca incansável do poeta pela 

terra perdida. 

 

Roda, toda gente roda 



 

Ao redor desta tarde [...] 

Rosa não espera por mim 

Rosa, menina pousada 

Não espera por nada 

Não espera por mim  

(Domingo) 

 

Que menina é aquela 

Que entrou na roda agora 

Eu quero falar com ela 

Ninguém sabe onde ela mora 

(Remelexo) 

 

 O tema da ausência simbólica é abordado, na literatura freudiana, em Além do 

princípio do prazer [1920], no qual o psicanalista tece considerações acerca da busca 

pelo gozo, configurando o princípio do prazer, exemplificando-as por meio do relato do 

comportamento de uma criança de um ano e meio durante uma brincadeira inventada 

pela própria (o jogo do Fort-Da). Primeiramente, Freud se preocupa em detalhar o perfil 

do analisado, observando que o “bom menino” não incomodava os pais à noite, era 

obediente e, “acima de tudo, nunca chorava quando sua mãe o deixava por algumas 

horas. Ao mesmo tempo, era bastante ligado à mãe [...]” (FREUD, 2014, p.5). Em 

seguida, descreve que sua brincadeira consistia em lançar um carretel de madeira o mais 

longe possível e depois puxá-lo de volta. Enquanto o menino lançava, pronunciava um 

longo “o-o-ó”, representando a palavra alemã fort (significa longe, ausente); quando 

forçava o retorno, vocalizava um alegre da (significa aqui). Dessa forma, tanto no 

exemplo citado pelo psicanalista, quanto na canção de Caetano, é elaborada uma 

encenação de perda. 

 Na situação descrita por Freud e na canção, a situação de passividade do atores é 

notória. A criança de Freud não tinha controle sobre a mãe para evitar a ida ao trabalho; 

igualmente, como se vê no quarto e quinto versos desta estrofe, a criança nada pode 

fazer para que, no sonho, a mulher se afastasse. Ocorre que, a seu modo, cada um passa 

de vítima a algoz da situação, assumindo, portanto, papel ativo na perda. Para Freud 

(2014 [1920]),  

 

A interpretação do jogo tornou-se então óbvia. Ele se relacionava à grande 

realização cultural da criança, a renúncia instintual (isto é, a renúncia à 



 

satisfação instintual) que efetuara ao deixar a mãe ir embora sem protestar. 

Compensava-se por isso, por assim dizer, encenando ele próprio o 

desaparecimento e a volta dos objetos que se encontravam a seu alcance. [...] 

A criança não pode ter sentido a partida da mãe como algo agradável ou 

mesmo indiferente. Como, então, a repetição dessa experiência aflitiva, 

enquanto jogo, harmonizava-se com o princípio de prazer? Talvez se possa 

responder que a partida dela tinha de ser encenada como preliminar 

necessária a seu alegre retorno, e que neste último residia o verdadeiro 

propósito do jogo. (FREUD, 2014, p.5). 

 

 Conforme observou Freud, além de obter prazer vendo o retorno objeto de 

desejo, no jogo Fort-Da, a criança se satisfaz quando despreza aquele que seria o objeto 

de gozo. Ao lançar o objeto, o menino vingava-se da mãe por afastar-se dele, assumia 

papel ativo na encenação da falta e liberava, simbolicamente, o desejo de vingança 

suprimido na vida real. Essa atuação lhe concedia, ao mesmo tempo, a sensação de 

comandar a relação, como se dissesse à mãe: “ ‘Pois bem, então: vá embora! Não 

preciso de você. Sou eu que estou mandando você embora’ ” (FREUD, 2014, p. 5), 

como também mascarava o sofrimento de perdê-la.  

 Já no caso de Caetano Veloso ocorre o inverso: na vida real, o compositor 

abandona, não sem sofrimento, a terra, enquanto na canção se representa como se fosse 

abandonado por ela. Dessa forma, o saber psicanalítico contribui para interpretar que o 

espaço ficcional torna-se um subterfúgio para não atribuir a si a culpa pelo abandono do 

espaço – uma forma de obter prazer pela libertação do delito cometido. Isso permite 

constatar quão proveitosa pode ser a associação feita por Freud entre o brincar e o 

escrever, uma vez que a brincadeira, assim como a escrita se torna uma estratégia para 

repetir “o que lhes causou impressão na vida real” (FREUD, 2014, p.6).   

  Por fim, no refrão, o sujeito reafirma o desejo de posse que percorre todo o 

corpo do texto, mas acentua emergência de superar a angústia da falta: “Meu coração 

vagabundo/ Quer guardar o mundo em mim” (VELOSO, 1967). 

 Apesar da brevidade, o sentimento na canção é veemente e persistente, de modo 

que tanto a afirmação do desejo, quanto da falta se apresentam do início ao fim do texto. 

O poeta canta o instante – o momento em que a memória o arrebata e ele sente o peso 

da falta, diferentemente de Cecília Meireles, que cantava a completude e o lugar de 

indiferença do artíficie literário. O canto, portanto, para Caetano é o recurso de salvação 



 

e de escape do momento de ausência. Essa sensação é prenunciada em Coração 

Vagabundo, mas fica clara quando, na canção Tigresa (1977), o apaixonado, ao se 

deparar com a ausência da felina, entoa: 

 

As garras da felina me marcaram o coração 

Mas as besteiras de menina que ela disse, não 

E eu corri pro violão, num lamento, e a manhã nasceu azul 

Como é bom poder tocar um instrumento 

(VELOSO, 1977). 

 

 A partir da canção Coração Vagabundo, tentou-se evidenciar quanto literatura e 

psicanálise estão entrelaçadas e podem estreitar ainda mais esse elo. Todavia, quando os 

cruzamentos entre literatura e psicanálise se limitam às obras já estudadas por Sigmund 

Freud, o próprio saber é reduzido, na medida em que novos diálogos não germinam e se 

reproduzem tendências que, quase sempre, valorizam um campo, em detrimento do 

outro. Tratar da lírica, pelo viés psicanalítico, portanto, implica revisar conceitos 

fundamentais de ambos, perceber os pontos em que dialogam, assim como dar abertura 

à atualização, pois o sujeito lírico da contemporaneidade apresenta demandas 

interessantes tanto aos críticos literários, quanto aos psicanalistas. 

 A obra de Caetano Veloso, nesse quesito, possibilita estudos que atravessam os 

dois campos. O elepê Domingo (1967), por exemplo, é marcado pela presença da 

memória do local de nascimento do cantor, como meio de buscar no passado um alívio 

para a sensação de incompletude e falta no tempo presente da canção. Dessa forma, a 

memória se constitui, ao mesmo tempo, sintoma, porque é decorrente da ausência, e 

cura, porque é o único meio de o sujeito tentar se satisfazer e obter o objeto desejado – a 

própria terra. Assim, nessa abordagem, deu-se ênfase ao tema da falta, muito embora 

tantos outros, já estudados e investigados por psicanalistas, possam ser debatidos, a 

partir das canções do baiano, pois, ousadamente ele afirma: “Se Freud não tivesse 

inventado a Psicanálise, eu a teria” (VELOSO, 1984 apud LUCCHESI; DIEGUEZ, 

1993, p. 520). 
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