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Reflexões psicanalítico-literárias a partir 
do processo criativo da escrita de um conto 

infantil – Os “galos” da nossa cultura1

LUCAS KRÜGER2

RESUMO: Este ensaio toma como estímulo o processo criativo do livro infantil “A care-
ca do galo” para refletir sobre a cultura, as relações interpessoais, a masculinidade e o 
narcisismo. Para tanto, rastreia os usos coloquiais metafóricos da palavra “galo” na cul-
tura e também textos psicanalíticos que já se valeram da figura “galo”. 
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Psychoanalytic-literary considerations from the creative
process of writing a children’s tale – The “cocks” of our culture

ABSTRACT: This essay take as motivation the creative process of the children’s book “A 
bald cock” to reflect on culture, interpersonal relationships, masculinity and narcissism. 
To this end, it tracks the metaphorical colloquial uses of the word “cock” in culture and 
also psychoanalytic texts that have already used the figure “cock”.
KEYWORDS: creative process, writing, rooster, masculinity, culture, psychoanalysis

Como escrever do ponto de vista psicanalítico sobre literatura sem cair 
em excessos de interpretação? Primeiro, teríamos que estabelecer que arte 
e psicanálise são campos distintos3. Certamente há pontos de encontro, 

1 Este material é fruto de comunicação oral e foi revisado para a publicação nesta revista. 
Apresentado anteriormente no evento “O galo, o esquilo e o psicanalista – literatura 
infantil e psicanálise”, no dia 09/11/2018, ao lado de Celso Gutfreind, na Sigmund Freud 
Associação Psicanalítica e no evento “Os personagens infantis e a psicanálise”, dia 
29/11/2019 no CEAPIA, em mesa com Caroline Milman e Jefferson Krug.

2 Lucas Krüger é escritor, editor e psicanalista membro efetivo da Sigmund Freud Associação 
Psicanalítica, supervisor e coordenador de seminários do estágio em psicologia clínica.

3 No livro “Interlocuções na fronteira entre psicanálise e arte” (Krüger, Refosco, & Silva, 
2017) desenvolvemos o tema-título a partir de uma metáfora: a arte e a psicanálise são 
como continentes que se ligam-se e/ou se separam por um Oceano. Logo, não seria 
recomendável um território colonizar o outro com suas próprias regras, como os 
europeus fizeram com as Américas. O oceano permite o encontro, pela via da navegação. 
Tal navegação pode trazer benefícios a ambos territórios, desde que um não submeta o 
outro. Portanto, há de se respeitar a diferença entre os territórios (arte e psicanálise), para 
que na relação entre ambos prevaleça a troca, sem que um território seja colonizador do 
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mas nem sempre. Andam muito perto. Muitas vezes de mãos dadas, mas 
nem sempre. Eu até bem que gostaria, mas nem tudo é perfeito. Nem tudo 
é como gostaríamos. Tentemos trazer algumas reflexões tendo como ponto 
de partida o conto infantil “A careca do galo”4, algumas questões que envol-
veram seu processo de criação e alguns elementos de nossa cultura. Para 
guiarmos o raciocínio, é imprescindível que a experiência em si esteja pos-
ta, tal qual Freud quando contava-nos seus sonhos, suas viagens e passa-
gens da vida cotidiana.

Numa tentativa ambiciosa, poderíamos resumir o conto “A careca do 
galo” em torno da temática da falta, afinal a falta de uma crista angustia 
e leva o galo a um sofrimento neurótico. Se pensarmos a partir de Freud5 
(1905/2006), a relação mais direta que faríamos seria com a castração: o so-
frimento em não ter ou perder algo, o que, na teoria freudiana, pelo viés 
anatômico, seria o pênis. Mas, ainda em Freud, não se trata apenas disso. 
Independente de tomarmos a perda do pênis na obra de Freud de maneira 
literal ou não, tudo é mais complexo. Pois se trata também de renunciar a 
ambição de possuir a mãe.

O amor que tem pelos pais e o desejo de continuar sendo amado por 
esses, faz com que o menino abandone o desejo incestuoso em relação a mãe 
e chegue à conclusão de que ele não pode ter tudo e todos da maneira que 
ele quer. Digo menino, mas, como nosso personagem é um galináceo, po-
deríamos falar “pinto”. Ou seja, é possível viver muito feliz e desenvolver-se, 
amar e ser amado por seus pais percebendo-se como alguém incompleto. 
Mas também pode haver uma angústia em não conseguir completar o outro 
como gostaria, o que, dependendo do caso, pode trazer enorme sofrimento.

Perceber-se como incompleto, um ser faltante, impulsionaria o sujeito 
a novas buscas. Porém, a busca por um ideal não é apenas o que movimenta 
o ser humano, senão uma busca do impossível. O ser humano viveria em 
busca de uma completude inalcançável, mas que o movimenta. O tema da 
falta, então, abre-se em dois caminhos: um deles é o de se reconhecer como 
ser faltante, e o outro é o de construir o maior número possível de artifícios 
para dar conta dessa falta. Caminhos que não se excluem, se complemen-
tam. Caminhos que se tocam e se relacionam.

Sabendo que até as melhores teorias nos deixam nesse “estado de fal-
ta”, e na impossibilidade de esgotar um assunto, pretendo falar um pouco 
a partir da minha experiência de escrita sobre a construção da história do 

outro. Tal apontamento é importante, visto que muitas vezes os psicanalistas acabam por 
analisar excessivamente o campo artístico, sem levar em conta que a psicanálise não é 
uma detentora da verdade absoluta e o mesmo material artístico possui riqueza maior do 
que uma análise pode capturar.

4 Há versão audiobook, do livro para o podcast “Imagina só”, realizada pelo Superplayer, 
e acessível gratuitamente em diversas plataformas. Deixo aqui um link para o Spotify: 
https://open.spotify.com/episode/6GOVDIZygPMwAcQloE1ukd

5 Três ensaios sobre a teoria da sexualidade (Freud, 1905), dentre outros textos.
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galo, na tentativa de fazer com o que as relações afetivas que permeiam es-
sas experiências nos façam entrar em contato mais íntimo com o galinhei-
ro e o “mundo dos galos”.

A primeira versão de “A careca do galo” era um longo poema, não es-
crito em prosa como a versão presente no livro. Tinha o mesmo enredo: 
o galo careca, seu sofrimento, a galinha puxando a peruca com uma vara 
de pescar... Só que sem um final que me convencesse, enquanto autor, do 
ponto de vista artístico. 

O conto apenas foi retomado uns 5 anos depois. Mas como cheguei à 
ideia de um galo, sobretudo careca? Bem, só posso falar do ponto de vista 
consciente. Não creio que todo escritor possa ou deva falar de sua experi-
ência de escrita de modo a ser interessante para psicanalistas. Inclusive, 
na maioria das vezes, os escritores não estão muito interessados na re-
cepção dos psicanalistas para com suas obras. Ferenczi (1928/2011a) fez 
questão de marcar o descontentamento dos artistas para com os excessos 
dos psicanalistas. Não sem razão, mas não nos interessa discutirmos isto 
aqui neste ensaio.

Tampouco acredito que o psicanalista, partindo do material de outrem, 
a posteriori, possa chegar a genuína intenção do autor da obra. Quando o 
analista se debruça sobre alguma obra, já está ele no papel de um ficcionis-
ta. Ele escreve uma nova obra, ficcional, partindo de outra, e isso significa 
uma nova produção. Não é possível capturar uma verdade estática, imutá-
vel e essencial, seja de uma obra, seja de um ser humano. 

Como analista, estaria eu aqui nesse texto, fazendo a ficção da ficção. 
Sendo eu um sujeito que vive tanto ao lado da arte quanto da psicanálise, 
meu caso não é o de fazer da arte um objeto de estudo da psicanálise. Ali-
ás, minha vivência psicanalítica, de analista e analisando, além do próprio 
estudo teórico psicanalítico, é propulsora de algumas produções não psica-
nalíticas. No conto do galo, sem dúvidas a psicanálise foi importante. A psi-
canálise que vive em mim me serve de material para atividades artísticas.

O animismo, que Freud (1913/2006) trabalha em Totem e Tabu ligando-o 
preponderantemente a algo primitivo, é um recurso literário muito comum. 
Projetamos vida tal qual a humana em outros seres, às vezes até em objetos 
inanimados. Esses recursos, que fazem parte do brincar infantil, são conser-
vados na vida adulta do escritor, como Freud (1908/2014) já afirmara 5 anos 
antes em “O Poeta e o fantasiar”.  

Quase não há textos que evoquem a figura do galo na literatura psi-
canalítica6, mas há um em que essa figura está muito bem representa-
da. Trata-se do escrito “Um pequeno homem galo” de Sándor Ferenczi 

6 A título de curiosidade, podemos citar um caso clínico de Hélene Deutschl, de 1930, 
retomado por Lacan (1969/2008), em que a figura/representação do galo aparece dentro 
do contexto familiar. Um irmão sobe em outro, se diz “O Galo”, reiterando que o outro 
seria “a Galinha”. O que gera, obviamente, protestos do segundo.
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(1913/2011b). Tal texto é um recorte clínico que envolve a vida e os sintomas 
de um menino de 5 anos chamado Arpad, relatados a Ferenczi por uma de 
suas pacientes. O material é interessantíssimo e gira em torno de galos, ga-
linhas e pintos. Arpad desloca para os galináceos todas as suas curiosidades 
sexuais infantis, bem como seus medos de castração. Dentre vários deta-
lhes que o texto traz, há menção a cortar os pescoços, a depenar os animais 
(já mortos, para cozinhá-los) e aos “cocoricós” (cantorias). Nesse texto, o en-
tendimento de Ferenczi é totalmente fiel a Freud: relaciona o ato de cortar 
o pescoço com a castração peniana. 

Mais do que me ocupar das singularidades do caso de Ferenczi, pare-
ce ser relevante apontar para a estranheza familiar que me ocorre ao es-
tar escrevendo este ensaio aqui. Não lembro se li esse material de Ferenczi 
pela primeira vez antes ou depois de escrever a primeira versão de “A ca-
reca do galo”, e essa se torna uma pergunta impossível de resposta. Não há 
como saber se inconscientemente me influenciei por Ferenczi ao escrever 
a história, ou se, depois da história escrita, apenas me contentei com a feliz 
coincidência. Não creio ser importante saber se veio antes o ovo ou a gali-
nha. Afinal, algo sempre nos precede, e toda produção, seja qual for, é um 
emaranhado de influências do que nos precede.

Não há nenhum paralelo de fatos entre o ensaio de Ferenczi e o conto 
da careca do galo, mas eu forçaria dizer que há um paralelo temático. Am-
bos tratam de um sofrimento, da castração, da perda de penas. Mas o caca-
rejar, a cantoria, cumprem papéis distintos. No caso de Arpad, fazia parte 
do sintoma. Para o Galo Beto, mesmo que no começo não suficientemente 
bem explorada, a cantoria está colocada como um potencial. 

Ainda, pensando o campo das influências, há de se ressaltar outras re-
presentações de galo, externas à literatura psicanalítica, que me fizeram 
construir esse personagem e esse conto. Ao menos no Rio Grande de Sul, 
existem duas grandes expressões que envolvem o galo. Se apontaria um 
homem viril e forte como “Galo Véio” ou “Galo Cinza”. Não há fonte segura 
que defina a origem das expressões. Lembro-me de um amigo que, na ado-
lescência, costumeiramente elogiava de forma irônica dizendo “Mazaaaa, 
Galo Cinza!”. Já a expressão “Galo Véio”, talvez diga ainda mais: remete-se 
a alguém mais velho, portanto, haveria um tom de sabedoria, de hierarquia, 
de patriarcado. Quanto mais no interior do estado estivermos, mais há de 
se respeitar um “Galo Véio”, modo como muitas vezes é chamado um chefe 
de família, ou alguém que tem conquistas, experiência. Há de se “baixar a 
crista” para um Galo Véio. O Galo Véio é um tipo que “bota a ordem no gali-
nheiro”. Todas expressões corriqueiras em nosso vocabulário.

Ao refletir sobre a expressão “Galo Véio”, acabo pensando em meu avô 
Daniel. Ele morava em Mariana Pimentel-RS, zona rural, e eu o visitava com 
alta frequência em meio a todos os bichos que lá viviam. Ele bem poderia 
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ser esse Galo Véio, mas sem o lado carrancudo da expressão. Eu me lem-
bro de sua amabilidade para comigo e do poder e da admiração que eu lhe 
conferia ao contemplá-lo. Para mim, sem dúvidas, um galo do tipo sábio. Só 
que, como boa parte dos velhos ao meu redor, era careca. 

Aliás, devo confessor que a careca é um ponto pessoal cômico que me 
fez escrever sobre esse galo. Minha família, tanto por parte de mãe quanto 
por parte de pai, é hegemonicamente de carecas. Então, meu avô era ca-
reca, obviamente, e por trabalhar no sol, tinha o costume de estar sempre 
com a cabeça coberta. Me lembro dele sempre de boina. Isso tudo me fez, 
desde pequeno, crescer com a ideia de que, mais cedo ou mais tarde, eu se-
ria, sem sombra de dúvidas, mais um careca. Mesmo sempre tendo mui-
to cabelo, muito mesmo. Quando fiz uns 25 anos, esse volume sofreu uma 
queda considerável, e com isso tive a certeza de minha sina. Em pouco tem-
po, eu estaria careca como o restante da família. 

De ideia em ideia, uma coisa levando a outra, escrevi a história do galo 
para me divertir comigo mesmo. Inicialmente, não havia intenção em pu-
blicar um livro que envolvesse o assunto da careca, mas apenas fazer uso 
do humor. A primeira versão era mais sarcástica, debochada, e menos di-
recionada ao público infantil. Além de escrever pelo humor, segui a máxi-
ma que me acompanha desde minha infância: escrever tudo que me ocorre, 
seja o que for, para possivelmente ser aproveitado depois, de alguma ma-
neira. Assim fez Freud, tal qual aprendeu com Ludwig Börne. 

Aliás, saber que Freud possuía essa prática, ainda em meus primeiros 
contatos com sua obra, foi um divisor de águas para mim. Havia eu conhe-
cido alguém que fazia a mesma coisa “estranha” que eu fazia, que meus 
amigos não faziam, e a partir daí, mesmo engatinhando na vida psicanalíti-
ca, eu já poderia cantar que eu fazia algo tal qual Freud. Anotar toda e qual-
quer ideia deixava de ser algo estranho, passava a ser algo grandioso. Eu 
e Freud, os anotadores, que audácia! Mas eis o ponto do ideal que nos faz 
crescer. Se ele foi anotando suas ideias e chegou onde chegou, significa que, 
se eu continuar anotando as minhas, talvez elas me levem a algum lugar, eu 
pensei. Tudo isso, do âmbito pessoal, deverá fazer mais sentido quando eu 
evocar um conceito de Christopher Bollas logo mais.

Vejam, eu não fiquei careca, e pelo visto não ficarei. O escrito inicial e 
debochado de minha condição de careca, além de não me parecer suficien-
temente bom, já não fazia tanto sentido, e deixei o poema do galo adorme-
cido e intocado por anos. Foi retomado, reciclado e reaproveitado em nova 
roupagem posteriormente.

Mas ainda antes de pensar em retratar um galo careca, sempre vi os ga-
lináceos como figuras representacionais interessantes e potentes em signi-
ficação. Do ponto de vista fálico, talvez seja uma das figuras mais interes-
santes e mais usadas na cultura humana. A maneira coloquial de chamar o 
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pênis em inglês é “Cock”, galo. Em português, comumente se chama de “pin-
to”. Porque em inglês o pênis é chamado como um galo adulto e em portu-
guês é um galo filhote, é uma questão a se pensar...

Cheguei a representar aspectos da intrigante questão fálica que rodeia 
a figura do galo, em um poema que incluí no livro “Homenagem à nuvem” 
(2017), chamado “O canto do galo”: 

O canto do galo
quando a lua piar mais baixo
quando a bruma quiser asilo
quando o tempo pedir mais fogo
o peito inflama prum canto ascender a nova manhã

Ainda que o poema não se resuma à questão fálica, aponto para ela por-
que esse é um tema importante dentro do contexto que estamos falando. 
Nesse poema, termino por ressaltar o caráter fálico do galo, ao descrevê-lo 
como “ascendendo” ànova manhã. O galo como potência em ascensão, o que 
faz subir o sol. Mesmo que no penúltimo verso eu faça uso da palavra fogo, 
algo que inflama (e que também pode crescer), ainda assim não uso o verbo 
acender de deixar aceso, mas o verbo ligado à ascensão e à potência. Aqui o 
canto também poderia estar ligado a uma potência que reverbera. Algo que 
vai além, vai em direção a algo: o canto envolve uma relação. Canta-se para 
o outro. Fora dessa apresentação, convido a lerem o poema por outros vérti-
ces que não esse, porque esse seria apenas um vértice de leitura.

É preciso dizer, também, que retratar um galo careca não era só 
“brincar” com a careca propriamente dita. Me parecia importante ques-
tionar a imagem do gaúcho Galo Véio. Ao menos da versão mais carran-
cuda e fechada da expressão “Galo Véio”. O conto do galo careca pretende 
mostrar não a força do Galo Véio, mas que sua fragilidade, algo que lhe 
faltava, lhe fazia sofrer.7  

O Galo Véio é uma figura extremamente idealizada. Para além de 
uma possível forma de se pensar alguém sábio. O Galo Véio é, sobretu-
do, a imagem de um gaúcho forte, daqueles machos que não chora. Mas 
o humano é frágil, o homem é frágil, e ele sofre. Por trás de todo supos-
to poder, danças e cantorias desse galo, existem sentimentos escondidos. 
Essa faceta do Galo Véio era uma das coisas que precisava ser desvelada. 
O homem durão, culturalmente idealizado, sofre em sua individualidade. 
No escuro de seu quarto, sozinho, sofre. Sofre, dentre outras coisas, por 
não ser ele mesmo. E ao fechar alguns sentimentos que despreza, fecha 
outros sentimentos bons sem querer. 

7 Para além de Galo Beto, e as questões da masculinidade, vale apontar que a Galinha Lu é a 
heroína do conto. Ela salva Beto do sofrimento.



Lucas Krüger • Reflexões psicanalíttico-literárias a partir do processo criativo da escrita de um conto infantil – Os “galos” da nossa cultura • 123

O Galo Beto dançava e cantava sem companhia, não se conectava de 
fato às galinhas. Sempre voltava solitário para casa. Ao começar a enfrentar 
a ideia de não ser alguém perfeito, sua careca passa a vir a ser um espaço 
de relação. Estar com a careca à mostra seria o equivalente a tirar um escu-
do de si e, a partir da alteridade, explorar seus potenciais, ter relações ge-
nuínas, como com os passarinhos do conto. Sua careca é um terreno fértil. 
O sofrimento do galo encontra-se no ponto de intersecção entre a vivência 
narcísica e o que dele internamente se relaciona com o espectro fálico. É 
por meio do abandono de uma posição fálica que o sujeito consegue viver 
mais plenamente, ir ao encontro de outros objetos. Enxergando-os como 
diferentes de si, deixa de ficar ensimesmado.

O Galo, ao despir-se da peruca, encontra-se consigo mesmo e com o 
diferente. Vai ao encontro dos passarinhos, outras aves, que possuem téc-
nicas de canto diferente das suas. Ambos aprendem, ambos convivem e 
crescem. Seu cantar deixa de ser meramente fálico, como pode ter sido no 
começo da história. É um cantar que agrega, que permite o encontro e a 
troca entre pares. Beto já não é o galo que vivencia uma tentativa eterna de 
provar seu valor. Ele entende que não é total, que algo lhe falta e que esse 
fato não o torna desimportante. 

Escrito assim, parece tudo resolvido. Mas, certamente não, alguma coi-
sa ainda falta. Sempre falta. A partir dela, voltamo-nos para o outro e para a 
cultura. A análise e o livro são formas de encontro. 

O conceito de objeto transformacional de Christopher Bollas (2015) nos 
ajuda a pensar sobre esse encontro objetal. Para Bollas (2015), não vamos ao 
encontro de um objeto simplesmente porque precisamos dele para satisfa-
zer nossas pulsões ou para dar conta de nossas angústias e/ou agressivida-
des. A experiência transformacional tem origem ainda nos primórdios da 
vida, em um estágio de identificação primária com a mãe. Dentre todas as 
funções que a mãe exerce na constituição psíquica desse bebê, que já sabe-
mos de outros autores desde Freud, Bollas acentua o caráter transforma-
cional da experiência vivida nesses primeiros momentos de vida. 

O bebê ainda não identifica a mãe como um outro, como um objeto 
propriamente dito, o bebê identifica a mãe como um processo. Ou seja, a 
mãe, nesse primeiro momento, é um “processo transformacional”. Esse ob-
jeto mãe, ainda não reconhecido como objeto, é primeiro reconhecido como 
o processo que lhe transforma. Processo que cria e modifica seu self. O ob-
jeto mãe, que ainda não é vivido como um objeto pelo bebê, é um transfor-
mador ambiente-somático do sujeito (Bollas, 2015). 

Em resumo, o encontro objetal, na melhor das hipóteses, é transforma-
dor. Na vida adulta, passa-se a buscar objetos a fim de realizar novas trans-
formações através deles. O objeto é sempre um potencial, e há um anseio in-
terno para que um objeto externo lhe transforme. A consequência desse pen-
samento reflete diretamente em nossa temática. Nos momentos posteriores 
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da vida, esse sujeito, que nasce dessa experiência transformacional, continua 
a buscar experiências transformacionais a vida toda. 

Nossas escolhas objetais futuras passam a contemplar essa dimensão 
transformacional da experiência. Não vamos para uma análise apenas para 
repetir transferencialmente o que seria da ordem do passado. Há um vértice 
psíquico que busca o novo desse encontro. Há a expectativa que algo nesse 
encontro psicanalítico seja transformador. O analisando, criança ou adulto, 
relaciona-se com o objeto analista ávido pela experiência transformacional. 

A experiência transformacional é um fenômeno independente da análi-
se. Buscamos em nossa vida, por motivos singulares, claro, objetos que pos-
sam nos transformar. A literatura e a arte nos encantam também por conta 
disso. A criança pode se identificar com a figura do galo, claro. Pode proje-
tar suas angústias nele, sem dúvidas. Mas, para além disso, há a expectativa 
de que um encontro inédito possa ocorrer, algo que lhe pegue de surpresa e 
lhe encante, tal qual uma vivência primária fez outrora. 

A experiência da leitura pode vir a ser transformadora, às vezes até de 
maneira inesperada. O Galo Beto, por meio de seu interesse pela música, 
acabou ganhando um trio vocal e, sobretudo, amigos. Não sabemos como 
será o futuro do galo, só sabemos que depois desse encontro ele não será 
mais o mesmo. Há uma transformação. Assim como o meu encontro com a 
figura do galo e o meu encontro com a minha imaginária careca puderam 
virar algo que agora está sendo compartilhado com vocês.
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