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RESUMO: 

O trabalho propõe uma leitura do último livro da Tamara Kamenzsain, O livro dos divanes, a 
partir da ideia de “inspiração”, em cruzamento com o discurso psicanalítico. Se o estado de 
"inspiração" ou “entusiasmo” (como concebido por Platão no Ion) está ligado a um estar 
“possesso” ou “fora de si”, isto é, se a inspiração é pensada não como uma iluminação interior e 
sim como uma “incorporação" de algo que vem de fora, é interessante observar no livro de 
Tamara Kamenzsain, como se desenvolve um paralelo entre a psicanálise  e a poesia como 
discursos que, ao mesmo tempo, “inspiram” e “curam”.  "Me resigno a no dejarme inspirar”, 
"Curarse del asma, de no poder inspirar(se) fue una ilusión”, dizem alguns versos. Essa 
inspiração tem a ver com uma escuta, com a troca que acontece no divã psicanalítico. A escuta 
analítica contorna um silêncio, um não dito, um tabú que é frequente na poesia de Kamenzsain. 
Neste último livro, a história pessoal e familiar vai se entretecendo com a história de uma 
geração marcada tanto pela psicanálise quanto pelos silêncios e tabus que a História lhe impôs. 

PALAVRAS CHAVE: poesia. inspiração. psicanálise.  

Há dois grandes tabus na poesia moderna e contemporânea: o tabu da inspiração 

e o tabú do confessional: 1) a poesia não é produto de uma inspiração, ela é qualquer 

outra coisa menos isto. Ela é resultado de um trabalho minucioso com a linguagem, 

diria um, digamos, Mallarmé. 2) a poesia não é expressão  uma interioridade. Ela jamais 

é uma confissão. É manifestação de uma exterioridade que puxa o sujeito para fora de 

si, diria, digamos, um Blanchot.    1

 Quase todos os poetas modernistas brasileiros escrevem poemas que se chamam “Confissão"  e no 1

entanto nada se confessa nesses poemas. (Ver, por exemplo, os poemas de Bandeira, de Drummond, ou de 
Mário Quintana). 
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 O ultimo livro de Tamara Kamenzsain, O livro dos divãs (2015), surpreende por 

colocar a poesia na encruzilhada desse duplo tabu: tudo acontece no divã psicanalítico, 

onde se recebe a inspiração para a poesia e onde poesia se torna confissão.  Trata-se de 

um único poema longo, narrativo, como é o estilo dos últimos livros de Tamara, 

dividido em capítulos, o que o aproxima da ideia de romance. E lembremos que a sua 

obra reunida, publicada pouco tempo antes, se intitula La novela de la poesia (2012), e 

que a palavra "novela" em espanhol significa "romance" mas também está associada à 

novela familiar, no sentido que dá a psicanálise, de que cada um cria a sua própria 

novela familiar. Kamenszain organiza sua obra poética como uma grande novela, como 

uma narrativa pessoal, cheia de nomes próprios: dos nomes das pessoas da familia e dos 

amigos. Nos seus livros há algumas questões centrais que retornam uma e outra vez: a 

família é uma delas, mas também a questão judaica, e o exílio político que ela própria 

viveu durante a ditadura, que muitas vezes vem associado à diáspora judaica. Então, se 

sua poesia se aproxima à novela (ao romance) não é pelo que há nela de montagem de 

uma ficção com persongens, mas porque ela tem a ver com a anotação do real, do 

presente, para retomar o curso de Barthes sobre a preparação do romance. A novela da 

poesia de Kamenszain "fica suspensa ao nivel da anotação”, para retomar suas  próprias 

palavras  (KAMENSZAIN, 2016, p. 128).  

 Há um forte fio narrativo, mas o que me interessa é que não se trata de poesia 

em prosa, mas romance em verso, produzindo uma cisão entre poesia e lirismo, e uma 

narrativização da poesia a partir do corte do verso, e não da prosificação do poema.  

No Livro dos divãs, retornam os assuntos dos outros livros: mas dessa vez, citando seus 

livros anteriores, toda sua obra vai sendo “deschavada” em sua relação com a 

psicanálise. Por exemplo: 

(Os não da sua mãe: não isto, não aquilo, não o de acolá 

notava ao pé do divã meu segundo analista 

quando eu estava escrevendo Os não e contudo  

existia outra linha de leitura estou certa 
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de que existia outra) (2015, p.29) 

Dessa forma, com uma leveza que impressiona, ela se desfaz de um terceiro fortíssimo 

tabu, emparentado com a questão do confessional, mas que vai além dela, que é 

justamente o da coincidência entre eu biográfico e o eu da enunciação.  E reforçando 2

isso, em Una intimidad inofensiva, diz sobre um poema dela mesma de 30 anos atrás: 

“tive que aceitar, me despojando de velhos pudores formalistas, que essa que eu chamei 

“a sujeita” não era outra que, literalmente, eu mesma.” (KAMENSZAIN, 2016, p. 122)  

O livro dos divãs começa assim: 

Quando lhe digo que meu primeiro livro,  
Deste lado do Mediterrâneo,  
vai aparecer na obra reunida 
e que isso me dá vergonha, 
ela como se tivesse ouvido mal me responde 
que um mar separa o quarto da filha  
do quarto da mãe. 
É um livro naif, selvagem,  
tenho medo de que me delate,  
insisto bancando a que também ouviu mal 
embora tenha ficado claro que como num passe de mágica 
já tínhamos mudado de assunto. 
Ela, seu suposto saber, acha graça. 
Diz: o sintoma é naif, selvagem, o sintoma delata. 
Será então que quando escrevo eu ventilo  
as queixas, as falências, as taras 
que aparecem e desaparecem no ritmo  
de minhas sucessivas análises? 
Ela não responde e isso deve querer dizer 
que sempre existe outra linha de leitura, sempre existe outra. (2015, p.4) 

 

Focalizemos a atenção neste verso: “o sintoma é naif, selvagem, o sintoma delata”. Um 

livro “delata” “como um sintoma”, delata sua metáfora. O próprio sintoma é que é a 

metáfora no poema, que continua assim: 

 Interessa notar que, em Una intimidad inofensiva, seu último livro de ensaios, ela se refere a Alejandra 2

Pizarnik como testemunho “do sofrimento que [a] alienação do sujeito pode provocar em alguns 
artistas”(2016, p. 40).
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Não se nomeavam os sintomas na minha família,  
diagnosticava-se com metáforas e é preciso reconhecer  
que embora um discurso datado envelheça hoje a psicanálise  
me obstino continúo procurando 
por fadiga no divã associo livremente  
outro nome para a asma. 
com seu pudor burguês meus pais tinham traduzido 
doença por cansaço asma por fadiga 
para que eu nao me envergonhasse mas foi inútil 
tive que retroceder até a intimidade daquele chiado  
para encontrar ai meu próprio trabalho mensurável 
no fundo da espirometria bem onde inspirar a gente inspira 
mas onde para se inspirar 
busca uma analista que certamente lhe dirá: 
o mar é para ser nadado os asmáticos  
se afogam num copo d’agua 
não chegam jamais ao quarto da mãe 
dão braçadas inúteis enquanto o verdadeiro doente 
é outro. 
(2015, p.6) 

Dizia,  no começo, que a inspiração é o grande tabu da poesia pós-romântica (moderna e 

contemporânea).  No entanto, seria mais preciso dizer que a inspiração é um tabú  desde 

muito antes. Ja os gregos invocavam a inspiração como forma de desqualificar a poesia.  

Lembremos que num dos primeiros diálogos platônicos, o Ion, publicado recentemente 

pela editora Autentica, com tradução de Claudio Oliveira e um posfácio de Alberto 

Pucheu, a atividade poética é apresentada por Sócrates não como como uma habilidade 

artística e sim como uma possessão. Sócrates conversa com Ion, um rapsodo, e o 

convence de que os poetas são seres possuídos pelo entusiasmo, isto é, pela inspiração 

das musas. Estar entusiasmado -em grego én-theos-  é estar possuído por um deus. Os 

entusiasmados sofreram passivamente a ação da Musa, que transfere o entusiasmo como 

a ação da pedra magnética, permitindo que eles o transfiram ao público. Mas é claro que 

é uma armadilha, pois no final Sócrates associa o raposo ao sofista e ao sábio, uma vez 

que todos, segundo ele, carecem de um saber técnico. E conclui: “Sabios sois vós, os 

atores e os raposos e aqueles cujos poemas vós cantais, enquanto eu não falo nada além 

da verdade, como convém a um leigo” (2011, 532e).  
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Inspiratio é termo latino que traduziu a ideia grega de entusiasmo, e a força divina nas 

ações humanas se descreve agora justamente em termos relacionados a um pneuma, um 

sopro, como se uma voz soprasse o poema (cf. D’ ÁVILA, 2012) . Fazer poesia implica 

incorporar esse sopro, esse ar. E então é curioso que, no poema de Tamara, curar-se da 

asma e fazer poesia sejam uma mesma busca. 

curar-se da asma, de não poder inspirar (se) foi uma ilusão (2015, p.40) 

Mas o que me interessa dessa ideia é que nos dois casos, no entheos e na inspiratio, o 

poeta nao é tido como agente causal do discurso: uma voz alheia fala através dele.  

 Como sabemos, com os gregos se configura uma dupla linhagem que ainda hoje 

parece sobreviver com certas nuances: uma platônica, segundo a qual a poesia depende 

de potências que estão além do humano e outra, aristotélica, segundo a qual o poema é 

produto de uma poiseis, isto é, um trabalho técnico especializado observando regras de 

criação. Esta dicotomia é retomada, por exemplo, por Joao Cabral de Melo Neto, no 

famoso texto “Poesia e composição. Inspiração e o trabalho da arte”, de 1952. Nele, 

Cabral considera que há duas familias de poetas:  uma para os quais a composição é 

procura, (trabalho exhaustivo com a linguagem) e “o ato do poema é um ato íntimo, 

solitário, que se passa sem testemunhas” e a outra é a dos “inspirados”, isto é,  os que 

“encontram a poesia, e ato de escrever o poema neles se limita a registrar uma voz, é um 

ato mínimo, rápido, em que o poeta é passivo.” (MELO NETO, 1987, p. 378) Essa 

dicotomia funcionava de maneira de separar o poema com rigor estético e avesso ao 

confessionalismo do poema “rápido" ligado à experiencia.  

Evidentemente, na modernidade (e a rigor ja desde o Renascimento) a ideia de 

inspiração vá perdendo suas conotações de relação com o divino para se apresentar 

primeiro em termos de uma voz que passa de um poeta para outro (como na leitura do 

Ion que faz no renascimento Marcilio Ficino) (cf. D'ÁVILA, 2012) e mais adiante como 

uma questão psicológica ou perceptiva (isto é, relacionada à sensorialidade: "é preciso 
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se tornar vidente por meio do desregramento dos sentidos", dirá Rimbaud). No entanto, 

esse texto de João Cabral mostra que a inspiração continúa funcionando no século XX 

de modo a pensar o poeta em termos de passividade. E que ela, a inspiração, continúa 

sendo usada para desqualificar se não toda a poesia, sim certa poesia.  

 

Seja como for, o que fica evidente, ao longo de suas múltiplas sobrevivências, é que a 

inspiração não é, como ingenuamente poderíamos imaginar, uma iluminação interior, 

mas  pelo contrário é da ordem da troca, da incorporação de algo exterior.  

 Por isso proponho que há um gesto, digamos, duplo, nessa poesia de Tamara 

Kamenszain ao se colocar do lado dessa linhagem muito desprestigiada dos poetas que 

procuram inspiração. Mas, ao mesmo tempo, há uma torção desse sentido, pois aqui a 

inspiração está relacionada a um sintoma, a uma doença. A fadiga, a asma, é a 

dificuldade de inspirar e para isso, para inspirar e para inspirar-se, busca-se uma 

analista. Quero dizer, em outras palavras, que a ideia de inspiração aqui é torcida pela 

análise e a ideia de análise é torcida pela ideia de inspiração: pois, como mostrei acima, 

ela implica um deslocamento da ideia de interioridade. De modo que vai se construindo 

a novela com os nomes próprios da familia e dos amigos e vai se desconstruindo a 

interioridade a partir dessa voz alheia e também desse silêncio analítico  que inspira que 

se inspira. 

quando conto um sonho à analista de hoje 
quase nao diz nada mais uma vez cala a boca 
como se buscasse que no silêncio do meu próprio romance  
fale minha realidade eu contudo 
persisto não acabo de despertar 
ao que parece preciso encontrar um sentido freudiano 
para o que não tem, já disse, não tem  
mais volta. (2015, p. 21) 

�6

1189

Ana
Pencil



 O silêncio que fala é uma das formas em que a Tamara re-trabalha a metáfora . 3

Como os pais, que “por pudor burguês”,  não diziam "asma" mas "fadiga”, também na 

sua poesia a metáfora funciona como sintoma: isto é, como aquilo que oculta, que 

silencia, e não como aquilo que revela a coisa. O que é que silencia a metáfora? 

Justamente o tabú, o estigma : é algo que nao se diz ou que se diz de forma oblicua. Um 4

silêncio ou uma espécie de segredo familiar que atravessa muitos dos livros anteriores 

da autora. 

 Se, por um lado, poesia e psicanálise se aproximam pela inspiração e pelo 

sintoma, por outro lado, o discurso psicanalítico também é em si mesmo sintoma: 

porque a história da psicanálise na Argentina é a história da uma geração, a da Tamara. 

Os pais dessa geração nao fazem análise, os filhos dessa geração fazem porque os pais 

insistem.  

Para meu pai a psicanálise era  

coisa de louco 

para meus filhos é como ir ao dentista (2015, p. 41) 

Mas é uma questão geracional também para a própria poesia:   

Fogwill deixou inédito o livro  

A grande janela dos sonhos 

dedicado a seus quatro analistas. 

Não há dúvida de que minha geração  

é igual a si mesma. (2015, p.43) 

 Em um livro de ensaios publicado em 2007, La boca del testimonio, Kamenszain  se ocupava 3

de poetas que trabalham sem metáforas; 

cf. resenha de Alejandra Laera  http://bazaramericano.com/resenas.php?cod=582&pdf=si 4
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No ultimo livro de ensaios, Tamara diz que nas escrituras contemporâneas estaria se 

produzindo uma volta em espiral a um novo realismo, um  "realismo intimista”. E ali se 

ocupa de uma nova geração de poetas que escrevem “com o que há”. Ela diz que eles 

escrevem a partir de uma “intimidade inofensiva”, que gera uma espécie de efeito de 

“infância permanente” ou de “inocência extrema” (p. 43).  Esses poetas exploram uma 

certa sinceridade brutal, ligada à insignificancia do cotidiano e a certo facilismo. 

Kamenszain se pensa a si mesma e a sua própria obra em tensão entre essa geração e a 

sua própria, a de Perlongher, a de Arturo Carrera, a dos neobarrosos, que sofreu da 

censura do sujeito da marca formalista e que, ao mesmo tempo, nao abriu mão do 

hermetismo a partir da proposta do neobarroco de Lezama Lima, o que foi lido como 

estetizante.  

 Então, nessa intimidade do divã psicanalítico há um ajuste de contas com toda 

uma geração e com polêmicas e formas de fazer poesia que são também 

posicionamentos políticos. O trecho a seguir, com que fecho esse breve percurso pelo 

livro, é bastante significativo disso:  

Segundo Roberto Jacoby na década de 60 
os que vamos ao Bar Moderno sentamos 
da seguinte maneira: 
perto da porta gays e apolíticos 
e da metade para tras machos e politizados. 
Algumas mulheres digo eu 
sentávamos no meio 
ao abrigo da política e ao abrigo também  
da despolitização.   
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