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Resumo 

 
A adolescência marca o encontro do instinto sexual da puberdade com as fantasias da sexualidade infantil. O corpo do adolescente é o local 
desse encontro que reabre enigmas e convoca o adolescente à difícil tarefa de tradução. Apoiados na teoria tradutiva de Laplanche, buscamos 

apontar, na leitura do romance O apanhador no campo de centeio, os recursos e as alegorias de tradução do sexual disponíveis. A 

simbolização da pulsão sexual parece ser sempre incompleta, mesmo com as tentativas de simbolização. O corpo do adolescente é o objeto-
fonte de pulsão que traz incessantemente à tona enigmas, reconduzindo o adolescente ao incansável trabalho de tradução. 

 

Palavras-chave: adolescência; psicanálise; Teoria Tradutiva. 

 

Abstract 

 
Adolescence marks the encounter of puberty’s sexual instinct with childhood sexual fantasies. The body of the adolescent is the place where 

this encounter takes place, reopening enigmas and summoning the adolescent to the difficult task of translation. Based on Laplanche’s theory 

of translation, we intend to indicate, by reading the novel The Catcher in Rye, the available resources and allegories of translation of the 

sexual. The symbolization of the sexual drive seems to be always incomplete, despite all symbolization attempts. The body of the adolescent 

is the drive’s source-object that incessantly brings out enigmas, leading the adolescent back to the untiring task of translation. 

 
Keywords: adolescence; psychoanalysis; Translation Theory. 
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Introdução 

 
A Psicanálise nos alerta para uma sexualidade 

que não é estritamente biológica ou inata, mas que, 

ao contrário, conta com a participação do outro para 

constituir-se. O aparato biológico é indispensável 

para a constituição da sexualidade, mas é 

insuficiente para explicá-la. Segundo Laplanche, no 

homem, há uma inversão com relação ao instinto e 

a pulsão: 

 
O que a Psicanálise quer nos ensinar é que no 

homem o sexual de origem intersubjetiva, portanto o 

pulsional, o sexual adquirido vem – coisa totalmente 

estranha – antes do que é inato. A pulsão vem antes 

do instinto, o fantasma vem antes da função; e 

quando o instinto sexual chega o lugar já está 

ocupado. (Laplanche, 2001, p. 26) 

 

Laplanche indica uma diferença entre a 

sexualidade inata – instintiva, biológica, endógena 

– e o sexual pulsional, o “sexual de origem 

intersubjetiva” (Laplanche, 2001, p. 26). Esse 

último vem muito antes do instintivo, no ser 

humano, o pulsional vem antes do que é inato; 

quando o instinto chega, encontra o lugar já 

ocupado.  

A teoria da sedução generalizada de Laplanche 

localiza, na relação com o outro, a origem do sexual 

pulsional. O autor localiza na autoconservação o 

ponto de apoio para a sexualidade. É em virtude do 

desamparo fundamental do bebê humano que temos 

a condição de possibilidade da implantação das 

mensagens de caráter enigmático e, portanto, do 

surgimento do pulsional. Conforme demonstra 

Laplanche (1997): 
 

É a função alimentar – ou excretória – no seu 

conjunto, ao mesmo tempo da fonte, alvo e objeto, o 

conjunto da “atividade que serve para a conservação 

da vida” que serve de fonte, abalando uma zona mais 

ou menos predestinada a tornar-se sexual. (p. 46) 

 

O desamparo do bebê exige a presença de um 

outro, de um adulto cuidador que, sendo portador 

de um psiquismo cindido, veicula, através dos seus 

cuidados com o bebê, as mensagens sexuais 

próprias à linguagem da paixão
3
. É justamente por 

causa do confronto entre a linguagem da ternura, 

própria da criança, e a linguagem da paixão, típica 

do adulto, que a pulsão se apóia: 
 

                                                 
3 Referência aos termos – linguagem da ternura e linguagem da 
paixão – utilizados por Ferenczi. Cf. FERENCZI, Sàndor.  

Confusão de língua entre os adultos e as crianças. In: S. 

Ferenczi. Escritos psicanalíticos. Rio de Janeiro: Taurus, 1989. 

É essa parte inconsciente da mensagem do outro, 

veiculada no próprio comportamento da ternura, 

nesses Zärtlichkeiten, que vem criar ali, no seu lugar 

de impacto sobre o corpo e o comportamento da 

criança, o ponto de partida do apoio – se quisermos 

conservar essa palavra. (Laplanche, 1997, p. 60) 

 

A criança, tomada por esses enigmas é 

convocada, segundo Laplanche (1992, p. 138), para 

o intenso trabalho de tradução, uma tentativa de 

domínio e simbolização difícil – para não dizer 

impossível – que deixa para trás restos 

inconscientes que reconduzem o sujeito a novas 

tentativas de tradução, incessantemente.  

Freud (1970a), em seu texto Cinco lições de 

Psicanálise, discorre sobre um fenômeno comum às 

crianças: a conhecida curiosidade infantil que se 

manifesta no prazer insaciável de fazer perguntas. 

A criança se serve de uma infinidade de 

questionamentos cujas respostas parecem sempre 

insuficientes, reconduzindo-as, novamente e 

repetidamente, a novas perguntas.  

Para Freud, a “perguntação” das crianças se 

serve, na verdade, para outros fins: a criança não é 

capaz de expressar a pergunta que de fato interessa. 

O que realmente se quer saber é sobre o sexual, 

mais especificamente sobre o enigmático da 

sexualidade: 
 

A curiosidade das crianças pequenas se manifesta no 

prazer incansável que sentem em fazer perguntas; 

isso deixa o adulto perplexo até vir a compreender 

que todas essas perguntas não passam de meros 

circunlóquios que nunca cessam, pois a criança os 

está usando em substituição àquela única pergunta 

que nunca faz. (Freud, 1970b, p. 72) 

 
O adolescente, assim como as crianças, 

também se encontra diante desses enigmas. A 

chegada do instinto sexual biológico introduz novas 

possibilidades com relação à vivência sexual. O 

corpo do adolescente, com o desenvolvimento dos 

caracteres sexuais e das gônadas, encontra-se 

pronto – do ponto de vista da maturação – para a 

relação sexual e para a reprodução. Ao mesmo 

tempo, esse instinto sexual é responsável por 

acordar os fantasmas da sexualidade infantil, 

reacendendo as antigas mensagens enigmáticas. 

Conforme nos ensinou Laplanche, o instinto 

sexual encontra o adolescente já dominado por uma 

sexualidade pulsional e pelos fantasmas infantis. O 

instinto chega tarde demais, quando a sexualidade 

já está funcionando a pleno vapor:  

 
Tarde demais? É a sexualidade biológica, com suas 

etapas de maturação e essencialmente o momento da 

puberdade; essa sexualidade orgânica vem tarde 
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demais, não oferecendo à criança (...) 

correspondentes “afetivos” e “representativos” 

suficientes para integrar a cena sexual e 

“compreendê-la”. Mas, ao mesmo tempo, a 

sexualidade vem cedo demais como relação inter-

humana; ela vem como que do exterior, trazida pelo 

mundo do adulto. (Laplanche, 1995, p. 50)  

 

Nesse sentido, a adolescência constitui-se como 

o tempo da “confluência de dois rios de águas 

fortemente heterogêneas, das quais nada prova que 

chegará a uma mistura harmoniosa” (Laplanche 

2001, p. 26): o momento em que o instinto da 

puberdade encontra o lugar tomado pela pulsão e o 

sexual infantil.  

Na adolescência, o instinto sexual surge como 

um incremento e é esse incremento que coloca o 

adolescente diante da difícil tarefa de tradução. 

O corpo na adolescência é um local 

privilegiado, ponto de encontro dessas duas forças. 

Ele é, ao mesmo tempo, o deflagrador e o 

empecilho da tradução. Deflagrador porque é um 

corpo fonte de pulsão capaz de trazer a tona os 

enigmas que exigem do adolescente uma 

simbolização. Por outro lado, é um empecilho à 

tradução porque esse corpo não se cala e revela, 

incessantemente, a força pulsional. Esse corpo que 

vivencia mudanças radicais, como o crescimento, 

os seios, os pêlos, é o que possibilita a reaparição 

incansável da pulsão, do sexual, do originário.  

O adolescente tem a seu favor uma infinidade 

de símbolos e de recursos alegóricos de tradução 

que são disponibilizados, entre outros, pelas 

construções sociais e culturais próprias de cada 

época. No entanto, mesmo com esses recursos 

disponíveis, a tarefa de tradução é sempre falha; 

nenhuma tradução é capaz de conter todo o excesso 

pulsional que insiste em retornar. 

Partindo dessa perspectiva teórica e apoiados 

em Laplanche, este artigo terá como objetivo 

apontar recursos de tradução do  sexual presentes 

em O apanhador no campo de centeio, 

identificando imagens e alegorias disponíveis para 

a simbolização do sexual na adolescência. 

 

Da Tarefa de Tradução ao Retorno 

Incessante da Pulsão 

 
O apanhador do campo de centeio, escrito por 

J. D. Salinger, em 1951, é uma referência para a 

literatura jovem, especialmente por privilegiar uma 

narrativa ambientada no universo da juventude, 

permitindo a exposição dos dramas e conflitos 

próprios desse momento da vida.  

O protagonista, um jovem de 17 anos, é 

membro de uma abastada família de Nova York 

que retorna para casa dos pais, após ter sido 

reprovado no internato em que estudava. A trama se 

desenrola exatamente no final de semana que 

antecede sua chegada. Acompanhamos Holden por 

esse curto espaço de tempo, em que se prepara para 

enfrentar a inevitável desaprovação dos pais.  

O autor concentra-se especificamente sobre o 

mundo interno do protagonista: é esse o cenário da 

trama, o espaço onde toda a história se desenrola. A 

narrativa em primeira pessoa nos aproxima de 

Holden. É ele quem nos conduz por seus 

pensamentos, suas críticas do mundo adulto e sua 

acidez diante das contradições que presencia. 

O apanhador expõe a vivência própria do 

adolescente com relação às mudanças físicas. As 

transformações físicas da puberdade são 

imperativas e o incremento hormonal traz 

consequências como a maturação sexual, o 

desenvolvimento dos caracteres sexuais primários e 

secundários, entre outros. Diante dessas mudanças, 

Holden sente-se, então, estranho em seu próprio 

corpo: 

 
Mas a porcaria do artigo que comecei a ler quase que 

me fez sentir pior ainda. Era sobre hormônios. 

Mostrava a aparência que a gente deve ter – a cara, 

os olhos e tudo – quando os hormônios estão 

funcionando direito, e eu estava todo ao contrário. 

Estava parecendo exatamente o sujeito do artigo, que 

estava com os hormônios todos funcionando errado. 

(Salinger, 1999, p. 189) 

 
Holden expõe o sentimento de descompasso do 

jovem com o mundo adulto. O protagonista 

adolescente está perdido e confuso, sem referências 

claras sobre o lugar que ocupa, oscila entre o papel 

do adulto e o da criança. O adolescente é, aqui, o 

sem lugar. 

Desde as descobertas da psicanálise, somos 

levados a abandonar a idéia do senso comum de 

uma sexualidade originada na puberdade. As 

descobertas freudianas nos levaram a crer na 

existência de uma sexualidade muito anterior, ainda 

na infância. 

Na teorização de Laplanche, a sedução 

originária é localizada como o momento de 

implantação dessa sexualidade. Não se trata, 

portanto, de um nascimento do sexual na 

puberdade, mas de um incremento produzido pela 

chegada do instinto. O instinto acorda os fantasmas 

da sexualidade infantil que já estavam presentes (cf. 

Laplanche, 2001). 

O corpo do adolescente é o local privilegiado, 

palco onde a mistura entre instinto e pulsão 
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acontece. Segundo nos alertam Carvalho e Ribeiro 

(2001), as mudanças corporais vividas na 

adolescência mimetizam e atualizam a experiência 

passiva de intrusão da sexualidade pelo outro. 

Enquanto na sedução originária é o outro, o adulto 

portador de um inconsciente clivado, o agente 

introdutor das mensagens de caráter sexual, na 

adolescência, é o próprio corpo do adolescente, sob 

ação da puberdade e do instinto, que se torna fonte 

de enigmas. 

A puberdade inaugura uma sexualidade adulta 

e o adolescente, assim como o bebê na sedução 

originária, encontra-se invadido por um excesso de 

excitação pulsional que transborda o psiquismo, 

justamente por extrapolar sua capacidade de 

dominar esses conteúdos. Esse excesso pulsional e 

os enigmas apresentados por esse novo corpo 

convocam o adolescente para a tarefa da tradução. 

No romance analisado, identificamos a 

presença de certos recursos de tradução. Trata-se de 

imagens por meio das quais Holden busca conter o 

excesso pulsional que o aflige, dando-lhe limite e 

contenção.  

A primeira imagem se refere à recorrente 

presença de questionamentos sobre a “natureza”. 

Em vários momentos do livro, o protagonista se 

questiona sobre o destino dos patos de um lago no 

Central Park durante as mudanças das estações do 

ano. Numa dessas aparições, durante conversa com 

motorista de táxi, Holden indaga: 
 

- Bom, sabe aqueles patos que ficam nadando nele? 

Na primavera e tudo? Será que por acaso você sabe 

pra onde eles vão no inverno? Será que você sabe 

por um acaso? Será que alguém vai lá num caminhão 

ou sei lá o quê, e leva eles embora. Ou será que eles 

voam sozinhos, pro sul ou coisa que valha? 

(Salinger, 1999, p. 83) 

 

Inquieto com a pergunta, o motorista 

desconversa. Quando a corrida termina, pouco 

antes de Holden ir embora, o condutor o questiona: 

“ – Escuta. Se você fosse um peixe, a Natureza ia 

tomar conta de você, não ia? É ou não é? Ou você 

acha que tudo quanto é peixe morre quando chega o 

inverno, hem?” (Salinger, 1999, p. 85). 

Após sua fala, o motorista vai embora 

apressado, segundo Holden: “como se fosse o diabo 

correndo da cruz” (Salinger, 1999, p. 85). 

A questão de Holden é curiosa. Assim como os 

patos estão diante das alterações climáticas próprias 

das mudanças de estação, o adolescente encontra-se 

tomado por transformações físicas, biológicas e 

hormonais próprias da puberdade. A imagem da 

natureza aponta para um ordenamento biológico, 

localizando as transformações da puberdade dentro 

de um caminho natural do desenvolvimento 

humano.  

Nesse sentido, as crianças sofreriam mudanças 

e transformações naturais, desencadeadas pela 

puberdade, e todo o conflito e transformação 

estariam situados dentro da idéia de um 

desenvolvimento biológico normal, parte da vida de 

qualquer ser humano saudável.  

Essa perspectiva nos leva ao encontro de um 

certo biologicismo, ou melhor, de uma 

“instintualização”, onde a sexualidade é 

compreendida como resultado de um processo 

instintivo próprio da espécie que se manifestaria no 

momento apropriado. E essa concepção que deseja 

reduzir o sexual ao biológico que a teoria de Jean 

Laplanche tenta criticar. 

 

O Corpo em Busca de Contenção 

 
O capítulo 22 é um ponto chave do livro. 

Holden encontra-se com sua irmã Phoebe que o 

desafia a responder a seguinte questão: “Então me 

diz uma coisa que você goste” (Salinger, 1999, p. 

165). O protagonista tem dificuldade de responder 

pois insiste em lhe vir à cabeça a lembrança do 

suicídio de um colega de escola:  
 

Lá no Elkton Hills tinha esse garoto, chamado James 

Castle, que cismou de não retirar o que ele tinha dito 

sobre outro garoto muito mascarado, o Phil Stabile. 

(...) em vez de retirar o que tinha dito, o que ele fez 

foi pular da janela. Eu estava no meio do banho e 

tudo, e mesmo assim escutei o baque do corpo lá em 

baixo. Mas pensei só que alguma coisa tinha caído 

pela janela, um rádio, ou uma mesa, ou coisa que o 

valha, e não um garoto. Aí ouvi todo mundo 

correndo pelo corredor e despencando escada 

abaixo.  Botei o roupão e também desci correndo, e 

lá estava o James Castle, caído bem nos degraus de 

pedra e tudo. Estava morto, os dentes e o sangue 

espalhados por todo lado, e ninguém nem ao menos 

chegava perto dele. Estava com o suéter de gola alta 

que eu havia emprestado a ele. E não aconteceu nada 

com os caras que estavam no quarto dele, só foram 

expulsos do colégio. Nem ao menos foram presos. 

(Salinger, 1999, pp.165-166) 

 

Há uma identificação declarada de Holden com 

aquele jovem morto: ao olhar o corpo caído o 

protagonista percebe que James Castle estava 

usando um suéter que era seu. Algo, portanto os 

conecta e os aproxima. 

O próprio adolescente elabora suas defesas 

contra esses aspectos que poderíamos chamar mais 

mortíferos da pulsão sexual. No caso de Holden, 

logo após relatar o suicídio, ele fará referência a 

uma imagem emblemática, que dará inclusive nome 
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ao livro: a imagem do apanhador. Holden se lembra 

de uma canção inspirada no poema Comin’ Thro 

the Rye, de Robert Burns (1950):  
 

Coming through the rye, poor body, 

Coming through the rye, 

She draiglet a’ her petticoatie. 

Coming through the rye. 

Gin a body meet a body 

Coming through the rye; 

Gin a body kiss a body, 

Need a body cry? 

Gin a body meet a body 

Coming through the glen; 

Gin a body kiss a body, 

Need the world ken?  

Jenny’s a’ wat, poor body; 

Jenny’s seldom dry; 

She draiglet a’ her petticoatie, 

Coming through the rye!4 (pp. 483-4) 

 
A canção de Burns serve-lhe de inspiração, mas 

Holden equivoca-se com a letra, troca a palavra 

encontra (meet), da versão original, por agarra 

(catch): 

 
– Seja lá como for, fico imaginando uma porção de 

garotinhos brincando de alguma coisa num baita 

campo de centeio e tudo. Milhares de garotinhos, e 

ninguém por perto – quer dizer, ninguém grande – a 

não ser eu. E eu fico na beirada de um precipício 

maluco. Sabe o que tenho que fazer? Tenho que 

agarrar todo mundo que vai cair no abismo. Quer 

dizer, se um deles começar a correr sem olhar onde 

está indo, eu tenho que aparecer de algum canto e 

agarrar o garoto. Só isso que eu ia fazer o dia todo. 

Ia ser o apanhador no campo de centeio e tudo. Sei 

que é maluquice mas é a única coisa que eu queria 

fazer. Sei que é maluquice. (Salinger, 1999, p. 168)  

 
A troca de palavras não passa despercebida. O 

poema de Burns sugere o encontro sexual – se um 

corpo encontra um corpo – e é exatamente nesse 

ponto, que Holden faz a troca de palavras.  

O lapso se deve, pensamos, porque o encontro 

sexual, na adolescência, parece colocar em risco a 

própria integridade do ego tamanha a força 

pulsional a ser contida. Não é por acaso que a 

imagem do apanhador se apresenta logo após o 

                                                 
4 O poema tem muitos termos em inglês escocês. Eis nossa 

tradução: “Vindo através do centeio, pobre corpo, / vindo através 

do centeio. / ela seca seu biscoito. / Vindo através do centeio. / 
Se um corpo encontra um corpo / vindo através do centeio; / Se 

um corpo beija um corpo, / um corpo precisa chorar? / Se um 

corpo encontra um corpo / vindo através do vale; / Se um corpo 
beija um corpo, / Precisa o mundo saber? / Jenny está molhada, 

pobre corpo; / Jenny está raramente seca; / Ela seca seu biscoito, 

/ Vindo através do centeio!” 

relato do suicídio: um ego forte, capaz de “apanhar” 

os que caem no abismo mortífero da sexualidade.  

Holden anseia ser aquele capaz de evitar a 

queda de jovens como James Castle, ser um 

apanhador capaz de proteger esses jovens prestes a 

atravessar essa difícil trajetória da adolescência. Ao 

mesmo tempo essa imagem fornece à Holden uma 

função e o insere no mundo da sexualidade. Sua 

função passa a ser conter a morte. 

Mesmo reconhecendo, ao longo do texto de 

Salinger, imagens que se colocam como recursos de 

tradução, elas são, conforme demonstramos, 

insuficientes para conter a pulsão em sua plenitude. 

Mesmo se utilizando dessas imagens, Holden 

permanece diante da pulsão que insiste em se fazer 

presente. No caso de nosso protagonista, 

acreditamos estar diante, especialmente, de uma 

pulsão sexual de morte. 

 

O Adolescente à Deriva: Aparições da 

Pulsão de Morte 

 
O protagonista não pára, perambula pela cidade 

a procura de companhia e distração. Durante o 

texto, se encontra com vários personagens. Holden 

é esse jovem sem lugar no mundo, sem lugar na 

sexualidade. Sua busca incessante é por uma 

posição no mundo sexual e é isso que o conduz a 

uma série de cenários distintos. 

O encontro na boate com o amigo galanteador, 

a posição de observador dos vizinhos em jogos 

sexuais, a aproximação com a menina Jane 

Gallagher – em todas essas cenas, Holden observa e 

experimenta alguns desses lugares da sexualidade, 

mas é crítico ferrenho de todos eles. 

Nenhuma dessas posições lhe agrada ou 

interessa, o que produz no protagonista angústia e 

tristeza profundas: “Puxa eu me sentia podre. 

Estava me sentindo tremendamente só” (Salinger, 

1999, p. 52). Em vários momentos declara sua 

vontade de morrer: “De repente, me senti muito só. 

Quase tive vontade de morrer” (p. 51); “Eu não 

estava com sono nem nada, mas estava me sentindo 

um bocado mal. Deprimido e tudo. Tive vontade de 

estar morto” (p. 92). 

Os encontros se sucedem um após o outro e as 

companhias aparecem aqui como meros detalhes. O 

foco da trama é o deslizamento do personagem, a 

forma como ele passa de um encontro para o outro 

sem qualquer comprometimento com essas cenas. 

Holden oscila entre o adulto e a criança. Ao 

mesmo tempo em que é autônomo e independente, 

que anda sozinho pela cidade e resolve seus 

problemas, Holden é também carente, solitário e 

procura o amparo de um adulto. 
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No início do texto, recorre ao professor 

Spencer que, ao ler em voz alta sua resposta da 

prova, o faz se sentir mal, “como se tivesse acabado 

de me dar uma surra danada num jogo de pingue-

pongue ou coisa parecida” (Salinger, 1999, p. 17). 

 

O Adolescente como Alvo da 

Sexualidade Adulta 

 
É ainda importante comentar a cena na qual 

Holden vai à casa do professor Antolini e estranha a 

reação do professor. Enquanto estava dormindo, o 

professor o acariciava, mas, protegido pela 

escuridão da sala, Holden não o vê direito. Há em 

torno dessa cena e do personagem Antolini um 

mistério, uma dificuldade de entender o que se 

passa ali. O sentimento de Holden é de estranheza: 
 

Aí aconteceu um troço. Não gosto nem de falar no 

assunto. Acordei de repente. Não sei que horas eram 

nem nada, só sei que acordei. Senti uma coisa na 

minha cabeça, a mão de uma pessoa. Puxa, fiquei 

apavorado pro diabo. Num instante vi que era a mão 

do professor Antolini. Sabe o quê ele estava 

fazendo? Estava sentado no chão, ao lado do sofá, no 

escuro e tudo, e estava assim me fazendo festinha ou 

carinho na cabeça. Puxa, devo ter dado um pulo duns 

dois mil metros. (Salinger, 1999, p. 187) 

 

Nessa cena, o adolescente experimenta a 

posição de objeto do desejo sexual do outro. A 

puberdade produz mudanças físicas, mas nos fala, 

especialmente, do surgimento de um potencial 

sexual e da possibilidade inaugural de vivenciar 

uma relação sexual completa, inaugurando uma 

aproximação inédita com o adulto. O corpo do 

adolescente é agora um corpo desejável, do ponto 

de vista sexual. O adolescente é alvo de uma nova 

onda de libidinização por parte do adulto. 

Se, nas origens da constituição do sujeito 

psíquico, houve uma sedução generalizada através 

dos cuidados dirigidos à criança, na adolescência, a 

sedução, mais específica, parece reabrir a 

posteriori aqueles tempos de origem. A reabertura 

da situação originária, acreditamos, é uma das 

razões mais importantes para a angústia presente 

nesses tempos de entre-lugar característicos da 

adolescência. 

 

À Guisa de Conclusão: A Luta Contra a 

Pulsão Sexual de Morte 

 
No decorrer da obra, Holden conduz o leitor 

por seu deslizamento, passando de personagem para 

personagem, de diálogo a diálogo, sem apreender 

exatamente o que se passa. Estamos aqui diante de 

algo que escapa à representação. Daí a dificuldade 

de Holden: falar sobre o que não pode ser dito em 

palavras: “Puxa, Phoebe! Não sei explicar. Eu 

simplesmente não gostava de nada que estava 

acontecendo no Pencey. Não sei explicar direito” 

(Salinger, 1999, p. 164). O talento de Salinger está 

justamente em fazer Holden nos falar sem falar. 

A hipótese que levantamos é que o adolescente 

em O apanhador está diante da pulsão sexual de 

morte que, por não obter resposta pela via da 

representação, se vale de atuações.  

Segundo definição de Laplanche e Pontalis 

(1991), a pulsão de morte é o que há de mais 

fundamental na noção de pulsão, marcada pela 

tendência do retorno ao estado inorgânico e da 

redução completa das tensões. No seu curso sobre o 

inconsciente, Laplanche (1992) nos ensina que a 

pulsão de morte refere-se à certa sexualidade: 
 

(...) a sexualidade não ligada, a sexualidade que se 

pode dizer desligada no sentido da pulsão, ou seja, a 

sexualidade que muda de objeto, sexualidade que só 

tem como finalidade correr o mais rapidamente 

possível para sua satisfação e para o abaixamento 

completo do seu desejo, isto é, a realização completa 

de seu desejo pelos caminhos mais curtos; portanto, 

nesse momento, a necessidade de reafirmar algo que 

era essencial na sexualidade e que se perdera, o seu 

aspecto demoníaco, submetido ao processo primário 

e a compulsão a repetição. (p. 183) 

 

Podemos pensar a pulsão de morte sob o ponto 

de vista dinâmico. Segundo as contribuições de 

Freud (1969), os investimentos pulsionais 

apresentam-se de duas formas: como energia 

vinculada – quiescente – ou como energia livre – 

como investimento que flui livremente, 

pressionando no sentido de sua descarga. Laplanche 

designa pulsão sexual de morte essa energia livre 

que tenta “desligar” as redes simbólicas que 

compõem o ego. Já a pulsão sexual de vida é a 

energia que “liga” as representações, os afetos, 

compondo o ego, defendendo-se contra os ataques 

desses restos não traduzidos (não ligados) sempre 

remanescentes no inconsciente. 

A trajetória de Holden, desligada e 

descomprometida, um tanto sem sentido, pode ser 

vista como alegoria da pulsão sexual de morte. O 

protagonista está diante da pulsão que é “(...) uma 

deriva, isto é, que (...) não indica nenhum caminho. 

O Trieb [pulsão] de origem endógena não indica 

nada senão que é preciso por todos os meios livrar-

se dela. Só resta força, que é cega” (Laplanche, 

1997, p. 32). 

O caminho de Holden é marcado por esse 

caráter compulsivo e repetitivo, em que a energia 
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psíquica escoa livremente, sem que a excitação 

sofra qualquer tipo de inibição ou direcionamento; 

por isso, vemos esse deslizamento de uma cena a 

outra, de um encontro a outro sem registro de 

ligação. Cada novo encontro e cada nova cena são 

possibilidades de ligação fracassadas que 

reconduzem o protagonista em direção a outros 

encontros, a outras cenas, incessantemente. Holden 

é esse adolescente à deriva, perdido e levado pela 

força da pulsão que visa uma descarga de energia a 

todo custo. O romance de Salinger nos ajuda a 

compreender que o processo de contenção e 

escoamento do pulsional na adolescência é 

particularmente intensificado. A tarefa do 

adolescente é, parafraseando Freud, fazer advir 

simbolizações ali onde era tomado pelo sexual.  
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