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“(...) a linguagem não é uma simples ferramenta, ela é o que subverte 
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língua.” (LEBRUN, J.P.,2008, p. 55). 
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Ao término da escrita desta tese percebo que o silêncio que constitui cada um 

dos sujeitos fala por si de modo particular. Não posso falar de um silêncio único, mas 

sim de modos de silêncio que podem constituir todo sujeito, posto que cada um, 

atravessado que é pelo inconsciente, não tem como dizer de si mesmo também de uma 

única maneira. Percebo somente que frente ao oceano de letras que compõem o 

universo das palavras das quais nos utilizamos para falar, nosso discurso sempre 

desliza, se modifica, se torna outro e nossos silêncios também. É por isso que somos 

sujeitos, sujeitos marcados pela história, pela história universal e pela nossa própria 

história, pelo funcionamento ideológico que nos permite pensar que não nos 

originamos em nós mesmos e pelo inconsciente, que pontual e evanescente nos 

surpreende a cada aparição, mostrando-nos que somos muito mais do que pensamos 

ser e somos justamente onde não o pensamos.  
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RESUMO 

 

Esta tese se propõe a estudar o silêncio e o real na constituição do sujeito. Partindo de 

uma abordagem da Análise de Discurso de linha francesa, tendo como precursor Michel 

Pêcheux, que nos fala de um sujeito histórico-ideológico atravessado pelo inconsciente. 

A partir disto, trazemos também outro campo teórico para diálogo, qual seja, a 

psicanálise segundo Jacques Lacan. 

Partimos de dois textos iniciais para articularmos nosso pensamento sobre a constituição 

do sujeito. As Formas do Silêncio no Movimento dos Sentidos, de Eni Orlandi (1995) e 

Silêncio em Psicanálise de Juan-David Nasio (1989). Outros textos foram fundamentais 

para a construção teórica sobre o silêncio, o real e o sujeito, temas centrais em nossa 

tese. 

A partir de um questionário, elaborado por nós, trazemos entrevistas realizadas em 

centro médico, com gestantes que falam de seus bebês que ainda não nasceram. Com 

base nos textos desses sujeitos em posição gestante, fizemos recortes dos mesmos para 

nossas análises, o que nos possibilitou melhor circunscrever o tema proposto. 

Assim, pelo viés de dois campos teóricos distintos, mas que se permitem dialogar 

inscrevemos nosso pensamento. E o sujeito histórico-ideológico atravessado pelo 

inconsciente se marca e se constitui nas instâncias do silêncio, do real e dos 

significantes. É o Outro, tomado aqui pelo viés da psicanálise, que transmite os 

significantes e o silêncio que possibilitarão que o outro advenha como sujeito. 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: silêncio, real, sujeito, transmissão, desejo e análise do discurso 
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RÉSUMÉ 

 

Cette thèse se propose à étudier le silence et le réel dans la constitution du sujet. Dans 

l’approche de l’Analyse du Discours française, en ayant comme précurseur Michel 

Pêcheux, qui nous parle d’un sujet historique-idéologique traversé par l’inconscient. À 

partir de cela, nous apportons pour ce dialogue un autre champ théorique, c’est-à-dire la 

psicanalise selon Jacques Lacan.  

Nous partons de deux textes innitiels pour articuler notre conception sur la constitution 

du sujet. As formas do silêncio no movimento dos sentidos, de Eni Orlandi (1995) e 

Silêncio em Psicanálise de Juan-David Nasio (1989). D’autres textes ont été importants 

pour la construction théorique sur le silence, le réel et le sujet, noyaux de cette thèse. 

À partir d’un questionnaire que nous avons élaboré, nous apportons des entretiens 

réalisés dans un hôpital, avec des femmes enceintes  qui parlent de leurs bébés qui ne 

sont pas encore nés. Basés sur les textes de ces sujets en position enceinte, nous les 

avons découpés pour nos analyses, ce qui nous a permis une meilleure circonscription 

du thème proposé. 

Ainsi, par le biais de deux champs théorique distincts, qui se permettent un dialogue 

pourtant, nous inscrivons notre pensée. Et le sujet historique traversé par l’inconscient 

se marque et se constitue dans les instances du silence, du réel et des signifiants. C’est 

l’Autre, compris par le biais de la psychanalyse, qui transmet les signifiants et le silence 

qui permettront que l’autre se constitue comme sujet.  

 

 

 

 

 

 

 

Mots-clés: silence, réel, sujet, transmission, désir et analyse du discours 
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RIASSUNTO 

 

Questa tesi propone lo studio del silenzio e del reale nella costituzione del soggetto. 

Partendo dall’abbordaggio dell’ Analisi del Discorso francese avendo come precurssore 

Michel Pêcheux, che ci parla di un soggetto storico-ideologico attraversato 

dall’inconscio. Così, portiamo anche un altro campo teorico da dialogare quale la 

psicoanalisi come la concepisce Jacques Lacan.  

Iniziamo con due testi basi per articolare il nostro pensiero sulla costituzione del 

soggetto. Quale Le Forme del Silenzio nel movimento dei sensi [titolo da me tradotto] da 

Eni Orlandi (1995) e Silenzio in Psicoanalisi [titolo da me tradotto] da Juan-David 

Nasio (1989). Furono anche fondamentali altri testi per la costruzione teorica sul 

silenzio, sul reale e sul soggetto, temi centrali nella nostra tesi. 

Partendo da un questionario da noi elaborato, portiamo delle interviste realizzate in un 

centro medico, con donne incinte che parlano dei suoi baby che ancora non sono nati. In 

base ai testi di questi soggetti che occupano la posizione incinta, abbiamo fatto dei 

ritagli su questi per fare le nostre analisi. Ciò ci ha permesso circoscrivere il tema da noi 

proposto. 

Così, in sbieco da due campi teorici distinti, ma che si permettono il dialogo, 

inscriviamo il nostro pensiero. E il soggetto storico-ideologico attraversato 

dall’inconscio si marca e si costituisce in queste istanze, quale del silenzio, del reale e 

del significante. È l’Altro, preso qui attravverso la psicoanalisi che trasmette i 

significanti ed il silenzio che permetteranno all’altro l’avvenire come soggetto. 

 

 

 

 

 

 

 

Parole chiavi: silenzio, reale, soggetto, trasmissione, desiderio e analisi del discorso. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A escolha deste tema teve início em meio a questionamentos realizados em 

sessão de análise. São tantos os significantes que compõem o universo, que não 

podemos dar conta deles. Ainda assim, fazemos uma escolha. Escolher um significante 

em lugar de outro não implica apagá-lo ou dizer que ele não exista. Outrossim, nos dá a 

idéia de que é ali, no momento da escolha, em silêncio, que se dá uma criação.  

A partir da escolha supracitada, melhor dizendo, escolher um significante e não 

outro nos leva a começar a pensar que o silêncio é criador, já que é de seu âmago que 

emergem os significantes que irão compor nosso texto. Texto este que diz aquilo que 

somos, mas que ainda assim, não nos deixa transparentes, visíveis e óbvios. 

Permanecemos como uma incógnita, para o outro e para nós mesmos. E em nossos 

silêncios vamos nos constituindo.  

De início, somos como um sopro, como um ruído que mal pode ser percebido. 

Cada um, cada sujeito, inicialmente passa pela inspiração, inspiração de um Outro – 

definido por Lacan como um lugar, lugar do tesouro dos significantes.  

 
“O Outro é a própria referência ao simbólico. Na verdade, para que 

a fala se desenrole, três tempos são necessários: o primeiro tempo se 

dá como uma relação com o Outro em que este é desejável; o segundo 

é o da descoberta de que o Outro também deseja, portanto carece por 

sua vez. O terceiro tempo põe o sujeito e o Outro em equação, na 

medida em que um e outro desejam” (KAUFMANN, 1996, p. 386, 

grifos nossos). 
 

 

 Assim é que Outro, em seu silêncio desejante já traz significantes que poderão 

dizer de um sujeito a advir. É assim que se iniciam todas as histórias. Há de haver um 

outro que deseje e que seu desejo se conjugue com o de um outro, para então brotarem 

significantes que dirão quem será o sujeito a advir. Esses significantes, criados 

silenciosamente em cada sujeito se entrelaçam, e permitem que o novo sujeito possa 

também, em seu silêncio, desejar, criar, existir. 

 

“Para além desse Outro, quando se constitui alguma coisa do 

significante que se chama o para-além do desejo, temos a 

possibilidade da relação ($ ◊ D [sujeito em relação à demanda]). $ é o 

sujeito como tal, um sujeito menos completo, barrado. Isso quer 

dizer que um sujeito humano completo nunca é um puro e simples 

sujeito do conhecimento”. (LACAN, [1957-1958] 1999, p. 406, 
grifos nossos). 
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 Notemos que “para além desse Outro (...) para além do desejo” há um sujeito 

incompleto, que nunca poderá abarcar o todo, estando, portanto, sempre na relação com 

o desejo. 

E, assim, pensando na questão do silêncio, no que ele comporta, que o tema 

ganhou forma, ainda que uma forma não toda. 

O título do trabalho (“Queridos... espero que esta vos encontre todos bem de 

saúde. O silêncio e o real na constituição do sujeito”) me fez sorrir agora, neste 

momento em que escrevo e, trouxe à memória boas lembranças e também muitas 

saudades. Quando eu era adolescente, vivia em casa de meus avós, com toda a família 

descendente de portugueses, misturada com uma outra família italiana. E dessas duas 

nacionalidades, línguas e significantes tão distintos, deu-se um sujeito que hoje se 

permite falar. E, retomando, este sujeito quando adolescente escrevia cartas a pedido de 

sua avó materna (portuguesa), já que a família de origem desta avó morava toda em 

Portugal. E lembrando com carinho, todas as cartas escritas iniciavam-se sempre do 

mesmo modo: “queridos, espero que esta vos encontre todos bem de saúde”.  

O significante ‘esta’ nos remete a uma multiplicidade de sentidos. Quem poderia 

ser ‘esta’? A carta, o Outro, minha avó, a escrita? E nesta multiplicidade de sentidos 

pensamos em quantas possibilidades de dizeres se dão para cada falante e, ainda assim, 

não se diz tudo, não se compreende tudo, não há uma totalidade e uma liberdade do 

dizer. Assim, qual não foi a surpresa, depois de tantos anos escolher estes significantes 

para intitularem esta tese de doutorado. E de novo, neste exato momento me dou conta 

de que o silêncio continua permitindo a criação.  

Quando pensei nesta frase que iniciava todas as cartas de minha avó, foi pela via 

de uma escuta das entrevistas realizadas para esta tese, em que todas as gestantes diziam 

que esperavam encontrar seus bebês com boa saúde, que eles viessem com boa saúde. E 

um outro significante acabou de se colocar: a surpresa. Este também foi um significante 

usado pelas gestantes. E a minha surpresa é falar da surpresa depois dos anos na escolha 

do título, e a surpresa das gestantes está no fato de que elas esperam por alguém que 

ainda não sabem quem é, nem mesmo sabem quem será. Mas fazem uma aposta: que 

todos cheguem bem de saúde! Estes são significantes que eclodem do silêncio, embora 

não sejam significantes inéditos, neste momento o são, posto que foram brotando aos 

poucos em minha escrita. 

Após este breve escrito, propomos a apresentação de nosso caminho a percorrer. 
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Partimos da Análise do Discurso de linha francesa, de Michel Pêcheux (1981, [1975] 

1997, [1983] 2006), que nos fala sempre de um sujeito atravessado pela ideologia e pelo 

inconsciente, portanto, um sujeito que constrói seu texto a partir, também, dos 

significantes que compõem estas duas categorias. Foi com base no silêncio do qual Eni 

Orlandi (1995) fala em seu texto As Formas dos Silêncio no Movimento dos Sentidos, 

que iniciamos nosso pensamento silenciosamente e o articulamos com outra linha de 

pesquisa, qual seja, a Psicanálise de acordo com Lacan ([1961-1962], [1974-1975], 

1985, 1986, 1987, 1992, 1998, 1999, 2005), falando do silêncio em psicanálise a partir 

de Juan-David Nasio (1989). Estes foram os primeiros teóricos que deram suporte para 

a escrita de nosso projeto. A partir daí, muitas outras leituras foram realizadas e a partir 

delas escrevemos nosso texto. 

 Pensar nossa pesquisa é deixar que do silêncio possam surgir significantes que 

venham responder ou, pelo menos, permitir que em se construindo um texto, seja ele 

pela fala ou pela escrita, haja a possibilidade de percebê-lo como não sendo originado 

do nada, do acaso ou em si próprio. Há mais a ser pensado. Se somos sujeitos 

atravessados pelo inconsciente algo já de saída se coloca. Não nos originamos em nós 

mesmos. Nossos significantes se originam do Outro, para em seguida nos constituirem. 

E mesmo assim, eles não nos pertencem, pois não se originam em nós, vão sendo por 

nós tomados, nos apossamos deles, para que então venham a fazer parte de nosso 

discurso. Pode haver uma escolha mesmo sem nos darmos conta dela, que pode ser 

inconsciente e/ou atravessada pela ideologia e, de acordo com nosso tema, origina-se no 

silêncio.  

Este é o objeto de nossa pesquisa: o silêncio, de acordo com a AD e com a 

Psicanálise, que constitui o sujeito, posto que ele é falado por Outro antes mesmo de ser 

sujeito e é pela fala desse Outro, por seus significantes que um sujeito do inconsciente 

pode advir.  Ainda que esse Outro seja também marcado por seu próprio silêncio que o 

constitui. Assim, o que passa para o sujeito que foi falado antes de existir? Os 

significantes que são inicialmente usados para dizer de um sujeito a advir ficam em 

algum lugar, onde? E como é que se pode alcançar esses significantes? Haveria, na 

constituição do sujeito, um silêncio para além dos significantes? Há uma via, qual seja a 

da transmissão. E como se transmitem esses significantes que já foram ditos, que já 

estão compondo o silêncio desse novo sujeito? E como é que de seu próprio silêncio o 

sujeito constitui algo que já lhe foi transmitido sem que ele mesmo saiba? E ainda 
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assim, devemos tomar o silêncio como algo vazio ou portador de sentidos, tantos que as 

próprias palavras não dão conta? E, o que o silêncio transmite quando se coloca como 

marca do sujeito falante, falado por si mesmo ou pelo Outro? 

Tentando abarcar essas indagações faz-se necessário um estudo sobre o sujeito, 

o sujeito tal como formulado pela AD e pela psicanálise. Eni Orlandi nos fala que todos 

os sentidos estão no silêncio, mas haveria essa possibilidade de abarcar a totalidade? 

 Ainda pensando em nosso tema de pesquisa, indagamo-nos sobre a importância 

de responder a essas questões sobre o silêncio como constituinte do sujeito e em que 

isto poderia contribuir para o progresso da ciência. A partir das teorias que guiaram 

nosso percurso e também nossas indagações, acreditamos que um estudo sobre o tema 

possa revelar-nos algo para além do discurso falado pelo sujeito, pois mesmo quando 

não fala, o sujeito é povoado por significantes que compõe seu pensamento e é neste 

momento, onde os significantes estão silenciados que algo se dá. É no silêncio e nele 

inserido que o sujeito supõe fazer escolhas por determinados significantes que virão a 

compor sua fala. Então, é, a partir deste silêncio, destas possíveis escolhas feitas em 

silêncio, que o sujeito pode advir, posto que quando sai do silêncio, revela-se, faz-se 

sujeito de fala e de linguagem, assume para si o que pensa que é. 

 Ao pensarmos em fala, língua e linguagem, buscamos compreendê-las com 

Saussure (1995). Para ele, a língua é uma parte da linguagem, é também um produto 

social de convenções adotadas. Já a linguagem de acordo com ele é “multiforme e 

heteróclita” (SAUSSURRE, [1916] 1995, p. 17). Seria, portanto, a linguagem algo da 

ordem do natural e a língua da ordem da convenção. E é através da “língua que se faz a 

unidade da linguagem” (SAUSSURRE, [1916] 1995, p. 18), uma vez que ela é usada 

pelo corpo social para a articulação das palavras. 

 A fala, por sua vez, é tomada como uma parte secundária à linguagem e é 

“psico-física” (SAUSSURRE, [1916] 1995, p. 27). A fala é assim, composta por 

“combinações individuais, dependentes da vontade dos que falam” (SAUSSURRE, 

[1916] 1995, p. 28) e por “atos de fonação... necessários para a execução dessas 

combinações” (SAUSSURRE, [1916] 1995, p. 28). Logo, segundo Saussure ([1916] 

1995), a fala é uma manifestação individual e momentânea. Em sendo a fala “uma 

manifestação individual e momentânea”, ela aponta para o lugar do silêncio, uma vez 

que é no momento em que os significantes são ditos que eles ganham forma de 

significantes, saem, portanto, do silêncio no qual se encontravam. 
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 Percorrendo um outro caminho, o da Psicanálise, vemos que ela é uma ciência 

que toma o inconsciente estruturado como uma linguagem. Apontamos para o fato de 

que a psicanálise não diz que o inconsciente é uma linguagem, mas que se estrutura 

como uma linguagem. É assim, que LACAN (1998) em seu Seminário livro 11 Os 

quatro conceitos fundamentais da psicanálise, vai nos dizer que “o sujeito depende do 

significante e que o significante está primeiro no campo do Outro” (LACAN, [1964] 

1998, p. 194-195) e que neste Outro está situada a cadeia significante que poderá 

conduzir o sujeito. 

 Em seus Escritos (1998), Lacan se refere ao sujeito como “servo da linguagem” 

(LACAN, 1998, p. 498), dizendo que o sujeito o é na medida em que desde seu 

nascimento já está inscrito em um discurso, no campo do Outro. 

 No Seminário livro 17 O avesso da psicanálise ([1969-1970] 1992), Lacan vem 

trazendo justamente a questão do discurso. Ele diz que o discurso é uma estrutura 

necessária e que ultrapassa a palavra. O discurso é tomado como um laço social, laço 

que já existia antes da palavra e as relações do discurso se mantém pela linguagem, que 

irá estruturar o sujeito do inconsciente. É, portanto, o discurso marcado como dissemos, 

ainda no campo do Outro da linguagem. 

 Tomando o campo da AD, dizemos que discurso é efeito de sentidos entre 

locutores, uma vez que cada sujeito é historicamente e ideologicamente constituído.  

Esses efeitos de sentidos são resultantes da relação própria de cada sujeito inserido em 

dado momento histórico, afetado pela ideologia e pelo inconsciente. Assim, a AD sai do 

campo da linguagem referida apenas como comunicação, pois esta equação linear de 

emissor para receptor não há.  

 Ao pensarmos nos dois campos teóricos, da AD e da Psicanálise, pensamos nas 

fronteiras, nos limites que se colocam entre ambos, e ainda que existam especificidades 

em cada um, há também particularidades que os aproximam. Quando tratamos de 

sujeito, sujeito de linguagem, nos remetemos a uma falta que o constitui. Esta falta, 

marca sua incompletude, sua impossibilidade de tudo dizer. Falar em sujeito marcado 

pela falta é dizer de um sujeito que não comporta o todo. A impossibilidade de tudo 

dizer aponta para o silêncio, mas não o significa. Falta aqui não se confunde com 

silêncio, uma vez que o silêncio não é falta de, mas sim um lugar do qual pode emergir 

qualquer significante. Qualquer não no sentido de qualquer um, e sim com variadas 

possibilidades.  O sujeito, em seu silêncio, “escolhe” significantes que dirão sobre ele 
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e/ou sobre o outro, pois enquanto sujeito do inconsciente e histórico-ideologicamente 

marcado, poderá ou não a partir disto dizer. Assim o é para a psicanálise o sujeito do 

inconsciente, faltoso, barrado e interditado, sujeito como efeito do significante. Assim 

também o é para a AD que, segundo Michel Pechêux ([1975] 1997), pensa neste sujeito 

atravessado pelo inconsciente. De acordo com Orlandi, 

 

“Pêcheux pensa o sentido como sendo regulado no tempo e espaço da 

prática humana, de-centralizando o conceito de subjetividade e 

limitando a autonomia do objeto linguístico... o discurso é por ele 

definido como sendo efeito de sentidos entre locutores, um objeto 

sócio-histórico em que o linguístico está pressuposto... critica a 

evidência do sentido e o sujeito intencional que estaria na origem do 

sentido... para ele há uma memória discursiva (interdiscurso), o já 

dito que torna possível todo dizer” (ORLANDI, 2005, p. 11, grifos 
nossos) 

 

Retomando Orlandi, “(...) há uma memória discursiva (...) o já dito que torna 

possível todo dizer”, podemos pensar num sujeito do discurso que possui um saber que 

não é aprendido, mas que já está sempre lá tornando possível um suposto todo dizer. 

Tudo não se diz. É um sujeito atravessado pela ideologia e pelo inconsciente, assim, o 

seu dizer está vinculado com sua exterioridade, o que nos mostra que há uma relação 

entre sujeito, língua e história. 

 No aforismo lacaniano que diz que o significante representa o sujeito para outro 

significante, se marca aí um lugar entre significantes, podemos propor que isto se dá 

tanto para a psicanálise quanto para a AD. Há algo entre significantes no qual irrompe o 

sujeito, este do qual falamos acima. Esta falta que marca o sujeito é o que nos permite 

pensar nas possibilidades outras do dizer. Há um deslizamento na cadeia significante 

que nos diz que o discurso não é fechado, opaco, não é pleno. Assim como o sujeito 

também não o é. Numa cadeia discursiva, entre esses significantes dos quais falamos, 

onde irrompe o sujeito, também se dá o silêncio, as várias possibilidades de sentidos e 

também há o real, aquilo que é da ordem do impossível de se dizer. Dissemos que o 

sujeito se constitui pelos significantes do Outro e para, além disto, ele se constitui pelo 

silêncio do Outro, justamente porque este Outro é marcado pela falta, e em seu discurso, 

no espaço entre significantes de sua cadeia discursiva há o real que a língua comporta, 

essa impossibilidade, posto que não é plena. 

 Por exemplo, quando dizemos: 
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Mar | infinito 

 

 Nesse entremeio dá-se o silêncio, um silêncio que coaduna vários sentidos 

possíveis, composto por paráfrase e polissemia. O que seria possível ali, nesse espaço 

entre as palavras mar e infinito? Tudo quanto o sujeito possa dizer ou pensar sobre e 

tudo quanto aquele que ouve também poderia fazê-lo.  

Há o real para a psicanálise como sendo da ordem do impossível de ser 

simbolizado e o real da AD, o real da história do sujeito da linguagem. Um real que se 

configura para além da superfície opaca, ambígua e plural do texto.  

 Citando novamente Orlandi, que lindamente nos diz sobre Pêcheux: “sempre 

disposto a organizar situações teóricas em que nos confrontamos com misturas de 

práticas que transportam cada uma sua marca – “a poeira dos arquivos, o giz dos 

quadros-negros, e o suor dos divãs” – sempre esteve atento para o fato de que, embora o 

encontro (entre historiadores, linguistas e psicanalistas) seja possível, nada nos pode 

autorizar a considerar... que falamos da mesma coisa” (ORLANDI, 2005, p. 11-12). E 

de fato assim o é. Não falamos a mesma coisa, percorremos caminhos que se 

entrecruzam e com os quais podemos dialogar. 

Acrescento aqui uma fala de meu pai, que embora não seja nenhum teórico da 

linguagem, nem da psicanálise, outro dia, relatando algo de sua relação com pessoas em 

seu trabalho, quando alguém lhe perguntava “o senhor fez psicologia, estudou 

psicologia, pois diz tantas coisas que nos ajudam...”, ao que ele replicou: “antes de 

nascer eu já sabia”. Tomo este texto dele emprestado, posto que é disto que tratamos 

quando nos interrogamos sobre o discurso do Outro e de sua transmissão na constituição 

do sujeito. Pergunto-me quais efeitos de sentido deste “antes de nascer eu já sabia”? Há 

várias possibilidades nesta cadeia discursiva, não há uma transparência e equívocos a 

marcam. Um dos questionamentos em nossa tese é justamente este: haveria, na 

constituição do sujeito um silêncio além dos significantes? Todo sujeito historicamente 

inserido na linguagem é marcado por este “antes de nascer eu já sabia”. Quando 

apontamos para este “antes de nascer eu já sabia”, se coloca uma indagação, qual seja: 

quem é esse “eu”? Seria o próprio sujeito da enunciação ou o outro que dele sabe? 

Pensando, de acordo com Lacan, no sujeito do enunciado (moi), representado pelo que é 

dito e, no sujeito da enunciação (je), representado pelo ato do dizer. Tomando o eu 

(moi), como “uma construção imaginária pela qual o sujeito se objetiva a si mesmo para 
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si mesmo” (DOR, 1989, p. 122), mas ao mesmo tempo, o “eu (moi) só toma um valor 

de representação imaginária pelo outro e em relação ao outro” (DOR, 1989, p. 122). 

Podemos então inferir que a construção imaginária do eu (moi) está submetida à 

dimensão do outro, daquele que supostamente dá suporte à constituição subjetiva da 

criança. 

Seguindo nossa escrita, no segundo capítulo abordaremos o silêncio para a AD, 

silêncio tomado como fundador, como o denomina Orlandi (1995), um silêncio que é 

condição para que haja significação. E, o silêncio para a psicanálise, em que partiremos 

de Nasio (1989), que afirma que o silêncio é importante, pois a partir dele o sujeito pode 

dizer algo; em análise, o silêncio revela algo. Daremos prosseguimento incluindo outros 

autores como o próprio Lacan, Tfouni, Lebrun, Melmam, Mannoni (cf. bibliografia ao 

final), etc. 

Ainda neste segundo capítulo trataremos do real para a AD, um real em vários 

sentidos, um real que trata do impossível de ser dito, já que o real da língua é da ordem 

do impossível e o real para a psicanálise que “não cessa de não se escrever” e que 

retorna sempre ao mesmo lugar, na busca de dele dar conta. 

 Abordaremos também o sujeito para a AD, sujeito hitórico-ideológico afetado 

pelo inconsciente e para a psicanálise, o sujeito do inconsciente, interditado, inscrito na 

linguagem. 

No capítulo três, trataremos do dispositivo de análise, que inclui o número de 

entrevistas, onde foram realizadas, etc.; o dispositivo de análise em AD que nos fez 

pensar em que tipo de escuta o analista deve ter para ouvir para além das evidências e, 

do nosso corpus. 

 No capítulo quatro, traremos as análises. Onde abordaremos a questão do tempo 

e da enunciação vacilante. A partir das SDs recortadas do corpus analisaremos 

significantes como desejar a gravidez, nomear o bebê, as formas de falar de si, o tempo 

e a conjunção mas. 

 Desde quando ainda era um embrião, e isto é interessante, posto que nosso 

corpus é composto por gestantes, mas retomando, desde quando nossa tese ainda tinha o 

aspecto de um embrião se colocava o seguinte problema, que também é uma pergunta: 

como o sujeito pode se constituir a partir do silêncio? Ao que mais tarde acrescentamos 

o real. Assim, silêncio e real na constituição do sujeito. Como isto se dá? E o silêncio é 

vazio ou porta em si sentido, tanto que as palavras não dão conta? E, mais ainda, o que 
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o silêncio transmite quando se coloca como marca do sujeito falante, seja ele falado por 

outro ou por si mesmo? Todos estes questionamentos nos impulsionam, nos colocam 

desejantes, apesar de saber que não poderemos dar conta deles totalmente, visto que 

algo da ordem da incompletude sempre se coloca, ou seja, do real. 

Gostaríamos de acentuar o ponto principal de nossa tese que é tentar abordar o 

silêncio fundador, pois quando nos referimos à constituição do sujeito há que se 

considerar o silêncio. Mas como poderíamos definir o silêncio? O sujeito marcado que é 

pela falta, um ser incompleto, ser de linguagem e que por isto mesmo está inserido no 

mundo das palavras é também constituído pelo silêncio. E o que é o silêncio? A questão 

retorna. Assim, partindo da definição do dicionário da língua portuguesa Houaiss, o 

silêncio, entre outras definições, é: “1. estado de quem se abstém de falar; 2. interrupção 

da comunicação oral ou escrita;”. (HOUAISS, 2004, p. 680). Logo, para a língua 

portuguesa, pode-se definir silêncio como deixar de falar. Mas, para nós que estamos 

aqui pensando o silêncio de acordo com duas linhas teóricas, a AD e a psicanálise, não 

podemos simplesmente defini-lo deste modo. Estar em silêncio, seguindo o nosso 

pensamento, não é apenas deixar de falar, pois é justamente por estar povoado de 

significantes que o sujeito não está em silêncio como falta, como se nada houvesse a 

dizer. De acordo com ORLANDI (1995), “o silêncio é”. Isto lhe dá um estatuto para 

além da falta de palavra, ou interrupção da comunicação. Dizer que “o silêncio é” lhe dá 

contorno e nos coloca diante da incompletude do sujeito, não como falta, mas como 

uma possibilidade outra, recorrendo a outros significantes para darem conta de si.   

 E por que o silêncio em relação ao dizer das gestantes? Por serem elas que dizem 

de um outro que ainda está em silêncio, mas que mesmo assim, desde seu nascimento já 

está povoado dos significantes deste Outro que dele fala. Sendo assim, o silêncio é o 

primeiro caminho percorrido pelo humano. A criança sai do silêncio via significantes do 

Outro e aí pode ou não apoderar-se deles e construir para si seu próprio modo de 

inserção no mundo.  

Em nosso questionário uma das perguntas era: “o que você fala do seu bebê?”. 

A maioria das gestantes, respondeu, em um primeiro momento, com uma pergunta, qual 

seja: ‘o que eu falo dele?’ Diante deste questionamento feito a si mesmas, elas 

silenciavam por um instante. Algumas prosseguiam, dizendo o que falavam de seus 

bebês, outras diziam não falar nada. Entre este falar e não falar há um espaço quem vem 

recoberto pelo dizer e pelo silêncio. Assim, 
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   Falar | Não falar 

 

podem ambos estar permeados pelo dizer e pelo silêncio. Se em cada dito há um não 

dito o mesmo ocorre com o não dito, que traz também a possibilidade do dizer. É 

interessante notarmos que nos dicionários de língua portuguesa, os verbos falar e dizer 

aparecem como sinônimos. Mas o que trazemos pelo viés da psicanálise, é o que Lacan 

aponta sobre o dizer.  Ele se refere ao dito como “uma porta aberta” – para tratar do que 

havia já sinalizado na frase “Que se diga fica esquecido detrás do que se diz no que se 

ouve (...) e que é pelas consequências do dito que se julga o dizer” (LACAN, [1954-

1955] 1985, p. 26). Na frase supracitada, lemos que o que foi dito fica esquecido, ou 

silenciado, por trás do que se diz naquilo que o sujeito ouve. Logo, há um sujeito 

inserido que pode dizer ou silenciar, que pode ouvir de outro modo o que está sendo 

dito. O falar, para diferenciá-lo do dizer, de acordo com Saussure, inclui “as 

combinações pelas quais o falante realiza o código da língua no propósito de exprimir 

seu pensamento pessoal”. (SAUSSURE, [1916] 1995, p. 22).  

Assim, tratamos o não falar nada de algumas gestantes que pode incluir o falar, 

pois elas não responderam simplesmente não falo nada. Inicialmente se perguntaram o 

que falavam e uma pausa se deu em seus discursos. Nesta pausa que inclui o silêncio, 

inclui também o dizer, incluiu um questionamento próprio, algo se deu. Não temos 

como saber o que, mas podemos pensar que o dito de um outro (pesquisador), trouxe 

para algumas gestantes um ponto de pausa, de silêncio, de pensamento sobre o bebê e 

sobre si mesmas em forma de pergunta: ‘o que eu falo dele?’ É o sujeito atravessado 

por sua história e pelo inconsciente e ainda que por algum instante pudesse parecer que 

nada se falava, a dúvida se colocou e elas puderam se incluir neste discurso sobre seus 

bebês, ainda que dissessem nada falar. Por outro lado, também as gestantes que diziam 

falar algo sobre seus bebês, se perguntavam ‘o que eu falo dele?’ E a fala destas vem 

permeada pelo silêncio, pois elas mesmas são constituídas como sujeito a partir do 

silêncio. Isto nos leva a pensar que de fato somos constitutivamente marcados pelo 

silêncio. E que após a aquisição da fala ainda trazemos conosco o silêncio e que ele vai 

permear toda nossa história. 

 Então, nosso objetivo é marcado pelo desejo de percorrer caminhos que nos 

dêem maior clareza sobre o silêncio na constituição do sujeito. Pretendemos também, a 

partir de nossas reflexões e análises, contribuir para o campo da AD e da Psicanálise. 
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2 QUADRO TEÓRICO  

 

2.1 Sobre o Silêncio 

 

 Iniciaremos nossa escrita sobre o silêncio com Orlandi, em seu texto As Formas 

do Silêncio no Movimento dos sentidos (1995) no qual ela faz considerações que deram 

início a nossa reflexão sobre o tema. 

De acordo com Orlandi, “há um modo de estar em silêncio que corresponde a 

um modo de estar no sentido e, de certa maneira, as próprias palavras transpiram 

silêncio. Há silêncio nas palavras.” (ORLANDI, 1995, p. 11). Há sentido no silêncio, 

ele não é o que sobra da linguagem. O silêncio se dá como condição para que possa 

haver significação. O silêncio não é tomado como resto de linguagem, outrossim, é da 

ordem do sentido, dá sentido e é possibilidade de outro dizer. 

“(...) Todo dizer é uma relação fundamental com o não-dizer. Esta dimensão nos 

leva a apreciar a errância dos sentidos” (ORLANDI, 1995, p. 12). Assim, Orlandi toma 

o silêncio que atravessa as palavras como um silêncio “fundante” (ORLANDI, 1995, 

p.14). Então, quando dizemos que há silêncio nas palavras, estamos dizendo que “elas 

produzem silêncio; o silêncio fala por elas; elas silenciam” (ORLANDI, 1995, p. 14), 

posto não haver possibilidade de um dizer pleno. 

Embora a condição do significar seja o imaginário - do sujeito e do sentido -, para a 

Análise de Discurso há o real – mesmo que para isso seja preciso distinguir diferentes 

tipos de “real”, segundo Pêcheux (2006). É nessa relação do imaginário com o real – em 

que no imaginário localizamos, segundo Orlandi (2005), a unidade, a completude e, no 

real do discurso localizamos a dispersão e a incompletude, que podemos apreender a 

especificidade da materialidade do silêncio, sua opacidade, seu trabalho no processo de 

significação (ORLANDI, 1995, p. 15-16). Tomemos o real como é para a AD, 

conforme Pêcheux, como aquilo que escapa à simbolização, e o real da história, a 

contradição que constitui cada sujeito (no nosso caso, as gestantes). Não queremos dizer 

que o real seja igual ao silêncio, posto que no próprio silêncio, composto por paráfrases 

e polissemias, há deslizamentos de sentidos que remetem sim ao real, mas que não são a 

mesma coisa, pois esses outros possíveis sentidos são também marcados por uma 

impossibilidade plena do dizer.  
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 As noções de real, simbólico e imaginário definidas no campo da psicanálise 

lacaniana ([1974-1975]), entram também no campo da análise do discurso, entretanto, 

na análise do discurso a articulação feita entre essas noções leva em consideração a 

ideologia e a história e a psicanálise lacaniana trabalha com o inconsciente. 

No âmbito da AD é preciso que haja uma unidade para que se possa pensar a 

diferença, por isso, Orlandi (1995) diz que deve haver o “um” para que se construa uma 

relação com o múltiplo, uma vez que há um movimento de sentidos. É, portanto, 

necessário que haja uma unidade que nos mostre a existência de múltiplas 

possibilidades. Deste modo, o ‘um’ comporta uma multiplicidade de sentidos que são 

eles próprios também portadores de multiplicidades de sentidos. Assim, nesses 

deslizamentos de sentidos, nessas multiplicidades, jamais alcançaremos o todo, a 

plenitude que nos daria um sentido único e, portanto, nos faria pensar que o real pode 

ser abarcado por algum significante. Se tomamos a Psicanálise como referência, o real é 

de fato da ordem da impossibilidade de ser simbolizado, posto que cada significante 

sempre nos remeterá a outras possibilidades de fraturas entre significantes na cadeia 

discursiva. Por outro lado, uma das grandes contribuições da AD, segundo Orlandi 

(1995) é “observar os modos de construção do imaginário necessário na produção dos 

sentidos” (ORLANDI, 1995, p.18). Já que para pensarmos a diferença é-nos essencial 

que haja uma unidade. Essa unidade se dá a partir de uma construção imaginária que é 

condição para a existência do discurso. 

A língua é pensada como “base comum de todos os processos discursivos” 

(ORLANDI, 1995, p.19), ela é, portanto, pensada em sua materialidade. Orlandi (1995) 

citando Pêcheux, diz que “o discurso é efeito de sentidos entre interlocutores (...) o 

sentido não está em lugar nenhum, mas se produz nas relações: dos sujeitos, dos 

sentidos, e isso só é possível já que sujeito e sentido se constituem mutuamente.” 

(ORLANDI, 1995, p. 20). Por isso pensamos a língua como necessária aos processos 

discursivos, ainda que a pensemos em sua materialidade podemos dizer que não há uma 

transparência de sentidos, uma vez que o sujeito é também atravessado pelo discurso 

ideológico. 

Quando falamos em “efeitos de sentido” nos referimos às posições do sujeito 

inscrito em diferentes formações discursivas e como elas incidem em diferentes 

sentidos. Define-se Formação Discursiva (FD) pela projeção das formações ideológicas 

através da linguagem. Ou seja, aquilo que é dito adquire sentido em referência à posição 
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ideológica que o sujeito ocupa. Há, deste modo, um “equívoco do sem-sentido, do 

sentido “outro” e, consequentemente, do investimento em “um” sentido. Aí está o 

trabalho do silêncio” (ORLANDI, 1995, p. 21-22). O silêncio não é o não dito da 

linguagem, “não é o nada nem o vazio sem história” (ORLANDI, 1995, p. 23), pois não 

há silêncio que não signifique. O silêncio é marcado pelas várias possibilidades de 

sentidos, o que inclui o funcionamento ideológico como dominante na relação do dizer 

com o silêncio.  

Orlandi fala de um  

 

“silêncio fundador, que existe nas palavras, que significa o não-dito e 

que dá espaço de recuo significante, produzindo as condições para 

significar e, da política do silêncio que se subdivide em silêncio 

constitutivo, o que nos indica que para dizer é preciso não-dizer... e o 

silêncio local, que refere à censura propriamente...” (ORLANDI, 
1995, p. 23-34, grifos nossos). 

 

É este silêncio fundador que queremos abordar, é dele que estamos falando quando 

nos referimos à constituição do sujeito através do silêncio. Queremos articular este 

silêncio fundador à constituição do sujeito. No texto, Interação mãe-bebê (FERREIRA, 

1997), vemos que há uma relação entre mãe-bebê, em que a mãe dá sentidos ao que seu 

bebê interage com ela. O bebê, sem palavras, não está em silêncio, se relaciona com o 

Outro materno que lhe empresta significantes. É a mãe (Outro) que fala com este bebê e 

dá sentido. Há nesta relação uma interlocução, há um bebê que se expressa, há uma mãe 

que compreende, que interpreta, que diz. Entretanto, de acordo com a AD, há um 

discurso anterior a esta relação. Há, historicamente, sentidos que envolvem esta relação. 

Para cada movimento do bebê, para cada som ou balbucio emitido pelo bebê, há uma 

interpretação daquele que dele cuida, no caso, a mãe. Há, portanto, várias possibilidades 

de dizeres, mas a mãe dá, para seu bebê uma interpretação na relação, logo, inferimos 

que há silêncios permeando esses dizeres, posto haver uma variedade de possibilidades 

de dizeres e de sentidos. 

No silêncio há um movimento dos sentidos, em que sentido e sujeito estão em 

movimento, por isso podemos inferir que não há um único sentido e não há um silêncio 

que paralise o sujeito, mas sim que lhe permite criar, se constituir e constituir um lugar 

de fala e de linguagem. O silêncio atravessa as palavras não podendo, portanto, ser 

observado, ele vai se movimentando através da fala. A linguagem, por sua vez, traz a 

idéia de que haja uma transformação do silêncio em significados verbalizáveis. 
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Entretanto, segundo Orlandi, “(...) a matéria significante do silêncio é diferente da 

significância da linguagem (verbal e não-verbal)” (ORLANDI, 1995, p. 36). 

Quando o sujeito não fala, ou seja, quando ele está em silêncio, o que há não é o 

vazio, mas sim o pensamento. Uma vez que é sempre habitado pelo pensamento, o 

sujeito não tem como ‘pensar vazio’, ou seja, não existe a possibilidade de o sujeito ser 

um ‘todo vazio’ em algum momento, assim, ainda que não fale, pensa.  A 

contemporaneidade nos traz a urgência da comunicação, por isso, muitas vezes, o 

silêncio é incômodo, causa a idéia de vazio, um vazio que deve ser logo preenchido para 

que a angústia do sujeito não compareça. Deste modo, podemos observar que os sujeitos 

contemporâneos não podem suportar estar só consigo mesmos nem ao menos um 

minuto. As redes sociais vêm tamponar este vazio que incomoda, com orkut, facebook, 

twiter, etc. Os telefones móveis não permitem mais que os sujeitos estejam sós. A 

qualquer instante pode-se falar com alguém ou acessar a web e pronto: o sujeito é 

preenchido a todo o momento.  

Mas é preciso que ouçamos este silêncio, constituinte do sujeito, de onde ele pode 

formular algo para dizer de si e do outro. No contexto histórico-ideológico há uma 

emergência da significação, não há espaço para o silêncio, pois este implicaria, segundo 

Orlandi (1995), na falta de sentido e o que o homem busca é sempre o sentido das 

coisas, da sua própria vida, por isso não suporta o silêncio, que o põe numa cena de não 

existência. Entretanto, há o pensamento, e é este que nos diz que apesar de estar em 

silêncio, de não falar, existimos. Mas a sociedade humana pede, clama por sons, por 

‘porções’ de palavras que façam desaparecer o silêncio e que dê a impressão, a ilusão, 

de que estamos sempre controlando tudo e de que nada falta. 

Orlandi (1995) trata da reflexão sobre a linguagem nas diferentes formas da 

linguística – o estruturalismo, o transformacionalismo, entre outras –, que excluem a 

questão do silêncio por ela proposto. Inicialmente, por dar um lugar próprio à 

significação e também por ter uma relação com o racionalismo. No estruturalismo não 

há lugar para o silêncio, ele não existe. O formalismo chomskiano que vai sempre em 

busca de preencher um vazio deixado pelo modelo behaviorista, também exclui o 

silêncio (ORLANDI, 1995, p. 46). 

Para compreendermos o silêncio, é preciso que levemos em conta a historicidade do 

texto e os processos de construção dos efeitos de sentidos, pois do silêncio não temos 

uma materialidade, temos somente sua presença pelos traços que o constituem. De 
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acordo com Orlandi, “(...) o dizer precisa da falta” (ORLANDI, 1995, p. 49) e quanto 

mais falta houver mais teremos possibilidades de sentidos outros que possam vir a dar 

conta dessa falta, mas o silêncio estará trabalhando. E mesmo aqui ele não se confunde 

com a falta. A falta marca o que não há, uma inexistência. O silêncio, como vimos, 

marca uma variedade de possibilidades de sentidos. 

Como sabemos, há uma variedade de sentidos que historicamente vêm compor um 

sujeito. É em seu silêncio e na solidão dessa variedade de sentidos que o sujeito constrói 

a sua história e...  

 

“rompe com a absolutização narcísica do eu, esta, seria a asfixia do 

sujeito já que o apagamento é necessário para sua constituição: o 

silenciamento é parte da experiência da identidade, pois é parte 

constitutiva do processo de identificação, é o que lhe dá espaço 

diferencial, condição de movimento; o silêncio, na constituição do 

sentido, é que impede o non sense pelo muito cheio, produzindo o 

espaço em que se move a materialidade significante (o não-dito 

necessário para o dito)” (ORLANDI, 1995, p. 51, grifos nossos). 

 

Aqui notamos a beleza da construção teórica deste silêncio como fundante e 

constituinte de um sujeito, pois é necessário que haja um lugar, que para a AD comporta 

sentidos e para a psicanálise uma aposta. Retomando Orlandi, o “silenciamento... é parte 

constitutiva do processo de identificação... o silêncio na constituição do sentido 

impedindo o non sense”, o silêncio, portanto, funcionando como portador de sentido, 

não é um vazio, mas um espaço para a criação do sujeito, para que o sujeito possa 

significar.  Lacan nos fala do nonsense “a partir da via significante, a do equívoco (...) é 

pelo caminho do que existe de mais nonsense, que a palavra vem gerar a nuance de 

sentido que vem ser introduzida por ela” (LACAN, [1957-1958] 1999, p. 37). Ainda 

que a nossos olhos este lugar pareça vazio, é um lugar que dá espaço para que um 

sujeito advenha. Um lugar que dê espaço para o advir de um sujeito do inconsciente é 

aquele que se funda inicialmente no desejo do Outro, enquanto portador dos 

significantes que comporão este sujeito a advir e também no próprio silêncio que o 

constitui.  

Quando abordamos as gestantes, em momentos diferentes, cada uma falou a seu 

modo sobre o bebê que esperava, deu sentidos para aquele que ainda chegaria. Levamos 

em conta que o que foi materializado na língua, não surgiu do nada, nem originou-se em 
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si mesmo, mas nos remeteu à historicidade de cada sujeito gestante e o que cada um 

podia dizer a partir disto.  

Também observamos que, em muitos momentos, houve pausa, suspensão, incerteza, 

nos dizeres, o que nos leva a conjecturar que é nestes momentos que o silêncio 

comparece e que nos indica que há no sujeito um silêncio que o constitui. Para a AD 

seria um silêncio que traria a possibilidade de sentidos outros, marcando a constituição 

do sujeito pelo silêncio fundador, posto que o silêncio atravessa as palavras. É um 

silêncio que “dialoga” com o sentido.  

Tfouni nos diz que para compreendermos o silêncio “é preciso considerarmos os 

processos de construção dos sentidos e a historicidade” (TFOUNI, 2008, p. 355) e, 

seguindo as orientações de Orlandi (1995), diz que “ a materialidade do silêncio é 

diferente (...) ele significa de outra maneira.” (TFOUNI, 2008, p. 355). Deste modo, 

segundo Tfouni, Orlandi “(...) aponta para o silêncio como uma maneira de significar 

fora da linguagem” (TFOUNI, 2008, p. 356). Assim, 

 

“(...) para que a linguagem signifique, ela precisa atualizar 

sentidos desse silêncio, e ao mesmo tempo, precisa recusar alguns 

sentidos, pois não é possível dizer dois ou mais enunciados ao 

mesmo tempo. É assim que lemos a definição do silêncio como 

espaço diferencial da linguagem.” (TFOUNI, 2008, p. 357, grifos 

nossos). 

 

Então, “(...) para que a linguagem signifique (...) precisa atualizar sentidos desse 

silêncio”, ou seja, faz-se necessário que a linguagem porte os sentidos que já estão 

presentes, desde sempre, no silêncio. Para tanto Tfouni insere o –  

 

“silêncio no espaço do múltiplo, é a condição de vir-a-ser do 

discurso, onde o real (as coisas) está lá, mas não se pode falar dele. 

(...) A linguagem simboliza o real, o real da significação (...) não é 

possível simbolizar o real como um todo (...) uma parte do real da 

significação permanece para sempre excluída do campo do dizível, 

permanece impossível.” (TFOUNI, 2008, p. 361) 

 

E então nos remetemos ao real como impossível de simbolização, posto que dar um 

sentido para o real se coloca como da ordem do impossível, ele permanece sem poder 

ser inscrito na linguagem. 

De acordo com nossa reflexão, para a psicanálise temos a marca do silêncio 

constituindo o sujeito não como a falta do dizer, mas, como uma suspensão, uma 
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hesitação, que vem indicar que há silêncio e que este já está lá, dede sempre 

constituindo o sujeito. Assim sendo, no Seminário livro 2- O eu na teoria de Freud e na 

técnica da psicanálise, no texto – A censura não é a resistência, Lacan (1985) – nos diz 

que a suspensão é da ordem do discurso interrompido, logo, tem o caráter de censura. 

Por outro lado, a hesitação, marca a dúvida, portanto, insere a resistência. Não estamos 

pensando em censura propriamente no discurso interrompido, embora, muitas vezes, 

possamos vislumbrá-la nos discursos das gestantes entrevistadas. Refletimos a 

possibilidade de haver resistência nos discursos dos sujeitos, como diz Lacan,  

 

“(...) a resistência do sujeito está ligada ao registro do eu, é um efeito 

do eu (...) Freud suporá que há retração da libido e reinvolução no 

eu... nestas medidas suas resistências podem ser contornadas, 

atravessadas ou filtradas – estou falando da resistência do eu, da 

resistência ligada ao eu (...) e que ficam modificadas as condições 

nas quais se produz o fenômeno que supomos permanente, isto é, o 

prosseguimento do discurso.” (LACAN, [1954-1955] 1985, p. 164, 

168, grifos nossos).  

 

Assim é que, “a resistência ligada ao eu” modifica “as condições do discurso” – 

podemos vislumbrar isto nos próprios sonhos, em que um pensamento que se dirige em 

uma direção comporta também um pensamento em direção oposta, localizando assim, 

um contraste entre pensamentos e dirigindo nossa atenção para o que isso designa, ou 

seja, o processo de denegação – no qual um pensamento é rejeitado, negado, pelo 

sujeito –, inserindo o silêncio como aquilo que já está dado, mas que em determinado 

momento não comparece na cadeia discursiva, sendo, portanto, da ordem da ausência de 

sentidos.  

A entrada do sujeito na linguagem marca uma incompletude, posto que a linguagem 

não comporta tudo e, por não comportar tudo marca a presença de um silêncio. O 

silêncio não é a falta, mas é aquilo que diz do que há no sujeito de impossibilidade do 

dizer. Deste modo, cada sujeito é constituído por significantes que lhes são próprio, 

próprio de sua materialidade histórica, por isso, não podemos dizer apenas que há a 

linguagem, antes dela se instituir é preciso que o sujeito se funde. São os significantes 

do Outro que possibilitarão que um sujeito advenha, mas ele advém justamente em seu 

próprio silêncio marcado por significantes desse Outro, que também se constitui por seu 

silêncio e pela sua falta. Este sujeito que poderá advir através dos significantes desse 
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Outro é constituído histórico-ideologicamente e atravessado pelo inconsciente. Marcas 

estas que nos permitem dizer da relação entre AD e psicanálise. 

O silêncio traz em si a presença de uma possibilidade, a de que haja uma 

significação, uma produção de sentidos, em que não há uma derivação do silêncio do 

sentido das palavras, mas sim palavras repletas de silêncio, já que há algo que 

permanece como não dito, mas que mesmo assim poderia vir a sê-lo. 

Orlandi (1995) ao citar Busset (1984), quando este diz que “o silêncio é o intervalo 

pleno de possíveis que separa duas palavras proferidas: a espera, o mais rico e o mais 

frágil de todos os estados... o silêncio é iminência” (BUSSET, 1984, p. 12). Iminência 

de quê? Do som ou do sentido? O silêncio não se mantém somente entre o intervalo do 

que é dito, ele é “matéria significante por excelência”, (ORLANDI, 1995, p.71) já que 

as palavras são por ele atravessadas. 

A linguagem é da ordem da incompletude, assim como o sujeito. É preciso que haja 

o silêncio para que se marque que apesar desta incompletude, uma transmissão pode se 

dar. A linguagem pode advir a partir do silêncio fundante, uma vez que neste há uma 

multiplicidade de sentidos. Deste modo, diz Orlandi, “um dos aspectos da polissemia é 

justamente o de que quanto mais o silêncio se instala, mais os sentidos se tornam 

possíveis e mais ainda se tem a dizer” (ORLANDI, 1995, p.71) É um constante 

movimento, o da linguagem ao silêncio e o do silêncio às palavras. 

Ao falarmos sobre a política do silêncio, a definimos deste modo, qual seja, quando 

ao dizer uma palavra com um sentido, se apaga outro sentido possível, que pode ser ou 

não da ordem do indesejável numa dada situação discursiva. Assim, a “política do 

silêncio produz um recorte entre o que se diz e o que não se diz” (ORLANDI, 1995, p. 

75). 

Quando digo alguma coisa, deixo de dizer outras coisas isso mostra que tanto o 

dizer quanto o silêncio caminham juntos, uma vez que o silêncio se presentifica através 

do dito. Ainda que constitua o não dito, o silêncio é percebido de outro modo pelo 

analista do discurso, através do texto enunciado pelo sujeito. O que nos leva ao fato de 

que em sendo o silêncio fundador, o não dizer passa a ter sentido. Por atravessar as 

palavras, o silêncio permite que um outro discurso se dê. 

 Na análise do discurso “o silêncio nos coloca frente à questão da natureza 

histórica da significação” (ORLANDI, 1995, p. 160). Em assim sendo, pode-se também 

dizer que a história particular de cada sujeito está articulada com “as diferentes 
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formações discursivas e seus deslocamentos”. (ORLANDI, 1995, p. 89) Deste modo “o 

caráter contínuo do silêncio” (ORLANDI, 1995, p. 162) consente ao sujeito “percorrer 

sentidos” (ORLANDI, 1995, p. 162). Ainda que percorra sentidos variados o sujeito não 

perde a sua unidade, permanece como um sujeito constituído pela linguagem e pelo 

silêncio que o origina. 

 Orlandi diz ainda que “o que mantém o sujeito em sua identidade é o seu estar 

no silêncio. Porque antes de ser palavra, o sentido já foi silêncio”, (ORLANDI, 1995, 

p.162) e quando esse silêncio se torna palavra ele não só coloca as diversas pluralidades 

de sentido como também mostra a incompletude necessária ao sujeito. 

 Orlandi conclui dizendo do silêncio que “a relação do silêncio é com outro 

discurso inscrito nas palavras, por isso, a proposta que bem define a análise do discurso 

é a que pensa como um programa de leitura particular: a que vê em todo texto a 

presença de um outro texto necessariamente excluído, mas que o constitui” (ORLANDI, 

1995, p.181). Excluir um texto não significa apagá-lo, mas deixá-lo em um lugar onde o 

sujeito possa ter acesso a ele para poder significar de outro modo sua história. Podemos 

inferir que é através do silêncio que há a produção de sentidos, pois o silêncio “é o 

ponto de apoio... produz o efeito de sustentação da ilusão do sujeito como origem de si e 

dos sentidos...” (ORLANDI, 1995, p. 164). Ainda que saibamos que o sujeito não é 

origem de si nem de seus significantes. Há um movimento dos sentidos e dos sujeitos, 

movimento este incompleto, mas que traz a possibilidade de outros sentidos se darem e 

é justamente “no silêncio que estão os outros sentidos” (ORLANDI, 1995, p.184).  

Estes outros sentidos que compõem o silêncio nos indicam que para além do 

silêncio ser tomado como fundador, lugar de outra possibilidade, ele não é completo, 

não se pode tudo dizer, já que o sujeito não se origina em si e não é origem de toda 

significação. Ele está inserido em uma história, é marcado por outro discurso e em 

sendo assim há uma transmissão de sujeito para sujeito e é desta transmissão que 

passaremos a falar com Juan-David Nasio. 

 A partir da obra O Silêncio em Psicanálise (NASIO, 1989) trazemos algumas 

considerações que pensamos ser importantes para o desenvolvimento de nosso 

pensamento. 

Em uma análise esperamos que o paciente “encontre por si mesmo a coragem de 

tornar possível o impossível. O resto é silêncio”. (NASIO, 1989, p.16) “A psicanálise 
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prova o poder das palavras e do silêncio”. (NASIO, 1989, p.16) O silêncio é importante 

para a psicanálise, pois a partir dele o sujeito pode dizer algo. 

Nasio diz que: 

 

“Tanto se tem discutido a palavra em psicanálise, que muitas pessoas 

evitam quase inteiramente os efeitos emocionais do silêncio. Se por 

acaso ele é mencionado, trata-se tão somente de pausas ocasionais do 
paciente. Vamos falar do silêncio do psicanalista, de sua significação 

na situação, de sua importância emocional, de seu sentido oculto. 

Nenhuma dúvida sobre isso, o silêncio do psicanalista se torna 

também uma das assim ditas “impossibilidades da situação””. 

(NASIO, 1989, p.17, grifos nossos). 

 

 O silêncio tomado pela psicanálise nos coloca questões de ordem afetiva. De que 

silêncio se trata quando o paciente nada diz? E o silêncio do analista é importante?  

 Retomando Nasio na citação acima, “muitas pessoas evitam quase inteiramente 

os efeitos do silêncio”; podemos dizer que na contemporaneidade muitos não suportam 

o silêncio, assim, se num determinado meio alguém se cala, logo um outro alguém se 

põe a falar, posto que o silêncio é da ordem do insuportável para o sujeito. Ainda que o 

sujeito pareça estar só, a todo o momento ele é invadido e se deixa invadir por estímulos 

variados que vêm dar a ilusão de preenchimento. Assim é que ainda que em sua casa, no 

particular, o sujeito não se permite estar apenas consigo. O avanço tecnológico insere a 

possibilidade de se estar conectado à rede e falar com pessoas de todo o mundo ou 

simplesmente falar com um conhecido via skype, por exemplo.  

Então, pensando nestas possibilidades variadas de estar no mundo com o outro, 

em que lugar o sujeito se permite estar consigo se necessita sempre preencher seu 

silêncio, dando a si mesmo a sensação de completude? Pensamos ser o silêncio, 

juntamente com a linguagem, o que constitui o sujeito. Mas, a linguagem aponta para a 

direção da possibilidade de o sujeito ser completo, poder dizer de si, do outro e ao outro. 

O silêncio, por sua vez, confronta o sujeito, deixando-o frente a si mesmo e ao que ele 

poderia pensar e dizer. E, neste ponto, ele se depara com a impossibilidade e 

incompletude que o contornam. É por isto que, como disse Nasio, na citação acima – 

“muitas pessoas evitam quase inteiramente os efeitos emocionais do silêncio”.  

 Pensamos que para as gestantes, que também são sujeitos inseridos no discurso 

que circula socialmente, as mesmas possibilidades se dão, ou seja, também elas 

caminham em direção a uma ilusão de preenchimento. Mas, por trazerem consigo um 

outro que sempre lhes acompanha, onde quer que vão, tem a sensação de não estarem 
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sós. O que é apenas uma sensação, posto necessitarem contornar, via palavra o que 

vivem e sentem, necessitam, pois, de sentido. Como aponta Lacan – 

  

“(...) nós, seres de fragilidade, que como tais voltaremos a nos 

encontrar (...) nós temos necessidade de sentido. Talvez não seja o 

verdadeiro. Mas também iremos ver que há muitos desses talvez não 

seja o verdadeiro, cuja insistência nos sugere propriamente a 

dimensão da verdade.” (LACAN, [1969-1970] 1992, p. 14, grifos do 

autor (itálico) e nossos). 

  

Deste modo, ainda que o sentido não seja o verdadeiro, ele diz da verdade de 

cada sujeito, aquilo que cada um toma para si como verdade e que nos remete a uma 

possibilidade, que a verdade é a verdade do sujeito. 

Numa situação de análise, o silêncio torna-se importante. Através dele, muito se 

pode ouvir, dificuldades se colocam não por haver silêncio, mas porque o silêncio é 

revelador – revela a dor do sujeito em análise. É também pela saída do silêncio que o 

paciente entra na situação de análise. Do lado do analista, o silêncio é importante e, de 

acordo com cada paciente, pode ter sentidos diferentes. O silêncio do analista pede ao 

paciente que fale.  

 

 “Em certo momento da análise, o silêncio do analista torna-se um 

fator que favorece a reciprocidade das forças emocionais. Parece 
proibir que se passe por cima dos problemas. O poder ativo do 

silêncio torna transparentes os pequenos nadas da conversação e 

possui uma força que arrasta o paciente, e o faz progredir...” 

(NASIO, 1989, p.19, grifos nossos). 

 

 É pelo silêncio do analista que o silêncio do paciente fala. A palavra articulada 

tem um valor outro de quando apenas a pensamos. A palavra articulada afeta o passado 

de quem a pronuncia. E o “silêncio do analista intensifica essa reação; age como um 

quebra voz”. (NASIO, 1989, p.19) 

O silêncio do analista ecoa de palavras não-articuladas. “O silêncio é essencial e 

a palavra nasce do silêncio, como a vida do inorgânico, da morte. De acordo com o 

evangelho de João: no início era o verbo, mas antes havia o grande silêncio.” (NASIO, 

1989, p.20). E, mais ainda, Lacan nos diz “(...) que Bichat definiu a vida. A vida, disse 

ele – e é a definição mais profunda, de modo algum acaciana (...) – é o conjunto de 

forças que resiste à morte” (LACAN, [1969-1970] 1992, p. 16-17). Para tanto, se a vida 

é um conjunto de forças, nasce do inorgânico e que antes dela o que havia era o verbo e, 
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o silêncio existindo antes deste verbo, é ele, portanto, que dá contorno à vida, posto que 

antes da própria vida há uma transmissão que se dá via silêncio contornando a palavra. 

 O analista ouve para além das palavras, ele ouve o sujeito a partir de seus 

significantes, posto ser o sujeito efeito de significantes, ou seja, de acordo com Lacan, o 

significante representa o sujeito para outro significante – S1 — $ — S2 – onde lemos S1 

– significante primordial; $ – sujeito cindido, sujeito do inconsciente e S2 – bateria de 

significantes, onde S1 representa a verdade e S2 o saber. Lacan nos diz mais ainda –  

 

“(...) S1 vem representar alguma coisa por sua intervenção no campo 

definido (...) como campo já estruturado de um saber. E o seu suposto, 
upokeimenon, é o sujeito, na medida em que representa esse traço 

específico, a ser distinguido do indivíduo vivo.” (LACAN, [1969-

1970] 1992, p. 12)   

 

Deste modo ele distingue o indivíduo vivo do sujeito. É este sujeito cindido que 

é ouvido em análise, onde o psicanalista tem a possibilidade de ouvir o que o silêncio 

pode revelar deste sujeito a partir do próprio sujeito que surge entre os significantes que 

o originam.   

 Assim, no quadro da regra analítica é preciso que se “verifiquem os efeitos 

erógenos da descarga pulsional inerente à palavra”. (NASIO, 1989, p. 53)  

Nasio, ainda neste livro, faz algumas considerações feitas por Karl Abraham 

(1977) sobre a verbalização e a teoria analítica e cita um artigo de vinte anos antes de 

Ella Freeman Sharpe (1940) que já sinalizava a questão trazida por Abraham. De acordo 

com o autor, (NASIO 1989, p. 55), o artigo de Sharpe diz que “a atividade de falar 

substitui a atividade das aberturas do corpo. As palavras tornam-se substitutos de 

substâncias corporais...” Comparando com o que diz Abraham “A libido liberada pela 

palavra é sem dúvida nenhuma “oral”, enquanto que a erogeneidade em causa é 

“uretral”” (ABRAHAM, 1977, p. 339). E continua, dizendo que “falar significa 

desejar”, do mesmo modo que “atacar, matar ou destruir” e do mesmo modo “toda 

espécie de evacuações corporais, inclusive a fecundação”. (ABRAHAM, 1977, p. 339) 

Nasio, resumindo o texto de Abraham (1977), diz que ele descrevia sujeitos que 

“utilizam o aparelho de linguagem para realizar, por deslocamento, uma descarga 

pulsional regressiva erótico-uretral e tiram de suas palavras a mesma gratificação 

pulsional que obtinham e ainda obtêm da micção”. (NASIO, 1989, p. 55-56). E segue 

dizendo que o aparelho de linguagem que é utilizado com este objetivo de descarga 
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copia o “ato fisiológico do prazer específico, em particular do esfíncter uretral, a ponto 

de obrigar o discurso a adquirir certas características da produção excretória implicada”. 

(NASIO, 1989, p. 56) 

A palavra, substituindo a atividade erótico-uretral, “pode também ser objeto de 

um deslocamento de descarga pulsional erótico-anal. Também se mistura uma utilização 

regressiva do aparelho de linguagem para fins de descarga pulsional da zona erótica 

oral”. (NASIO, 1989, p.56) 

Em seu texto A instância da Letra, Lacan nos mostra “como o significante de 

fato entra no significado, ou seja, de uma forma que, embora não seja imaterial, coloca a 

questão de seu lugar na realidade.” (LACAN, [1966] 1998, p. 502). Assim representado: 

 

 
http://www.google.com.br/imgres?start=145&um=1&hl=pt-

BR&sa=N&biw=1280&bih=685&tbm=isch&tbnid=XeMPcTUw-
SSfhM:&imgrefurl=http://pt.scribd.com/. Acesso em: 03/07/2012. 

 

O que nos coloca diante da questão de que “o significante sempre se antecipa ao 

sentido” (LACAN, 1998, p. 505) e que a letra é suporte material do significante. Como 

diz Lacan ao referir-se à ilustração acima – “(...) imagem de duas portas gêmeas que 

simbolizam, com o reservado oferecido ao homem ocidental (...) o imperativo que ele 

parece compartilhar com a grande maioria das comunidades primitivas.” (LACAN, 

1998, p. 503). 

Retomando Nasio, ele sugere a existência de diferentes tipos de silêncio: assim,  

 

“(...) se a palavra é um substituto da atividade esfincteriana, o silêncio 
seria o equivalente de um fechamento esfincteriano (...) quando um 

paciente pára de falar, isso pode corresponder a uma retenção das 

palavras, substitutas de uma produção excretória retida. Uma 

certa forma de silêncio pode referir-se ao fechamento de um esfíncter 

em particular”. (NASIO, 1989, p.57, grifos nossos) 
 

Refere-se, portanto, à “retenção das palavras” como substituto de uma função 

corpórea. Nazio faz também referência a três tipos diferentes de silêncio que podem ser 

observados durante o tratamento:  

 

http://www.google.com.br/imgres?start=145&um=1&hl=pt-BR&sa=N&biw=1280&bih=685&tbm=isch&tbnid=XeMPcTUw-SSfhM:&imgrefurl=http://pt.scribd.com/
http://www.google.com.br/imgres?start=145&um=1&hl=pt-BR&sa=N&biw=1280&bih=685&tbm=isch&tbnid=XeMPcTUw-SSfhM:&imgrefurl=http://pt.scribd.com/
http://www.google.com.br/imgres?start=145&um=1&hl=pt-BR&sa=N&biw=1280&bih=685&tbm=isch&tbnid=XeMPcTUw-SSfhM:&imgrefurl=http://pt.scribd.com/
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“A maneira pela qual começa a pausa no discurso; o grau e o tipo de 

oposição à palavra e à comunicação do pensamento pelo silêncio; o 

comportamento durante o período de silêncio e o cessar: reação do 
paciente à injunção do analista para que retome a verbalização”. 

(NASIO, 1989, p. 57, grifos nossos) 

 

Para Nazio, o silêncio se dá não de modo aleatório, ele já está lá, mas se 

presentifica no discurso do paciente, inicialmente, como uma “pausa”, seguido de uma 

“oposição à palavra e seu comportamento durante o período de silêncio” até se 

transformar numa reação do paciente “à injunção do analista” para que retome seu 

discurso. 

Nazio segue dizendo que as  

 

“(...) diferentes formas de silêncio “erótico parcial” são (...) 

interrupções de uma linguagem “erótica parcial”, pausas ou cortes na 

verbalização do tipo das pausas ou silêncios da partitura musical (...) 

que o silêncio erótico-uretral (o aparelho de linguagem funciona 

segundo o modelo do esfíncter uretral no momento de seu 

fechamento) – é a forma mais “normal” de silêncio, a que mais lembra 

o silêncio que pontua uma conversação corrente; (...) silêncio 

erótico-anal (o aparelho de linguagem funciona segundo o modelo do 

esfíncter anal no momento de seu fechamento) – esse tipo de silêncio 
não parece”normal”, parece emanar de uma inibição e (...) silêncio 

erótico-oral (o aparelho de linguagem escapa ao controle da 

erogeneidade oral) – esse tipo de silêncio não suspende nem 

interrompe o discurso, antes substitui uma verbalização por um 

silêncio”. (NASIO, 1989, p. 57-59, grifos nossos) 

 

É, pois, o “silêncio erótico-uretral” aquele que “pontua uma conversação 

corrente”, posto tratar de paradas no discurso corrente; o “silêncio erótico-anal emana 

de uma inibição” podendo remeter-nos à resistência e o “silêncio erótico-oral” que é da 

ordem de uma substituição da “verbalização por um silêncio” – poderíamos aqui pensar 

na ordem metafórica? 

Passemos primeiramente à questão da resistência como Freud nos aponta em seu 

texto A Dinâmica da Transferência, em que diz que “na análise, a transferência surge 

como a resistência mais poderosa ao tratamento” (FREUD, [1912] 1996, p.112), pois 

quando as associações do paciente são interrompidas, isto se dá pelo fato de que o 

paciente as está associando à figura do analista, o que pode lhe causar inibição e de 

pronto uma interrupção do discurso. E, mais ainda, quando diz que “todas as forças que 

fizeram a libido regredir se erguerão como resistências ao trabalho da análise, a fim de 

conservar o novo estado de coisas”. (FREUD, [1912] 1996, p. 114). É a resistência 
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funcionando como entrave ao acesso do sujeito ao inconsciente. Deste modo, pensamos 

que haja uma possibilidade de se apreender o silêncio em psicanálise, através da 

resistência do sujeito ao tratamento. 

Uma segunda questão que trazemos é a da substituição da “verbalização por um 

silêncio”, quando pensamos esta substituição em termos de uma metáfora, como a trata 

Lacan – “A centelha criadora da metáfora (...) brota entre dois significantes dos quais 

um substituiu o outro, assumindo seu lugar na cadeia significante, enquanto o 

significante oculto permanece presente em sua conexão (metonímica) com o resto da 

cadeia”. (LACAN, 1998, p. 510) – o que se dá, portanto, é um deslizamento na cadeia 

significante, onde o silêncio pode substituir o verbo, mas o verbo continua presente, 

podendo ser transmitido via silêncio. 

No trabalho analítico tem-se como referência a palavra, assim o “silêncio é sua 

parada. O silêncio é o efeito de uma palavra em espera”. (NASIO, 1989, p.73). Então, 

trazemos o evento do esquecimento de Freud no qual ele não consegue falar sobre a 

sexualidade dos turcos, marcando um silêncio, silêncio como efeito do esquecimento. 

Esquecimento que inaugura uma formação do inconsciente. 

O silêncio que toma Freud é um silêncio fechado, posto que é a rejeição de um 

pensamento. (Freud rejeita o pensamento de falar sobre a sexualidade dos turcos, pois 

acha escabroso falar sobre isto com seu amigo).  

“O silêncio do “calar-se” é completamente diferente do silêncio da palavra que 

falta. Um vela, o outro desvela, um pára, o outro recoloca em movimento, um é 

profundamente obscuro, o outro interpreta”. (NASIO, 1989, p.77) 

Assim, após ter se calado, Freud desvia seu pensamento para um outro tema, fala 

sobre Orvieto, quer nomear o Mestre dos célebres afrescos sobre o julgamento final, 

mas “falta-lhe o nome”. (NASIO, 1989, p.77) “Este segundo silêncio, como efeito de 

retorno das associações, é a instalação da transferência simbólica – tomada como 

reedição de algo vivido que, durante o avanço da análise, possa despertar-se e tornar-se 

consciente, portando em si a característica de substituir uma pessoa anterior pela pessoa 

do médico.  

Em A Dinâmica da Transferência Freud ([1912] 1996) trata disto dizendo que 

ao aproximar-se do núcleo patogênico, faltam ao analisando associações para seguir no 

resgate do conflito e, neste momento, o analisando transfere suas preocupações para a 

figura do médico. “Atualizando, na transferência, as moções ternas ou agressivas que 
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não consegue verbalizar.” (CHEMAMA, 1995, p. 193). Deste modo, a resistência é 

tudo aquilo que impede que os pensamentos inconscientes se tornem conscientes, 

impedindo também que o saber inconsciente advenha. 

É na transferência com o analista que o sujeito em análise pode dizer algo dele 

mesmo ou silenciar-se. Deste modo, há um limite posto. É preciso que se dê um 

processo de histericização do trabalho analítico. Histericização tomada como discurso, 

em que o discurso do sujeito deve ser histericizado, trazendo a possibilidade do retorno 

do material recalcado. A histericização se faz necessária ao discurso na psicanálise, 

posto que é preciso que o sujeito em análise fale, fale de si e de seu sintoma e que não 

há um saber que dele dê conta. O que há é uma falha sempre a ser apontada. “Enfatizar 

o aspecto da parada da palavra revela toda uma força retida: a interrupção de um dizer é 

a irrupção de um movimento pulsional”. (NASIO, 1989, p.78) 

E se coloca ainda uma outra questão: “porque existem dois silêncios para que 

uma formação do inconsciente se organize? Há ainda um outro silêncio, criado pelo 

significante ausente, a pensar em retorno, silêncio que faz repetição” (NASIO, 1989, 

p.79). Nasio refere-se a 

 

“Silêncios como parada são uma interpretação ou, mais 

precisamente “o estado atual de uma interpretação do sujeito”. É a 

maneira pela qual, no próprio momento em que se cala, o sujeito, 

condicionado pelo que enuncia e pelo que não diz, interpreta o 
ponto em que está de sua constituição”. (NASIO, 1989, p.79, grifos 

nossos) 

 

  

 Esses silêncios levam o sujeito (em análise) a interpretar o que diz e o que não 

diz. Em determinado momento o ‘paciente’, quando se cala, o faz por uma 

impossibilidade de simbolização, podendo neste momento relacionar o seu não dizer a 

algo que ainda poderá vir a ser simbolizado. 

 Tomemos “a repetição não apenas como função de ciclos que a vida comporta, 

ciclos da necessidade e da satisfação, mas de algo diferente, de um ciclo que acarreta a 

desaparição dessa vida como tal, que é o retorno ao inanimado” (LACAN, [1969-1970] 

1992, p. 47). 

 Freud, em seu texto Recordar, Repetir e Elaborar diz que: 

 “o paciente não recorda coisa alguma do que esqueceu e reprimiu, 

mas o expressa pela atuação ou atua-o. Ele o reproduz não como 
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lembrança, mas como ação; repete-o, sem, naturalmente, saber que 

o está repetindo”. (FREUD, [1914] 1996, p. 165, grifos nossos). 

 

Seguindo o pensamento freudiano, durante o tratamento, o paciente, para poder 

recordar, precisa repetir, e “o paciente”, em análise, “repete ao invés de recordar e 

repete sob as condições da resistência” (FREUD, [1914] 1996, p. 198). Em verdade, em 

suas repetições, o paciente traz sempre algo de sua vida. 

Ainda segundo Freud, a compulsão à repetição está relacionada ao princípio de 

prazer, entretanto ele diz que muito do que é novamente experimentado pode causar 

desprazer por trazer à tona impulsos reprimidos. Mas, segundo ele mesmo, isto não 

contradiz o princípio de prazer, pois pode trazer desprazer para um dos sistemas e 

também prazer para outro. Ele traz o exemplo da criança e sua brincadeira com o 

carretel (exemplo clássico do fort-da), no qual há uma sequência de desprazer-prazer, 

ou seja, a partida da mãe e seu retorno representados no jogo. 

É com a repetição que o sujeito tenta dominar e integrar em sua organização 

simbólica o acontecimento recalcado, ou seja, é com a repetição que o sujeito tenta 

reduzir a intensidade deste acontecimento dito traumático. Mas, como isto não é 

possível, ele se mantém sempre repetindo. 

Para Lacan (1992), a repetição está ligada ao gozo, o sujeito repete sem saber o 

que o mantém na repetição. Em psicanálise, não tomamos o gozo como prazer, mas 

como algo que mantém o sujeito atado à cena. O sujeito permanece atado, mas a 

repetição que se dá não é a mesma, posto que não se trata de reprodução do mesmo, mas 

sim de que a repetição traz consigo a busca de um reencontro que nunca se dá, por isto, 

a repetição voltada para fazer surgir o que não se tem mais está fadada ao fracasso. 

Remetendo-nos à idéia de que “o funcionamento da cadeia dos significantes, na qual o 

sujeito precisa se reconhecer como tal e facilitar o caminho de sua palavra, repousa na 

operação da repetição” (CHEMANA, 1995, p. 191-192).  Isto porque no funcionamento 

da estrutura da linguagem, os significantes sempre retornam, posto que, dependem de 

um significante original, desaparecido.   

No terceiro silêncio, tem-se uma repetição que explica essa atração que se repete 

como pulsão de morte. Em seu texto Nasio (1989) diz que para Lacan, esta “é a máscara 

da ordem simbólica enquanto é muda, quer dizer, enquanto não se realizou”. (NASIO, 

1989, p.80) 

Há uma perda significativa, 
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 “Lacan faz do ato sexual um representante do silêncio. Ele retoma a 

distinção entre tacere e silere e vai apoiar-se na definição do sujeito 

em sua relação com a linguagem. Existe o calar-se e existe o silêncio. 
Calar-se é atribuído ao sujeito... Um silêncio faz parceria com essa 

palavra da linguagem, com esse momento em que a linguagem fala. 

Esse silêncio é o ato sexual. O silêncio na “palavra da linguagem” é 

o ato sexual”. (NASIO, 1989, p.92, grifos nossos) 

 

Retomando, “o silêncio na palavra da linguagem é o ato sexual”, posto que 

relação sexual não há o que se busca sempre é um complemento no outro, na alteridade, 

de algo que está para sempre perdido e que jamais poderá ser alcançado. Desta forma, 

podemos compreender melhor o que quer dizer este silêncio na linguagem ser da ordem 

do ato sexual. 

De acordo com Lacan a verdade fala. “Pode-se falar para não dizer nada ou dizer 

coisas sem falar, mas não é o caso do inconsciente” (NASIO, 1989, p.92). Quando do 

comparecimento do sujeito é da verdade do inconsciente que se fala. 

 “(...) o silêncio se instala quando se engaja o tratamento. O espaço do 

tratamento suposto, esse espaço desolado é reduzido à produção do silêncio” (NASIO, 

1989, p.94). Posto que o analista ouve não somente o que o paciente lhe diz, ele ouve 

muito mais, ouve para além do silêncio, que se faz necessário durante o tratamento, pois 

proporcionará ao paciente uma escuta de si mesmo. 

Temos alguns silêncios durante uma análise: “o silêncio como inibição (no início 

do tratamento); o silêncio como sintoma (e como formação de um sintoma no decorrer 

de um tratamento); e o silêncio no final da análise como interrogação do tempo, do 

momento de suspenção do tratamento”. (NASIO, 1989, p. 97) Teríamos, portanto, o 

silêncio como simbolização. 

Para além de ser resistência, podemos pensar o silêncio na análise também como 

uma lei, uma lei fundada pela regra fundamental (quando se diz ao paciente para falar 

tudo o que lhe vier à cabeça), mas que é transgredida por conta do silêncio. 

 

“Há mais de ser num silêncio tenso do que na emissão de um dito. 

Esse silêncio é um lugar de espera e de paciência, um lugar que não se 

opõe à palavra, mas onde a palavra germina e onde os ruídos 

pulsionais se ordenam numa voz muda que talvez se torne sonora. 

Lembremos dos poetas que estão sempre tão próximos do silêncio. 

Para René Char, “o silêncio é o estojo da verdade... parafraseando: o 

silêncio é o lugar onde a palavra se prepara para ser dita a seu 

tempo, ao tempo da verdade. E, uma vez enunciada a verdade, 

teremos a certeza de que ela se engrandece no silêncio” (NASIO, 

1989, p.100, grifos nossos). 
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O silêncio, como disse Nasio, pode ser tomado como “lugar que prepara a 

palavra para ser dita”, ou seja, este lugar que prepara a palavra nos remete ao que 

falamos anteriormente, juntamente com Orlandi (1995), sobre o silêncio fundante, pois 

o silêncio “não se opõe à palavra”, é a palavra que dele se origina. Entretanto, nesses 

dois campos do saber que dialogam entre si, quais sejam, a psicanálise e a AD, ambos 

tomam o silêncio com formas distintas. Para a psicanálise, o silêncio pode ser um lugar 

que prepara a palavra para ser dita, sem, entretanto, considerar o sentido. Já que, para 

este campo do saber, a verdade que é enunciada é a verdade do sujeito e ela se 

engrandece nesse silêncio que a origina, pois pensamos que é também via silêncio que o 

sujeito se constitui e que é a partir dele que o mesmo poderá falar de si para então 

chegar à sua verdade. Por outro lado, para a AD, de acordo com Orlandi (1995), o 

silêncio é tomado como fundante, considerando, portanto, o sentido. Como vimos, para 

Orlandi “há um modo de estar em silêncio que corresponde a um modo de estar no 

sentido” (ORLANDI, 1995, p.11).   

 O silêncio tomado para além da palavra, ou seja, “o silêncio é o núcleo ativo da 

palavra” (NASIO, 1989, p.123). A palavra que do silêncio procede “é um grito” 

(NASIO, 1989, p.123), grito que o social nos “ensina a calar” (NASIO, 1989, p.123), 

silenciar para deixar de existir, mas a análise permite um momento único entre silêncio 

e palavra para que então o sujeito do inconsciente possa advir. “A palavra verdadeira, 

essa palavra plena de que falava Lacan, procede do silêncio e volta a ele” (NASIO, 

1989, p.124). É preciso que o sujeito passe pelo silêncio para poder falar. 

Quando o psicanalista escuta o silêncio, ele permite que haja a construção 

daquilo que do sujeito pode comparecer. Quando Emmy Von N., paciente de Freud, diz 

que não tem nada a dizer e pede a Freud que se cale, ela abre um caminho para que a 

transferência se dê, designando à Freud uma função particular no tratamento. O que ela 

tem a dizer, inicialmente é um nada a dizer, é um silêncio que vai construir uma palavra, 

pois “o silêncio está sempre presente, insuflado por seus contornos linguísticos.” 

(NASIO, 1989, p.170). 

O silêncio do analista faz surgir esse nada a dizer do paciente, mas esse nada a 

dizer supõe uma fala a advir. Em análise, o sujeito fala para criar o silêncio, e a “palavra 

dá existência ao silêncio” (NASIO, 1989, p.170). Um silêncio que já existe, mas que é 

dito pela palavra. Quando um analisando diz que é somente ali, em sua análise que ele 

pode ficar em silêncio, que seu silêncio pode ser ouvido e que lhe é permitido silenciar 
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para construir algo de si, é neste momento único, para ambos, analista e analisando que 

se dá a verdade do silêncio, que é a partir dele que o sujeito de fato poderá advir e 

reformular algo em sua vida. 

 Segundo Freud (1911) “podemos dizer que o processo próprio do recalque (...) 

acontece silenciosamente” (FREUD, [1911] 1996, p. 78) Pois um sujeito não fala sobre 

aquilo que irá recalcar, mas sim daquilo que já recalcou e que aparece em análise 

através da fala desse sujeito. Freud (1919) se pergunta qual seria a “(...) origem do 

efeito estranho do silêncio, da escuridão e da solidão?” (FREUD, [1919] 1996, p. 267) 

Em seguida acrescenta que os “(...) fatores do silêncio, da solidão e da escuridão (...) são 

realmente elementos que participam da formação da ansiedade infantil, dos quais a 

maioria dos seres humanos jamais se libertou inteiramente” (FREUD, [1919] 1996, p. 

269).  

 De acordo com Lacan ([1953-1954] 1986),  

 

“(...) se a transferência se faz muito intensa – produz-se um fenômeno 

crítico que evoca a resistência, a resistência sob a forma mais aguda 

em que possamos vê-la manifestar-se – o silêncio (...) É preciso dizer 

também que, se esse momento chega em tempo oportuno, o silêncio 

toma todo o seu valor de silêncio – não é simplesmente negativo mas 

vale como mais além da palavra. Certos momentos de silêncio na 

transferência representam a apreensão mais aguda da presença do 

outro como tal.” (LACAN, [1953-1954] 1986, p. 323, grifos nossos) 

  

Deste modo, o silêncio não pode ser tomado como vazio ou simples nada a dizer, 

mas uma presença do outro e da própria palavra que dá contorno ao sujeito. Sendo esse 

outro representado pelo outro imaginário, no qual a criança se constitui. Pensando 

juntamente com VIVES (2009), que o silêncio é 

 

“o silêncio mortífero, presença absoluta que ainda não teria conhecido 

o arrombamento da pulsação criada pela alternância 

presença/ausência. É o infans – aquele que ainda não tem acesso à 

fala – que se encontra, aqui, evocado por esse silêncio” (VIVES, 

2009, p. 41, grifos nossos). 

 

 O bebê, que ainda não fala é “evocado pelo silêncio” que marca sua inscrição em 

sujeito a advir. Segundo VIVES (2009), é necessário que o bebê saia desse silêncio, 

produzindo uma voz que possa recobrir a voz desse Outro, é preciso que ele se 

“ensurdeça” para advir como sujeito falante. E, segundo VIVES (2009), “ensurdecer-se 

ao timbre primordial para falar sem saber o que diz, isto é, como sujeito do 
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inconsciente”. (VIVES, 2009, p. 42). Então, ele poderá, apossando-se de sua própria 

voz, fazer-se sujeito de linguagem. 

 Ao fazermos referência ao bebê que ainda não fala, poderíamos nos perguntar se 

o choro do bebê não seria uma fala, uma vez que ele é interpretado pelo Outro materno, 

por exemplo. Ao pensarmos nisto, trazemos a questão de que é o Outro quem interpreta 

este choro, que pode ser qualquer coisa. É o Outro dando voz a este bebê. Mas, 

retomamos Vives a partir de sua inferência sobre a necessidade de um “ensurdecer-se ao 

timbre primordial” e, reafirmamos que é necessário que o bebê se aposse de sua voz, 

para então advir enquanto sujeito. 
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2.2 Sobre o Real 

 

Em AD, mais precisamente em seu texto, O Discurso Estrutura ou 

Acontecimento (PÊCHEUX [1983] 2006) no qual ele se refere às “coisas a saber”, 

Pêcheux vem falar justamente nos mecanismos possíveis para se contornar o real. E o 

que seria contornar esse real, uma vez que o próprio Pêcheux diz que ele é impiedoso? 

Se para a Análise do Discurso todo enunciado pode tornar-se outro, pode haver 

deslizamentos que levem a um novo e um a novo... enunciado. Não seria esse 

deslizamento discursivo a tentativa de contornar esse real do qual falamos? Uma vez 

que não podemos dar conta desse real, temos ao menos a possibilidade de criação, de 

através do não dito formular um novo dizer, posto que a cada dito um não dito o 

acompanha. E esse não dito não nos remete ao real, mas à existência de outras 

possibilidades de dizeres, que são em sua origem também marcadas pelo real, pela 

impossibilidade de tudo dizer, marcando assim, o real como o impossível. A língua não 

pode abarcar todos os significantes, nem mesmo o sujeito poderia fazê-lo se assim o 

desejasse. Deste modo, não podemos conceber um real específico da língua, ou seja, o 

real da língua é da ordem do impossível que lhe é próprio. Mas Pêcheux tenta pensar 

criticamente numa ciência que desse uma estrutura a esse real, que pudesse explicitá-lo 

e que lhe assegurasse o controle de toda interpretação, ou seja, algo que representasse 

uma “auto-leitura científica, sem falha, do real” (PÊCHEUX, [1983] 2006, p.35). 

Entretanto, ele mesmo coaduna idéias de que há um “impossível próprio à estrutura do 

real histórico” (PÊCHEUX, [1983] 2006, p. 40) e, por isso mesmo, há algo de 

inapreensível ao sujeito. Há também algo de inapreensível à língua, há um real da 

língua, por isto “pode-se dizer que ela é inatingível, mas não inalterável”
1
 (BALLY e 

SECHEHAYE, [1916] 1995, p. 89).  

Pensamos na língua como “inatingível”
2
, mas ao mesmo tempo, “(...) difundida 

por uma massa e manejada por ela (...)” (SAUSSURE, [1916] 1995, p. 88). Então, 

refletindo um pouco mais, 

“Como não recair no erro teórico e político representado pelas 

soluções idealistas? 

                                                             

1 Segundo nota de BALLY, C. e SECHEHAYE, A., organizadores do Curso de Linguística geral (SAUSSURE, 
[1916] 1995. 
2
 Fazemos referência aqui à tradução para o português-brasileiro do título da obra de Pêcheux La 

Langue Introuvable (1981). 
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Em primeiro lugar, (...) tentativas de reconstrução da língua (...), a 

língua é ou não é uma superestrutura, o que equivale a perguntar se 

a língua é ou não é eminentemente ideológica. (...) Em segundo 
lugar, deve-se recordar que as soluções idealistas caracterizam-se 

também por suas tentativas de distinguir, por critérios linguísticos, 

os enunciados científicos daqueles que não o são, estabelecendo o 

primado de uma forma de linguagem sobre outra. (FEU, 2008, p. 

62, grifos nossos)  

 

 Perguntamos-nos se seria possível ao sujeito “não recair” nas “soluções 

idealistas”, uma vez que ele está inserido no funcionamento ideológico e mais, não seria 

“a língua eminentemente ideológica”? E, se as “soluções idealistas” poderiam 

estabelecer uma primazia de “uma forma de linguagem sobre a outra”? Pensando como 

Feu (2008), para responder a tais questões é necessário que se conceba o funcionamento 

ideológico de cada época para que se possa então,  

 

“distinguir o objeto de conhecimento do objeto real de uma ciência; 

conceber a existência de relações contraditórias entre objeto de 

conhecimento e objeto real e, conceber, a maneira como cada época se 

apropria dessa contradição, segundo sua forma ideológica, seja para 

tentar resolvê-la ou para negá-la.” (FEU, 2008, p.63). 

  

Podemos dizer então, que a AD trata da materialidade contraditória em relação à 

língua e à história. “Portanto, é pela discussão do real da história em sua relação com o 

real da língua (...) pelo impossível, que Pêcheux sustenta teoricamente a história da 

linguística que ele formula”. (GADET & PÊCHEUX, [1981] 2004, p. 8). A língua, 

inscrita na história é sempre sujeita à falha. 

Encantou-me o seguinte trecho de Estrutura ou acontecimento: 

 

“Interrogar-se sobre a existência de um real próprio às disciplinas de 

interpretação exige que o não-logicamente-estável não seja 

considerado a priori como um defeito, um simples furo no real.  

É supor que – entendendo-se o “real” em vários sentidos – possa 

existir um outro tipo de real, e também um outro tipo de saber, que 

não se reduz à ordem das “coisas-a-saber”... Logo um real 

constitutivamente estranho à univocidade lógica e um saber que não 

se transmite, não se aprende, não se ensina, e que, no entanto, existe 

produzindo efeitos.” (PÊCHEUX, [1983] 2006, p. 43, grifos nossos) 

 

O real trata deste impossível de ser dito. Pêcheux traz um “real em vários 

sentidos”, como algo que aborde um “outro tipo de saber”, para além das “coisas-a-

saber”, um saber, que de acordo com ele não pode ser transmitido, aprendido e 

ensinado, mas que ainda assim, “continua produzindo efeitos”. O real já se coloca de 
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saída para o sujeito, é anterior a ele e o invade, produz efeitos. Acreditamos que este 

saber continue produzindo efeitos por ser o sujeito atravessado pelo inconsciente e, por 

isto, possui um saber não sabido, mas que para além deste não sabido, está lá e produz 

efeitos no sujeito. Ao ingressar na linguagem, o sujeito se insere num mundo do qual ele 

não poderá dar conta, posto que não existe o todo significante, transparente, 

compreensível e transmissível. Em não sendo mais um ser de instintos e por eles 

movido, algo se dá e algo se perde. É nesta perda que o sujeito advém. Há, portanto, 

uma falta que marca este sujeito simbolicamente inscrito e imaginariamente constituído. 

Esta falta que o recobre e da qual ele busca dizer, são apenas tentativas de circunscrever 

o seu pensamento, marcado pelo real, pelo impossível de se dizer.  

Milner aponta para o fato da linguística se relacionar com o que a língua porta de 

impossível. E, Gadet & Pêcheux apontam para o fato de que  

 

“O trabalho do gramático e do linguista consiste em construir a rede 

desse real, de maneira que essa rede faça Um (...), um reconhecimento 

desse Um enquanto real (...) como causa de si e de sua própria ordem. 

Fazer linguística é supor que o real da língua é representável, que 

ele guarda em si o repetível, e que esse repetível forma uma rede 

que autoriza a construção de regras” (GADET & PÊCHEUX, 

[1981] 2004, p. 53 – nota 5, grifos nossos).  

 

Poderíamos dizer que para que haja um real da língua representável a partir de si 

mesmo isto se daria via repetição que levaria a construção de regras. Mas, o real da 

língua é da ordem do impossível, logo o que se colocaria enquanto regra seria o possível 

de ser repetido pelo sujeito, sem que em algum momento ele pudesse abarcar a unidade 

enquanto real, posto ser o “real da língua (...) cortado por falhas” (GADET & 

PÊCHEUX, [1981] 2004, p. 55) e, a  

 

“alíngua, (...) lugar em que se realiza o retorno do idêntico (...) a 

repetição do significante na alíngua não coincide com o espaço do 

repetível que é próprio à língua, mas ela o fundamenta e, com ele, o 

equívoco que afeta esse espaço.” (GADET & PÊCHEUX, [1981] 
2004, p. 55). 

 

Pêcheux ([1983] 2006) nos diz que não descobrimos o real, mas que nos 

deparamos com ele, deste modo, o real da história nos coloca diante disto: de que há 

uma impossibilidade de acordo simbólico, posto que há um desacordo social que 

representa um buraco na sociedade. É mesmo da ordem do inatingível da língua, por ser 
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“a língua um sistema que não pode ser fechado, que existe fora de todo sujeito, o que 

não implica absolutamente que ela escape ao representável” (GADET & PÊCHEUX, 

[1981] 2004, p. 63). 

Ao refletirmos sobre a linguagem nos deparamos com o desconforto que isto nos 

causa, pois não se pode apoiar nas evidências que se nos colocam. Um acontecimento 

enunciativo mostra um novo modo de enunciar, mostra uma mudança de posição do 

sujeito no interior da formação discursiva, definindo esta por “aquilo que numa 

formação ideológica dada – ou seja, a partir de uma posição dada em uma conjuntura 

sócio-histórica dada – determina o que pode e deve ser dito” (ORLANDI, 2005, p. 43). 

Assim, o que pode ser dito é sempre da ordem do real, marcado pela impossibilidade, 

não do dizer, mas do que todo o dizer comporta. 

Vejamos alguns recortes de nossas entrevistas que mostram um acontecimento 

enunciativo, trazendo uma mudança de posição sujeito. 

Ao perguntarmos: “Você desejava a gravidez?” obtivemos como resposta: 

 

SD1 – “Eu sempre tive o sonho de ser mãe, mas... aconteceu.” (gestante A – grifos 

nossos) 

SD2 – “Não foi é... planejada. Foi por um acaso.” (gestante B – grifos nossos) 
 

E, quando perguntamos: “Quando você soube que estava grávida, como é que foi?”, 

obtivemos como resposta: 

 
SD17 – “Traumatizante... eu demorei a aceitar... veio minha história...” (gestante A – 

grifos nossos) 

SD18 – “Eu to feliz, porque ainda não tenho nenhum filho.” (gestante B) 

 

 Na primeira pergunta podemos observar que existe uma posição sujeito “mãe”, 

quando a gestante responde SD1 – gestante A: “eu sempre tive o sonho de...” Na 

pergunta seguinte, SD17 – gestante A, responde de uma posição sujeito “mulher” 

quando diz “eu demorei a aceitar...”. 

  Retomando a primeira pergunta, SD2 – gestante B: “Não foi é... planejada” – 

posição sujeito “mulher”. Na segunda pergunta: SD18 – gestante B: “to feliz, porque 

ainda não tenho filho” – posição sujeito “mãe”. 

 Em cada pergunta há, para cada gestante, uma posição sujeito, ora mulher, ora 

mãe. Essas mudanças na posição sujeito nos falam de um acontecimento enunciativo, 

posto trazerem novas possibilidades de dizeres para o sujeito. 
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Há na sociedade humana uma necessidade de saber, e de unificar a 

multiplicidade de saberes que as ciências nos colocam, isto para que se tenha a 

possibilidade, ainda que aparente, de um controle sobre as questões da vida, 

historicamente materializadas . Assim ideologicamente poder-se-ia dar conta de todas as 

“coisa-a-saber”, da qual nos diz Pêcheux, com a pretensão de explicar tudo de forma 

inequívoca. Mais uma vez deparamos com o impossível que é próprio ao real da 

história, que é inapreensível, já que a própria história é da ordem da interpretação. Ao 

falarmos em castração simbólica, falamos de uma interdição que funda a sociedade, 

logo, um fato linguístico, tomado como referente, como o já interpretado, é também 

passível de equívoco, ainda que dê uma estrutura à ordem simbólica. Assim, de acordo 

com Pêcheux, a própria língua  

 

“aparece atravessada por uma divisão discursiva entre dois espaços: o 

da manipulação de significações estabilizadas, normatizadas por uma 
higiene pedagógica do pensamento, e o de transformações do 

sentido, escapando a qualquer norma estabelecida a priori de um 

trabalho do sentido sobre o sentido, tomados no relançar indefinido 

da interpretações” (PÊCHEUX, [1983] 2006, p. 51, grifos nossos) 

 

 É através das “transformações do sentido” que podemos então dizer que todo 

enunciado é passível de interpretação, ainda que esta contenha uma infinidade de 

possibilidades de dizeres, o que mais uma vez nos coloca diante do real da língua. De 

acordo com (PÊCHEUX, [1983] 2006, p. 55) há um “discurso-outro” que se coloca 

como uma “presença virtual na materialidade” do enunciado, sendo isto que marca o 

real sócio-histórico do qual ele nos fala. 

 Quando falamos das “coisas-a-saber” as quais Pêcheux traz em Estrutura ou 

acontecimento ([1983] 2006, p. 43), podemos dizer que este saber do qual falamos, quer 

seja um saber da ordem do privado ou do público, sempre nos coloca diante da questão 

de que não há um só sujeito que tenha a certeza de que sabe do que fala, o que há é uma 

ilusão, posto que o discurso é marcado pelos equívocos da linguagem, pelo real que a 

constitui. 

Ao falar em real para a psicanálise, tomo emprestado o que foi dito por um 

analisando de oito anos de idade. Ao entrar no consultório, ele vê sobre a mesa um 

livro. O toma em suas mãos e me pergunta o que é. Eu lhe digo: um livro. E ele 

prossegue dizendo: A Língua Inatingível... faz uma pausa e complementa: é o buraco 

negro! Deixa o livro sobre a mesa e vai buscar um brinquedo... 
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 Esta fala de meu analisando me pôs a pensar, já que me propus escrever sobre 

algo que nos remete de fato, ao buraco, àquilo que, como sabemos se nos coloca como 

da ordem do impossível. Em seu Seminário RSI (1974-1975), Lacan nos traz justamente 

esta questão, a existência desse ‘buraco do real a se designar como vida’. Se assim 

pensarmos a vida como aquilo que nos remete a esta impossibilidade, a tomamos de fato 

como algo que se coloca para todo sujeito de fala e de linguagem como sendo da ordem 

da incompletude. Não há um simbólico todo, pleno, que dê sentido a tudo. Deste modo, 

tomados pela falta primordial, somos seres inseridos na impossibilidade de tudo dizer e 

de tudo abarcar. 

 Pensemos inicialmente no real a partir da definição do Dicionário Enciclopédico 

de Psicanálise Kaufmann (1996). Num primeiro momento da definição, temos um 

comentário biológico sobre o que Freud trazia a respeito das percepções internas e 

externas e da descarga de energia. Logo em seguida, o caminho percorrido trata da 

incompletude subjetiva, onde o real assume um valor positivo no registro da negação. 

Kaufmann (1996) aponta para uma formulação freudiana de 1924, em que o real é 

aquilo que é reencontrado, assim, nos fala ele que “o real tem de ser reencontrado e que, 

para um sujeito histórico, o objeto de desejo é por essência o objeto perdido” 

(KAUFMANN, 1996, p. 445). Sendo assim, o real é definido como o impossível, fora 

do campo demarcável, ou seja, ex-sistente. Portanto, o real se coloca como o vazio e se 

articula com os vazios constituintes do simbólico e do imaginário. De acordo ainda com 

Kaufmann (1996), Lacan traz a ex-sistência “como desejo do sonho enquanto inscrito 

no Outro sob o aspecto do realizado”. De fato, “a ex-sistência do desejo no sonho é que 

explica que a significância do sonho mascare o desejo”. Para Lacan, a impossibilidade 

que define o real é a da relação sexual, que se manifesta pela angústia de castração. A 

angústia de castração se dá no momento do Édipo, quando tanto o menino quanto a 

menina se veem diante da falta e da impossibilidade. Num primeiro momento, a criança 

vive uma relação quase fusional com a mãe. É nesta relação que a criança se faz desejo 

do desejo da mãe. A criança é aquilo que falta à mãe, ou seja ela é o objeto do desejo da 

mãe, o próprio falo. “O que a criança busca é fazer-se desejo de desejo, poder satisfazer 

o desejo da mãe, quer dizer: to be or not to be o objeto de desejo da mãe... para agradar 

a mãe... é preciso e basta ser o falo” (LACAN, [1957-1958] 1999, p. 197-198). Num 

segundo momento, a criança não é mais o objeto de desejo materno, não é mais o falo 

materno. Há a entrada de um terceiro, nesta relação que é inicialmente dual, mãe-
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criança, a partir deste terceiro na relação, no caso o pai, é que se coloca a castração, a 

criança se vê não mais como o objeto de desejo materno. É pela presença paterna que se 

dá a interdição. 

 “A intrusão paterna na relação mãe-criança-falo se manifesta em 

registros aparentemente distintos: a interdição, a frustração e a 

privação. A coisa complica-se ainda mais quando se revela que a ação 

conjugada do pai, simultaneamente interditor, frustrador, privador, 

tende a catalisar sua função fundamental de pai castrador” (DÖR, 

1989, p. 83). 

 

  

Seguindo agora o real pela via do Dicionário de Psicanálise Larousse Chemama 

(1995). O real é definido como: “aquilo que, para um sujeito, é expulso da realidade 

pela intervenção do simbólico” (CHEMAMA, 1995, p. 182) Ainda de acordo com o 

dicionário, para Lacan a definição de “real está vinculada à noção de simbólico e 

imaginário. O simbólico o expulsou da realidade”. O real não é por ele classificado 

como representante do mundo externo, mas sim, retorna na realidade para um lugar 

onde o sujeito não o encontra. É, pois, o real definido como o impossível, aquilo que 

não pode ser simbolizado pela palavra ou pela escrita e, de acordo com Lacan (1974-

1975), por consequência, “não cessa de não se escrever”, posto que retorna sempre ao 

mesmo lugar. O real é o simbólico enquanto inominável. De acordo com Lacan, o real 

já existia antes do advento do sujeito do inconsciente e de sua passagem simbólica para 

a existência. Em sendo o real aquilo que já estava lá, isto diz justamente que ele escapa 

à apreensão total do simbólico e é aquilo que sempre retorna ao mesmo lugar e onde o 

sujeito nunca o encontra.  

No Seminário livro VII A Ética da Psicanálise, Lacan ([1959-1960] 1997) faz 

referência à metáfora do oleiro, para falar um pouco mais deste real que estamos 

traçando a partir de seus ensinamentos. Assim, o trabalho de um oleiro, nos faz ver que 

é do vazio que nasce um vaso. “É justamente o vazio que ele cria, introduzindo assim a 

própria perspectiva de preenchê-lo. O vazio e o pleno são introduzidos pelo vaso num 

mundo que, por si mesmo, não conhece semelhante” (LACAN, [1959-1960] 1997, p. 

152). Pensando com Lacan, podemos inferir que é a partir de um vazio que se faz um 

vaso que comporta, além do vazio, a possibilidade de preenchê-lo. Mas o vazio e seu 

preenchimento caminham em paralelo, não têm como se encontrar. E Lacan então 

pergunta: “Esse real, onde o encontramos? É, com efeito, de um encontro, de um 

encontro essencial, que se trata no que a psicanálise descobriu – de um encontro 
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marcado, ao qual somos sempre chamados, com um real que escapole” (LACAN [1964] 

1998, p. 61). É nesse encontro, do qual nos fala Lacan, um “encontro faltoso” que 

vemos marcar-se, para o sujeito falante, uma impossibilidade, a “impossibilidade de 

nominar o inominável” (BALDINI & MARIANI, 2011). Pensando nesta 

impossibilidade que se coloca para o sujeito, concordamos com Baldini & Mariani 

quando dizem que 

 

“(...) O sujeito fala e só depois se dá conta do que disse com seus 

lapsos e chistes, marcas que denunciam a presença do “sujeito do 

inconsciente como descontinuidade no real”, ou seja, naquilo para o 

quê não há palavras, sendo inominável e irrepresentável. No curto e 

efêmero espaço do lapso ali se pode apontar o real do inconsciente, 

sem nome, sem substância, sem sentido” (BALDINI & MARIANI, 

2011, grifos nossos) 

 

Assim, neste “curto e efêmero espaço do lapso” onde o sujeito do inconsciente 

comparece, é neste momento em que o sujeito pode tocar o real, entretanto sem poder 

dele dar conta. 

No relato de um sonho, Freud ([1900-1901] 1996) nos coloca diante deste 

“encontro faltoso” que falamos acima: 

 

 “(...) um pai estivera de vigília à cabeceira do leito de seu filho 
enfermo por dias e noites a fio. Após a morte do menino, ele foi para o 

quarto contíguo para descansar, mas deixou a porta aberta, de maneira 

a poder enxergar de seu quarto o aposento em que jazia o corpo do 

filho, com velas altas a seu redor. Um velho fora encarregado de velá-

lo e se sentou ao lado do corpo, murmurando preces. Após algumas 

horas de sono, o pai sonhou que seu filho estava de pé junto a sua 

cama, que o tomou pelo braço e lhe sussurrou em tom de censura: 

“Pai, não vês que estou queimando?” Ele acordou, notou um clarão 

intenso no quarto contíguo, correu até lá e constatou que o velho vigia 

caíra no sono e que a mortalha e um dos braços do cadáver de seu 

amado filho tinham sido queimados por uma vela acesa que tombara 
sobre eles” (FREUD, [1900-1901] 1996, p. 541)  

 

 

 Este sonho nos mostra um desejo impossível que o pai tem, de que seu filho 

estivesse vivo e o real se coloca para este sujeito, um real que o invade e, como nos diz 

Lacan, o real “não cessa de não se escrever”, pois foi ali colocado pelo próprio 

simbólico. Lacan inventa uma escrita que lhe permite situar o real e apresentá-lo 

materialmente. 

Retomando a questão que inicialmente foi aqui trazida pelos recortes dos dois 
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dicionários, mais precisamente dicionários de psicanálise - Dicionário Enciclopédico de 

Psicanálise Kaufmann (1996) e Dicionário de Psicanálise Larousse Chemama (1995) e 

analisando os verbetes procuramos saber o que eles trazem da sociedade e da história, 

sendo, portanto um “verbete um efeito de práticas sócio-históricas” (NUNES, 2006, p. 

16).  Assim, ao falarmos em uma sociedade de psicanálise, marcada por uma história 

cheia de contratempos, estes verbetes demonstram que a sociedade psicanalítica, já 

naquela época, foi-se construindo de modo parcial e que algumas vezes essa construção 

foi marcada pelos silêncios que iriam posteriormente dar sequência à teoria. Tomando 

assim os dois verbetes sobre o real, há um primeiro significante: o impossível, que é a 

marca de seus registros, assim como o é a marca do real. Um real que, de acordo com 

ambos os dicionários, é reencontrado, é algo que retorna ao mesmo lugar, que já existia 

antes, que é da ordem de uma incompletude subjetiva e que o sujeito nunca o encontra. 

Estas marcas nos dois verbetes nos levam a pensar em como falar deste real, como 

simbolizá-lo? 

Em um dos dicionários, temos como referência, o fato de que o real já estava 

desde o princípio colocado. Deste modo, se dizemos que no “princípio era o verbo”, há 

algo que prescinde este verbo original, colocado como anterior ao próprio verbo, que 

nos remete à questão do silêncio constituinte do sujeito, do qual já nos falava Eni 

Orlandi (1995). É também a partir da entrada do humano na linguagem que algo se 

perde. Este algo inominável e ao qual sempre se retorna para tentar dele dar conta, ou 

seja, para poder dar-lhe um estatuto de significante. Entretanto, este significante 

primordial está para sempre perdido, o sujeito não pode alcançá-lo. É, portanto, de uma 

incompletude subjetiva de que trata este real e, como dissemos anteriormente, de acordo 

com Jacques Lacan, o real é aquilo que volta ao mesmo lugar, mas o sujeito, ainda que o 

busque, não pode encontrá-lo. O real só pode ser abordado pela linguagem, mas a 

linguagem não pode esgotá-lo, é por isso que dizemos que não cessa de não se escrever. 

É pela escrita deste real, deste impossível, que se volta ao mesmo lugar, na tentativa de 

se inscrever algo.  

Lacan, em seu Seminário RSI – ainda não publicado – (1974-1975), utiliza-se da 

teoria dos nós – do nó borromeo – esses nós se apresentam em forma de círculos ligados 

– o círculo do real, o do simbólico e o do imaginário. Estes círculos, nos diz Lacan, são 

mantidos juntos apenas pela materialidade real de seu enlace. Lacan diz ainda que a 

única maneira de dar uma medida comum ao real, simbólico e imaginário seria 
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enlaçando-os no nó borromeano. Definindo nó borromeano, partimos de três e que se 

desses três rompermos um dos anéis, eles ficam livres, todos se soltam. E se nos 

perguntarmos o que sustenta o nó borromeano poderemos dizer que é o registro do 

imaginário e, segundo Lacan, “o é naquilo que o imaginário se enraíza a partir das três 

dimensões do espaço”. É por se ligar ao simbólico e ao real, que o imaginário não se 

reduz a um máximo imposto pelo corpo. Então, a escrita dos nós nos mostra que há uma 

estrutura real irredutível ao simbólico, mas a ele ligada. 

Assim, Lacan dá uma justificativa para que o nó borromeano possa ser escrito: 

 

“ele é uma escritura. Uma escritura que suporta um real. Só isso já 

designa que não somente o real pode suportar-se em uma escritura, 

mas também que não há outra idéia sensível do real. Esse real que é o 

nó, nó que é uma construção, esse real se basta para deixar aberto esse 

traço de escrita, esse traço que está escrito, que suporta a idéia do 
real” (LACAN, RSI – 1974-1975, p. 9). 

 

 Em seu seminário sobre a angústia (2005), Lacan nos diz que a idéia de real 

comporta uma função opaca que se opõe a do significante e que permite que nos 

orientemos. Segundo ele, a angústia é sinal de um real irredutível e que se apresenta na 

experiência do sujeito. No processo de subjetivação o sujeito se constitui no campo do 

Outro, na forma primária do significante, sendo este Outro tomado como tesouro do 

significante. É neste lugar que se espera que o sujeito se situe, posto que anterior a isso 

ele não existe. Quando da fórmula lacaniana de que um significante representa o sujeito 

para outro significante, o que temos aí é o comparecimento do sujeito e que deste há um 

resto, o objeto a. Este a é o que resta de irredutível do advento do sujeito no lugar do 

Outro.  

 

S1—$—S2 

              | 

             a 

 

Em sendo este a a sobra da operação subjetiva, podemos então reconhecer neste 

resto, o objeto perdido,e isto mais uma vez nos remete ao real. Lacan, utilizando-se da 

matemática, para explicar esse a, diz que o mesmo é como o conjunto dos números 

reais, um conjunto no qual entre o número 0 e o número 1 se coloca uma infinidade de 

possibilidades, inalcançáveis, inatingíveis, portanto, o que se coloca é da ordem do 
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impossível. 

 Em seu Seminário – livro 10 – A Angústia, Lacan diz que  

 

“(...) o sujeito não pode, de maneira alguma, estar exaustivamente na 

consciência, por ser, de início e primitivamente, inconsciente, em 

função do que devemos tomar a incidência do significante como 

anterior a sua constituição.” (LACAN, [1963], 2005, p. 100, grifos 

nossos)  

 

 É, pois, a presença do significante anterior à constituição do sujeito, uma 

presença que se dá de modo a atravessá-lo, incidindo nele, mas de modo particular. 

Sabemos que é necessário que o Outro invista seus significantes próprios para que um 

sujeito advenha e que são esses significantes que darão contorno ao corpo do bebê. Mas 

pensamos também no atravessamento que o corpo do bebê sofre inicialmente via 

significantes e silêncio do Outro. Lacan nos diz que “O problema está na entrada do 

significante no real e em ver como disso nasce o sujeito” (LACAN, [1963] 2005, p. 63). 

É, inicialmente, num corpo sem forma, para o bebê, que os significantes incidem.  

 

“Quando (...) imagem especular que temos diante de nós, que é nossa 

(...) deixa surgir a dimensão de nosso próprio olhar, o valor da 

imagem começa a se modificar – sobretudo quando há um momento 

em que o olhar que aparece no espelho começa a não mais olhar 

para nós mesmos”. (LACAN, [1963] 2005, p. 63, grifos nossos) 

 

 É quando o olhar olha para fora, não mais situado. O objeto olhado está para 

além do corpo no espelho, está para aquilo que não há. Aí se situa o resto, posto que o 

objeto não está lá, no lugar em que o sujeito imaginariamente o situava. Esse resto que 

se coloca para o sujeito e, que como dissemos acima é a sobra da operação subjetiva, é 

representado pelo objeto causa de desejo, chamado de objeto a, impossível de ser 

contornado simbolicamente, sendo, portanto, da ordem do real. Mas, apesar de ser 

impossível de ser contornado simbolicamente, imaginariamente este objeto foi perdido, 

por isto, causa de desejo. Por isto também causa de angústia, uma vez que, como 

sinaliza Lacan, a angústia não é sem objeto e, deste modo, “a angústia é a única 

tradução subjetiva” (LACAN, [1963] 2005, p. 113) do objeto a. 

 Em sendo causa de desejo, o objeto se situa “atrás do desejo” (LACAN, [1963] 

2005, p. 114), ou melhor, partindo da fórmula da fantasia, indicada por Lacan e que, 

segundo ele, serve como suporte do desejo (LACAN, [1963] 2005, p. 113), eis a 
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fórmula:  

$ ◊ a, em que podemos lê-la do seguinte modo: $ desejo de a (sujeito dividido 

desejo de objeto). O objeto a como causa de desejo se situa atrás do objeto de desejo 

assim, em conversas com minha orientadora, Mariani, pensamos sobre o que disse 

Lacan a respeito disto, a partir da fórmula abaixo: 

a | $ ◊ a  

Podemos então dizer que anterior ao desejo algo lhe causa, que é preciso que haja essa 

anterioridade para que se construa imaginariamente o objeto de desejo. É assim que 

Lacan nos fala sobre o objeto e sua satisfação: “(...) o objeto deve ser situado (...) no 

exterior e a satisfação (...) no interior do corpo (...). É a esse exterior, lugar do objeto, 

anterior a qualquer interiorização, que pertence a ideia de causa.” (LACAN, [1963] 

2005, p. 115-116).  

 Em nossa pesquisa, ao perguntarmos “você desejava a gravidez?”, referíamo-

nos ao desejo do sujeito gestante diante de uma situação específica de suas vidas, um 

desejo de... Como veremos mais adiante, obtivemos como resposta, no lugar de desejar, 

outros significantes, como, “planejar”, “prevenir”, “esperar”. Significantes que, 

pensamos, poderiam dar suporte a este desejo. Logo, podemos nos perguntar, o que as 

entrevistadas desejavam? Entretanto, não temos mais a dizer disto, posto não ter se 

tratado de entrevistas de psicanálise. Mas, podemos pensar como nos diz Lacan, “(...) o 

desejo agarra-se onde puder”. (LACAN, [1963] 2005, p. 116). Podemos inferir que 

talvez seja mesmo disto que se trate para estes sujeitos gestantes, que para poderem 

falar de si necessitem de significantes que lhes sejam suportáveis, ainda que não possam 

se livrar do objeto a causa de desejo e nem ao menos possam dar contorno simbólico a 

ele. O que fica são possibilidades de ir construindo caminhos outros que levem o sujeito 

a lidar um pouco melhor consigo e com o mundo que ele habita. 
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2.3 Sobre o Sujeito 

 

Para a Análise do Discurso o funcionamento do sujeito se dá enquanto posição, 

ou seja, o que há é uma posição-sujeito, uma vez que o discurso do sujeito se dá pela 

posição que ele ocupa no próprio texto para ser sujeito do(s) seu(s) dizer(es). E essas 

posições discursivas não se materializam senão em relação às imagens socialmente 

construídas sobre as posições no social, ou seja, há um apontamento para o social e esse 

apontamento é marcado, atravessado pelo funcionamento da ideologia. Muitas vezes o 

sentido vem disfarçado pelas evidências que se mostram como transparentes para o 

sujeito.  A Análise do Discurso considera, ao analisar a materialidade da língua, em sua 

constituição pela ideologia e pela historicidade, que se deve depreender a/as 

formação/formações discursiva/as, que, de acordo com Pêcheux (1997)  

 

“o sentido de uma palavra, de uma expressão, de uma proposição... 

não existe em si mesmo... mas é determinado pelas posições 

ideológicas que estão em jogo no processo sócio-histórico no qual as 

palavras, expressões e proposições são produzidas”. (PÊCHEUX, 

[1975] 1997, p. 160, grifos nossos) 

  

Podemos dizer que os sujeitos que se utilizam destas palavras, expressões e 

proposições fazem com que elas possam ter um outro sentido, sempre de acordo com a 

posição que esses sujeitos ocupam e com suas formações ideológicas. Assim, em uma 

formação discursiva, definida como “uma posição dada numa conjuntura dada... 

determina o que pode e deve ser dito” (PÊCHEUX, [1975] 1997, p. 160). Deste modo, 

“o sentido dado às palavras, expressões e proposições...” está de acordo com a 

“formação discursiva na qual elas são produzidas” (PÊCHEUX, [1975] 1997, p. 160). O 

que significa dizer que os “indivíduos são interpelados em sujeitos falantes... pelas 

formações discursivas que representam “na linguagem” as formações ideológicas que 

lhes são correspondentes” (PÊCHEUX, [1975] 1997, p. 160). Podemos, então, falar em 

um processo discursivo, já que as palavras, expressões e proposições podem ter um 

sentido diverso, de acordo com as formações discursivas ou podem também ter o 

mesmo sentido dentro delas. É, pois, através dos “domínios do pensamento” que se 

estabelecem “sócio-historicamente pontos de estabilização que produzem o sujeito com 

aquilo que lhe é dado a ver, compreender, fazer, temer, esperar” (PÊCHEUX, [1975] 

1997, 161). É deste modo que o sujeito se reconhece a si mesmo sendo, pois, esta a 
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condição de ser sujeito falante onde a “formação discursiva” lhe confere o “lugar da 

constituição de sentido” (PÊCHEUX, [1975] 1997, p. 161-162). 

 

“A ideologia interpela os indivíduos em sujeitos, em sujeitos de seu 

discurso e se realiza através do complexo das formações ideológicas, 

fornecendo a cada sujeito sua realidade, enquanto sistema de 

evidências e de significações percebidas, experimentadas.” 

(PÊCHEUX, [1975] 1997, p. 162). 

 

Todo indivíduo é agente de uma prática quando se reveste da forma sujeito. Essa 

forma sujeito se define como o modo de existir historicamente de todo indivíduo, que é 

por sua vez agente das práticas sociais. Pêcheux nos fala que há uma “interpelação do 

indivíduo em sujeito de seu discurso que se efetua pela identificação do sujeito com a 

formação discursiva que o domina” (PÊCHEUX, [1975] 1997, p. 163). Em uma de suas 

notas Pêcheux ([1975] 1997) traz um pensamento sobre Althusser, dizendo que:  

 

“o Sujeito se torna um sujeito, ou seja, a maneira pela qual as 

determinações que assujeitam o indivíduo fisiológico em sujeito 

ideológico se realizam necessariamente no corpo de um animal 

pertencente à “espécie humana”, no sentido biológico do termo” 

(PÊCHEUX,[1975] 1997, p. 184, nota 42) 

 

Podemos dizer que o discurso do sujeito o remete a um lugar sócio-histórico que 

o determina. Entretanto isto não implica em uma consciência de que isto ocorra. É pela 

posição-sujeito que os sentidos podem se dar sempre em sua relação com a história e 

com a língua. “O sentido é assim uma relação determinada do sujeito – afetado pela 

língua – com a história” (ORLANDI, 2005, p. 47). A posição do sujeito, enquanto 

aquele que fala, nos remete ao  

 

“ato de linguagem... ao desconhecimento da determinação do sujeito 

no discurso... na verdade, a tomada de posição não é, de modo algum, 

concebível como um ato originário do sujeito falante” (PÊCHEUX, 

1997, p. 171-172, grifos nossos).  

  

Este “ato de linguagem” não corresponde a um ato do sujeito como origem em si 

mesmo. O sujeito é marcado pela subjetividade, é um ser simbólico, de fala, portanto, é 

assujeitado à linguagem. Estar assujeitado lhe dá a possibilidade de vir a ser sujeito, 

pois o indivíduo está sujeito à língua para depois vir a ser sujeito do que diz. Deste 

modo, só poderá haver subjetivação se o sujeito estiver submetido à língua. Uma vez 
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inserido na linguagem, submetido à ordem simbólica, ele é “invadido pelo imaginário, 

imaginário da ideologia, que o interpela de indivíduo a sujeito criando a evidência mais 

“natural”: a de eu sou eu quando me refiro a mim mesmo” (MAIA, 2006, p.211). 

Entretanto, ele não é origem em si mesmo, sendo concomitantemente livre e submisso, 

“ele é capaz de uma liberdade sem limites e de uma submissão sem falhas” (ORLANDI, 

2005, p. 50). Podemos dizer que não existe um único sentido, já dado de saída, mas sim 

que há um sentido que é construído historicamente entre o sujeito e a língua. Deste 

modo, tanto o sujeito quanto o sentido são constituídos pela falta, uma vez que o sujeito 

é um sujeito histórico-ideológico, não originado em si mesmo e que os sentidos estão 

sempre em movimento nesta relação com o sujeito e o funcionamento ideológico que o 

atravessa. Como nos diz Orlandi,  

 

“Em termos teóricos, (...) trabalhamos continuamente a articulação 

entre estrutura e acontecimento: nem o exatamente fixado, nem a 
liberdade em ato. Sujeitos, ao mesmo tempo, à língua e à história, 

ao estabilizado e ao irrealizado, os homens e os sentidos fazem seus 

percursos, mantêm a linha, se detêm junto às margens, ultrapassam 

limites, transbordam, refluem. No discurso, no movimento 

simbólico, que não se fecha e que tem na língua e na história sua 

materialidade.” (ORLANDI, 2005, p. 53, grifos nossos) 

  

Assim, “sujeitos (...) à língua e à história (...) homens e sentidos fazem seus 

percursos (...)”. Por isso o sujeito não se pode dizer como sendo origem em si mesmo e 

que os sentidos estejam fechados. Há um movimento permeando sujeito e sentido.  

 

“Ao se focalizar (...) dimensão simbólica, pode-se apreender o 

funcionamento da linguagem como discurso, ou seja, como modo de 

produção, formulação, instauração e circulação de sentidos entre 

sujeitos historicamente constituídos. (...) sujeito e processos de 

produção de sentidos são inseparáveis, e isso não é visível para o 

sujeito em sua sujeição ao histórico e ideológico.” (MARIANI & 

MEDEIROS, 2010, p. 9, grifos nossos).  

 

Retomando o que nos dizem Mariani e Medeiros sobre a AD, “sujeito e 

processos de produção de sentidos são inseparáveis”, sendo ambos constituídos no 

processo histórico-ideológico. Logo, não há possibilidade de constituição de um sujeito 

histórico –ideológico sem que haja um sentido permeado nesta relação. 

De acordo com Althusser, em Ideologia e Aparelhos ideológicos do estado 

(1974), “a ideologia interpela os indivíduos como sujeitos” (ALTHUSSER, 1974, 93). 

Deste modo, propõe ele que “só existe ideologia pelo sujeito e para sujeitos(...) entenda-
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se: pela categoria de sujeito e pelo seu funcionamento” (ALTHUSSER, 1974, 93). 

Assim, a “categoria de sujeito(...) é a categoria constitutiva de toda a ideologia” 

(ALTHUSSER, 1974, 94), já que a função da ideologia é “constituir os indivíduos 

concretos em sujeitos” (ALTHUSSER, 1974, 94). Assim, somos “sempre já sujeitos e 

nos reconhecemos através de rituais ideológicos, que nos dizem que somos sujeitos, 

concretos, individuais, inconfundíveis e insubstituíveis” (ALTHUSSER, 1974, 97). “A 

ideologia transforma indivíduos em sujeitos através da interpelação” (ALTHUSSER, 

1974, p. 99), posto ser pela interpelação que o indivíduo sabe-se ser sujeito a/ de algo. A 

ideologia interpela os indivíduos em sujeitos e por ser ela eterna, podemos dizer que o 

sujeito é desde sempre sujeito, mesmo antes de nascer (ALTHUSSER, 1974). Logo, 

“antes de nascer, já é sujeito, designado a sê-lo pela configuração ideológica familiar 

específica em que é esperado” (ALTHUSSER, 1974, 103). E, seguindo o caminho de 

Althusser, podemos dizer que a “interpelação dos indivíduos como sujeitos supõe a 

“existência” de um Outro Sujeito, único e central, em Nome de quem a ideologia 

religiosa interpela todos os indivíduos como sujeitos” (ALTHUSSER, 1974, 108). Deste 

modo o sujeito é assujeitado ao Sujeito, ao Outro Sujeito que ideologicamente o 

determina. Por outro lado é um sujeito que caminha livre, sendo responsável por seus 

atos, mas por outro, permanece submetido a uma autoridade. Temos assim,  

 

“o indivíduo é interpelado como sujeito (livre) para que se submeta 

livremente às ordens do sujeito, portanto para que aceite (livremente) 

a sua sujeição, portanto, para que “realize sozinho” os gestos e os atos 

da sua sujeição. Só existem sujeitos para e pela sua sujeição” 

(ALTHUSSER, 1974, 113). 

  

Dizemos que há um lugar outro, independente do próprio sujeito, que o constitui. 

É o lugar do simbólico. Mas, para além do simbólico o sujeito também é marcado pela 

ideologia, posto que é um ser no mundo. E essa relação imaginária do eu no mundo lhe 

confere uma possibilidade de completude, que é justamente tudo o que o sujeito deseja. 

Assim, para a AD a completude é da ordem da ilusão e, para a Psicanálise, a 

completude se localiza no imaginário do eu – i(a). Podemos dizer então, que o sujeito, 

para a AD e para a Psicanálise, é desejante de uma completude simbólica que possa 

retirar-lhe da falta que o constitui. Em contrapartida, para que se seja sujeito do desejo, 

é preciso que se seja sujeito dividido, faltoso, uma vez que é através da linguagem que o 

desejo se realiza, logo, 
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“De acordo com a teoria lacaniana, todo ser humano que aprende a 

falar, é dessa forma, um alienado – pois é a linguagem, que embora 

permita que o desejo se realize, dá um nó nesse lugar, e nos faz de 
tal forma que podemos desejar e não desejar a mesma coisa e nunca 

nos satisfazemos quando conseguimos o que pensávamos desejar (...)” 

(FINK, 1998, p. 23, grifos nossos). 

  

Assim, pela linguagem nos mantemos como seres desejantes, embora não 

possamos nos definir enquanto sujeitos satisfeitos. 

Paveau (2008) dizia que Althusser (1974) “já colocava o inconsciente como 

ponto central da ideologia”, ele dizia que a ideologia era um sistema de representações 

que se colocavam como estruturas que agiam funcionalmente sobre os homens. De 

acordo com Paveau isto era importante para mostrar como as teorias giravam em torno 

do sujeito e que estavam orientadas em torno do inconsciente. Ela complementa dizendo 

que segundo Althusser essa evidência do sujeito é um efeito ideológico elementar. 

 Esse sujeito dividido coloca os significantes em dois lados “numa inversão à 

proposta de Saussure e a idéia de língua de acordo com a leitura de Lacan. Em Saussure 

a barra remete à relação entre significado e significante, já em Lacan ela determina uma 

autonomia do significante em relação ao significado” (MAIA, 2006 p. 213-214). 

 É nessa relação da língua, entre significante e significado que nos damos conta 

que o sujeito não é apenas sujeito do inconsciente, que comparece nos atos falhos, nos 

chistes, nos sonhos, e nem sujeito ideológico, manifestando ilusoriamente de que há 

uma comunicação possível. Em nosso percurso enquanto pesquisadores, sabemos que 

não há uma comunicação plena possível, posto que na construção de sentidos há sempre 

deslizes dos dizeres, que nos mostram que quando se diz algo se deixa de dizer uma 

outra coisa. Assim, sujeitos do mundo, no mundo e ao mundo, historicamente 

constituídos, podemos dizer que em nossos silêncios existem as marcas de dizeres 

distintos que, embora muitas vezes não ditos  nos constituem. Assim, “a história como 

elemento da ordem simbólica marca o sujeito antes de ele existir e após sua morte” 

(MAIA, 2006, p.215). E o que vimos pesquisando é justamente sobre esse advir do 

sujeito falado antes de existir, há uma história que já lhe pertence, antes mesmo de seu 

nascimento. E há também uma história que pode dele dizer após sua morte. Há deste 

modo um silêncio que fala do sujeito ainda que ele não possa falar. 

 Há na história de todo sujeito um sentido que pode aparecer como evidente, 

como se sempre tivesse existido no momento mesmo em que o sujeito dele fala. É, pois, 

“trabalho da ideologia produzir evidências, colocando o homem na relação imaginária 
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com suas condições materiais de existência” (ORLANDI, 2005, p. 46). Pode-se, pois, 

inferir que é pelo viés da ideologia que os sujeitos e os sentidos se constituem. 

 De acordo com Mariani,  

 

“A Análise do Discurso, tal como Michel Pêcheux a propõe, e a 

Psicanálise, conforme os ensinamentos de Jacques Lacan, cada uma a 

seu modo, trabalham com (...) uma (...) margem de contradição 

constitutiva dos sujeitos e dos sentidos, do equívoco que se 

instaura e faz falhar a vontade de unidade e de transparência na 

comunicação porque incorporam o real em suas análises do simbólico 

e do imaginário.” (MARIANI, 2006, p. 8, grifos nossos) 

  

Não podemos, pois, dizer, como nos mostra Mariani, que há entre sujeitos uma 

“transparência na comunicação” por serem eles marcados pelo “equívoco”, pela “falha” 

e que os sentidos sejam lineares, pois sujeitos e sentidos por serem inscritos no 

funcionamento ideológico são marcados pela “contradição”.  

O sujeito para a Psicanálise é definido como o sujeito da fala e da linguagem. 

Mas o que significa dizer isto? 

 Faremos pequenos percursos em textos que nos guiarão para iniciar uma 

resposta à questão proposta: o que se quer dizer quando se define por sujeito, aquele que 

é perpassado pela fala e pela linguagem? 

 Nossa condição humana nos coloca diante de um fato: somos seres não mais 

naturais, ou seja, perdemos o significado pleno de seres inseridos na natureza quando 

entramos num mundo marcado pela linguagem. E para entrar neste mundo é preciso 

renunciar à natureza e o que ela implica. Não respondemos mais por instintos, mas pelas 

pulsões que norteiam nossa nova condição. Por ser um ser de fala, portanto, de 

linguagem, o sujeito assume para si um lugar entre seus pares.  O sujeito advém antes 

mesmo de sua entrada na linguagem, ou seja, ele é antes, falado por um Outro que lhe 

dará a condição de entrar na linguagem. 

 Por ser um ser de linguagem, o sujeito está fadado a significar, lhe é necessário 

sair da homogeneidade com o objeto, ou seja, ele precisa se desprender do objeto para 

advir. E a marca da linguagem é a sua condição, que o coloca como um ser não pleno, já 

de saída dividido pela linguagem. “(...) considerar um significante, (...), implica que seja 

considerada a diferença com outro significante, logo, também o vazio que os separa” 

(LEBRUN, 2008, p. 51). Assim, o sistema de significantes desliza e temos: 
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 “(...) um sistema descontínuo de significantes que apenas remetem 

uns aos outros e que por isso instauram uma distância irredutível 

entre as palavras e o que elas representam” (LEBRUN, 2008, p. 51, 
grifos nossos).  

Podemos assim dizer que o que as palavras representam não dão conta do que é 

ser um sujeito, posto que o sujeito está para além da palavra, ele está inscrito como 

sujeito do inconsciente, marcado pela linguagem, mas furado, interditado pelo Outro da 

linguagem. É justamente o Outro, o ‘tesouro dos significantes’, que fala desse sujeito a 

advir e que assim permite sua entrada na linguagem. O sujeito se constitui a partir deste 

Outro e não só pela palavra deste Outro, mas também pela falta que constitui, que marca 

este Outro, pois é a partir desta falta que o sujeito poderá desejar, o que vai apontar para 

a singularidade de cada um. Este é o trajeto que o ser, humano, percorre para advir 

como sujeito, para se humanizar. É preciso tomar para si a falta instaurada para se 

ingressar no mundo dos homens. Deste modo, todo humano encontra-se submetido à 

Lei da Linguagem. Tem de se defrontar com o vazio que a linguagem comporta, com a 

falta que a constitui e que também o constituirá.  

Entre a palavra e a falta do Outro, há também o silêncio, que se distingue da 

falta, por marcar a existência de uma transmissão sem palavra. O que o Outro transmite 

pode ultrapassar a palavra, ou seja, em seu silêncio o Outro pode possibilitar o advento 

do sujeito ao outro, posto o discurso ser articulado como uma estrutura anterior à 

palavra. Como nos diz Tfouni, 

  

“(...) todo recalque é uma relação ao não-dizer (...) a opacidade é um 

efeito do recalque no sujeito, que impede que o sujeito realmente 

apareça como ele é. O sujeito não é transparente porque, quando está 
falando, está no domínio da vontade (...), mas para que o sujeito 

verdadeiramente apareça é preciso que surja algo do campo do desejo” 

(TFOUNI, 2006, p. 129, grifos nossos) 

 

O sujeito, no mundo, não aparece como é, posto ser seu discurso marcado pela 

“vontade”. O sujeito da psicanálise, ou seja, o sujeito do inconsciente, não transparente, 

só aparece pontualmente nas próprias formações do inconsciente, como nos sonhos e 

atos falhos, por exemplo. Na “relação com o não-dizer”, tomamos então o recalque 

como uma das condições necessárias à estruturação do sujeito, pois é preciso que seja 

afastada da consciência a posição inicial que a criança ocupa – em que o bebê é o objeto 

de desejo materno, ele é o falo – o que vem a ser substituído pelo significante Nome-do-
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Pai, ou seja, pela entrada da lei que fundará este sujeito.  

Assim, há o recalque impedindo o comparecimento do sujeito de modo claro. 

Por outro lado, o sujeito, é um ser de linguagem, que comparece como vimos, nas 

formações do inconsciente. Este sujeito também é por nós pensado como atravessado 

pelo silêncio, que permite ao sujeito uma transmissão sem palavra daquilo que ele não 

pode, por ser incompleto, dizer.  

Seguindo o pensamento de Tfouni,  

 

“Aceitar que o inconsciente vem de fora implica que há certas 

condições de produção que obrigam o sujeito a dizer algo, mesmo 
que à sua revelia. Note-se que esta posição está de acordo com a 

análise do discurso, quando esta diz que o sujeito não é livre. 

(TFOUNI, 2006, p. 130, grifos nossos) 

 

Se concordamos com Tfouni, “o sujeito não é livre”, posto estar inserido histórico-

ideologicamente e, por ser atravessado pelo inconsciente. Ele, de fato, não é origem em 

si mesmo, já que é inicialmente contornado pelos significantes e silêncio que o Outro a 

ele oferece. E, uma vez cindido, há para o sujeito uma representação que fica recalcada, 

que é afastada da consciência e mantida à distância, como se fosse necessário protegê-

lo. Então, o sujeito não é livre, pois não é completo, está sempre em um movimento de 

retorno para tentar dar conta daquilo que não sabe.  

Assim, como nos diz Freud,  

 

“(...) o recalcado exerce uma pressão contínua em direção ao 

consciente (...), o processo de recalque não deve ser encarado como 

um fato que acontece uma vez, produzindo resultados permanentes 

(...) o recalque exige um dispêndio persistente de força, e se esta 

viesse a cessar, o êxito do recalque correria perigo, tornando 

necessário um novo ato de recalque.” (FREUD, [1915] 1996, p. 156, 

grifos nossos) 

 

 Para a manutenção do sujeito do inconsciente, é necessário que haja o recalque, 

posto que o material inconsciente não é acessado pelo sujeito diretamente, se o fosse, 

não permitiria a integridade do próprio sujeito. Por isso é necessário “um dispêndio 

persistente de força”, pois é preciso que o sujeito se mantenha organizado 

psiquicamente. Assim, o que permanece para o sujeito é sempre um enigma e então ele 

não pode ser tomado como livre nem como origem em si mesmo. 

Aceder à fala compete não só ao Outro, mas também à criança, é ela também 
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que irá apropriar-se da fala para poder se manifestar, para poder sustentar um novo 

dizer, transformando o que já foi dito de si, inventado para si um lugar. Para tanto, é 

preciso aceitar que não se alcança este lugar sem ter que pagar por ele; é necessário 

aceitar a perda, a perda que se coloca desde sempre, que já existe, mas que precisa ser 

assumida para que o sujeito então advenha: “(...) se recuso toda a perda, então não há 

fala possível” (LEBRUN, 2008, p. 60). E sem linguagem não poderá haver 

subjetivação. 

O bebê humano, antes mesmo de existir já é falado por um Outro que lhe dá 

existência via palavra. É inicialmente verbo, palavra, e somente a partir desta poderá vir 

a ser sujeito, constituído pelo verbo do Outro. 

Por isto, quando de seu nascimento, no bebê ainda não há um verbo 

propriamente seu, mas sim um verbo do Outro, que o nomeia, fala e sabe ‘tudo’ dele. O 

bebê mesmo nada sabe de si, mas já possui um lugar instituído na fala e, portanto, no 

desejo desse Outro. 

 

“Assim, se a criança grita e recebe imediatamente uma resposta, ou se, 

ao contrário, nada lhe é oferecido como reconhecimento para seu 

desamparo, estamos frente a reações que poderão vir a construir o laço 

mãe-bebê, ou acarretar a impossibilidade disto acontecer” (NAZAR, 

2008, p. 27). 

Essa relação dual inicial é necessária para que o bebê se sinta acolhido e 

amparado, é o outro que vem a seu encontro para lhe dar suporte, para que ele possa 

existir. A entrada na linguagem vem justamente desta relação inicial. Caso não haja essa 

relação, o bebê permanecerá em estado de desamparo, não somente biológico, mas 

também de um desamparo psíquico. 

 É assim, a partir da fala e da falta desse Outro que se inscreve um laço com o 

bebê, para que ele possa advir como sujeito do inconsciente, muito mais do que um 

simples ser biológico. O verbo sempre esteve presente, tanto para o Outro quanto para o 

bebê e é este verbo inicial que dá sustentação e inscreve cada um no campo da fala e da 

linguagem e que possibilita todas as construções vindouras. O silêncio, como pensado 

por nós se inscreve nesta relação na medida mesmo em que permite ao sujeito outras 

possibilidades de inscrição. Ele se dá como ausência de sentido, mas que coloca o 

sujeito diante de uma borda que toca o real, dando ao sujeito uma possibilidade de 

construção para si de seu próprio discurso. 
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 O bebê do homem é um pequeno ser inacabado, aquele que sozinho não poderá 

sobreviver. Por questões biológicas bem sabemos que é preciso que alguém se ocupe de 

um bebê para que ele possa viver. Entretanto, cabe-nos pensar que para além, por 

exemplo, do alimento e da higiene algo se faz necessário. Se alguém que fica 

responsável por um bebê, no caso mais comum a mãe, se esta se responsabiliza pelos 

cuidados com seu bebê, ela necessita muito mais do que de leite e de utensílios próprios 

à higiene do mesmo. Esta urgência para com o bebê vai mais além. É preciso! E o que é 

preciso é incluir este bebê como um sujeito a advir. Somos, enquanto sujeitos, muito 

mais do que corpo biológico, embora dele devamos nos dar conta.  

 Para que um sujeito possa advir é necessário que o psiquismo do bebê seja 

constituído e isto se dá quando da relação com o entorno e o bebê. Esta relação dual 

mãe-bebê é necessária para a sua constituição subjetiva. É através deste Outro materno 

que o bebê será inserido como sujeito simbólico, sujeito de fala e de linguagem, sujeito 

do inconsciente. E o sujeito do inconsciente é aquele da articulação da palavra. Como 

nos disse Jacques Lacan (1999) o inconsciente é estruturado como uma linguagem. De 

acordo com Joel Dör (1989) dizer que o inconsciente é estruturado como uma 

linguagem significa dizer que há uma estrutura que supõe uma organização, ou seja, 

uma estrutura é algo que tem autonomia, que possui regularidades (leis internas) e 

possui também elementos e relações entre os elementos. Esses três permitem uma 

formalização desta estrutura do inconsciente. Permitem uma compreensão, mas não dão 

conta dela. Ele é também considerado como uma linguagem por possuir uma cadeia 

significante. É na palavra que há uma articulação essencial. 

  É, pois, este outro que se ocupa do pequeno bebê, que possui todo registro 

necessário à linguagem, e que será capturado pelo próprio bebê. E assim o sujeito do 

inconsciente pode advir, marcado por uma falta, falta instaurada quando de sua inserção 

na linguagem, uma vez que esta marca uma cisão do sujeito, algo permanece para 

sempre perdido e nunca se terá acesso. 

Assim nasce o bebê, aquele de quem tanto se falou, aquele de quem ainda se 

fala, aquele a quem são dirigidos cuidados e palavras. Cuidados necessários à 

sobrevivência, já que ainda é prematuro e não pode cuidar de si. E palavras, palavras 

fundamentais que lhe servirão de ingresso ao simbólico “(...) o vínculo mais importante 

a ser reforçado: o vínculo com o desejo. Dar a um filho um lugar no encadeamento 

discursivo é o que o permite se ligar à vida” (NAZAR, 2008, p. 79). E, também, dar um 
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silêncio, endereçado a este bebê, que embora possa parecer não estar posto, está. Há um 

“silêncio que é uma manifestação da vida psíquica” (GRUSS, 2010, p. 162 [tradução 

minha]) e, esta “manifestação psíquica” do Outro, permitirá, ao bebê, também uma 

organização psíquica própria. 

Não somente a palavra dá lugar a este sujeito, o olhar da mãe também é 

importante nesta relação estruturante. “(...) A imagem do espelho(...) vai dar ao bebê o 

sentimento de unidade, e a base de sua relação com os outros, seus semelhantes” 

(LAZINIK, 1999, p. 131). E essa imagem é confirmada pelo Outro através do olhar. É o 

estádio do espelho, segundo Lacan, o momento em que a criança se dirige para quem a 

tem nos braços e pede, através do olhar, que lhe seja confirmado aquilo que ela percebe 

no espelho como uma imagem. É este o momento ímpar, estruturante do sujeito a advir, 

que possibilita uma constituição da imagem do corpo e uma relação com o semelhante. 

Para Lacan, é a imagem do corpo que dá ao sujeito uma forma, esta forma é estruturante 

e dá lugar ao que é e não é do eu. 

O estádio do espelho, definido por Lacan é o momento onde se dá a experiência 

de identificação que levará a criança à conquista de seu próprio corpo, estruturando seu 

‘eu’. De início o que há é um corpo esfacelado, despedaçado. No início, a criança 

percebe a imagem de seu corpo como a de um ser real a quem ela tenta apreender, há 

uma confusão entre ela mesma e o outro. Num segundo momento, a criança começa a 

perceber que o outro que ela vê no espelho não é um outro real, mas uma imagem. Para 

então, num momento posterior, assegurar-se de que o que ela vê no espelho é uma 

imagem, e que é a sua imagem. Ao se reconhecer nesta imagem a criança se orienta para 

uma totalidade sobre seu corpo. É esta imagem do próprio corpo que é estruturante para 

a identidade do sujeito. 

 É no estádio do espelho que  

 

“a criança se identifica ao desejo da mãe, há um Outro que recorta 

seu corpo, que o investe, que lhe atribui significantes e lhe devolve 

uma imagem unificada do seu corpo” (WANDERLEY, 1999, p. 

142, grifos nossos). 

Deste modo, “a criança se identifica ao desejo da mãe”, pois o olhar e a palavra 

que são endereçados ao bebê tornam-se indispensáveis à sua estruturação e é a partir do 

olhar e dos significantes maternos que se tem um investimento que antecipa o que está 

por vir: a emergência de um sujeito. Logo, olhar e palavra inserem a questão do desejo, 
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um desejo que habita a linguagem
3
. Em nossa pesquisa abordamos um bebê que ainda 

não havia nascido pela via dos significantes do Outro materno. É este Outro materno 

que já fala deste bebê e contorna seu corpo com seus significantes e seu silêncio. 

Quando perguntamos às entrevistadas “o que você fala dele?”, elas já davam contorno 

ao corpo imaginário de seus bebês, dizendo, por exemplo: “pequenininha... bonitinha” 

(SD98 – gestante A); “irritado” (SD100 – gestante C) e “brincalhão” (SD101 – gestante 

D). Já se colocava um investimento numa “imagem unificada” do corpo do futuro bebê, 

que, posteriormente, irá se identificar “ao desejo da mãe”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Aproximações e distanciamentos: Silêncio, Real e Sujeito 

                                                             
3
 Texto MARIANI, B, Che Vuoi? Olhar e palavra na constituição do sujeito. Texto apresentado na IX 

Ciranda de Psicanálise e Arte. Rj, 2011. 
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Partindo do que já foi exposto, podemos dizer que tanto a AD quanto a 

Psicanálise pensam num silêncio fundador do sujeito. Ainda que cada uma tome este 

silêncio de modo particular.  

 Para a AD, segundo o pensamento de Orlandi (1995) o silêncio porta 

significação e sentido. Logo, o silêncio não é apenas aquilo que resta da linguagem, 

posto haver nele um sentido. Assim, ao pensarmos, como Orlandi (1995), que o silêncio 

é fundante do sujeito, inferimos que se há sentido há silêncio. O que para a Psicanálise 

se coloca de outro modo, posto que esta não considera O sentido, mas sim a verdade do 

sujeito do inconsciente, uma verdade semi-dita. 

 Se o sentido se produz nas relações, dos sujeitos e dos próprios sentidos o 

silêncio que permeia essas relações nos coloca diante do fato de que elas não são 

transparentes para a AD. O mesmo ocorre com o sujeito da Psicanálise, entretanto, essas 

relações também não são transparentes, mas não o são inclusive e mais ainda para o 

próprio sujeito, que muitas vezes permanece em silêncio, sem poder dar conta daquilo 

que o afeta. 

 É interessante notarmos que o silêncio é algo que incomoda o sujeito e suas 

relações, pois ele representa a ideia de um vazio, da falta, da angústia que sempre o 

acompanha. Tanto o sujeito histórico-ideológico quanto o sujeito do inconsciente 

tentam dar outras saídas para seu silêncio. Em AD, a importância do silêncio é que ele é 

tomado como fundador do sujeito, portanto, traz em si várias possibilidades de dizeres e 

de sentidos. Na Psicanálise, esse silêncio pode ser o caminho para que o sujeito do 

inconsciente compareça, através de chistes e atos falhos, por exemplo. Mas o silêncio 

também pode funcionar como resistência, o que inicialmente nos levaria a pensar que 

ele seria um entrave para o sujeito, entretanto, é justamente por ser pelo viés do silêncio 

que nasce a palavra, que podemos pensar que a própria resistência, em seu silêncio 

funcione como aquilo que produzirá um comparecimento do sujeito em questão. Em 

retomando no silêncio uma relação com o recalque, como mencionamos em 2.3, 

(páginas 60-61), trazemos com Freud a questão quando ele diz que  

 

“o recalque não é um mecanismo defensivo que esteja presente desde 

o início; que ele só pode surgir quando tiver ocorrido uma cisão 

marcante entre a atividade mental consciente e a inconsciente; e que a 
essência do recalque consiste simplesmente em afastar determinada 

coisa do consciente, mantendo-o à distância”. (FREUD, [1856-1939] 

1996, p. 152, grifos do autor). 
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 Se pensarmos que o “recalque consiste em afastar determinada coisa do 

consciente” para mantê-lo distante, poderíamos inferir que o silêncio pode comparecer 

no momento exato deste afastamento como um silêncio que necessita existir, para que 

um significante fique fora, afastado da cadeia discursiva do sujeito. Não é deste modo 

que pensamos. Isto ocorre, mas para nós o silêncio que constitui o sujeito se coloca, 

como vimos, como da ordem da transmissão. O silêncio já está lá para o sujeito, assim 

como estão os significantes, ambos provêm do Outro, que, como vimos, por ser 

considerado o lugar do tesouro dos significantes lhes oferece ao sujeito a advir, mas 

também oferece o seu silêncio, posto ser também ele (Outro) recoberto pelo silêncio que 

o constitui. A este respeito Lacan diz que  

 

“(...) esse tesouro comum de categorias apresenta um caráter que 

podemos chamar de abstrato. Aludo aqui, muito precisamente, àquele 

elemento de transmissão que faz com que haja nisso alguma coisa (...) 

que se liga por uma comunhão absolutamente inegável a tudo o que 

foi preparado desde a origem da cultura”. (LACAN, [1957-1958] 

1999, p. 122-123).  

 

Tanto em AD quanto em Psicanálise há deslizamentos na cadeia significante, 

sempre há algo que fica silenciado enquanto um outro dizer comparece, isto pode 

sugerir que há nesses ditos uma importância do não-dito, pois o que há é da ordem do 

impossível de tudo dizer. Deste modo, Lacan nos fala acerca da totalidade:  

 

“(...) produz-se de início um enunciado bastante explícito (...). Trata-

se da invocação feita à Testemunha universal e às relações pessoais do 

sujeito com essa Testemunha, isto é, Deus. Tão certo quanto Deus há 

de me dar tudo o que há de bom – eis algo ao mesmo tempo 

incontestavelmente significativo, por seu sentido, e irônico, pelo que a 

realidade pode mostrar que tem de falho. A sequência – eu estava 

sentado ao lado de (...), totalmente como a um igual – faz surgir o 

objeto. Esse totalmente traz em si algo de muito significativo. Toda 

vez que invocamos a totalidade, é por não estarmos inteiramente 

seguros de que ela esteja realmente formada. Isso se verifica em 
muitos níveis, eu diria até em todos os níveis, do uso da noção de 

totalidade”. (LACAN, [1957-1958] 1999, p. 31, grifos do autor e 

negritos nossos). 
 

É, pois, a questão da totalidade aquilo que aponta para uma falha, uma vez que o 

sujeito não pode dar conta dessa noção de completo, total. O que o sujeito pode é ter 

uma ilusão desta totalidade, mas poder dar um fechamento a esta é impossível. 

Ao falarmos em real em AD e Psicanálise temos a ideia de que ambos tratam do 
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mesmo fato: de que o real é da ordem do impossível do dizer. E o é. Ambas as ciências 

tratam desta impossibilidade, guardadas as suas diferenças. O dizer é marcado pela 

opacidade, logo um enigma nele se coloca. Assim, quando falamos de silêncio, da 

possibilidade de deslizamentos na cadeia significante que comporta um outro dizer, não 

excluímos o real deste outro dizer, posto que cada dizer traz em si a marca do real, da 

impossibilidade. 

Em conversas de orientação (2011), nos questionamos sobre a transmissão deste 

real. Pode este real ser transmitido? Questão de difícil argumentação. Entretanto, se 

pensarmos no real como aquilo que resta quando da interdição do sujeito, daquilo que 

resta enquanto perdido para sempre, poderemos dizer que sim, que o real pode ser 

transmitido, posto que o que se transmite não é apenas da ordem do significante, mas 

também da falta, do objeto perdido e do impossível. O sujeito histórico-ideológico 

atravessado pelo inconsciente, sempre busca o significante primordial, como tentativa 

de apreendê-lo novamente, isto por si só já diz do impossível. E quando dizemos que o 

real “não cessa de não se escrever”, estamos dizendo justamente de seu retorno sempre 

ao mesmo lugar, na busca do reencontro com o que ficou para sempre perdido, e 

perdido sem nunca ter sido encontrado. 

Pensando com Pêcheux ([1975] 1997) sobre o real e o esquecimento, aquilo do 

que se sabe sem que nunca tenha sido sabido, dizendo de outro modo, o esquecimento 

se coloca num primeiro momento como o que é da ordem do ideológico, assim, 

Pêcheux trata o esquecimento número um, de acordo com a primeira tópica freudiana, 

dizendo que este esquecimento “(...) é um sistema inconsciente (...) que dá conta do fato 

de que o sujeito falante não pode, por definição, se encontrar no exterior da formação 

discursiva que o domina” (PÊCHEUX, [1975] 1997, p. 173), sendo, portanto, um 

esquecimento da ordem da ideologia e do inconsciente. Assim, com a “ilusão de ser a 

origem do que dizemos” (ORLANDI, 2005, p.35) acreditamos que os sentidos são por 

nós construídos, mas uma vez que somos sujeitos inseridos no funcionamento 

ideológico, os sentidos não podem significar por nossa vontade. Eles significam dentro 

de um contexto histórico, já que estão de saída no funcionamento discursivo que vige 

socialmente. Assim é que podemos dizer que o sujeito esquece sem nunca ter sabido. 

Por outro lado, o esquecimento número dois, do qual fala Pêcheux,  

“todo sujeito-falante seleciona no interior da formação discursiva que 

o domina, isto é, no sistema de enunciados, formas e sequências que 

nela se encontram em relação de paráfrase – um enunciado, forma ou 
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sequência, e não um outro, que, no entanto, está no campo daquilo 

que poderia reformulá-lo na formação discursiva considerada” 

(PÊCHEUX, [1975] 1997, p. 173, grifos do autor) 

 

Se pensamos como Orlandi (2005) que a relação com o dizer sempre pode ser 

outra, o esquecimento número 2 traz a ilusão de que há uma relação entre “pensamento, 

linguagem e mundo, de tal modo que pensamos que o que dizemos só pode ser dito com 

aquelas palavras e não outras” (ORLANDI, 2005, p. 35). Por ser um esquecimento 

parcial, podemos sempre a ele voltar e o modo como dizemos tem sempre relação com 

os seus próprios sentidos. Podemos então pensar, que o silêncio, que para a AD, é 

fundante do sujeito, pode também se inscrever via esquecimento, pois o que o sujeito 

diz sempre tem relação com os sentidos e com as movências dos sujeitos e dos sentidos. 

Pensemos ainda no real da língua que, como já dissemos, se coloca como 

inapreensível. Por ser a língua “um produto social da faculdade de linguagem e um 

conjunto de convenções necessárias, adotadas pelo corpo social (...)” (SAUSSURE, 

[1916] 1995, p. 17), ela se coloca sempre como meio toda, ou seja, ela é inapreensível a 

todo sujeito, posto ser também situada no tempo.  

Pêcheux diz que “há real”, “pontos de impossível, determinando aquilo que não 

pode não ser “assim” (o real é o impossível)” (PÊCHEUX, [1983] 2006, p. 29). Para 

Pêcheux (1981), o real é o real da história; da língua; do inconsciente. Os três reais 

marcam uma impossibilidade, ou seja, a história, a língua e o inconsciente escapam ao 

representável e o sujeito não tem como dar conta disto. O real, pois, escapa à 

simbolização. Já Lacan, ([1974-1975]) aponta para o real localizando-o em conjunto 

com o simbólico e o imaginário, ou seja, o real existe em relação ao simbólico e ligado 

a ele pelo imaginário.  

Retomando o aforismo lacaniano de que um significante é o que representa um 

sujeito para outro significante, o sujeito comparece na relação entre significantes e, 

desta operação há um resto. Este resto é tomado como sendo da ordem do real, posto 

impossível de ser apreendido simbolicamente. Ele se mostra como tendo uma 

possibilidade de se dizer, mas, quando da inscrição do sujeito na linguagem uma falta se 

dá, logo, o sujeito do inconsciente é marcado pela falta primordial, por uma 

incompletude simbólica e, por isto, este real, como resto, não se inscreve 

simbolicamente, daí ser da ordem do impossível.  O que pode haver, então, é uma 

transmissão, via significantes e via silêncio, silêncio que em sendo da ordem da 
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ausência de sentido, coloca o sujeito diante deste real. 

 Para a AD, segundo Pêcheux ([1983] 2006), o que existe é da ordem de um 

saber que não pode ser transmitido, aprendido ou ensinado, mas que ainda assim 

continua produzindo efeitos no sujeito. Ainda que haja a transformação dos sentidos há 

também uma infinidade de interpretações desses sentidos, o que coloca o sujeito diante 

de várias possibilidades de dizeres, o que nos faz retornar ao silêncio fundador do 

sujeito, aquele que nos diz que quando dizemos algo deixamos de dizer outra coisa, que 

pode existir, mas que não podemos dar conta. 

 Como já vimos, o sujeito é, antes de mais nada, marcado por uma falta. Por ser 

sujeito de linguagem, por estar nela inserido, se diferencia de um ser apenas biológico, 

ele mais do que orgânico, é palavra, linguagem, língua, fala. Comparece em meio à 

cadeia significante, aquela mesma da qual inicialmente foi falado e da qual ele próprio 

retira os seus significantes para poder contar sua história. 

 O filme ‘Um Conto Chinês’
4
 (BORENSZTEIN, S. Argentina, 2011) – a história 

se passa na capital Buenos Aires – narra a história de um veterano da guerra das 

Malvinas que passa seus dias seguindo rituais e manias, como por exemplo, colecionar 

notícias absurdas – uma delas, sobre uma vaca que caíra em cima de uma jovem chinesa 

quando esta estava em um barco, pouco antes de ser pedida em casamento. Há, no 

filme, outra personagem, um jovem chinês, que vai para Buenos Aires, após a morte de 

sua noiva. Este jovem cruza o caminho do veterano de guerra após ter sido jogado para 

fora de um táxi. Nem o veterano de guerra nem o jovem chinês falam a mesma língua e 

ambos têm objetivos diferentes. O jovem foi para Buenos Aires em busca de um tio e, o 

veterano de guerra deseja estar sempre só. Em meio a tantas diferenças e dificuldades 

para se comunicarem um motivo os une e permite que suas vidas se modifiquem. Assim 

é que o veterano de guerra, por mais que deseje estar só, tenta sempre ajudar o jovem a 

encontrar sua família, é claro que com a intenção de ver-se livre dele e poder retomar 

sua vida pacata. Ao final da história, o jovem acaba por encontrar sua família e deixa 

como ‘lembrança’ para o veterano que tanto o ajudou, o desenho de uma vaca no muro 

do quintal de sua casa. Então o jovem relembra sua noiva, a chinesa que, na notícia do 

recorte de jornal que o veterano colecionava, havia morrido devido ao acidente com a 

vaca. Após descobrir o desenho da vaca e ter articulado o ocorrido, o veterano então, se 

lembra de uma outra personagem, uma mulher que o ama e deseja estar com ele. Assim, 

                                                             
4 Que fui assistir por sugestão de minha orientadora Profa. Dra. Bethania Mariani. 
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o veterano vai ao encontro desta mulher e casa-se com ela. 

A partir da história do filme pude pensar um pouco mais em uma história, que 

também faz parte da minha, ou seja, do encontro de dois sujeitos, meu pai e minha mãe, 

que vieram em épocas distintas e de lugares distintos para o Brasil, mais precisamente 

para a cidade do Rio de Janeiro. Atravessaram o ‘Mar Infinito’, que em essência não o 

é, posto que aqui chegaram. Meu pai falava somente italiano, minha mãe somente 

português. Encontraram-se e, mesmo sendo sujeitos inseridos em mundos diferentes, 

vivendo histórico-ideologicamente processos diferentes, algo se deu, que penso ser da 

ordem inconsciente e que os aproximou. Originados em duas línguas diferentes 

contaram suas histórias e fizeram mais história e ainda a fazem.  

No filme ‘Um Conto Chinês’, é interessante notarmos que duas pessoas que não 

se entendem, por não falarem a mesma língua, podem ter outras saídas para suas 

histórias. E o mais interessante foi o que os uniu e o que permitiu que cada um pudesse 

dar um outro caminho, um outro sentido para suas vidas. Foi a partir do significante 

‘vaca’ e de seus silêncios, que suas histórias tomaram caminhos outros. E o importante, 

se é que podemos dizer, é o que cada sujeito faz com aquilo que se apresenta em seu 

caminho, em sua vida. Estamos sempre buscando algo sem saber o que é e, por conta 

disto vivemos.  

Muitas vezes nossos silêncios parecem deixar-nos no vazio, sem significação, 

sem possibilidades. Entretanto, é justamente a partir de nossos silêncios, de nossas 

pausas, que podemos prosseguir. Somos sujeitos que advém da palavra do Outro, 

falados antes mesmo de nascer, já possuímos uma herança simbólica antes mesmo de 

falar e deixamos também nossa herança simbólica para podermos ser falados por outros 

após nossa morte. Esse caminho a ser percorrido por cada um de nós, sujeitos 

constituídos historicamente, materializados na língua, ideologicamente organizados e 

atravessados pelo inconsciente que nos dá a marca de sujeitos barrados, faltosos e 

desejantes é, às vezes, um caminho não muito fácil. Mas há uma beleza que transforma 

tudo aquilo que o sujeito vive e que muitas vezes o angustia. Essa beleza está 

justamente nas possibilidades outras que cada sujeito tem para transformar suas 

histórias, para ‘traçar outros modos de contorcer, de brincar com os significantes 

recebidos’
5
. Assim é que para a AD, o sujeito pode ocupar outras posições, “(...) é a 

posição que deve e pode ocupar todo indivíduo para ser sujeito do que diz” (ORLANDI, 

                                                             
5 Sugestão dada pela Profa. Dra Lucilia Maria Sousa Romão quando da qualificação desta tese. 
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2005, p. 49), que pode auxiliá-lo neste novo recontar sua própria história e, para a 

psicanálise, o sujeito pode vir a saber fazer com seu sintoma, ou seja, ele pode, através 

de um processo de análise, desvendar os mistérios que se mantém a ele obscuros via 

significantes e via silêncio, que muitas vezes, em uma sessão de análise, permite ao 

sujeito a resignificação de sua história. 

Assim, deitado num divã, proposto inicialmente por Freud, para que se possa 

recordar, repetir e elaborar (FREUD, [1914] 1996), reconstruindo então os passos para 

um novo caminho é que o sujeito poderá (ou não), não sabemos ao certo o que se dará 

para cada sujeito, criar algo. Apenas fazemos uma aposta a de que o sujeito tanto da AD 

quanto da Psicanálise possam, a partir do silêncio que os funda apropriar-se de seus 

significantes e autorizarem-se a fazer outros traçados para as suas vidas. 
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3. DISPOSITIVO DE ANÁLISE 

 

Iniciamos nosso percurso de pesquisa com o roteiro de um questionário que 

serviu como guia às nossas indagações. Este questionário (cf. anexo 4) foi elaborado, 

inicialmente, de modo geral, dando uma direção a ser seguida. Posteriormente, foi 

dividido em blocos para que pudéssemos melhor desenvolver nossa pesquisa e 

pensamento teórico sobre nossa pergunta, posto que delimita temas que, a nosso ver, 

auxiliariam o estudo sobre o silêncio e o real como possibilidades de constituição do 

sujeito. No primeiro bloco agrupamos perguntas que identificassem este sujeito em 

posição gestante para que ele pudesse falar sobre a recepção da notícia da gravidez. No 

segundo bloco, trabalhamos a questão da nomeação, como estas gestantes escolheram 

os nomes de seus bebês. No terceiro bloco, apresentamos o tempo da gestação, como 

este tempo se colocava para cada uma das gestantes. No quarto bloco, trouxemos 

questões relativas à interação mãe/bebê, de como cada gestante interagia com seu bebê, 

ainda que imaginariamente. O quinto e último bloco, é composto por questões sobre o 

bebê em relação ao pai e a família.  

Durante as entrevistas uma nova pergunta se deu, qual seja, “como está sendo a 

experiência de ser mãe”? Apesar de não a termos pensado inicialmente, achamos ser 

pertinente à pesquisa e a incluímos em nosso questionário. 

Todas as entrevistas foram realizadas na recepção, tanto do Centro Médico 

Memorial quanto do Hospital Memorial. 

Inicialmente houve uma primeira entrevista com o diretor médico do Hospital 

Memorial, Sr. Dr. Antonio M. Monteiro, que solicitou por escrito um pedido e um 

resumo, contendo os objetivos do trabalho a ser realizado. Dr. Monteiro mostrou-se 

disponível em acolher nossa pesquisa e prontamente permitiu sua realização. 

 De um total de 16 entrevistas (cf. anexo 5), as 3 do primeiro dia (19 de agosto 

de 2009) foram realizadas no Centro Médico Memorial, localizado no bairro de Del 

Castilho, Rio de Janeiro. As entrevistas restantes, 3 no segundo dia e 10 no terceiro (12 

e 18 de setembro de 2009 respectivamente) foram realizadas no Hospital Memorial, 

localizado no bairro do Engenho de Dentro, Rio de Janeiro. Houve um intervalo de 

tempo maior entre o primeiro dia de entrevista e os seguintes, posto que o médico 

responsável estava de licença. 

As gestantes eram pacientes do ginecologista Dr. Paulino Ferreira da Silva, que 



76 

 

gentilmente colaborou com nossa pesquisa, pedindo às suas gestantes, as que 

desejassem, que participassem da entrevista. Algumas gestantes dedicaram-se em suas 

respostas, sentiram-se valorizadas e ouvidas. Demonstraram querer um espaço de fala. 

Perguntaram para que serviria a  pesquisa . Sentiam que faziam parte de um trabalho 

sério, que poderia trazer benefícios não só para elas, mas também para as próximas 

gestantes.  Outras, talvez por serem muito jovens, pareciam envergonhadas, limitando-

se responder sucintamente as perguntas. Mas todas, cada uma a seu modo, puderam 

falar um pouco de si e de seu bebê que estava para chegar. 

Optamos em preservar a identidade das gestantes, embora todas tenham dado 

seu consentimento por escrito. 

Por não haver um local reservado para a realização da pesquisa, muitas vezes 

elas eram interrompidas devido a muito barulho no local ou mesmo porque as gestantes 

eram chamadas à recepção do hospital para algum esclarecimento. Mas nem mesmo isto 

prejudicou nosso trabalho de pesquisa. 

Não nos preocupamos com o número de entrevistas realizadas, nem com o 

tempo de gestação e a idade de cada entrevistada, posto que para a AD não está em jogo 

nenhum critério empírico-quantitativo nem positivista-formalista. O que o analista de 

discurso pretende, com seu dispositivo de análise, é depreender regularidades 

discursivas, ou seja, um conjunto de paráfrases que apontem tanto para a manutenção de 

uma mesma matriz de sentidos – uma mesma formação discursiva – quanto para um 

gesto de interpretação outro, polissêmico, portanto, em relação ao campo anteriormente 

descrito. 

Em nossa pesquisa pretendemos fazer observações do ponto de vista discursivo e 

depois também do ponto de vista psicanalítico. 

Em Análise do Discurso, Orlandi (2005) faz um questionamento:  

 

“que escuta um analista deve estabelecer para ouvir para lá das 

evidências e compreender, acolhendo a opacidade da linguagem, a 

determinação dos sentidos pela história, a constituição do sujeito pela 

ideologia e pelo inconsciente, fazendo espaço para o possível, a 

singularidade, a ruptura, a resistência?” (ORLANDI, 2005, p. 59, 

grifos nossos) 

 

 

 Partindo do questionamento que Orlandi (2005) faz, sobre “que escuta um 

analista deve estabelecer”, pensamos que inicialmente um analista deva construir algo 
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que o permita interpretar, fazer sua(s) análise(s). Deste modo cabe ao analista ouvir para 

além do que é dito, até do que não é dito, pois isto também constitui sentidos outros a 

serem dados pelo próprio analista. Em sendo assim, pode-se ouvir no silêncio, naquilo 

que é o não dito algo mais que também pertence ao sujeito. 

 Assim, em não sendo a linguagem transparente, faz-se necessária a construção 

de dispositivos para que tenhamos acesso a essa linguagem. Deste modo, cada analista 

construirá um dispositivo que o permita trabalhar em sua análise.  

 Os dispositivos podem ser de duas ordens: um dispositivo teórico de 

interpretação que considera noções e conceitos da AD que permitirão a construção de 

um dispositivo analítico, que orientará o analista em seu trabalho de observação do 

funcionamento discursivo. Levando em conta “a questão do analista, a natureza do 

material analisado, o objetivo do analista e a região teórica em que se inscreve o 

analista” (ORLANDI et al, 2006). A partir disto se coloca a possibilidade de haver o 

equívoco e a construção de outro sentido para o texto. O que nos leva aos deslizamentos 

de sentidos, que sempre podem ser outros; “uma mesma palavra, numa mesma língua, 

significa diferentemente, dependendo da posição do sujeito e da inscrição do que diz em 

outra formação discursiva” (ORLANDI, 2005, p. 60).  

Segundo a mesma autora, o “dispositivo analítico é capaz de deslocar a posição 

do sujeito, trabalhando a opacidade da linguagem e a sua não evidência.” Deste modo, 

podemos inferir que ainda que falem a mesma língua, os sujeitos as falam de modo 

diferente, uma vez que devemos levar em conta que eles são interpelados pela ideologia 

e pelo inconsciente. E em assim sendo, o analista de discurso, podemos dizer, que 

“trabalha n(os) limites da interpretação... não se coloca fora da história, do simbólico ou 

da ideologia... mas em uma posição deslocada que lhe permite contemplar o processo de 

produção de sentidos em suas condições” (ORLANDI, 2005, p. 61). 

  Num primeiro momento o analista vê no texto, a discursividade do mesmo, 

construindo um objeto discursivo onde ele mostra que há uma outra possibilidade do 

dizer. Para tanto ele trabalha com paráfrases, sinonímias, relação do dizer e não dizer, 

metáforas, o que o leva ao fato de que no dito há uma relação com o não dito e, 

portanto, com o que poderia ter sido dito. O que mais uma vez nos leva a pensar que em 

todo dizer ocorrem deslizamentos de sentido e nestes temos além de possibilidades 

outras a presença da metáfora, tomada aqui como transferência, constitutiva da 

produção de sentido e da constituição do sujeito. Assim, ainda que falemos a mesma 
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língua, a falamos de modo diferente, justamente porque cada um ocupa uma posição 

sujeito que é constituída num contexto histórico-ideológico próprio a cada um.   É, a 

partir, destas noções a que nos referimos anteriormente (paráfrases, sinonímias, relação 

do dizer e não dizer, metáforas) que se dá a possibilidade de análise. 

Retomando a noção da palavra e seus silêncios e de que há uma relação entre 

eles, que em cada dito há a presença de um não dito que o constitui, temos a noção de 

que há um silêncio constitutivo em todo dizer. Segundo Orlandi, o silêncio  

 

“pode ser pensado como a respiração da significação, lugar de recuo 

necessário para que se possa significar, para que o sentido faça 
sentido. É o silêncio como horizonte, como iminência de sentido. Esta 

é uma das formas de silêncio, a que chamamos de silêncio fundador:  

silêncio que indica que o sentido pode sempre ser outro”. (ORLANDI, 

2005, p. 83) 

 

  

Orlandi ainda nos fala de um “silêncio constitutivo”, de acordo com seu 

pensamento: “uma palavra apaga outras palavras (para dizer é preciso não-dizer...)” 

(ORLANDI, 2005, p. 83). Deste modo pensamos que o silêncio sempre acompanha as 

palavras e que a partir dele o sujeito se constitui. 

 Assim, enquanto analistas do discurso, verificamos as marcas linguísticas, as 

regularidades discursivas no texto e para além dele, uma vez que o texto não é 

transparente em si mesmo e que, como vimos há silêncio em todo texto. Deste modo, a 

partir das respostas dadas pelas gestantes ao nosso questionário, fizemos recortes em 

seus textos que apontam para aquilo que desejamos pesquisar: o silêncio e o real na 

constituição do sujeito. 

O lugar da psicanálise em nossa pesquisa é de suporte teórico. Não fizemos 

psicanálise das entrevistadas, posto não ser isto possível e nem ao menos ser o mote de 

nosso trabalho. Mas a utilizamos como aporte teórico, posto compreendermos o sujeito 

para além de um contexto sócio-histórico, como um sujeito do inconsciente, marcado 

pela falta. Assim, fez-se necessário um pequeno percurso sobre a psicanálise e pesquisa 

na universidade (cf. anexo 1) para que pudéssemos dizer deste sujeito atravessado pela 

ideologia e pelo inconsciente. 
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3.2.1 Corpus da pesquisa 

 

O corpus desta pesquisa foi pensado bem antes de se construir o material da 

pesquisa propriamente dita, ou seja, desde o projeto já pensávamos nesse corpus e o que 

desejávamos com ele. Falar do silêncio a partir da fala do Outro que falasse de um outro 

a advir. 

A partir de um questionário, por nós formulado (cf. anexo 4), e que serviu como 

base para entrevistas com gestantes em períodos de gestação variados, com idades e 

classe social também distintas, obtivemos um conjunto de falas que nos propusemos a 

analisar. Não nos preocupamos em recolher uma grande quantidade de material, ou seja, 

de fazer inúmeras entrevistas, nos preocupamos mais com o que seria colhido nas 

mesmas. 

Para a AD o corpus é composto por critérios teóricos, distinguindo-se, então, 

corpus empírico e teoricizado. Em nossa pesquisa, o corpus empírico representado pelo 

material bruto (as entrevistas) e, o corpus teoricizado, discursivo, resultante de nosso 

recorte inicial, orientado pelo conjunto de documentos que abrangem nossa questão, e 

que, ao mesmo tempo, não pode ser tomado como da ordem da completude. A 

teorização do corpus permite-se distinguir o que é da ordem do sujeito, da ordem do 

dito e do não dito nas entrevistas. Esse corpus teoricizado como condição de história do 

sujeito, de cada sujeito em questão, nos leva a traçar caminhos em direção ao nosso 

pensamento sobre o silêncio constituinte do sujeito. 

Trabalhamos com a AD como teoria que auxiliasse nossa reflexão e permitisse 

ao nosso pensamento a construção de um objeto de análise, qual seja, o discurso das 

gestantes a partir das entrevistas. Trabalhamos também com conceitos da Psicanálise 

para nos dar condições de construir, junto com a AD, caminhos que nos levariam para 

além dos significantes colhidos em nosso corpus, uma vez que o discurso, para AD não 

é transparente, mas sim opaco.  

Mariani (2006) corrobora esse pensamento dizendo que: 

 

“Se, para a Análise do Discurso, sujeito e sentido se constituem 

mutuamente e esse processo é histórico, acho que é possível dizer e 

estabelecer, fazendo um incerto paralelismo, que, para o ponto de 
vista da psicanálise, considerando a hipótese lacaniana “de que o 

indivíduo que é afetado pelo inconsciente é o mesmo que constitui o 
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que chamo de sujeito de um significante”6, sujeito do inconsciente e 

cadeia significante se constituem simultaneamente. Não se trata de 

buscar uma impossível complementação entre as duas perspectivas 
teóricas, mas sim de fazer trabalhar, em cada perspectiva e cada 

uma a seu modo, as formas de inscrição da subjetividade...” 

(MARIANI, 2006, p. 7, grifos nossos) 

 

Retomando Mariani (2006), “fazer trabalhar, em cada perspectiva e cada uma a 

seu modo, as formas de inscrição da subjetividade” (MARIANI, 2006, p.7) faz-nos 

pensar que pode haver uma aproximação entre a AD e a psicanálise, ainda que cada 

teoria siga por objetivos diversos, podemos utilizar ambas neste processo de pesquisa 

sobre constituição do sujeito, perpassado pela ideologia e pelo inconsciente, sujeito 

inserido na história, uma história contada de modo singular, com ditos e não ditos, com 

silêncios permeando a subjetividade e fundando cada sujeito. Neste sentido, as 

entrevistas, ainda que não correspondam a falas espontâneas, constituem uma grande 

superfície linguística em que a singularidade da história de cada gestante se marca. 

Partindo de tais considerações que delimitam as entrevistas, fizemos recortes no 

texto das mesmas, os quais se constituíram como base de nossa análise. O conceito de 

recorte foi proposto inicialmente por Orlandi (1984) a fim de mostrar que, 

diferentemente da Linguística, que segmenta a língua, a AD recorta a superfície 

linguística buscando depreender fragmentos de linguagem - e - situação. Tais recortes, 

uma vez selecionados, formam um conjunto de sequências discursivas, ou seja, 

Sequências Discursivas (SDs) - são unidades analíticas (em nosso caso fragmentos das 

entrevistas) delimitadas já por uma primeira análise. Entendemos sequência discursiva, 

conforme Courtine (1989) como um fragmento que diz algo sobre campo discursivo a 

que ela pertence. Assim, como diz Mariani, “(...) passamos, então, à etapa em que 

construímos nosso arquivo composto por um conjunto de sequências discursivas 

recortadas deste corpo preliminar de textos” (MARIANI, 1998, p. 52). 

Elaboramos um quadro com as respostas dadas pelas gestantes. Nesse quadro, 

registramos as SDs em relação às perguntas do questionário e buscamos depreender as 

regularidades enunciativas ali presentes, bem como visamos marcar as singularidades, 

ou seja, aquilo que na fala das gestantes apareceu como singular, marcando sua 

diferença. 

Em nossa pesquisa não faremos uma análise da posição sujeito entrevistador. 

                                                             
6 Conforme LACAN, 1982, p.194 
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Nosso objeto de estudo será tomado a partir do discurso das gestantes entrevistadas, que 

certamente se constituem histórica e ideologicamente posicionadas dentro do mundo em 

que vivem, não sendo, portanto, origem em seu próprio discurso. Há, deste modo, uma 

relação entre o dizer e sua condição de produção. Buscaremos as regularidades 

linguísticas que nos mostrem o funcionamento discursivo sobre esse outro a advir 

presentificado nas entrevistas concedidas pelas gestantes. Para além do que é dito, já 

que todo o dizer vem acompanhado por um não dito, as entrevistas, como observamos 

mais adiante, são marcadas por silêncios, interrupções, hesitações e, também, por 

imagens sobre sua própria condição de gestante. As entrevistas serão tomadas como 

material de enunciação do sujeito, portanto o que importa é o sujeito da enunciação, ou 

seja, o sujeito que se marca nos enunciados a partir da presença das formas ligadas ao 

paradigma do ‘eu, aqui, agora’ Benveniste (1989). No entanto, sabemos que para a 

Análise de Discurso, essa posição de enunciação não é fonte do dizer nem apresenta 

domínio total do que diz. Na AD, o sujeito da enunciação é efeito de sua inscrição na 

linguagem e porta as marcas da memória histórica bem como as marcas do inconsciente, 

como concebe a psicanálise, aquele que é pontual e evanescente. 

Há em nossas entrevistas uma multiplicidade de sujeitos e uma multiplicidade de 

sentidos, porém em todos existem marcas significativas da presença da memória 

discursiva de cada participante. Mas para além dessa memória do dizer os sentidos são 

sempre referidos a outros sentidos Orlandi (1996). O que nos permite dizer que esses 

outros sentidos podem estar silenciados, logo também podem fazer parte da cadeia 

discursiva que constitui o sujeito em sua enunciação. 

Como será possível ler nas análises nas páginas seguintes, algumas marcas 

linguísticas foram depreendidas por suas regularidades.  

Há assim, uma cadeia significante que desliza e permite que um sujeito advenha. 

E é nessa cadeia significante, sempre modificada, que vários sentidos podem se dar. Daí 

podermos inferir que historicamente sentidos são construídos e que cada sujeito pode, 

em determinado momento dizer algo sem que isto implique em que esta seja a única 

possibilidade do dizer, que em cada dizer há algo que permanece em silêncio, mas que 

da mesma forma que o dito, constitui o sujeito. 
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4. ANÁLISES 

 

 Tempo de ser gestante... 

Assim é o momento que encontramos nosso material discursivo. É em um tempo 

de gestação, de sujeitos em uma posição discursiva gestante, que nos deparamos com 

distintos processos de produção de sentidos. Não é um tempo qualquer e isto parece 

implicar em muitas mudanças no discurso das gestantes que entrevistamos. E de fato 

existem mudanças, entretanto, este discurso que inicialmente pode parecer novo para as 

entrevistadas, ou então, originando-se em si mesmo, ou seja, provocando nas gestantes a 

ilusão de que se origina nelas mesmas, aponta para outra direção, pois sabemos que 

nenhum discurso se origina em si próprio. 

Se percorrermos o imaginário social, hoje temos fácil acesso via rede, em que 

encontramos vários indícios deste imaginário social, por exemplo, a revista Primeiros 

Passos, publicou na rede dois textos de duas vencedoras de um concurso que se 

intitulava Momentos Grandes Pequeninos falando sobre o que é para a mulher ser mãe. 

Seguem trechos dos textos: 

 

“Na primeira noite após o parto, esperava ansiosamente pelo primeiro 

momento... Apesar do cansaço e dos incômodos do pós-parto, eu não 

conseguia pregar os olhos, de ansiedade. Foi então que, finalmente, 

bateram à porta do quarto... Era a enfermeira que trazia, enfim, o meu 
tesouro mais valioso... Meu coração transbordou de emoção e cada 

vez que fecho meus olhos, sou capaz de recriar a cena deste 

momento mágico na minha vida! Foi um momento inesquecível, que 

precedeu milhões de outros desde então, cada um mais emocionante 

que o outro. Mas o primeiro momento... Ah... esse foi inesquecível... e 

PARA SEMPRE!”  

http://www.dican.com.br/primeirospassos/resultadoPromo.asp?idP=10 

(Acesso em: 23/06/2012, grifos nossos). 

 

“Em primeiro lugar ser mãe é viver momentos inesquecíveis 

diariamente, pois a cada instante ensinamos e aprendemos coisas 

novas com os nossos filhos. Eu desde pequena queria ser mãe e 

quando alguém me pergunta o que eu faço na vida eu digo que em 

primeiro lugar sou mãe! Tenho uma filha de 20 anos...” 

http://www.dican.com.br/primeirospassos/resultadoPromo.asp?idP=10 

(Acesso em: 23/06/2012, grifos nossos). 
 

Nos textos citados verifica-se a pregnância do imaginário em que se significa, 

como uma evidência o SER mãe como algo quase transcendental: “ser mãe é viver 

momentos inesquecíveis diariamente”; “eu desde pequena queria ser mãe”; “sou mãe”. 

Esses fragmentos de enunciados reproduzem esse sentido já dado como óbvio, não se 

http://www.dican.com.br/primeirospassos/resultadoPromo.asp?idP=10
http://www.dican.com.br/primeirospassos/resultadoPromo.asp?idP=10
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questionam os “momentos inesquecíveis”, ao contrário, os “momentos inesquecíveis” 

uma vez inscritos no texto vencedor ratificam a hegemonia desse processo de 

significação. Da mesma forma, o real do parto e do bebê desaparecem diante da “cena 

do momento mágico”, como se houvesse um prolongamento, também evidente, entre o 

bebê sonhado e imaginado com o bebê de carne e osso que nasce. 

Temos ainda, por exemplo, a comunidade Pampers, que dá várias informações, ensina 

como fazer o blog da mamãe, possui fóruns Pampers, entre outros. A revista Pais & 

filhos, que também traz várias informações e ‘dicas’ para as futuras mães. Assim é que 

há muito se fala deste discurso outro, que é o das gestantes, de como elas devem amar 

ser mães, da dádiva que é a maternidade e que há, em toda mulher, um dever natural de 

ser mãe, posto ser o corpo biológico da mulher apropriado para a maternidade. É certo 

que este discurso também vem se modificando ao longo dos tempos, é a movência dos 

sentidos, mas é ele que ainda prevalece na contemporaneidade. 

Entretanto, ao iniciarmos nossos recortes nos deparamos com processos de 

produção de sentidos que nos levaram a pensar no funcionamento ideológico de 

sentidos já postos em circulação sobre a gravidez como um momento único e ímpar na 

vida de uma mulher. Verificamos como isto se marca com contradições na 

materialidade da língua das entrevistadas em sua posição de gestantes. 

 

Observemos as sequências recortadas a partir do primeiro bloco de perguntas 

que compõe nosso questionário, com a questão inicial: 

 

Você desejava a gravidez? 

 

SD1 – Eu sempre tive o sonho de ser mãe, mas não foi planejada, aconteceu. (gestante 
A – grifos nossos) 

 

SD2 – É, foi é, foi..., assim, não foi... como é que se diz? Não foi é... planejada. Foi por 
um acaso. (gestante B – grifos nossos) 

 

 SD3 – Não... foi do nada. (gestante C – grifos nossos) 
 

 SD4 – Sim. (gestante D) 

 

 SD5 – Desse não. (gestante E) 
 

SD6 – Não... foi do nada. (gestante F – grifos nossos) 
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 SD7 – Desejava. (gestante G) 
 

SD8 – Essa aqui veio no susto. No susto mesmo. Mas agora é bem desejada. (gestante 

H – grifos nossos) 

 
SD9 – Não era esperada. Não tava nos planos. (gestante I) 

 

SD10 – Desejava. (gestante J) 
 

SD11 – Não. (gestante K) 

 
SD12 – Eu desejava. (gestante L) 

 

SD 13 – Sim. (gestante M) 

 
SD14 – Sim. (gestante N) 

 

SD15 – Foi um choque. Não desejava. (gestante O) 
 

SD16 – Sinceramente nem que sim nem que não, me pegou assim... desprevenida 

mesmo. Bem desprevenida. (gestante P) 

 

 Antes de pensarmos nas marcas linguísticas que se colocam nessas sequências 

por nós recortadas, vejamos um primeiro ponto que se nos coloca quando da pergunta 

“você desejava a gravidez?” O que é transmitido em silêncio nesta pergunta e que as 

entrevistadas respondem dando sentidos a partir de suas posições subjetivas? Pensando 

no cerne de nossa questão, no silêncio que constitui o sujeito, nossa primeira pergunta já 

nos coloca diante da possibilidade de o silêncio constituir o sujeito, posto ser via 

transmissão que as gestantes preencheram um silêncio da pergunta com o imaginário 

“desejava ser mãe”. 

Nossa pergunta endereçava a uma possibilidade de desejar a gravidez. Não foi 

perguntado se fora uma gravidez planejada ou não planejada, o que nos coloca diante do 

discurso médico, de um funcionamento ideológico na contemporaneidade onde o 

planejar implica para o sujeito um controle não só da natalidade, mas também um 

controle como uma resposta ao que está colocado de saída para cada sujeito, ou seja, há 

um funcionamento do social que diz que se deve planejar um filho, que o correto é que 

se faça um planejamento familiar, em que um filho deve ser concebido em determinadas 

condições. Mas ainda assim, para além dessas concepções algo escapa a esse 

funcionamento e uma gravidez se dá. O que nos coloca diante da presença do 

inconsciente no sujeito. Há uma falha da qual o sujeito não pode dar conta. Foi 

perguntado sobre o desejo da gravidez, entretanto, há um deslizamento no discurso do 
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sujeito que o remete a significantes outros e que apontam para um silêncio na pergunta.  

O funcionamento discursivo está inserido historicamente, o sujeito responde de 

um lugar e de uma posição sócio-histórica, mas ele por ser atravessado pelo 

inconsciente, por um saber não sabido, vacila. As entrevistadas nos presenteiam dizendo 

do nosso silêncio na pergunta. Há um silêncio que constitui o sujeito e é via transmissão 

que ele é capturado. Assim, de acordo com a AD dizemos que há um silêncio que 

percorre todo dizer, como já vimos há possibilidades de outros sentidos, de outros 

dizeres. Com a psicanálise podemos dizer que é pela transmissão, uma transmissão em 

conjunto, via significantes e via silêncio que o sujeito se constitui. É pela cadeia 

significante e pelo silêncio que o sujeito captura e se deixa capturar.  

De acordo com Philippe Julien (1997) existem dois tempos para uma 

transmissão: 

 

“O primeiro tempo é a instauração de um lugar, pela mãe – lugar 

inscrito em posição terceira, entre ela e a criança. Ela designa o lugar 

de seu desejo, lá, lá longe e não aqui: “Tu não és o que me falta.” Tal 

é a mensagem transmitida à criança. Este lugar é aquele do pai... Pai 

como nome na palavra da mãe” (JULIEN, 1997, p. 46-47, grifos 
nossos). 

 

Retomando Julien, há uma transmissão primeira que se dá via silêncio, há “um 

lugar inscrito”. A mãe transmite a seu filho este lugar terceiro que é o lugar de seu 

desejo. Ainda que nada diga sobre este lugar, ela o instaura via silêncio, posto apontar 

seu desejo para outro lugar, diferenciado do lugar do filho. 

Isto permite a passagem para um segundo tempo que é o da “presença de um 

homem, vindo ocupar esse lugar” (JULIEN, 1997, p. 49). Aqui se coloca para a criança 

uma pergunta: quem é esse homem que vem se ocupar de mim? Julien nos diz que 

 

“É certo que ocupa um lugar vazio, ao ocupar-se da criança. Ele 
realiza tarefas, preenche um papel junto dela. Mas a imagem que se 

apresenta, assim, aos seus olhos é um véu, uma cortina. Essa imagem 

faz limite ao que é do seu gozo de homem... Por sua função de tela, 

essa imagem estabelece uma diferença entre as gerações; ela institui 

uma borda não franqueável, quanto ao saber, pelo filho ou filha, do 

gozo do pai enquanto homem. “teu quarto é teu quarto, o meu é o 

meu”!” (JULIEN, P. 1997, p. 49) 

  

A partir do que nos traz Julien, podemos inferir que uma transmissão se dá via 

silêncio, posto ser “o pai o homem que priva a criança do saber sobre seu gozo de 
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homem” (JULIEN, 1997, p. 50). Entretanto, mesmo que este homem enquanto pai prive 

a criança deste saber, uma transmissão deste se dá. Não é dito à criança sobre este saber, 

sobre este gozo, mas ela, por ser atravessada pelo inconsciente, sabe, ainda que seja um 

saber que se coloque como não sabido. 

Retomemos as SDs por nós recortadas. As marcas linguísticas da presença da 

conjunção adversativa mas, das suspensões, pausas e hesitações nos indicam que há, 

neste discurso a marca do silêncio, que ali há o silêncio inerente ao sujeito. Nestas 

vacilações podemos ler o texto de outro modo. Há no funcionamento ideológico uma 

idealização que supõe que por ser mulher o sujeito deva ser mãe, e que ser mãe é da 

ordem do desejo imaginário, como na SD1 – gestante – A “eu sempre tive o sonho de 

ser mãe”. E o que é o desejo para a psicanálise, senão poder reencontrar aquilo que foi 

perdido? Não se trata apenas de satisfação de necessidade e sim do desejo de reencontro 

com o objeto a, objeto causa de desejo, objeto que está para sempre perdido quando da 

entrada do homem na linguagem e, por estar perdido sempre a ele se tenta retornar para 

poder encontrá-lo. Há na cadeia significante, entre S1 e S2 um intervalo, nesta cadeia há 

um deslizamento de significantes, neste deslizamento pode comparecer o sujeito do 

inconsciente, pontualmente e que logo em seguida se recobre pelo discurso, como, por 

exemplo, nos atos falhos, em que o sujeito do inconsciente comparece, mas logo em 

seguida o discurso prossegue sem que o sujeito da enunciação se dê conta disso ou 

então, apenas diga que errou, que se enganou, há necessidade de uma explicação lógica 

para dizer deste ato, na linguagem. Esta explicação lógica traz outros significantes que 

irão recobrir o ato anterior do dizer. Isto nos diz de um silêncio que permanece para/no 

sujeito, aquilo do qual ele ainda não tem como dizer. É do/no silêncio que o sujeito se 

utiliza para prosseguir seu discurso. 

Apoiados nos estudos de Paulillo (2004) tomamos dela emprestado o termo 

Enunciação Vacilante, que se origina das formas de falar de si, também da mesma 

autora. 

 Ela define o discurso de si como um modo de discurso no qual o sujeito que fala, 

enuncia, fala de si mesmo. Como ela diz: “no discurso de si o sujeito procura dar corpo 

simbólico a estados internos – pensamento e sentimentos – que são experimentados no 

momento em que o discurso se produz ou o que foram no passado” (PAULILLO, 2004, 

p. 2). Deste modo, segundo a autora, o discurso de si fala de acontecimentos vividos, 

mas não se confunde com o relato deles. Em nossa pesquisa, nossas entrevistadas 
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produzem um discurso de si, mas ao proferir este discurso falam também de um outro 

sujeito a advir, um outro que existe somente enquanto corpo imaginário, não há ainda 

uma experiência do concreto, o que há, como dissemos acima, é a ordem do desejo se 

manifestando, mas não um desejo qualquer, o de que este sujeito se apresente, dando 

forma à imagem criada por cada uma delas permitindo-lhes o encontro (ainda que algo 

da ordem do imaginário permaneça) com o objeto desejado. 

 Dizemos então, do mesmo modo que Paulillo (2004), que esse sujeito que surge 

a partir do discurso de si, é um sujeito fundado pelo silêncio e marcado pela 

incompletude. Logo, é um sujeito barrado, faltoso, dividido desde o seu surgimento. 

 Paulillo (2004) define a enunciação vacilante como “o processo enunciativo 

básico que caracteriza o discurso de si”. (PAULILLO, 2004. p. 3). Assim, é pela 

linguagem que este discurso de si toma forma dando expressão aos processos psíquicos 

e, segundo ela, “a expressão que essa dimensão subjetiva ganha, enquanto discurso, não 

se realiza senão sob a forma da enunciação vacilante” (PAULILLO, 2004, p. 3). 

Diante destas vacilações, frente ao uso do verbo “desejar”, as gestantes 

respondem com “planejar”. Como analista de discurso, me pergunto de onde vem os 

verbos “planejar”, “prevenir”, “esperar”?  Viria do discurso médico? Do discurso que 

circula socialmente em revistas de entretenimento e também de revistas específicas para 

gestantes? Em que momento e de que forma há o deslizamento de “desejar” para 

“planejar”, “prevenir”, “esperar”? 

 Esses significantes usados parecem silenciar o significante “desejar”, mas ele 

está ali presente, entretanto desliza, transforma-se em outros dizeres, mas continua 

existindo. 

 Enquanto psicanalista pergunto-me o que quer este sujeito quando em sua cadeia 

significante silencia algo para dizer de outro modo? O que será que “desejar” implica 

para esses sujeitos? Certamente, por não se tratar de uma psicanálise, nada podemos 

dizer. Ficamos apenas com esse deslizamento da cadeia e com o que do sujeito 

comparece nas respostas. Nada mais. 

O mas já nos coloca de saída diante da enunciação vacilante. Em que o sujeito 

vacila? Segundo Paulillo (2004) “no discurso de si... as coisas parecem escapar ao dizer, 

que inscreve em si mesmo as marcas dessa falta, simbolizando-a na enunciação 

vacilante”. (PAULILLO, 2004, p. 5). Nessa enunciação vacilante, além da falta de que 

nos fala Paulillo (2004), inscreve-se, de acordo com o que estudamos e pesquisamos, o 
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silêncio e o real na constituição do sujeito, posto que não se trata da falta da palavra, 

mas da impossibilidade do dizer. 

 

Dando prosseguimento ao primeiro bloco, vejamos, a seguir, outras SDs 

recortadas de nossa entrevista e que também nos remetem às considerações 

anteriormente expostas.  

 

Quando você soube que estava grávida, como é que foi? 

 

SD17 – Traumatizante... eu demorei a aceitar... tinha uma ideia de família... veio minha 

história... foi um susto. (gestante A – grifos nossos) 
 

SD18 – Eu to feliz, porque ainda não tenho nenhum filho. (gestante B) 

 
SD 19 – Não... foi do nada. Foi surpresa, fiquei nervosa, mas depois passou. (gestante C 

– grifos nossos) 

 

 SD20 – Um susto. Um susto. (gestante D) 
 

 SD21 – Primeiro foi... eu fiquei... eu não sabia como ia fazer, né? Mas depois eu 

           acostumei. (gestante E – grifos nossos) 
 

SD22 – Foi uma surpresa. Não tinha planejado, mas assim, desejava, mas não tinha 

assim... assim... feito o... não foi algo planejado, mas eu gostei. (gestante F – grifos 
nossos) 

 

 SD23 – Ah! Foi surpresa. (gestante G) 

 
SD24 – Ah, eu chorei muito. Fiquei desesperada. (gestante H) 

 

SD25 – Levei um susto. Fiquei assustada. (gestante I) 
 

SD26 – Feliz. (gestante J) 

 

SD27 – No início foi um susto, mas depois eu aceitei. (gestante K – grifo nossos) 
 

SD28 – Eu fiquei muito feliz. (gestante. L) 

 
SD29 – Eu fiquei feliz. (gestante M) 

 

SD30 – Minha menstruação é sempre certinha. Com 5 dias de atraso eu já sabia que 
tava grávida. Fiz o exame e confirmei. Só felicidade daí pra frente. (gestante. N) 

 

SD31 – Agora to bem, to bem, to feliz. (gestante O – grifo nosso) 

 
SD32 – Surpresa. Muito surpresa. (gestante P) 
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Pensar numa gravidez, em como uma mulher a toma para si. Pensar em nossa 

pergunta: “quando soube que estava grávida, como é que foi?”, nos remete ao 

funcionamento ideológico marcado pelo ideal de felicidade ligado a uma gravidez. 

Como vimos anteriormente, há um discurso no social que remete a este ideal de 

felicidade, como se para toda mulher a gravidez fosse um momento encantador, de uma 

meta a ser atingida na vida.  

Entretanto, muitas mulheres hoje se deparam com o contrário, não tem desejo de 

criança, não querem ter filhos, abdicam dessa ‘poderosa possibilidade’ para dedicarem-

se a suas vidas.  

Ouvindo uma paciente há poucos dias numa primeira entrevista (19/06/2012) 

falando do nascimento de sua filha, ela dizia: “eu queria voltar a minha vida normal; eu 

pensava que depois disso eu poderia ter minha vida de volta, todo mundo falava que 

depois passava; que minha vida voltaria ao normal, mas não voltou. Minha vida hoje 

mudou completamente. Não posso mais andar de moto, não tenho mais vontade de me 

cuidar”
7
 – levanta a barra da calça jeans e me mostra sua perna cabeluda, como se não 

pudesse mais ser feminina e diz: “eu nunca tive minha perna assim”
8
. Para esta paciente 

se coloca outra verdade, a sua, a de que apesar de ter uma filha ela não a queria tê-la, ela 

queria ter somente sua vida e seu tempo disponíveis apenas para ela mesma. Discurso 

este que vem de encontro com o do socialmente aceito de que se deve desejar uma 

gravidez e ser feliz por isto.  

Assim, diante da pergunta por nós formulada, produziram-se os seguintes 

significantes: “traumatizante” (SD17 – gestante A) em contrapartida com “sempre tive o 

sonho de” (SD1 – gestante A), “feliz” (SD18 – gestante B) para quem não “planejava” 

(SD2 – gestante B), “um susto” (SD20 – gestante D) para “sim” (SD4 – gestante D), 

“não tinha planejado... desejava” (SD22- gestante F) para “não, foi do nada” (SD6 – 

gestante F) “to feliz” (SD31 – gestante O), para quem “não desejava” (SD15 gestante 

O).  

Vejamos: 

 

 

                                                             
7
 As aspas utilizadas não querem dizer que a paciente foi gravada. Essa fala foi por mim anotada ao 

término de sua sessão de análise. 
8 Idem 
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Gestante             Você desejava a 

gravidez? 

Quando soube que estava grávida, como é 

que foi? 

    A sempre tive o sonho de 

(SD1) 

traumatizante (SD17) 

    B não planejava (SD2) feliz (SD18)  

    D Sim (SD4) um susto (SD20) 

    F não, foi do nada (SD6) não tinha planejado... desejava (SD22) 

    O  não desejava (SD15)      to feliz (SD31) 

 

 O que faz vacilar nesses sujeitos? Esses significantes que comparecem fazem 

com que o sujeito se sinta socialmente aceito? Será que nessa vacilação o sujeito que é 

histórico-ideologicamente constituído escolhe significantes que venham dar-lhe 

conforto?   

Observamos que o que se coloca é uma contradição do/no sujeito. Contradição 

do sujeito histórico-ideológico e contradição no sujeito atravessado pelo inconsciente, 

contradição esta que se materializa na linguagem através dos equívocos, hesitações, 

vacilos, etc. Como analistas do discurso, o que pretendemos é desconstruir a evidência 

dos enunciados dos sujeitos, em nosso caso, dos sujeitos em posição gestante, que 

inicialmente respondem uma pergunta de um modo para logo em seguida dizerem o 

contrário sem se darem conta do que fazem. Remetemos-nos aqui ao texto “Eles não 

sabem o que fazem” de Zizek (1990), em que o autor traz a teoria crítica da sociedade 

como uma teoria que não tem como meta resolver as contradições existentes via 

conceitos que se originem do “liberalismo” (ZIZEK, 1990, p. 17) ou mesmo por 

“medida exata de recalcamento” (ZIZEK, 1990, p. 17) ele aponta para a questão da 

“contradição como índice da verdade teórica” (ZIZEK, 1990,, p. 16), dizendo que  

 

“O gesto fundamental da TCS [Teoria Crítica da Sociedade] consiste 

em apreender essa contradição teórica como o índice imediato da 

contradição social efetiva: em demonstrar que ela possui em si 

mesma, um peso cognitivo... todo desenvolvimento dos potenciais 

superiores é pago com a repressão pulsional a serviço da dominação 

social.” (ZIZEK, 1990, p. 17, grifos nossos) 
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Ainda de acordo com Zizek 

 

“O que parece, à primeira vista, ser uma insuficiência teórica, uma 

imprecisão conceitual de Freud, revela a contradição decisiva de 

toda a história alienada e contém, por isso, a mais profunda verdade 

teórica. E os diferentes revisionismos tentam precisamente suprimir, 

contornar essa contradição insuportável, amortecer seu cunho incisivo, 

em nome de um culturalismo que implica a possibilidade de uma 

sublimação de um desenvolvimento da criatividade humana, que não 

seja repressiva, paga com o sofrimento mudo de que dão testemunho 

as formações do inconsciente” (ZIZEK, 1990, p. 17, grifos nossos) 

 

Ao falar em “contradição teórica como o índice imediato da contradição social 

efetiva”, Zizek aponta para uma contradição teórica já marcada no social. 

Zizek fala justamente de uma “imprecisão conceitual” (ZIZEK, 1990, p. 17) que 

“revela a contradição decisiva de toda história... e contém, por isso a mais profunda 

verdade teórica” (ZIZEK, 1990, p. 17). Temos uma “verdade teórica” que o próprio 

Freud já marcava quando de seus estudos sobre a nova teoria que trazia, mas era uma 

verdade que num primeiro momento parecia carecer de consistência e, por isso mesmo, 

era alvo de críticas. Ao mesmo tempo, a nova teoria trouxe um marco conceitual 

mostrando que existia uma contradição na história de todo sujeito.  

Há, portanto, uma contradição que marca o sujeito histórico-ideológico 

atravessado pelo inconsciente, uma contradição na história que se marca como uma 

verdade. Mas verdade para quem? Para o sujeito que, inscrito na linguagem se marca 

como faltoso e quando seu discurso desliza ele também desliza produzindo outros 

sentidos para seu texto, ainda que disto não se dê conta. Assim, a materialidade do 

enunciado do sujeito na língua, está sujeita à contradição, posto ser o enunciado da 

ordem da opacidade própria à língua. 

O mas coloca a dúvida, tira todas as certezas do sujeito, entretanto ele busca um 

dizer que lhe permita falar, em nosso caso, de seu bebê sem se angustiar, ou pelo menos 

não tanto. O sujeito não se dá conta daquilo que diz, vai passando de um dizer a outro 

sem se interrogar. É como se não houvesse tempo para isso. Como se ele devesse estar 

feliz porque está gestante. Pensando um pouco mais, parece não haver escolha para 

quem está gestante, a única possibilidade que se coloca no discurso do sujeito é estar 

feliz. Entretanto, ao lermos os recortes feitos podemos ver que no sujeito, em suas 

falhas, vacilações e hesitações um silêncio se dá, mostrando que há outra possibilidade 

de sentido. 
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 Desejo de mãe. Quem é que deseja quem? A mãe que deseja seu bebê ou a sua 

própria mãe? Desejo de mãe é um desejo acolhido no silêncio de cada sujeito. Ele pode 

se colocar ou não. Por que há ou não há não nos importa.  

O fato é que precisa haver um desejo de mãe para que haja um filho. O que é 

desejo de mãe? “É a capacidade de provocar vida numa criança” (NAZAR, 2012). 

Provocar vida dando-lhe um lugar. Inicialmente oferecendo-lhe seus próprios 

significantes que a inserirão no mundo simbólico e que lhe permitirão entrar no mundo 

da linguagem e se constituírem sujeitos. É fazer um voto de que ali, onde há um feto 

advirá um bebê humano, que se apossará dos significantes deste Outro e também de 

suas falhas para poder tornar-se sujeito. Tornar-se sujeito inscrito na aposta que vem do 

Outro é também ter um nome que possa dizer que é seu. Assim “dar a um filho um lugar 

no encadeamento discursivo é o que o permite se ligar à vida” (NAZAR, 2008, p. 79). 

Deste modo, é via palavra e silêncio do Outro que um sujeito advém, ou seja, é a 

partir daquilo que o Outro doa ao outro que ele pode advir como sujeito do 

inconsciente. Assim, o Outro doa seus significantes e seu silêncio, insere o outro em um 

lugar, dando-lhe existência. O que é dito e o que é transmitido dá ao outro a 

possibilidade de se constituir como sujeito, sujeito histórico-ideológico, atravessado 

pelo inconsciente. E nomear um filho é dar-lhe garantias de existência, existência na 

história do Outro para então poder fazer sua própria história. 

 

Passemos ao segundo bloco de nosso questionário. Vejamos agora as respostas à 

seguinte pergunta: 

 

 Como foi a escolha do nome do bebê? 

 

SD33 – O pai participou. Ele chegou a participar. (gestante A) 
 

SD34 – Eu que escolhi. Clara, porque meu nome é Carla e todo mundo de vez em 

quando confundia e me chamava de Clara. E eu acho que é um nome bonito. E eu acho 

que é bonito porque o significado o significado é... iluminada. Enzo acho bonito, um 
nome forte... não é um nome comum. (gestante B – grifos nossos) 

 

SD35 – Por causa do nome do pai, que é Erik Fernando. Aí ele quis botar Fernando. 
(gestante C) 

 

SD36 – Tem a ver com minha experiência de vida, tá? Nos caminhos do Senhor. Então 

Daniel, um exemplo, um homem de oração. E Amanda significa amor. Muito amada. 
Não foi esperada, sim, mas está sendo muito amada. (gestante D – grifo nosso) 
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SD37 – Eu que escolhi, porque o meu esposo escolheu o da minha filha. Aí desse eu 
escolhi. (gestante E) 

 

SD38 – Pela bíblia. (gestante F) 

 
 SD39 – (não escolheu o nome) (gestante G) 

 

SD40 – Não sei. Sempre... sempre falei que se um dia tivesse uma filha, iria se chamar 
Juliana. (gestante H – grifo nosso) 

 

SD41 – Pela bíblia. (gestante I) 
 

SD42 – Foi o pai. (gestante J) 

 

SD43 – Não sei. Acho bonito, foi o que veio primeiro na minha cabeça. (gestante K) 
 

SD44 – Eu to esperando ainda pra saber. Porque eu só to pensando nome de mulher, não 

to pensando nome de homem (risos). (gestante L) 
 

SD45 – Eu não sei o sexo ainda. (gestante M) 

 

SD46 – Por falta de opção. Porque onde eu moro tem tanta criança, tem tudo que é 
nome. Aí me sugeriram e entre todos o que eu conheço esse muito mais me agradou. 

(gestante N) 

 
SD47 – (não escolheu o nome) (gestante O) 

 

SD48 – Ah, porque... fui eu que escolhi, na verdade. Foi o primeiro nome que me veio 
assim, veio eu gostei. Ele já está batizado de Pedrinho. (gestante P) 

 

 Escolher o nome do bebê, perguntar sobre esta escolha é colocar o sujeito a falar 

de uma história que designa um outro, que o contorna, dando-lhe existência antes 

mesmo que esta se dê. Ao perguntarmos “como foi a escolha do nome do bebê?”, 

permitimos que o Outro o introduza em sua cadeia discursiva como sujeito a advir, 

contornando-o via significantes e, ao mesmo tempo, deixando passar via silêncio aquilo 

que transmite, ou seja, em suas hesitações e vacilos comparece o silêncio, o que o 

sujeito não diz, mas que ainda assim está lá. Nós, analistas do discurso, quando fazemos 

os recortes desses dizeres, apontamos para isto, para essa possibilidade outra que se 

presentifica nesses intervalos que se materializam nestas hesitações e vacilos. 

Nomear um filho traz em si a história de um casal parental, nomear dando lugar 

de existência, dando a um sujeito a possibilidade de advir enquanto tal.  

 

“O nome é o primeiro dom a ser ofertado. A nominação pode ser um 

sopro de vida, pois singulariza a entonação impregnada de sentido 

que, por vezes, é anterior ao nascimento. A nominação tem valor de 

convocação e de aposta; ela media, com a sonoridade que é peculiar a 
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cada um, o que ainda é pura sensorialidade, mas já inscreve a 

possibilidade de um traço no psiquismo humano”.  (NAZAR, 2008, 

pp. 89-90, grifos nossos).  

 

 

 O “dom a ser ofertado” implica um disponibilizar-se para que um sujeito 

advenha, ali, naquele corpo que está sendo gerado, naquele corpo que nascerá. E, para 

que deixe de ser apenas corpo é preciso que haja uma aposta. É o Outro com seus 

significantes e seu silêncio que irão recobrir e dar contorno a este corpo que 

inicialmente é puro imaginário, mas que já existe inscrito no discurso do Outro que lhe 

dá forma. Quando inserimos silêncio como aquilo que também contorna o corpo, 

pensamos no para além das palavras, naquilo que se transmite ainda que não se diga.  

Lacan, (1992) aponta para um “discurso sem palavras”, dizendo: 

 

“É que sem palavras, na verdade, ele pode muito bem subsistir. 

Subsiste em certas relações fundamentais. Estas, literalmente, não 
poderiam se manter sem a linguagem. Mediante o instrumento da 

linguagem instaura-se um certo número de relações estáveis, no 

interior das quais certamente pode inscrever-se algo bem mais 

amplo, que vai bem mais longe do que as enunciações efetivas. Não 

há necessidade destas para que nossa conduta, nossos atos, 

eventualmente, se inscrevam no âmbito de certos enunciados 

primordiais”. (LACAN, [1969-1970] 1992, p. 11, grifos nossos) 

 

 

 O discurso sem palavras aponta para o fato do discurso ultrapassar a palavra, 

discurso assim tomado como laço social, laço que já existe antes da palavra, por isso, 

“sem palavras... ele pode muito bem subsistir”. E, com a “linguagem” se estabelecem 

“relações estáveis”, relações do discurso com a estrutura que vai organizar o sujeito. 

Entretanto, “pode inscrever-se algo bem mais amplo... que vai bem mais longe do que 

as enunciações efetivas”, apontando para o silêncio do sujeito.   

Dar nome a um filho, um nome que lhe será próprio, do qual ele poderá 

apropriar-se e a partir de então também fazer história, sua história, com seus 

significantes e seu silêncio – ainda que advindos do Outro – é inseri-lo no campo 

subjetivo retirando-o apenas do corpo biológico, dando-lhe um lugar. Este lugar que o 

sujeito poderá ocupar, inicialmente será lugar de objeto de desejo do outro e, assim, 

 

“No plano imaginário, os objetos nunca se apresentam ao homem a 

não ser em relações esvaescentes. Ele reconhece aí sua unidade, mas 

unicamente de fora. E na medida em que ele reconhece sua unidade 
num objeto, ele se sente desarvorado em relação a este último.” 
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(LACAN, [1954-1955] 1985, p. 214-215, grifos nossos). 

 

 Nessas relações objetais que se dissipam uma unidade permanece, a unidade do 

sujeito em poder se perceber somente quando fora da cena, não mais unicamente 

atrelado ao objeto e nem ao menos enquanto objeto. Por isto, ao reconhecer sua unidade 

num objeto o sujeito se inquieta, posto que  

 

“o objeto nunca é apreensível senão como miragem, miragem de 

uma unidade que nunca pode ser reapreendida no plano 

imaginário, toda a relação objetal só pode ficar como que paralisada 

por uma incerteza fundamental” (LACAN, [1954-1955] 1985, p. 215, 

grifos nossos). 

 

 Nessa “incerteza” em que se insere o humano coloca-se sua incompletude. O 

sujeito marcado como não todo, ainda que inicialmente seja objeto de desejo de um 

outro, imaginariamente ocupando um lugar de completude, daquilo que falta ao outro e 

que vem a ser recoberto por este objeto imaginário, retomando o exposto acima, este 

“objeto nunca é apreensível senão como miragem”. É enquanto miragem que o objeto é 

objeto de desejo.  

Entretanto, é preciso que haja um objeto causa de desejo, anterior, para que haja 

um objeto de desejo, ou seja, é preciso que haja uma falta primordial que cause, para 

que se coloque um objeto de desejo no lugar desta falta. É por isto que o objeto de 

desejo é miragem, nunca podendo ocupar o lugar daquilo que falta ao sujeito. Então, um 

filho inicialmente se coloca como objeto de desejo, como aquilo que virá recobrir a falta 

do sujeito. Em nossa pesquisa, as entrevistadas falam desse desejo como demanda, 

como aquilo que imaginariamente recobriria seu desejo.  

 Então, faz-se necessário nomear este objeto, recobri-lo com um significante que 

está não somente para o sujeito a advir, mas também e, principalmente, para este que o 

nomeará, pois “é pela nominação que o homem faz subsistir os objetos numa certa 

consistência” (LACAN, 1985, p. 215). Então, nomear um bebê é dar-lhe um lugar de 

vida, já que  

 

“a nominação constitui um lugar de pacto, pelo qual dois sujeitos ao 
mesmo tempo concordam em reconhecer o mesmo objeto. Se o 

sujeito humano não denominar... se os sujeitos não se entenderem 

sobre este reconhecimento, não haverá mundo algum, nem mesmo 

perceptivo, que se possa manter por mais de um instante. A juntura 

está aí, a surgição da dimensão do simbólico em relação ao 
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imaginário” (LACAN, [1954-1955] 1985, p. 215, grifos nossos). 

 

 Assim, a união que se coloca é a da “dimensão do simbólico em relação ao 

imaginário”, é a palavra recobrindo a imagem, o significante do Outro dando lugar ao 

outro que advém, que é objeto em um tempo e depois se despe deste lugar e advém 

como sujeito, também cindido, faltoso, que se apodera e autoriza a partir de 

significantes e silêncio que o recobriram inicialmente e que, posteriormente também 

recobrirá outros objetos nomeando-os, possibilitando a existência de um mundo não 

apenas composto pelo imaginário, mas também delimitado pelo simbólico. 

 NAZAR (2009) ao falar do nome próprio diz: 

 

“O nome próprio instaura a incidência do significante primordial S1, 

traço unário da inscrição de todo sujeito no campo do simbólico, 

arrancando-o da natureza e dando-lhe existência no campo da fala e da 

linguagem. O nome é, então, traço distintivo, marca já aberta à 

leitura que será lida sempre da mesma forma, em todas as línguas. 

O nome próprio não tem tradução, é sempre o mesmo”. (NAZAR, 

2009, p. 68, grifos nossos) 

 

 Retomando a citação, “o nome como traço distintivo” que marca cada sujeito de 

um modo particular e próprio. Um nome próprio, próprio ao sujeito, “sempre lido da 

mesma forma em todas as línguas... sem tradução, sempre o mesmo”, que diz da 

singularidade e da diferença de todo sujeito, que traz em si uma história contada pelo 

Outro, marcando uma unidade, como vimos anteriormente “unidade que nunca pode ser 

reapreendida no plano imaginário”, posto dele sair via inscrição simbólica, marca 

essencial do humano. 

 “O nome próprio... é um texto que envia à própria epopeia do sujeito em 

construção e desconstrução continuada” (MARTINS, 1984, p.19). Assim, o sujeito vai 

sendo construído desde antes de seu nascimento, quando do empréstimo dos 

significantes do Outro a este outro que ainda advirá e, posteriormente, num sempre 

porvir, uma vez que o sujeito sempre ressignifica sua história.  

Deste modo, o nome também pode ser considerado como sendo da ordem da 

transmissão, ou seja, deixa de ser apenas um sinal identificatório para inscrever no 

sujeito aquilo que ele pode contar de outro modo, ainda que não o saiba concretamente. 

Por isto podemos dizer que desde a nomeação do bebê há uma inscrição dele na 

subjetivação daquele que o nomeia e que pode ser transmitido via silêncio, que irá 
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posteriormente constituir este sujeito a advir.  

 Assim referimo-nos a Martins 

 

“(...) a semiótica moderna vem apontando que as palavras são mais 

que stimuli. Elas são signos e, mais precisamente, são signos 

simbólicos. O nome próprio, portanto, transborda de muito a 

perspectiva de servir somente para referência do sujeito... ele passará a 

construir o cerne daquilo que o sujeito mais preza: o seu próprio Eu” 

(MARTINS, 1984, p. 12-13, grifos nossos).  

 

 

Logo, podemos inferir que nomear um bebê é dar-lhe a possibilidade de sair da 

condição de objeto e passar à condição de sujeito inserido no campo simbólico, marcado 

pela incompletude, pois mesmo o nome não pode tudo dizer do sujeito, tanto daquele 

que nomeia quanto daquele que é nomeado. Sujeitos de linguagem, o que os coloca na 

condição de assujeitados. Assujeitados à história e à língua, inseridos no funcionamento 

ideológico, marcado pela historicidade de cada sujeito, atravessados pelo inconsciente, 

pela incompletude, pela falta. Assim quando as entrevistadas disseram: “o pai 

participou”; “eu que escolhi”; “pela bíblia”; ou mesmo não tendo escolhido ainda o 

nome, estavam contando histórias que pertenciam a cada uma delas – a historicidade do 

discurso – dentro do momento histórico que cada uma vivia, portanto, para cada uma 

dava-se um acontecimento, mesmo que pudesse parecer um ‘simples nomear’, o que 

ocorria era uma ruptura com tantas possibilidades de dizeres e saberes sobre o outro, 

sobre o bebê.  

Ainda que a nomeação parecesse vir de modo aleatório ou mesmo que fosse uma 

história específica, o que ficou foi um movimento de sentidos em relação à nomeação 

do bebê. Assim se dá o acontecimento discursivo do nomear o bebê, ou seja, a partir de 

uma estrutura já estabilizada, de discursos já dados pelo funcionamento ideológico na 

história de cada gestante, na “memória discursiva que sustenta o dizer” (ORLANDI, 

2005, p. 54) e da qual nenhum sujeito pode dar conta, ocorre uma ruptura com este pré-

construído, ‘já sabido’ e que leva o Outro a nomear o bebê de modo singular, mas 

sempre atravessado pela história e pelo inconsciente. 

 

Passemos ao terceiro bloco, em que perguntamos sobre o tempo.  
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 Como é para você este tempo de espera da gestação? 

 

SD49 – Passou muito rápido. Passou muito rápido porque eu sempre me mantive 

muito ocupada. (gestante A – grifos nossos) 

 
SD50 – Eu to muito ansiosa. (gestante B – grifo nosso) 

 

SD51 – Eu fico muito ansiosa, porque eu sou ansiosa e agora pior ainda, né? (gestante 
C – grifos nossos) 

 

SD52 – A gente quer sempre que nasça pra amanhã, né? Mas eu já estou mais tranquila 

nesta gestação. (gestante D – grifos nossos) 
 

SD53 – Agora tá sendo difícil, porque minha neném quer ficar o tempo todo no colo. Aí 

quanto mais passar pra mim vai ser melhor. (gestante E) 
 

SD54 – É gostoso. É gostoso. (gestante F) 

 
SD55 – Até que eu não to muito ansiosa, não. Porque eu já passei por isso. (gestante G 

– grifos nossos) 

 

SD56 – Ah! É muito gostoso. É uma ansiedade só, mas é muito gostoso. (gestante H – 
grifos nossos) 

 

SD57 – Cansativo. (gestante I) 
 

SD58 – Legal. É ansiedade, mas é legal. (gestante J – grifos nossos) 

 

SD59 – É... ansiedade total. (gestante K – grifo nosso) 
 

SD60 – Ah, eu fico muito ansiosa. (gestante L – grifo nosso) 

 
SD61 – É normal, é normal. (gestante M) 

 

SD62 – Tá sendo tranquilo. A primeira eu tive problema de pressão alta. Embora seja 
21 anos depois, que é a idade da minha filha. A gravidez tá bem melhor. Totalmente 

diferente. (gestante N) 

 

SD63 – Ah, é... acho que eu fico mais ansiosa, com mais ansiedade. (gestante O – 
grifos nossos) 

 

SD64 – Ah, eu sou muito ansiosa. A criança pra mim tinha que nascer assim com três, 
quatro meses. É crueldade pra mim. (gestante P – grifos nossos) 

 

Neste terceiro bloco de perguntas inserimos a questão do tempo, pensando nele 

em relação ao sujeito e sua história. Perguntando “Como é para você este tempo de 

espera da gestação?”, obtivemos respostas que dizem de cada uma das entrevistadas 

em sua posição gestante diante de seu contexto histórico-ideológico. Deste modo, falam 

em um tempo presente sem a presença daquele a quem se referem, portanto, falam de 
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um sujeito imaginário, de um porvir. Constroem simbolicamente um lugar para este 

outro, possibilitando que ele se constitua como sujeito. 

Pensemos assim, que antes do nascimento há o discurso do Outro, que num 

tempo presente fala de um bebê a advir, um bebê que ainda não fala, que está em 

silêncio. É de um não saber no tempo presente em que se fala de um porvir, de um 

tempo futuro embasado num discurso presente, presentificado justamente por um 

discurso passado. Heidegger (2004) afirma que o presente de acordo com a 

representação usual, constitui com o passado e o futuro a característica do tempo. Diz 

ainda que o ser é determinado como presença pelo tempo e que ainda que passe, o 

tempo permanece como tempo. É na enunciação, própria ao sujeito, que o discurso se 

dá, mas é também num tempo preciso em que o mesmo comparece e se permite existir. 

É, pois, o discurso no tempo do sujeito necessário para que ele mesmo se perceba 

enquanto sujeito, sujeito de linguagem que existe no momento mesmo em que passa 

pelos tempos necessários à sua constituição. E nessa constituição incluímos o silêncio, 

que permeia o discurso no tempo, uma vez que é preciso que haja um silêncio fundador 

num tempo preciso para que o discurso se dê. 

Um dos primeiros tempos é o do amparo a este bebê prematuro. Será a partir do 

encontro entre o bebê e aquele que o acolhe, satisfazendo suas necessidades primárias 

que se dará a possibilidade de entrada na linguagem. Para que haja este processo de 

aquisição de linguagem esta interação faz-se necessária. É tudo aquilo que se oferece ao 

bebê que lhe servirá de base para sua constituição psíquica. 

 “E o verbo se fez carne” (Jo 1:14). Lacan já nos dizia há tempos que devemos ter 

bons ouvidos para ler o que se está dizendo, ou seja, é a partir do verbo, da palavra, do 

discurso do Outro num tempo específico, que se recobre o corpo biológico do bebê, 

ainda em silêncio, e que se marca o porvir de um sujeito. É, portanto, neste tempo 

antecipado, antes mesmo do nascimento, ainda em silêncio, que este bebê advirá, posto 

que já existe no discurso e no tempo do Outro. 

 Partindo das SDs acima, podemos dizer que o tempo de espera da gestação se 

materializa no discurso das gestantes de modo que nos remete às falas de meus 

pacientes (cf. anexo 2): parece que o tempo saiu correndo, como na SD49 – gestante A 

“passou muito rápido”. Ou o tempo é um inferno como na SD64 – gestante P “é 

crueldade pra mim”. E o tempo a gente não guarda, o que é marcado pelas SDs em que 

as gestantes falam sobre a ansiedade que vivem.  
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Quase todas as gestantes responderam do mesmo modo, ou seja, dizendo de sua 

ansiedade em ver “o rostinho do bebê, em como ele(a) seria”. Além de falarem de como 

era maravilhoso este momento da gestação e também das dúvidas e incertezas que se 

colocavam para cada uma. Mas todas sabiam como seria bom depois que seus bebês 

nascessem. Vemos assim o funcionamento ideológico, de um discurso no social, 

colocado para toda mulher, trazendo o imaginário sobre o nascimento de um bebê.  

Terminadas as entrevistas não mais tive contato com nenhuma das gestantes. 

Mas, de chofre, uma surpresa! 

Certo dia adentra em meu consultório, no referido hospital, uma mulher com um 

bebê nos braços. Sua fisionomia me parecia conhecida, mas ainda não sabia do que se 

tratava. A paciente então começou a falar e a chorar, veio indicada pelo obstetra (o 

mesmo colega do hospital que gentilmente me havia cedido espaço para entrevistar suas 

pacientes gestantes). Chegou justamente com o diagnóstico de depressão pós-parto. 

Durante seu relato, me dou conta de que ela fizera parte do grupo de gestantes que eu 

havia entrevistado. E eu lhe sinalizei isto. No que ela prontamente disse que se lembrava 

de mim e da entrevista e que também havia me dito naquela ocasião que nós ainda nos 

veríamos um dia, que talvez ela fosse se consultar comigo. Só que ela veio sem me 

procurar, não sabia meu nome, simplesmente “agendaram” para ela um horário comigo. 

Assim, esta paciente, de quase quarenta anos, com um bebê nos braços, chorando muito, 

me disse de seu medo de passar para sua filha o medo que estava sentindo, pois ela, em 

seu conceito, já era velha, já tinha dois filhos grandes, um com dezoito anos e outra com 

quinze e agora, ela se perguntava, como e o que faria com este bebê?  

Se coloca para este sujeito agora um outro tempo, o que se tem é um dado real, 

um bebê real, não aquele que ela idealizava, não aquele que ela esperava e agora a 

angústia a assola, agora lhe vêm sentimentos e pensamentos com os quais ela ainda não 

tinha se deparado, ou melhor os quais já existiam em seu silêncio, mas que ela ainda 

não os tinha articulado. Este tempo de agora, com este bebê real, traz para a paciente 

uma questão que até então não havia se colocado: a sua própria história. E é desta 

história que ainda não havia sido dita que ela começa a se dar conta e a se perguntar em 

como pode mudar o que é necessário para que seu bebê não sofra pelo que ela está 

passando. 

 Lacan nos diz que há um instante do olhar, um tempo para compreender e um 

momento para concluir . E que “a instância do tempo se apresenta de modo diferente em 
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cada um desses momentos” (LACAN, 1998, p. 204). No relato acima, vemos um sujeito 

que vive num primeiro momento o instante do olhar, olhar para sua condição (no caso, 

gestante, a espera de um nascimento). Há um tempo onde algo ainda é ignorado pelo 

próprio sujeito. Como bem nos diz Lacan: “o tempo de compreender pode reduzir-se ao 

instante do olhar, mas esse olhar, em seu instante, pode incluir todo o tempo necessário 

para compreender” (LACAN, 1998, p. 205). É um tempo de parada, necessário para 

determinar “o juízo do sujeito” (LACAN, 1998 p. 203), ou seja, o juízo se dá através de 

um ato, um ato que o leva a concluir. 

 Há de haver a modulação do tempo, onde cada um dos momentos é reabsorvido 

pelo momento seguinte, onde apenas o último subsiste, para que então se restabeleça a 

sucessão real desses movimentos e que se compreenda, desta forma, a gênese do 

movimento lógico para cada sujeito. É pela via dessa modulação de tempo que o sujeito 

chega ao movimento de concluir. Ainda que haja um tempo de parada, um tempo de 

demora, é justamente nesse tempo de compreender que o sujeito pode refletir para então 

alcançar o momento de concluir. É nesse tempo de reflexão que situamos o silêncio que 

constitui este sujeito, posto que é a partir de seu silêncio que algo poderá se constituir. E 

o que conclui este sujeito que chega ao consultório com diagnóstico já definido de 

depressão pós-parto? Conclui subjetivamente que há um ato que deve ser feito. E é só 

nesse tempo subjetivo que este momento de concluir pode-se dar e que este sujeito 

então pode agir chegando ao consultório para falar. Falar da angústia que o toma e com 

a qual ele não consegue lidar e da qual quer se curar. 

Lacan (1992) nos propõe quatro discursos, quais sejam: o discurso do mestre, o 

discurso da histérica, o discurso universitário e o discurso do analista. Ele os representa 

deste modo: 

 

    M      H       U     A 

S1→S2   $→S1   S2→a   a→$ 

$       a   a     S2    S1    $   S2  S1 

 

 

Estes discursos representam quatro lugares e são discursos que se referem à 

relação entre o sujeito e o outro, não uma relação entre um eu e um outro eu, mas sim 

uma relação onde cada  sujeito em questão é o sujeito do inconsciente. A partir destes 

lugares, são gerados os discursos que irão estabelecer os laços sociais. Não nos 
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deteremos nestes discursos, mas pensemos nos tempos do sujeito e nos tempos de sua 

estruturação pelo viés do discurso da histérica, um discurso que fundou a psicanálise 

pelo viés da talking-cure. Logo, o analisante, o sujeito da psicanálise é um discurso, e é 

pelo discurso que podemos pensar no tempo da cura e também nos perguntar sobre os 

tempos da estrutura. 

A estrutura não é marcada pela idade, mas sim pelo tempo no qual o sujeito é 

incessantemente recriado. Assim o $ (sujeito barrado, faltoso) não é o mesmo em um 

tempo ou outro de sua estruturação. Quando um sujeito se dá conta de sua angústia, de 

seu mal-estar, vai buscar na análise alívio e não análise, uma vez que não sabe por que 

está passando pelo que passa. Vai buscar, justamente, um suposto saber para este seu 

desconhecimento, para então disso se aliviar. É um sujeito que já está num tempo onde 

o dirigir-se a um outro pode trazer-lhe o saber sobre sua verdade. É num primeiro tempo 

de análise que surge, pela transferência, a produção de um saber inconsciente, onde o 

sujeito começa a se implicar em sua história. A partir daí pode-se iniciar o processo da 

cura, pois há um tempo na análise onde começa a aparecer “a trama de significantes 

sensíveis da história do sujeito” (FLESLER, 2007, p. 56).  

É no tempo em que se encontra o sujeito em análise que diz sobre ele e sua 

estruturação, já que não se toma o sujeito pela idade, mas por seus tempos. “O sujeito se 

efetiva por tempos, o objeto se engendra por tempos e o Outro se produz por tempos” 

(FLESLER, 2007, p. 58), isto é efeito da fórmula lacaniana (1998) que diz que o sujeito 

‘é efeito do que um significante representa para outro significante’. É preciso que haja 

uma cadeia discursiva, que deslize e que faça surgir o sujeito do inconsciente. Mas isso 

só se dá nos tempos de cada sujeito; um sujeito situado em um tempo onde o Outro 

antecipa sua chegada, antecipa seu lugar, inserindo-o no mundo da linguagem. 

Retomando nosso relato, podemos dizer da instauração de um primeiro tempo, 

onde a gestante antecipa a presença desse sujeito. Ela, portanto, colocada no lugar deste 

Outro possibilita a entrada do bebê no mundo enquanto sujeito. Um sujeito que nasce no 

silêncio, mas que já vem carregado de significantes que dele dizem algo e que permitem 

a sua estruturação. Logo após o nascimento deste bebê, um outro tempo se dá, qual seja, 

o da mãe que inicialmente ocupa para este bebê o lugar de Outro, mas que vai procurar 

um Outro que lhe possibilite chegar à sua verdade, aos seus significantes que dirão algo 

dela mesma e de seu tempo e de sua estruturação. 

 Para finalizar estas reflexões trazemos um questionamento: nesse silêncio em 
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que se constitui o bebê humano há ausência de tempo? Seria o silêncio um meio para se 

querer parar o tempo? Onde está o tempo? Será que ele ‘enlouquece e passa realmente 

correndo’? (cf. anexo 2) Ou será que a cada sujeito pertence um tempo próprio? Pois, 

em verdade, o tempo simplesmente é. Nada mais do que isso. Freud, em seu artigo 

Sobre a Transitoriedade já nos dizia que “o valor da transitoriedade é o valor da 

escassez no tempo” (FREUD, [1915-1916] 1996, p. 317), ou seja, não é porque algo é 

transitório que perde seu valor. Da mesma maneira, o tempo não pertence a nada nem a 

ninguém e mesmo que as coisas e os fatos sejam transitórios, em algum momento, em 

algum ponto não o foram. Em contrapartida não é necessário que haja um tempo 

absoluto e duradouro para proporcionar o valor que em um tempo possuíram. É por este 

motivo que podemos dizer que simplesmente o tempo é. É como o inconsciente, pontual 

e evanescente. 

 

 No quarto bloco de nosso questionário buscamos a interação mãe/bebê, assim 

vejamos as seguintes SDs: 

 

Conversa com seu bebê? 

 

SD65 – Eu deveria conversar mais, eu passo a mão, eu sinto, eu brinco. Mas por ter 

brigado tanto, eu perdi tanto tempo gritando, tanto tempo nervosa. Eu não tive tanto 
tempo pra conversar. Eu deveria conversar mais. (gestante A – grifos nossos) 

 

SD66 – Converso. (gestante B) 

 
SD67 – De vez em quando. (gestante C – grifos nossos) 
 

SD68 – Muito. (gestante D) 

 
SD69 – Converso. (gestante E) 

 

SD70 – Não como eu gostaria de conversar, né? Mas assim, converso. Não tenho 
tempo assim, mas eu procuro conversar com ele sim. (gestante F – grifos nossos) 

 

SD71 – Converso. (gestante G) 

 
SD72 – Converso. Com esse eu não to conversando muito não. Mas sempre que eu 

paro eu converso. (gestante H – grifos nossos) 

 
SD74 – Às vezes. (gestante I – grifos nossos) 

 

SD75 – Converso. (gestante J – grifos nossos) 
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SD76 – Converso, converso. (gestante K) 
 

SD77 – Eu converso. (gestante L) 

 

SD78 – Às vezes sim. (gestante M – grifos nossos – grifos nossos) 
 

SD79 – Bastante. Bastante. (gestante N) 

 
SD80 – Mais ou menos. Não muito. (gestante O – grifos nossos) 

 

SD81 – Converso. (gestante P) 

 

Ao fazermos a pergunta “conversa com seu bebê?”, pensamos no bebê como 

um objeto do discurso, um objeto a ser construído discursivamente e que, portanto, 

necessita de significação. Deste modo, neste bloco de perguntas o que se coloca para 

nós é este bebê que inicialmente é localizado como objeto, ou seja, objeto a ser 

construído no discurso do Outro. Para tanto é necessário que este Outro dê uma 

localização discursiva ao bebê, inserindo-o em sua história pela via simbólica. 

Observando as SDs acima e as subsequentes, constatamos, mais uma vez, a 

predominância do funcionamento ideológico que permeia os discursos destes sujeitos 

em posição gestante: há um discurso que diz dessa obrigatoriedade de que a gestante 

converse com seu bebê. Quando da elaboração do questionário, ao pensarmos nesta 

pergunta tínhamos em mente um trajeto que pudesse nos levar pelos caminhos do que se 

fala do e com o bebê e do silêncio que permeia esta relação. Entretanto, ao ser fazer o 

recorte das SDs, foi como se um clarão tivesse se aberto diante de nossos olhos, posto o 

discurso apresentar-se impregnado de verbos no tempo futuro do pretérito do indicativo 

como, por exemplo, “deveria”, “gostaria”, e das negativas “não”, “de vez em quando”, 

“mais ou menos”, “às vezes”, todas evidenciando a “sujeição à ideologia dominante” 

(ALTHUSSER, 1974, p.22), de que ser gestante implica entre outras coisas, falar com o 

bebê, mesmo que este ainda não tenha nascido. O que se oferece ao bebê ainda na vida 

intrauterina é da ordem de um discurso já construído anteriormente, ou seja, já existem 

sentidos estabilizados no social que dizem que uma gestante deve conversar com seu 

bebê, mas ainda que isto se dê há também no discurso das mesmas algo que escapa, ou 

seja, algumas das gestantes ainda que dissessem conversar com seus bebês, não sabiam 

o que dizer frente à pergunta “o que você fala com ele”. Isto aponta para uma 

contradição no discurso do sujeito e denuncia que há uma tentativa de ruptura com os 

sentidos já estabelecidos o que nos faz pensar na movência dos mesmos.  
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A partir da análise dos discursos das gestantes podemos pensar a história como 

incompleta, inacabável, posto serem estes discursos que nos mostram que os sentidos se 

movem, se transformam e, como pensamos, via silêncio são transmitidos possibilitando 

um acontecimento, tomando “o acontecimento no ponto de encontro de uma atualidade 

e uma memória” (PÊCHEUX, 2006, p. 17).  

Há uma ““palavra furada” neste “silêncio sem fim” do Outro” (ASSOUN, 1999, 

p. 11, grifos nossos). Assim, o Outro doa significantes para falar do e com o bebê, 

entretanto, ele próprio (Outro) se inscreve num furo constituinte, que o localiza neste 

“silêncio sem fim”, um silêncio que o habita e o constitui, o qual ele também transmitirá 

para o sujeito que está por advir. 

Em Palavras em torno do berço, Cabassu (1997) conta que há uma fábula que 

diz: 

 

“doze fadas benevolentes foram convidadas a fazer seus dons à 

princesa, uma décima terceira foi esquecida. Despeitada, a fada 

esquecida irrompe entre a décima primeira e a décima segunda fada e 

prediz a morte da criança. A décima segunda fada surge de um canto 

da sala, adianta-se para dizer de sua impotência em anular este 
destino, e que está em seu poder apenas amenizá-lo: “a criança 

sobreviverá, mas ao preço de um longo sono”.” (WANDERLEY, 

1997, p. 22, grifos nossos) 

 

Como sabemos, é o conto da Bela Adormecida. Mas porque trago esta 

passagem? Para poder falar deste “silêncio sem fim” que habita Outro e que é da ordem 

da transmissão. Há, no dizer da fábula, uma “impotência”, que não pode “anular” aquilo 

que foi dito, não pode desdizer o que foi dito, assim como não pode apagar a história.  

Somos sujeitos assujeitados, inseridos historicamente num determinado 

momento e nosso discurso não se origina em nós, como muitas vezes pensamos, mas é-

nos transmitido via significante e via silêncio. Somos constituídos a partir disto. Há, no 

discurso do sujeito uma permanência e uma evanescência. Na fábula há a possibilidade 

de se amenizar o dito com outro dito, “a criança sobreviverá”, mas será preciso que se 

pague um preço por isto. E de fato, na fábula, todo o reino paga um preço. São 

eliminadas todas as máquinas de tear, apenas uma permanece na torre do castelo e nada 

se diz sobre isto à princesa. O ocorrido permanece silenciado, entretanto a profecia se 

concretiza. Todo o reino adormece.  

“O silêncio sem fim” que habita o Outro também não pode ser apagado, mas é 
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transmitido ao sujeito, ainda que não seja dito. Poderíamos nos perguntar por que a 

princesa foi justamente mexer na máquina de tear, o que a leva a tocar em algo que nem 

ao menos conhecia? Mas isto não importa. O que se coloca para nós como importante é 

o silêncio e o sujeito. Há um ultrapassamento do dizer transmitido em silêncio e que via 

inconsciente toca o sujeito e o constitui. O sujeito histórico, funcionando dentro de uma 

ideologia dominante, afetado pelo inconsciente, constituído pelos significantes doados 

pelo Outro e por seu silêncio. Podemos pensar então, que o silêncio não é ausência, 

falta, mas é da ordem da transmissão, daquilo que embora não se diga se transmite.  

Neste quarto bloco de perguntas de nosso questionário há uma relação entre o 

que a mãe diz do/ao seu bebê e o que em silêncio é transmitido. Ainda que haja uma 

explicação do que ela diz dele e para ele, há um discurso outro silenciado, mas ainda 

assim constituinte deste sujeito, do sujeito na posição gestante e na posição bebê.  

Assim, nas SDs seguintes corroboramos o já exposto acima. As SDs evidenciam 

que há para o sujeito algo que ultrapassa o dizer e que apesar de tentar dar conta via 

significante do que ele pensa, o sujeito continua sem ter um significante que possa dar 

contorno ao que ele gostaria de dizer. Assim, a falta, a incompletude, o furo, são marcas 

deste sujeito e isto comparece em seu discurso, com também o silêncio, que percorre em 

conjunto todo o caminho de sua constituição.  

Ao introduzirmos este bloco, introduzimos também a questão do simbólico 

como condição para que se retire este Outro da relação imaginária com seu bebê. É 

claro que ainda não há o corpo de um bebê concreto, há apenas o imaginário sobre este 

corpo, mas é necessário que se coloque o simbólico para que se possibilite que este 

corpo imaginário ganhe contorno. Assim, neste primeiro momento em que um corpo 

ainda não está presente, apenas existindo no imaginário da gestante e de sua família, ele 

comparece via significantes que dirão dele e que possibilitarão sua entrada no mundo 

simbólico.  

As perguntas deste quarto bloco se complementam, por isto falaremos sobre o 

mesmo de modo interligado. Passemos, pois, à segunda pergunta do bloco interação 

mãe/bebê. 
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O que você fala com ele? 

 

SD82 – Que todas as brigas que eu tive não é por causa dela, que ela não tem culpa. 

Eu eu to fazendo tudo pra dar uma condição legal, pra ela nascer bem. A mamãe tá 

brigando, tá gritando, mas não é com você. (gestante A, grifos nossos) 
 

SD83 – Eu nem sei explicar. Eu converso com as minhas palavras mesmo, de conversa, 

mas não tenho assim coisas específicas. (gestante B, grifos nossos) 
 

SD84 – De preferência to pedindo pra ele sair logo. Porque no finalzinho é chato, 

mas... quem conversa muito é minha mãe. (gestante C, grifos nossos) 

 
SD85 – Como ainda não tem definido o sexo, chamo ele de meu bebê, meu amorzinho. 

Converso, digo que to feliz, que eu o amo, ponho música pra ele ouvir. Ele já está se 

aproximando das pessoas do meu convívio. Já está sendo querido também. (gestante D) 
 

SD86 – Ah, tem que falar? (risos) Ah, eu falo com ele, mas não quero falar não. 

(gestante E, grifos nossos) 
 

SD87 – Ah, que ele é uma criança amada, que ele é uma criança que... o pai, todo 

mundo ama ele, então... coloco, costumo colocar essas colocações. (gestante F) 

 
SD88 – Não. Conversar, conversar, assim não. Acho que eu ainda não comecei a 

conversar não. (gestante G, grifos nossos) 

 
SD89 – Peço perdão pelas coisas que eu falei. Se eu falei alguma coisa que ele possa ter 

ouvido... Mas eu converso. (gestante H, grifos nossos) 

 

SD90 – Ah! Não sei. Peço pra ela ficar quietinha porque tá mexendo muito e tá me 

incomodando, tá me dando falta de ar. (gestante I, grifos nossos) 

 

SD91 – Ah! Eu peço à Deus pra que ela nasça com saúde, né? (gestante J, grifos 
nossos) 

 

SD92 – Ah, eu falo que já... que ele já é meu amorzinho, que a gente já tá muito feliz 
com a presença dele, só converso. (gestante K, grifos nossos) 

 

SD93 – Eu fico falando: filho, por favor, não vai me dar muito trabalho. (gestante L) 

 
SD94 – Eu falo que eu quero que ele seja bem vindo, que eu to doida pra que ele 

apareça logo pra saber, pra falar o nome, pra... pra... pra botar o nome, né? (gestante M, 

grifos nossos) 
 

SD95 – Eu brinco com ele, eu falo, eu canto musiquinha. (gestante N) 

 
SD96 – Ah, sei lá. Não falo muita coisa não. (gestante O, grifos nossos) 

 

SD97 – Ah, eu converso assim: acorda aí, a mamãe tá sozinha. Ah, mexe um 

pouquinho. Só pra ter certeza que você tá aí. (gestante P, grifos nossos) 

 

 Sabemos que é “na relação mãe-bebê que se constitui o aparelho psíquico da 
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criança” (QUEIRÓZ et alii, 1997, p.60), por isto, ao perguntarmos sobre “o que você 

fala com ele?” inserimos justamente este ponto, o da constituição do aparelho psíquico 

da criança via significantes do Outro, no caso, a gestante. É neste contexto de inserção 

de significantes na cadeia discursiva mãe-bebê que o sujeito será introduzido 

simbolicamente e que se constituirá. Mas aqui falamos de um bebê que ainda não 

nasceu e, mesmo assim, são os significantes dados pelo Outro (gestante) que 

possibilitarão o advento deste sujeito. Portanto, é preciso “resgatar o lugar de inscrição 

do bebê no discurso parental que o precede” (NAZAR, 2008, p. 79). Este lugar em que 

o bebê é inscrito enquanto discurso funciona como suporte para a constituição de seu 

aparelho psíquico. Para que isto se dê é necessário que ele, antes mesmo de seu 

nascimento, já esteja presente no discurso do Outro. É o Outro funcionando como base 

para o advir deste sujeito.  

 

“(...) a criança recebe as bases de um desejo que lhe é endereçado 

antes mesmo de interagir com sua realidade. Estas bases são 

representadas primeiramente pelos pais, que antecipam a vinda 

de um bebê através de suas expectativas, dos seus desejos. O 

recém-nascido testemunha sua própria captura simbólica dada a 
prematuridade do ponto de vista subjetivo, além da insuficiência 

orgânica ao nascer. Do lado dos pais se revela também uma 

prematuridade ao terem que lidar com o descompasso entre o bebê 

esperado e o bebê que efetivamente se apresenta” (NAZAR, 2008, p. 

83, grifos nossos) 

 

Deste modo, “as bases de um desejo endereçado” à criança são dadas em um 

primeiro momento por seus pais via desejo, desejo inscrito na linguagem, portanto, 

marcando uma falta deste Outro parental que oferece ao bebê seus significantes. Assim 

é que o bebê recebe do Outro a linguagem marcada por uma falta e, ao mesmo tempo, 

recebe do Outro, seu silêncio que lhe é transmitido em meio às hesitações e vacilos 

deste Outro parental. 

Assinalamos abaixo fragmentos de algumas SDs que recortamos que mostram a 

questão da contradição já trazida anteriormente e inserimos algumas observações. 
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Gestante  Conversa com seu bebê? O que você fala com ele? 

     A SD65 deveria conversar mais SD82 to fazendo tudo pra ela nascer            

bem 

     B SD66 converso SD83 nem sei explicar 

     C SD67 de vez em quando SD84 quem conversa muito é minha 

mãe 

     E SD69 converso SD86 eu falo com ele, mas não quero 

falar não 

    G SD71 converso SD88 não. Conversar, conversar, 

assim não 

    H SD72 não to conversando muito 

não 

SD89 mas eu converso 

 

 

Além da contradição marcada nessas SDs, as gestantes tomam a pergunta como 

uma ordem.  Observamos, por exemplo, que há, na gestante A, uma injunção categórica 

ao utilizar o verbo dever, ou seja, seu discurso vem marcado por uma obrigação, quando 

diz “deveria” mostra que há um discurso que circula socialmente no qual ela está 

inserida e que diz que as gestantes devem conversar com seus bebês. Assim sendo, o 

efeito de sentido transmitido é: “sei que não converso” do modo como “deveria” 

conversar e, por conseguinte, na pergunta posterior, a mesma gestante diz: “to fazendo 

tudo pra ela nascer bem”. Lendo este fragmento podemos inferir que a gestante se 

coloca desta forma: embora eu não converse como “deveria”, estou fazendo de tudo 

para que meu bebê possa nascer bem, respondendo assim, ao discurso social. 

Na gestante B observamos uma implicação subjetiva, posto que diz conversar 

com seu bebê, entretanto não sabe explicar, ou seja, não sabe dizer, é o sujeito que se 

insere dizendo de um não saber que o marca. A gestante se inclui no discurso via um 

não saber, ou seja, ela não sabe que sabe, é o sujeito barrado, incompleto, que não 

encontra significantes para dizer sobre o que conversa com seu bebê. Há assim, uma 

inserção do sujeito frente à pergunta e ele mesmo se diz faltoso quando diz não saber 

explicar o que fala com o bebê é, portanto, um real inscrito no sujeito, uma 

impossibilidade do dizer. O sujeito frente a este real permanece sem palavras, fica em 

silêncio, um silêncio que o faz pensar sobre o que lhe foi proposto. 
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A gestante C também responde a ordem do social, dizendo conversar com seu 

bebê, entretanto, diz que quem conversa e muito, com seu bebê é a sua própria mãe. É 

Outro materno desta gestante que conversa com o bebê, que continua a emprestar seus 

significantes ao outro. Pensemos no que se coloca como questão neste caso, pois a 

gestante diz conversar, mas insere o seu Outro primordial como aquele que conversa 

com o seu bebê. Essa inserção do Outro no discurso da gestante nos faz pensar no 

silêncio que se coloca entre esta gestante e seu próprio bebê, um silêncio que passa a ser 

habitado pela palavra de um terceiro. Não há um vazio, um nada, o que há é um 

silêncio, mas ele é preenchido pela fala deste terceiro e não um terceiro qualquer, mas 

um terceiro feminino. E é o feminino quem habita a condição da maternidade, logo 

permanecemos atrelados à condição histórico-ideológica do feminino e da maternidade, 

em que a mulher permanece para além de um corpo biológico que abriga a procriação, 

aquela que é a responsável pela doação dos significantes que inicialmente dirão deste 

sujeito a advir. 

A gestante E também diz conversar com seu bebê, mas em seguida diz “mas não 

quero falar não”. Ela conversa e ao mesmo tempo vacila inserindo o mas. Não quer 

falar. No deslizamento de sentidos destes significantes, perguntamo-nos o que ela não 

quer falar? Não quer falar sobre o que conversa com seu bebê ou não quer falar com o 

bebê? Mais uma vez se coloca para nós o silêncio como possibilidade de constituir o 

sujeito, pois no deslizamento que acabamos de exemplificar foram trazidas 

possibilidades de sentidos que mostram, como nos diz Orlandi (1995) que o sentido 

sempre pode ser outro e que em cada dizer um não dito se coloca. 

A gestante G, como as outras gestantes, diz conversar com seu bebê e também 

não se dá conta do que logo em seguida diz. Conversa, mas diz: “(...) não. Conversar, 

conversar, assim não”. O que o advérbio assim vem trazendo neste discurso? Ele mostra 

de que lugar o sujeito responde. O sujeito gestante responde do lugar daquele que se 

sente obrigado, pela memória discursiva inscrita na sociedade, a conversar com seu 

bebê. Uma vez que o funcionamento ideológico é o de que a maternidade é tomada 

como momento singular e inesquecível na vida de uma mulher a gestante toma a 

pergunta, como já dissemos anteriormente, como uma ordem, portanto, sente a 

obrigação de conversar com seu bebê e, não se dá conta disso. 

A gestante H diz: “não to conversando muito não”, insere uma denegação, 

negando uma articulação entre si mesma e aquilo que diz. Para logo em seguida dizer: 
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“mas eu converso”. Ou seja, do mesmo modo que as gestantes anteriores, esta responde, 

sem se dar conta, à ordem do discurso que circula socialmente. O mas aponta para a 

inserção do sujeito gestante que, apesar de não conversar muito, conversa. Existe uma 

necessidade do sujeito em fazer parte do contexto histórico e de responder de um lugar 

em que possa ser acolhido e aceito pelo social, por isso uma obrigatoriedade de 

conversar com seu bebê se dá.  

Então, ao perguntarmos se as gestantes conversavam com seus bebês e o que 

falavam com eles, mostramos, mais uma vez, a presença de uma hiância na linguagem, 

há um “vazio que supomos presente na fala” (LEBRUN, 2008, p. 54). Nunca se pode 

saber ao certo o que o outro deseja, pois nem ele mesmo muitas vezes o sabe. Assim, o 

que permanece é uma incógnita para todo sujeito e, para as gestantes isso se dá de modo 

mais intenso, posto nem elas mesmas saberem destes bebês que esperam, ainda que eles 

estejam com elas todo o tempo: “estou ao lado desse outro, faço parte dele, caminho 

com ele, mas não sei realmente quem ele é, nem o que quer de mim para além do dizer 

pontual que pode me enviar” (LEBRUN, 2008, p. 54). 

 

Dando prosseguimento a este bloco, tomemos a seguinte questão: 

 

 O que você fala dele? 

 

 SD98 – Eu imagino muito como ela vai ser. As mãozinhas, o cabelinho, o 
 rostinho. Aí eu fico: ah, oi, minha pequenininha da mamãe... vai, bonitinha, vai 

 ser pequenininha. Eu falo dela assim. (gestante A, grifos nossos) 

 
 SD99 – Pra quem, pras pessoas? Que é a coisa mais importante da minha vida. (gestante 

 B) 

 

 SD100 – Não sei. O que eu falo dele? Não sei. Eu não sei. Eu sei que ele é muito 
 irritado. Muito, muito, muito, irritado. (gestante C, grifos nossos) 

 

 SD101 – Como eu ainda não tenho assim uma imagem concreta dele, só pela 
 televisãozinha... parecia que tava muito agitado... eu acho que ele vai ser muito 

 brincalhão. (gestante D, grifos nossos) 

 
SD102 – Ah, não falo muito não. Só o que as pessoas perguntam mesmo. O  tempo, 

se ele mexe e tal. Essas coisas. (gestante E, grifos nossos) 

 

 SD103 – Dele pras pessoas? Ah, que ele é meu gostosão. (gestante F) 
 

SD104 – Ah! Acho que vai ser menino. (gestante G) 
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SD105 – Ainda não falo muito. Ainda quase... falo assim: que vai ser bem vindo, que 
vou criar junto, que não importa o sexo. (gestante H, grifos nossos) 

 

SD106 – Por enquanto não falei nada ainda não. (gestante I) 

 
SD107 – O que eu falo? Ah, que nasça bem, que venha com saúde. (gestante J) 

 

SD108 – Eu falo que agora ele é o meu presente. (gestante K) 
 

SD109 – Ah, não to falando nada ainda não. (gestante L, grifos nossos) 

 
SD110 – Ah, que ele é bonito. Não sei ainda, mas ele é bonito. (gestante M, grifos 

nossos) 

 

SD111 – Ah, eu sou muito reservada, muito discreta. (gestante N) 
 

SD112 – Falo dele... Ah, não falo nada. (gestante O, grifos nossos) 

 
SD113 – Ah, sei lá. Eu sou meio doidinha. Eu falo um monte de coisa. Junto com meus 

outros filhos e a gente fica achando como é que ele vai ser daqui há um, dois anos. Eu 

digo que eu sou mãe de aluguel que eu to... que to... que o filho é do meu filho mais 

velho, que eu já to velha pra ter filho. (gestante P, grifos nossos) 

 

A questão imaginária se coloca claramente nesta pergunta do questionário. As 

gestantes falam de um bebê imaginário, de um outro que elas supõem como será.  

Quando dizem, por exemplo, “imagino... pequenininha... bonitinha” (SD98 – gestante 

A); “muito, muito, muito irritado” (SD99 – gestante B); “brincalhão” (SD101 – gestante 

D); “ele é bonito, não sei ainda, mas...” (SD110 – gestante M); ou mesmo quando 

dizem: “não falo muito” (SD102 – gestante E); “não falei nada ainda não” (SD106 – 

gestante I); “não to falando nada ainda não” (SD109 – gestante L); “sei lá” (SD113 – 

gestante P), trazem seu imaginário em relação a este feto que carregam consigo. 

Anteriormente trouxemos a categoria do imaginário para tratar discursivamente 

dos discursos que, circulando no social, produzem e ratificam determinados processos 

de significação como evidentes. Agora faremos um deslocamento teórico em direção à 

psicanálise para trazer a concepção de imaginário formulada neste outro campo 

disciplinar, campo com o qual esta tese dialoga desde o início. Vejamos então, como o 

imaginário é conceituado e vinculado ao ‘eu’: 

 

“(...) O imaginário deve ser entendido a partir da imagem. Esse é o 

registro do engodo, da identificação. Na relação intersubjetiva, é 

sempre introduzida alguma coisa fictícia, que é a projeção 

imaginária de um sobre a tela simples em que o outro se transforma. 

É esse o registro do eu, com aquilo que comporta de 

desconhecimento, de alienação, de amor e de agressividade, na relação 
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dual” (CHEMAMA, 1995, p. 104, grifos nossos). 

 

Retomando a citação, é o “registro do eu” trazendo a relação com o outro 

imaginário e tudo o que ele comporta nesta relação. É uma “relação intersubjetiva” que 

transforma o outro, posto ser imaginariamente inserido na relação.  

Posteriormente ao nascimento, será na fase do espelho que a criança – que 

inicialmente se vê com um corpo fragmentado, em que não vê uma separação de seu 

corpo e o de sua mãe, entre ela mesma e o mundo que a circunda – que ela (a criança), 

 

“Carregada por sua mãe, irá reconhecer sua imagem no espelho, 

antecipando imaginariamente a forma total de seu corpo. Mas é 

como um outro, o outro do espelho, em sua estrutura invertida, que a 

criança se vê e se observa pela primeira vez; assim, instaura-se o 

desconhecimento de todo ser humano quanto à verdade de seu ser 
e sua profunda alienação da imagem que irá fazer de si mesmo” 

(CHEMAMA, 1995, p. 104, grifos nossos). 

 

Assim, é através do Outro que a criança, reconhecendo “sua imagem no espelho, 

antecipando imaginariamente a forma total de seu corpo”, poderá reconhecer o 

imaginário de seu próprio corpo para poder então dar a ele consistência. Entretanto, é a 

partir do imaginário que “se instaura o desconhecimento de todo ser humano quanto à 

verdade de seu ser”. Então, a verdade do ser humano permanece sempre como meia 

verdade, não podendo ser de outro modo, posto que o sujeito é marcado pela 

incompletude. 

Todas essas falas dizem também da condição histórico-ideológica que as 

gestantes vivem e que lhes permite pensar nesse bebê que ainda nascerá. Há uma 

construção sobre um bebê e que diz da posição que cada sujeito gestante ocupa neste 

momento de sua vida. 

Há um voto do que o bebê vai ser. Ainda que passe pela questão imaginária, há 

uma construção no discurso do Outro, que via significante e silêncio inserem o outro 

num lugar discursivo. 

Um “filho é antes de mais nada, o que os pais dizem dele; depois, ao começar a 

falar, ao repetir as palavras que ouve, é como se endossasse o que é dito à sua volta e, 

até mais particularmente, o que é dito dele” (LEBRUN, 2008, p. 53). Assim, todo 

sujeito vive uma ilusão de completude. Quando falado por Outro, é colocado no lugar 

de objeto que completa aquilo que falta ao Outro. O que é dito dele passa a ser o que ele 
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é e, mais tarde, ganha estatuto de verdade, uma verdade própria a cada sujeito. 

 

“Se um sujeito pode emergir do que lhe vem do Outro, e até de seus 

primeiros outros, é porque, nesse lugar do Outro, sempre está faltante 

o significante que diz o que ele é (...) O Outro também está barrado, 

marcado pela falta... não há nenhuma garantia que, no Outro, dirá 

quem eu sou”. (LEBRUN, 2008, p. 52, grifos nossos) 

 

O Outro diz do sujeito a advir, mas não tem como dizer quem ele será, posto 

também não poder dizer de si, uma vez que o “Outro também está barrado, marcado 

pela falta”. Deste modo, Lebrun afirma que “o sistema de linguagem através do qual 

devo passar para emergir como sujeito é sem garantia final” (LEBRUN, 2008, p. 52). 

Nada garante nada ao sujeito. Nem o que ele é nem o que poderá vir a ser. Não há um só 

significante que possa dar conta do sujeito. O que pode haver é uma construção do que 

se pensa que é. O sujeito não é origem em si mesmo, seu discurso também não se 

origina em si mesmo, o que o sujeito é, é efeito de significantes, ou seja, segundo 

Lacan, ele é aquilo que um significante representa para outro significante e neste 

entremeio de significantes o sujeito pode comparecer. Como diz Lebrun: 

 

“nem uma única parte do humano escapa a este destino de ser coagido 

pela Lei da linguagem... mesmo que eu ainda não fale, pelo mero fato 

dessa potencialidade inscrita em meu patrimônio genético, tenho de 
me confrontar com um mundo já organizado pela linguagem; o que 

caracteriza um mundo como esse é que toda presença comporta uma 

ausência (...) a palavra não pode se desfazer do vazio pelo qual é 

habitada” (LEBRUN, 2008, p. 57, grifos nossos). 

 

Logo, a palavra habitada pelo vazio diz de um sujeito também habitado pelo 

mesmo vazio, incompleto, barrado. Há uma falta primordial já inserida desde seu 

nascimento, posto ser o sujeito um ser de linguagem. Ele só é faltoso por ser um ser de 

linguagem, por estar inserido no mundo dos significantes do Outro primordial, no nosso 

caso, as gestantes.  

“No fundo, tudo o que aprendemos em nossa existência só terá servido 
para nos ajudar a sustentar esse confronto com o vazio, para suportar 

a ausência do verdadeiro ponto de apoio, tudo isso para que nosso 

dizer conte... ainda que nada seja menos garantido. É como se, com 

isso, toda a nossa história nos tivesse levado a poder nos engajar... 

Todo o nosso passado só está ali para vir em nossa ajuda nesse 

momento, para nos tornar possível uma fala. Às vezes, esse nosso 

passado nos deixa em desvantagem. Força-nos a nada poder dizer de 

novo, a só repetir, a nos proibir de inventar. Entretanto, no dia em que 

“eu” [je] falo, no sentido próprio da palavra, em que “eu” [je] coloco o 

ato de falar, sem inteiramente saber, mas assumindo tanto “o que sei” 
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quanto “o que não sei”, nesse dia, as justificações se esvaecem, as 

razões desaparecem. Resta apenas a angústia legítima de ter que falar 

a partir do vazio, embora nem por isso eu deixe de lutar.” 
(LEBRUN, 2008, p. 58-59, grifos nossos).  

 

Retomando Lebrun, “falar a partir do vazio”; “um confronto com o vazio”, 

marca do sujeito de linguagem, marca do sujeito do inconsciente. O sujeito se sustenta 

neste vazio a partir de sua entrada na linguagem, o que lhe causa angústia, mas é preciso 

que ele se apodere desta linguagem para então se tornar de fato sujeito. Então, aquilo 

que é dito deste bebê pelo Outro o insere nesta angústia do dizer, posto não poder dizer 

tudo e nem ao menos com transparência, nem abarcando toda significação. Assim, o 

silêncio também se insere neste advento do sujeito, ele pode ser a marca da transmissão 

daquilo que o outro pode capturar sem que haja um dizer. 

Diante dos recortes das SDs abaixo,  

 

“pequenininha... bonitinha” – SD98 – gestante A; 

“muito, muito, muito irritado” –  SD99 – gestante B; 

“brincalhão” SD101 – gestante D; 

“bonito” – SD110 – gestante M; 

“sei lá” – SD113 gestante – P. 

 

Podemos observar que, cada sujeito em posição gestante constrói para si o imaginário 

de seu bebê, aquele que caminha com ela todos os dias. Ainda que não haja um bebê de 

carne e osso ele já é contornado por significantes que imaginariamente lhe dão forma e 

existência. E é também contornado pela falta do Outro, necessária para que este bebê 

também se insira na cadeia discursiva. 

 

Passemos para a última pergunta deste quarto bloco: interação mãe-bebê. 

 

O que você espera para seu bebê? 

 

SD114 – Nossa! Tudo! Nossa! Tudo, tudo, tudo! (gestante A, grifos nossos) 

 

SD115 – Ah! Lógico, tudo de bom. (gestante B, grifos nossos) 
 

SD116 – Tudo de bom, né? (gestante C, grifos nossos) 

 
SD117 – Que nasça com muita saúde e eu vou ensiná-lo no caminho que deve andar. 

(gestante D, grifos nossos) 
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SD118 – Ah, não sei. (risos) (gestante E, grifos nossos) 
 

SD119 – Ah, espero tudo de bom. Tudo. O melhor possível. (gestante F, grifos 

nossos) 

 
SD120 – Ah! Tudo de bom, né? (gestante G, grifos nossos) 

 

SD121 – Ah! Eu espero tudo de bom que uma mãe pode esperar para um filho, né? 
Que ele venha com saúde. (gestante H, grifos nossos) 

 

SD122 – Eu espero muita coisa boa, né? Que ela venha muito bem, que venha com 
muita saúde. (gestante I, grifos nossos) 

 

SD123 – Coisas boas, né? Muita saúde. (gestante J, grifos nossos) 

 
SD124 – Tudo o de melhor. (gestante K, grifos nossos) 

 

SD125 – Ah, eu espero que ele venha com muita saúde e perfeito. (gestante L, grifos 
nossos) 

 

SD126 – Que ele venha com saúde, perfeito, o resto a gente vai levando. (gestante M, 

grifos nossos)  
 

SD127 – Que ele venha com bastante saúde, que seja uma pessoa íntegra e o resto a 

gente vai ensinando. (gestante N, grifos nossos) 
 

SD128 – Como assim?... O que eu espero? Que ele viva num mundo melhor. (gestante 

O) 
 

SD129 – Ah! Tudo de bom. Tudo o que uma mãe sonha pra um filho. (gestante P, 

grifos nossos) 

 

A última pergunta deste quarto bloco: “o que você espera para seu bebê?”, 

remete a nosso título e foi justamente ela que deu origem à sua elaboração. Partindo das 

SDs recortadas, um primeiro gesto de interpretação foi intitular nossa tese a partir destes 

significantes:  

 

“Tudo, tudo, tudo” – SD114– gestante A; 

“tudo de bom” – SD115– gestante B;  

“tudo de bom, né?” – SD116– gestante C; 

“nasça com muita saúde” – SD117– gestante D;  

“tudo de bom. Tudo” – SD119 – gestante F; 

 “Tudo de bom, né?” – SD120 – gestante G; 

“muita coisa boa, né?” – SD122 – gestante I; 

“coisas boas, né?” – SD123 – gestante J; 

“tudo” – SD124 – gestante K; 

“venha com muita saúde” – SD125 – gestante L; 

“venha com saúde” – SD126 – gestante M; 

“venha com bastante saúde” – SD127 – gestante N. 
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Observemos que há um ideal de completude. Este bebê que vai chegar além de 

ser colocado como objeto que vem preencher esse lugar ‘vazio’ da gestante, é também 

colocado como uma possibilidade de completude no discurso da mesma, ou seja, o que 

a gestante espera para esse bebê é “tudo”. Pensemos: esse bebê, enquanto objeto vem, 

supostamente, preencher o que falta a este Outro, completá-lo e, é justamente esse Outro 

que doa, via significantes, o que imaginariamente pensa ser tudo para este outro. Logo, 

nesta dialética o Outro ocupa um lugar em que ao mesmo tempo ele é o tesouro dos 

significantes (tudo) e a falta. Por isto ele precisa deste objeto, ainda que 

imaginariamente, para dar-lhe suporte.  

É interessante pensarmos como um significante pode representar uma 

completude indefinida, generalizada. Dizer o pronome indefinido tudo, traz a ideia de 

totalidade, de fechamento. Nada mais há a dizer, posto que tudo representa uma 

infinidade de possibilidades. Mas é justamente esta infinidade de possibilidades que 

marca a impossibilidade, posto que este sujeito em posição gestante não possui um 

significante que possa dar conta de seu desejo. Assim, nesse tudo se insere o desejo, o 

desejo de que o outro possa dar contorno e preenchimento, possa ser o objeto de desejo 

do Outro, aquilo que lhe falta. 

 

“(...) a realidade é a palavra verdadeira que escapa, para deixar 

lugar a uma palavra ou máscara enganadoras... o sentido não pode 

aparecer senão para melhor situar, no discurso, o indivíduo em relação 

à sua pergunta e ao seu desejo... o indivíduo desejoso espera do 

Outro – receber o que falta à sua palavra” (MANNONI, 1987, p. 

63, grifos nossos). 

 

 Retomando Mannoni, “realidade, palavra verdadeira que escapa”. O que escapa 

à palavra? Quando a realidade se coloca, a palavra escapa. A palavra não comporta o 

real da realidade. Ou seja, há uma realidade construída simbolicamente, mas nem ela é 

toda, ela é habitada pelo real, pelo impossível de se dizer via palavra. 

O Outro, enquanto lugar do tesouro dos significantes pode dar ao outro o que lhe 

falta e, por sua vez, o outro enquanto objeto, também pode dar ao Outro o que lhe falta. 

Assim, o tudo se coloca para o sujeito gestante como infinidade de 

possibilidades para o sujeito a advir e para si próprio. E nesta infinidade de 

possibilidades para ambos se inscreve o silêncio, que comparece dando contorno e 

transmitindo ao outro as possibilidades de tomar para si a linguagem e de ser sujeito. 

É o tudo representando o desejo e, como nos diz Lacan: 
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“O desejo é o que se manifesta no intervalo que a pergunta cava 

aquém de si mesma, enquanto o indivíduo, articulando a cadeia 

significante, traz à tona a carência de ser com o apelo de receber o 
complemento do Outro, se o Outro, lugar da palavra, é também o 

lugar desta falta... Partamos uma vez mais disso, que é de início para o 

indivíduo que sua palavra é uma mensagem, porque ela se produz no 

lugar do Outro... É que é do lugar do Outro (a saber, de seu tempo) 

que ela é datada. (LACAN, 1998, p. 585, grifos nossos) 

 

E nossa pergunta trata deste desejo, ou seja, quando perguntamos “o que você 

espera para seu bebê?”, todas as entrevistadas responderam via desejo e, retomando a 

citação, “desejo é o que se manifesta no intervalo que a pergunta cava aquém de si 

mesma”. O que nossa pergunta trouxe para além de si mesma foi a questão de desejo. 

Podemos inferir que foi via silêncio que foi transmitida a ideia de desejo em nossa 

pergunta. 

Assim, passaremos ao quinto e último bloco de perguntas, em que queremos 

saber sobre o bebê em relação à presença do pai e da família como um todo.  

 

O pai veio? 

 

SD130 – No início ele propôs, e ele queria vir. Mas depois quando eu queria que  

ele viesse ele não quis. Eu não deixava ele vir. Sentia uma repulsa muito grande. 
(gestante A, grifos nossos) 

 

SD131 – Não. Ele trabalha, não tem tempo pra vir. (gestante B, grifos nossos) 
 

SD132 – Ele vem. Mas hoje eu não falei nada porque ele fica muito nervoso.  

Como já tá no final ele fica achando que vai nascer aí ele não quer, ele fica  

nervoso. (gestante C, grifos nossos) 
 

SD133 – Não. Geralmente venho sábado e ele tá na faculdade. (gestante D, grifo nosso) 

SD134 – Vem. A todas. (gestante E, grifo nosso) 
 

SD135 – Não. Porque ele trabalha. Mas é a segunda vez que ele vem. (gestante F, 

grifos nossos) 
 

SD136 – É a primeira consulta. Da outra ele acompanhou. (gestante G, grifos nossos) 

 

SD137 – Vem. Só não veio hoje porque teve uma reunião no trabalho. (gestante H, 
grifos nossos) 

 

SD138 – Em todas as consultas. Em todos os exames. (gestante I, grifos nossos) 
 

SD139 – Nem sempre porque ele trabalha. (gestante J, grifos nossos) 

 

SD140 – Já veio, a uma consulta. (gestante K, grifos nossos) 
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SD141 – Vem, vem. Quando dá ele vem. (gestante L, grifos nossos) 
 

SD142 – Não, não. Tá trabalhando. (gestante M, grifos nossos) 

 

SD143 – Todas as consultas. Hoje ele não pode vir. (gestante N, grifos nossos) 
 

SD144 – Sempre vem, sempre vem. (gestante O, grifo nossos) 

 
SD145 – É a primeira vez que a gente tá vindo nele. Acho que vai vim sempre. 

(gestante P, grifos nossos) 

 

Por que uma pergunta que insere o pai deste modo: “O pai veio?”. Se como 

estamos todos inscritos no mundo de modo histórico-ideológico e atravessados pelo 

inconsciente, o modo de fazer a inserção do pai me chamou a atenção no momento de 

fazer os recortes das entrevistas. Assim, para perguntar sobre o pai e como ele está 

inserido no texto dos sujeitos entrevistados, perguntamos sobre a presença dele junto à 

gestante nas visitas médicas.  

A figura do pai já tinha sido inserida nas perguntas anteriores, mas esta pergunta, 

que era específica sobre a presença dele junto às gestantes, insere também a questão 

histórico-ideológica da presença do pai junto ao filho, desde antes de seu nascimento, na 

contemporaneidade. Como fizemos anteriormente, partindo para a discussão do 

imaginário social, tomando certos discursos de revistas, trazemos novamente, trechos de 

matérias retiradas da rede que podem bem exemplificar o que estamos pensando. 

Vejamos: 

 

“Hoje não se discute mais a participação do futuro pai no pré-natal 

da mulher grávida; aliás, diria que é imprescindível e necessária. 

É recomendável sempre que possível, acariciar o abdômen da mulher, 

dizer palavras doces e meigas no sentido de procurar uma 

comunicação física com o feto que está sendo gerado, transmitindo 

todo o seu carinho e afeto para o filho que deverá chegar em 

breve. 

Esteja convicto que o feto esta recebendo esta comunicação e 

emoção transmitida. A parede do abdômen e do útero não são 

obstáculos para este acesso, pois está provado que o feto percebe sons, 

temperatura, luz e movimentos que ocorrem na parte externa próxima 
à parede abdominal da grávida, portanto o diálogo da mãe ou do pai 

com o futuro bebê é totalmente viável. 

É interessante o marido, sempre que possível, acompanhar o 

trabalho de parto da mulher e, também, estar presente por 

ocasião do nascimento do bebê, quer seja parto normal, quer seja 

cesárea, pois, assim, irá valorizar e enaltecer o desempenho e tudo o 

que a mulher passou no transcorrer da gravidez e da 
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maternidade.”9 (http://guiadobebe.uol.com.br/a-importancia-do-pai-

no-pre-natal/. Acesso em: 25/06/2012, grifos nossos) 

 

“Os sentimentos vividos pela mãe ao longo da gestação são os mais 

diversos: felicidade, ansiedade, alegria, nervosismo, tranquilidade, 

insegurança. Em todos esses momentos é de muita importância o 

apoio do pai do bebê que, por sua vez, também passa por 
transformações emocionais. 

A participação ativa do pai é fundamental. Por isso, ele 

deve motivar a gestante a ter melhor qualidade de vida, dizer palavras 

doces e carinhosas e buscar comunicação com o bebê que está sendo 

gerado. Transmitir todo o carinho e afeto para o filho que chegará 

em breve é de grande importância para o desenvolvimento do vínculo 

entre o pai e o bebê.  

A participação do pai no pós-parto imediato também é muito 

importante para que ele possa conhecer o seu filho e auxiliar a mulher 

nos cuidados com o bebê. Foi nesse sentido, que em abril deste ano foi 

apresentado ao Congresso Nacional um projeto de lei que propõe 

uma licença-paternidade de trinta dias. Essa proposta é 

consequência do grande envolvimento que os homens atualmente têm 

com a gestação e da sua postura mais ativa em relação ao seu filho 

recém-nascido.” 

(http://www.estudiogestare.com.br/dicas/participacao-do-pai-na-

gestacao/. Acesso em: 25/06/2012, grifos nossos) 

 

 Fragmentos dos trechos acima como – “A participação do futuro pai é 

imprescindível e necessária”; “procurar uma comunicação física com o feto que está 

sendo gerado, transmitindo todo o seu carinho e afeto para o filho que deverá chegar em 

breve”; “Esteja convicto que o feto está recebendo esta comunicação e emoção 

transmitida”; “Em todos esses momentos é de muita importância o apoio do pai do bebê 

que, por sua vez, também passa por transformações emocionais”; “A participação ativa 

do pai é fundamental” –, tais fragmentos mostram o funcionamento ideológico na 

contemporaneidade que insere a figura do pai junto à gestante e ao feto/bebê. O pai é, 

portanto, inserido a partir do discurso do outro. São ditas até mesmo frases iguais, como 

podemos ler nos dois trechos: “(...) transmitindo todo o seu carinho e afeto para o filho 

que deverá chegar em breve”. Assim, o funcionamento ideológico continua fazendo 

falar e, deste modo, há uma resposta dos sujeitos a essa demanda na 

contemporaneidade. Hoje ainda vigora a licença-paternidade de cinco dias, entretanto há 

um projeto de lei no Congresso Nacional em que é solicitada a mudança de duração 

desta licença para trinta dias, o que vem mais uma vez corroborar o funcionamento 

ideológico e jurídico sobre a importância da presença do pai junto ao bebê e à mãe.  

                                                             
9
 Texto de Dr. Jorge Naufal, médico ginecologista e obstetra, formado pela Faculdade de Medicina da Universidade 

de São Paulo em 1964. 

http://guiadobebe.uol.com.br/a-importancia-do-pai-no-pre-natal/
http://guiadobebe.uol.com.br/a-importancia-do-pai-no-pre-natal/
http://www.estudiogestare.com.br/dicas/participacao-do-pai-na-gestacao/
http://www.estudiogestare.com.br/dicas/participacao-do-pai-na-gestacao/
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  Se tomamos a questão pelo olhar da Psicanálise, desde a origem de sua inserção 

junto ao filho, é pela via do discurso da mãe que o pai é inserido na relação – “o Pai 

como nome na palavra da mãe. Aí se encontra a primeira dimensão da paternidade. O 

pai existe na palavra de uma mulher, do contrário ele não existe” (JULIEN, 1997, p. 

47).  Portanto, é sempre pela via do discurso que o pai é inserido e ele responde pela via 

desta inserção.  Pensamos que exista nos discursos contemporâneos uma tentativa de 

resgate dessa figura paterna, posto ter havido com a contemporaneidade um declínio da 

mesma. Julien (1997) traz uma assertiva sobre este declínio dizendo que o mesmo “vem 

do deslocamento do poder do pai para a mãe” (JULIEN, 1997, p. 49).   

Na contemporaneidade a mulher passa a assumir outras funções e isto a coloca 

em outra posição que não mais aquela de apenas cuidar da casa e dos filhos. Ela, muitas 

vezes, toma para si a função de provedora da família. Quando de uma separação ou de 

um segundo casamento, ela segue cuidando de sua prole. Há uma recomposição da 

família “um passado se fecha, um porvir se abre” (JULIEN, 1997, p. 55). Neste passado 

que se fecha muitas vezes um silêncio se dá como se ele fosse necessário para um 

porvir. Entretanto, esse silêncio segue fazendo rumores em cada sujeito da relação seja a 

mãe ou o filho. A mãe que precisa silenciar para deixar o passado e seguir seu presente 

e, o filho que precisa do passado para construir seu presente. Assim, nesta relação o que 

se coloca é a história do sujeito e, ainda que esta seja silenciada é de algum modo 

transmitida, pois “não se faz luto esquecendo” (JULIEN, 1997, p. 59).  

 A partir de alguns recortes de nossas entrevistas, destacamos o que expusemos 

anteriormente no tocante ao funcionamento ideológico da presença paterna no discurso 

das gestantes e de como esta presença está materialmente inscrita no discurso das 

mesmas, ainda que via explicativa. 

 

“(...) início queria vir... mas quando eu queria, não quis. Eu não deixava      

ele vir” – SD130 – gestante A;  

“(...) trabalha, não tem tempo pra vir. – p SD131 – gestante B;  

“(...) vem. Mas hoje eu não falei nada” – SD132 – gestante C;  

“Não” –SD133 – gestante D;  

“A todas” –SD134 – gestante E;  

“Não. Mas é a segunda vez que ele vem.” –SD135 – gestante F; 

“Da outra ele acompanhou” – SD136 – gestante G;  

“Vem. Só não veio hoje” –SD137 – gestante H;  

“todas as consultas. Todos os exames.” –SD138 – gestante I;  

“Nem sempre, trabalha” – SD139 – gestante J;  

“veio, a uma” – SD140 – gestante K;  
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“Quando dá” – SD141 – gestante L;  

“Não, não, trabalhando” – SD142 – gestante M;  

“Todas. Hoje ele não pode vir” – SD143 –gestante N;  

“Sempre vem” – SD144 – gestante O;  

“Acho que vai vim sempre” – SD145 – gestante P.  

  

A materialidade da língua nos remete ao contexto histórico ideológico em que 

todo sujeito está inserido, mas em sendo os processos de produção de sentidos não 

transparentes, nos deparamos com os deslizamentos que ele nos oferece. Assim, naquilo 

que não é dito, mas é transmitido via silêncio, podemos ler a partir de nossos recortes a 

necessidade de que este pai seja inserido enquanto presença mesmo que diante de sua 

ausência física. E, a sua presença física também nada garante, posto ser necessário estar 

no discurso do outro. Como pode-se ler nas SDs: ele vem “a todas as consultas. A todos 

os exames” (SD138 – gestante I). É como nos diz Pêcheux (1997, p. 145) “essas 

condições contraditórias são constituídas, em um momento histórico dado, e para uma 

formação social dada”. Deste modo, é o momento de estar na posição gestante que 

marca esta contradição no discurso do sujeito, que ‘sabe’, ainda que não saiba que sabe, 

que há um funcionamento ideológico que o circunda e que diz da ‘importância’ da 

inserção do pai em seu discurso. 

 Uma pergunta se coloca então: O que é ser pai? Pergunta de difícil resposta, que 

encontra lugar hoje, posto que o sujeito inscrito no funcionamento histórico-ideológico 

permite que esta pergunta se faça, pois em um tempo anterior esta seria da ordem do 

impensável. Que resposta dar então a esta pergunta? Não se tem uma resposta 

satisfatória e certa para a questão sobre o que é ser pai. Talvez, faça-se necessário 

invertermos a questão e perguntarmo-nos o que é ter tido um pai? Talvez possamos 

dizer que seja isto: “o pai é uma construção mental do filho e é em relação a esta 

representação que todo filho se tornará, por sua vez, pai” (NAZAR, 2008, p. 86). 

 Inicialmente ao pai era dado o todo poder e sua autoridade não vinha contestada. 

Entretanto, em nossa cultura uma modificação vem se dando e “a referência paterna 

enquanto sustentação de uma subjetividade vem sendo distorcida pelos ideais 

fragmentados da cultura... ofertando uma infinita variedade de objetos e figuras de 

identificação” (NAZAR, 2008, p. 84). O que coloca em cena uma satisfação rápida, que 

dá ao sujeito uma ilusão de completude que tampone seu vazio existencial e o afaste de 

sua subjetividade com o intuito de mantê-lo o máximo possível na lógica de um ‘gozar a 

qualquer preço’ Melman (2008).  
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Talvez por conta do que falamos acima venha se dando cada vez mais um 

declínio da figura do pai e, deste modo, o “declínio da paternidade vem ocupando os 

discursos jurídicos, filosóficos, sociais e psicológicos” (NAZAR, 2008, p. 83). E, então, 

novamente venha sendo necessário inserir este pai junto ao filho, agora não mais como 

o todo poderoso, mas como aquele que se coloca ao lado do filho, para junto dele 

caminhar e proporcionar a escrita de uma nova história. 

 

 “O verdadeiro pai hoje é o homem que, por seu corpo, se faz 

presente ao corpo do bebê. Ele dá voz à criança ainda no ventre da 

mãe. Depois, após o nascimento, instaura um corpo-a-corpo íntimo 

com aquela, pele contra pele, odor contra odor, olhar chamando olhar, 

voz fazendo apelo a uma voz. O pai é então aquele que não deixa à 

mãe o privilégio de uma sensoralidade comum com a criança” 

(JULIEN, 1997, p. 25, grifos nossos).  

 

Assim, a condição da paternidade se coloca para o social, ou seja, o pai é aquele 

que participa da vida do filho desde sua vida intrauterina. Ele se faz presente com o seu 

corpo ao corpo do bebê; ele “não deixa à mãe o privilégio de uma sensorialidade 

comum com a criança”, reivindicando também para si este lugar junto ao filho. 

É a mãe que “designa” o lugar do pai, o pai o é enquanto palavra da mãe. Esta é 

a primeira dimensão da paternidade, ou seja, a instauração do lugar do pai se dá pela 

mãe, é ela quem o inscreve em uma posição terceira entre ela e o filho. Em 1963, Lacan 

enfatiza Nome-do-Pai como lugar do desejo de mãe, uma vez que o desejo de mãe é 

porta-voz do Nome-do-Pai. Assim: 

 

   NP    DM    → $  

      DM   NP 

 

Sendo o desejo de mãe porta-voz do Nome-do-Pai, transmite então, para o 

sujeito uma identidade.  

 É preciso, portanto, que haja uma presença que venha a ocupar esse lugar na 

medida em que ele é vazio. É então necessário que no discurso da mãe se coloque esse 

terceiro para que a criança se dê conta de que o desejo do Outro materno não está nela e 

sim em outro lugar e assim ela – criança – possa sair da posição de objeto de desejo do 

Outro e possa se constituir como sujeito. 

 Então, quando as entrevistadas falam sobre a presença deste pai junto a elas e a 
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seus bebês respondendo a nossa pergunta – “O pai veio?” –, com – “A todas” (SD134 – 

gestante E); “Vem. Só não veio hoje” (SD137 – gestante H); “todas as consultas. Todos 

os exames.” (SD138 – gestante I); “Todas. Hoje ele não pode vir” (SD143 – gestante 

N), estão justamente inserindo em seus discursos este outro, terceiro na relação, para 

quem apontam e dizem de seu desejo, para assim poderem transmitir a seus bebês a 

possibilidade de se constituírem enquanto sujeitos. 

   

Vejamos a última questão do último bloco de perguntas: 

 

Sua família gostou da novidade? 

 

SD146 – Gostou. No início até a aceitação que todo mundo esperava assim, a  

Mariana arrumada, a Mariana casada... (gestante A, grifos nossos) 

 

SD147 – Todo mundo gostou. (gestante B, grifos nossos) 
 

SD148 – Gostaram. Quem ficou com ciúme assim foi meu irmão, mas o resto,  

todo mundo gostou. (gestante C, grifos nossos) 
 

SD149 – Um susto também. Pela minha idade, ficou todo mundo assustado. É,  

mas aceitaram logo, assim. (gestante D, grifos nossos) 
 

SD150 – Ah, todo mundo recebeu bem, né? Até mais que eu. (gestante E, grifos 

nossos) 

 
SD151 – Ah. Todo mundo gostou. Todo mundo gostou. (gestante F, grifos nossos) 

 

SD152 – Tá todo mundo feliz. (gestante G, grifos nossos) 
 

SD153 – Ah! Ficou todo mundo contente. (gestante H, grifos nossos) 

 
SD154 – Todo mundo gostou. Eu é que levei um susto. (gestante I, grifos nossos) 

 

SD155 – Gostou. (gestante J, grifo nosso) 

 
SD156 – Ah, todo mundo gostou. (gestante K, grifos nossos) 

 

SD157 – Ah, ficou surpresa. Mas todo mundo... porque ele vai ser o pequeno da  
família. (gestante L, grifos nossos) 

 

SD158 – Ih! Sim. Todo mundo tá torcendo pra um menino. (gestante M, grifos 

nossos) 
 

SD159 – Ah, tipo assim, achou meio loucura, né? Depois de 21 anos, estar  

grávida novamente. (gestante N, grifos nossos) 
 

SD160 – Na parte da minha família sim, mas na parte do meu marido eu penso  
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que foi um susto. (gestante O, grifos nossos) 
 

SD161 – Ah, todo mundo riu. Todo mundo gostou. Muito engraçado. (gestante P, 

grifos nossos) 

 
 

Ao inserirmos esta pergunta – “Sua família gostou da novidade?” – pensamos 

no funcionamento ideológico direcionado à inserção do sujeito gestante no meio 

familiar. É interessante notar que a maioria das entrevistadas trouxe como resposta 

“todo mundo”. E, “todo mundo”, representado pelo modo de dizer no social, indicando 

toda a família. 

 

“Aí está um acontecimento bem surpreendente! (...) constata-se uma 

solidariedade durável entre as gerações. Pais e filhos, mesmo 

adultos, avós e netos, ainda que adultos, dividem dores e alegrias, 

trocando notícias boas e ruins, mutuamente se ajudando, seja 

financeiramente, seja moralmente, com uma constância que espanta”. 

(JULIEN, 1997, p. 35, grifos nossos). 

 

A citação de Julien, acima, demonstra a relevância da pergunta do nosso 

questionário. Há, nas famílias, como diz Julien, uma “solidariedade durável entre as 

gerações... trocando notícias boas e ruins”, posto ser a família o lugar de referência e 

onde os filhos podem “encontrar respostas para suas questões” (JULIEN, 1997, p. 36). 

Mas também se coloca uma outra questão, a de que os filhos, por conta desta 

solidariedade geracional, passam a sentir que devem retribuir o que receberam de seus 

pais e, por vezes, permanecem atados a eles, sem poderem seguir suas vidas. Mas, para 

além disso, muitos seguem, entretanto, tem sempre ao lado a presença da família. Daí a 

importância da aceitação da notícia de uma gravidez.  

Há um modo generalizado de tomar a questão. As gestantes, nem ao menos se 

questionaram sobre quem seria “todo mundo”. É como se “todo mundo” já estivesse 

posto de saída para todas elas. Não é mencionado, por exemplo, meus pais gostaram, 

meus irmãos gostaram, mas sim “todo mundo gostou”. Notamos a ilusão da completude 

capturada na materialidade da língua, a necessidade de um fechamento completo dado 

pelo sujeito à sua demanda, de que “todo mundo” possa gostar e aceitar o que ocorre 

com ele. 

“Entre todos os grupos humanos, a família desempenha um papel 

primordial na transmissão da cultura... a família prevalece na 

primeira educação, na repressão dos instintos, na aquisição da língua 

acertadamente chamada de materna. Com isso, ela preside os 

processos fundamentais do desenvolvimento psíquico” (LACAN, 
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1987, p. 13, grifos nossos).  

 

Assim, a família é para o humano uma célula pulsante, e, como diz Lacan, tem 

“um papel primordial na transmissão da cultura”. Uma transmissão que se dá através do 

que é dito e do que é silenciado. É, pois, a família, quem “estabelece... entre as 

gerações, uma continuidade psíquica... Esta continuidade, revela o artifício de seus 

fundamentos nos próprios conceitos que definem a unidade de linhagem” (Lacan, 1987, 

p. 13).  

Então, um homem se une a uma mulher e formam uma família. Família 

inicialmente definida como pessoas que vivem, na mesma casa, particularmente o pai, a 

mãe e os filhos. Mas “a família contemporânea... com suas formações variáveis, 

contextualiza-se num quadro evolutivo e nos destinos do lugar reservado ao pai” 

(NAZAR, 2008, p. 67). A família contemporânea é composta por configurações 

diferenciadas da originalmente conhecida, ou seja, se constituem não mais apenas como 

famílias heterossexuais, são hoje também famílias que se reconstituem após um 

divórcio, famílias monoparentais, homossexuais, e que mesmo assim continuam dando 

um lugar a seus filhos. Portanto, “a transformação da família acompanha e é 

acompanhada por uma modificação no estatuto conferido à imago paterna, 

consequentemente à família no social” (NAZAR, 2008, p. 68).  

 É certo que, de um modo geral, todos temos em mente uma definição de família, 

entretanto, cada um acrescenta à sua definição aquilo que consigo transporta. Dizemos 

transporta posto que cada qual traz em si o necessário à transmissão, e transmissão de 

que? Daquilo que é intrínseco a cada sujeito e que cada um pode remeter a outro(s). 

 Assim, remetemo-nos à família tradicional, quando da união de um homem e 

mulher com o propósito de viverem juntos uma história. Cada um trazendo consigo um 

pedaço de história e, juntando a sua história com a do outro, para formarem, a partir de 

suas diferentes histórias, uma nova, mais rica, posto que um sempre acrescenta ao outro. 

E dessas histórias que cada um começa a escrever junto ao outro nascem historinhas, 

historinhas que começarão a ser ditas cada uma a seu modo e é por isso que cada um, 

depois, a contará também a seu modo. Essas historinhas a que nos referimos são, na 

verdade, filhos e filhas de um casal parental e, as suas próprias histórias que um dia 

poderão eles também contar. Para isso é necessário, um momento primeiro, momento 

onde o homem e a mulher, se permitem contar suas histórias de modo diferenciado e 
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único e então, quando um ouve a história do outro sente-se por ela capturado e tem 

então o desejo de poder contar sua história junto com esse outro, para a partir daí fazer 

história de sua vida, como também o fizeram um dia seus pais.  

“Deixar pai e mãe e fundar uma nova família” (JULIEN, 1997, p. 45) esta “lei é 

enunciada” (JULIEN, 1997, p. 45) por “toda a sociedade humana” (JULIEN, 1997, p. 

45). Entretanto, isto não significa rejeitá-los, nem tampouco ficar a eles presos, servindo 

de sustentação para suas vidas. “Nem ódio nem amor” (JULIEN, 1997, p. 51). A partir 

do momento em que homem e mulher desejam contar suas histórias para poderem fazer 

história, está aí instaurado o momento de passagem, ou seja, de deixarem apenas de ser 

filhos para poderem se tornar, também eles, pais. E tornar-se pai ou mãe depende de 

desejo, desejo que move e movimenta, que traz à vida historinhas que poderão ser bem 

contadas ou não. Deve-se, portando, estar atentos para que cada nova historinha possa 

ser contada de modo único, singular, que seja sempre uma história. 

 Na grande história da humanidade a família vem sofrendo mudanças. A 

contemporaneidade traz consigo o novo, do qual tanto o homem quanto a mulher tem de 

adaptar-se e, mais ainda, os filhos na contemporaneidade encontram-se na busca do que 

cada um poderá contar de si. 

Falando em contemporaneidade, podemos inferir que ela traz consigo uma perda 

de intensidade da “imagem social do pai” (JULIEN, 1997, p. 13), ou seja, esta perda de 

intensidade vem do “deslocamento do poder do pai para a mãe” (JULIEN, 1997, p. 19). 

Assim, nas famílias contemporâneas, a ciência passa a ter um papel fundamental, pois 

inicialmente, com o advento da contracepção, a mulher passa a ter ‘autonomia’ frente à 

procriação, podendo permitir ou não que ela ocorra. E, mais ainda, com o advento de 

novas formas de concepção que permitem a ela fazer suas escolhas sobre conceber, não 

conceber e como conceber um filho.  

 

“As configurações familiares da contemporaneidade, portanto, 

precisam ser referidas ao que a ciência trouxe de promessas de 

fertilização e de imortalidade numa sociedade na qual os casamentos 

por amor, não havia muito, passaram a vigorar em lugar dos 

casamentos arranjados. Sejam quais forem as formações que se 

apresentam, ou ainda, que poderão se apresentar (...) põe em jogo o 

desejo, interrogando em cada situação o desejo de criança que se 
configura em um casal, seja ele hetero ou homossexual” (NAZAR, 

2008, p. 69-70, grifos nossos). 
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É, pois, com o advento das novas formas de se conceber um bebê, que a ciência 

dá ao homem contemporâneo possibilidades até então impensáveis. Hoje se pode 

conceber de modos variados, pode-se até mesmo escolher o sexo do bebê, entre tantas 

outras possibilidades. “A ciência trouxe promessas de fertilização e de imortalidade”, 

mas ainda assim, é preciso que haja um desejo. O ‘desejo de criança’ se coloca ao lado 

do 

 

“desejo de um homem e/ou de uma mulher de ter uma criança incluída 

(ou não) no amor que esse homem tem por essa mulher e 

reciprocamente... esses parâmetros nem sempre estão assim ordenados 

ou não o estão de uma vez por todas” (DUZÉMIL, 2005, p. 64).  

 

Assim é preciso que esta criança que vai chegar esteja inserida primeiramente no 

desejo do outro que a conceberá, no sentido de que é preciso que haja não somente uma 

gestação, mas sim que este filho já esteja inserido no discurso destes pais. Para tanto é 

necessário que as histórias de cada um possa ser lida de modo particular, ou seja, é 

como cada um, pai e mãe, viveu seu Édipo, suas identificações, que poderão melhor 

dizer deste desejo de criança do casal. 

 Assim, o filho, inserido desde antes de seu nascimento, é recebido por uma 

família e, quando em seu discurso ela vem inserida, como vimos em nossas 

entrevistadas – “todo mundo gostou” (SD147 – gestante B); “gostaram” (SD148 – 

gestante C); “todo mundo recebeu bem” (SD150 – gestante E); “tá todo mundo feliz” 

(SD152 – gestante G), um desejo se coloca, um desejo que acolhe e que pode 

possibilitar que nesta criança uma vida se dê. 

Como já dissemos, de improviso colocou-se uma última questão que não havia 

sido pensada por nós: “Como está sendo a experiência de ser mãe?” Esta pergunta 

surgiu ao final da entrevista, já com a primeira gestante entrevistada e foi importante 

porque nos proporcionou pensar em nossa pesquisa, neste sujeito em posição gestante, 

que para além de ser mulher, se tornaria mãe.  

 

Como está sendo a experiência de ser mãe? 

 

SD162 – Eu fiquei assim: vó, e agora? Mãe! Alguém olhar pra você e falar: mãe,  
dependo de você, preciso de você. Não é como brincar de boneca. É alguém que 

 vai depender exclusivamente de você pro resto da vida. Mas é, eu creio que é  

um trabalho diário. (gestante A, grifos nossos) 
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SD163 – Ah, eu acho que é legal porque o meu sonho era ter um filho. Fui  
casada quatorze anos e não tive nenhum filho. (gestante B, grifos nossos) 

 

SD164 – É estranho. É estranho, mas é legal. (gestante C, grifos nossos) 

 
SD165 – Um dom assim. Que a gente acha que não vai ter mais capacidade, né?  

Eu to amando. (gestante D, grifos nossos) 

 
SD166 – É uma experiência nova, né? É. Não sei. É porque ainda não nasceu.  

Eu to grávida ainda, né? Quando nascer é que eu vou poder falar. Como eu sei  

que vai ser difícil, né? Mas... vai dar tudo certo. (gestante E, grifos nossos) 
 

SD167 – É algo... algo divino. É algo de Deus mesmo, né? Tantas mulheres que  

às vezes não podem ter filhos, ou seja, é uma dádiva. (gestante F, grifos nossos) 

 
SD168 – Ah! Como vou explicar? É bom, eu gosto. Não tenho assim o que  

explicar. Sou péssima pra explicar. (gestante G, grifos nossos) 

 
SD169 – Ah! É muita responsabilidade. Tem horas que eu acho que é muita  

maluquice, porque dá muito... é gostoso, mas dá muito trabalho. (gestante H, grifos 

nossos) 

 
SD170 – Ainda não sei. Espero que seja muito tranquilo. Mas... eu to tranquila.  

Com relação a ser mãe eu to tranquila. (gestante I, grifos nossos) 

 
SD171 – Pra mim foi um momento muito feliz. (gestante J, grifos nossos) 

 

SD172 – É uma experiência nova, assim... é... dá um pouco de... de medo, de  
não fazer as coisas certas, mas é diferente... é diferente e surpreendente. (gestante K, 

grifos nossos) 

 

SD173 – Ah, é muito bom. É muito bom. (gestante L, grifos nossos) 
 

SD174 – Tá sendo bom. Eu queria mesmo, então assim... tá sem dificuldade  

nenhuma pra ser mãe de novo. (gestante M, grifos nossos) 
 

 SD175 – Parece... é... ser a primeira vez, né? Hoje tá sendo mais, vou dizer, até  

mais elaborado, é planejado, as coisas feito mais cuidadosamente. (gestante N, 
grifos nossos) 

 

 SD176 – Agora eu to feliz, né? Vou começar de novo. (gestante O, grifos nossos) 

 
 SD177 – Ah, eu acho que é uma oportunidade que Deus me deu de novo. De...  

sei lá. Eu tenho muito medo de ficar sozinha. Aí veio essa gravidez. Quer dizer,  

eu tenho assim, mais uns quinze anos pra não ficar sozinha. (gestante P, grifos 
nossos) 

 

 

 É interessante notarmos que nosso questionário estava voltado para questões 

sobre o período gestacional e como este se apresentava nos discursos das gestantes. A 

inserção desta última pergunta nos coloca diante do fato de que estas gestantes estavam 
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para se tornarem mães e que este significante, mãe, estava sendo por elas inserido. Deu-

se, portanto, um deslizamento em seus discursos em que elas se inseriam em outro 

contexto, o de serem mães. 

 Os recortes das entrevistas – “dom” (SD165 – gestante D); “divino” (SD167 – 

gestante F); “gostoso” (SD 169 – gestante H); “feliz” (SD176 – gestante O) – formam 

uma cadeia parafrástica em que a posição “ser mãe” é inquestionavelmente boa. Outros 

significantes, porém, marcam um estranhamento – “estranho” (SD164 – gestante C); 

“experiência nova... difícil” (SD166 – gestante E). Verifica-se aqui, nessas formulações, 

um movimento discursivo que também retoma o imaginário social que já comentamos 

quando inaugura essa posição da singularidade absoluta que não se deixa capturar por 

esse imaginário. 

 Como explicar esse movimento enunciativo? Poderíamos dizer que também se 

trata de enunciação vacilante? Parece-nos que no caso desta pergunta, produziu-se um 

efeito que foi o de obter um dizer mais particular. Vejamos do ponto de vista da 

Psicanálise, o que representa para uma mulher “ser mãe”. 

 O advento da maternidade reposiciona uma mulher retirando-a apenas do mundo 

da feminilidade, inserindo-a no discurso daquele que acolhe, cuida e promove vida. 

Então, quando uma das entrevistadas disse, por exemplo: “vó, e agora? Mãe! Alguém 

olhar pra você e falar: mãe” (SD162 – gestante A), pensamos assim que “o papel da 

mãe se destaca menos por seu propriamente dito de mãe (biológica ou não) e mais em 

função de ser o lugar do Outro” (NAZAR, 2008, p. 46). É o Outro materno que 

proporcionará o advir de um sujeito. Não será apenas um corpo biológico, será um 

corpo biológico recoberto por significantes que este Outro lhe concederá, 

proporcionando-lhe, então, vida. 

 Acrescentamos:  

“Muito antes do momento em que a criança participa efetivamente do 

diálogo com o adulto, esse é o processo pelo qual a mãe recorta 

segmentos do fluxo comportamental do bebê. É esse recorte que 

ganha visibilidade no espelho que a mãe atribui sentido, um sentido 

que ela própria necessita para fazer sentido enquanto mãe” (DE 

LEMOS, 1986, p. 13, grifos nossos). 

 

 

 Então, a mulher necessita “de um sentido” para que ela mesma faça “sentido 

enquanto mãe”. É, pois, a mãe que instaura sentidos para este bebê e para si mesma. 

Deste modo, quando as entrevistadas disseram:  
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“é legal. meu sonho era ter um filho” (SD163 – gestante B);  

“é estranho, mas é legal” (SD164 – gestante C);  

“um dom assim... eu to amando” (SD165 – gestante D);  

“quando nascer é que eu vou poder falar” (SD166 – gestante E);  

“divino... algo de Deus” (SD167 – gestante F);  

“como vou explicar? É bom, eu gosto” (SD168 – gestante G);  

“é muita responsabilidade... muita maluquice... é gostoso, mas dá muito 

trabalho” (SD169 – gestante H);  

“ainda não sei” (SD170 – gestante I);  

“um momento muito feliz” (SD171 – gestante J);  

“dá um pouco de... de medo, de não fazer as coisas certas” (SD172 – 

gestante K);  

“é muito bom” (SD173 – gestante L);  

“tá sem dificuldade nenhuma pra ser mãe de novo” (SD174 – gestante 

M);  

“hoje tá sendo mais, elaborado, é planejado, as coisas feito mais 

cuidadosamente” (SD175 – gestante N);  

“agora eu to feliz, né?” (SD176 – gestante O);  

“eu tenho muito medo de ficar sozinha... eu tenho assim, mais uns quinze 

anos pra não ficar sozinha” (SD177 – gestante P).  

 

Ao dizerem o que recortamos acima, as entrevistadas estavam, num primeiro 

momento, dando sentidos para elas mesmas, posto que “ser mãe” inclui para elas, além 

de uma felicidade, uma alegria e um dom, uma estranheza, um medo, uma incerteza, 

uma segurança para não estar só.  As gestantes incluíam seus bebês falando de si. 

Podemos dizer que “o nascimento de um filho atualiza nos pais a imagem que tem deles 

mesmos como filhos” (NAZAR, 2008, p. 78). Então, as entrevistadas falavam de si e de 

seus desejos, do que estes bebês trariam consigo ao chegarem. Eles atualizariam nelas 

seus lugares de filhas, mulheres e mães.  

 

“(...) quando a maternidade chega, ou, às vezes, só ao anúncio desta, a 

mulher invariavelmente depara-se com uma ambiguidade intensa de 

sentimentos. Uma alegria imensa banhada de angústia, medo, 

decepções” (NAZAR, 2008, p. 97, grifos nossos).   

 

 A mulher torna-se mãe, entretanto não passa por isso de modo ileso, é 

atravessada por “uma ambiguidade de sentimentos” que lhe causam “angústia, medo e 

decepções”. Ela deixa de ser apenas mulher e passa a assumir um lugar inicialmente 

idealizado, com um bebê idealizado, mas que logo depois passará a ser um bebê de 

carne e osso que se colocará como diferente daquele que ela idealizou durante a 

gravidez e isto a coloca diante do real do bebê, impossível de ser abarcado por ela, 
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impossível de vir completar e dar o que lhe falta.  

 Assim, inicialmente um filho é tido como – 

 

“(...) uma solução para a falta feminina, já que o falo é o significante 

que faz da mulher um ser em falta. Ser mãe é correlato da falta de 

objeto essencial para a mulher: o falo”. Deste modo, “(...) longe de 

ser algo que complete uma mulher, um filho sempre a confrontará 

com sua própria castração, com o questionamento do que foi como 

objeto do desejo da mãe” (NAZAR, 2008, p. 97-98, grifos nossos).  

 

Deste modo, a mulher-mãe continua sendo um sujeito faltoso, ainda que um 

filho seja posto como objeto representando aquilo que lhe falta, ele jamais poderá 

ocupar este lugar, deixando a ela apenas o lugar da falta. Por isto, como lemos na 

citação acima – “ser mãe é correlato da falta de objeto essencial para a mulher: o falo”. 

Um filho, ainda que inicialmente ocupe o lugar de objeto não pode suprir a falta do 

Outro materno, posto ser este Outro materno constituído por uma falta que se coloca 

para ele desde sua constituição enquanto sujeito. 

 Ser mãe, significante que traz para uma mulher uma relação outra com o amor.  

Para uma mãe o amor por um filho é incondicional, a existência dele coloca para ela 

uma única questão: amá-lo. Deste modo,  

 

“Se o amor materno deixa o sujeito presa de um reconhecimento 

regulado exclusivamente por uma reciprocidade imaginária que logo 

se verifica suficiente, percebemos a que obrigações esse tipo de 

organização submete o sujeito: sempre devendo ler-se no outro, 
incapaz de suportar a perda desse aval por falta de dispor de um outro 

registro que pudesse lhe garantir a sobrevivência na ausência desse 

apoio.” (LEBRUN, 2004, p. 115, grifos nossos) 

 

 Em compensação,  

“(...) a intervenção paterna – seu amor “sob condição” – 

metaforiza a possibilidade, para o sujeito, de ter referência em 

outro lugar que na imagem ou no espelho, antes num pacto, o de ser 
reconhecido e amado com a condição de tomar seu lugar na cadeia das 

gerações. Uma tal modalidade de reconhecimento o subtrai à urgência 

materna e, em troca, faz da ausência desse apoio a garantia mesma de 

poder sustentar seu desejo” (LEBRUN, 2004, p. 115, grifos nossos). 

 

 Assim, enquanto, “o amor materno deixa o sujeito presa de um 

reconhecimento”, a “intervenção paterna... metaforiza a possibilidade, para o sujeito, de 

ter referência em outro lugar”. Portanto, é necessário que a criança seja endereçada ao 

pai para que ele a auxilie na separação da relação imaginária que ela – a criança – vive 
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inicialmente com a mãe, para que assim ela possa se inscrever na lei simbólica, sendo, 

portanto, submetida à linguagem. Ainda de acordo com Lebrun,  

 

“se o social introduz (...) um simbólico que não exige ser atualizado, 

deixa, por isso, se apagar no sujeito o desejo de nele se inserir. Se 

no social, o sujeito encontra um simbólico abastardo, o efeito será, 

então, o de suspender a necessidade de sua realização” (LEBRUN, 

2004, p. 116, grifos nossos) 

 

E, ao deixar “se apagar no sujeito o desejo de nele se inserir” promove-se uma 

perda do laço que une o sujeito ao outro no social. Apaga-se, portanto, o desejo e as 

possíveis relações interpessoais, mantendo o sujeito alienado de seu desejo. 

 Para uma mulher deixar de ser apenas mulher com um corpo biológico 

apropriado à maternidade, muitas dúvidas, anseios e angústias se colocam em relação a 

esta maternidade – como vimos nos recortes que trouxemos – “é estranho...” (SD164 – 

gestante C); “quando nascer é que eu vou poder falar” (SD166 – gestante E); “como vou 

explicar?” (SD168 – gestante G); “muita maluquice... ” (SD169 – gestante H); “ainda 

não sei” (SD170 – gestante I); “eu tenho muito medo de ficar sozinha...” (SD177 – 

gestante P). Assim, como se coloca a questão da feminilidade?   

 

“Ainda que a essência da feminilidade seja inencontrável no 

inconsciente, a psicanálise é capaz de reconstruir as etapas da 

evolução psíquica que conduz a criança do sexo anatômico feminino à 

posição subjetiva que a torna apta a satisfazer suas funções 

biológicas” (KAUFMANN, 1996, p. 201, grifos nossos). 

 

Mas ainda que “apta a satisfazer suas funções biológicas”, não há um 

significante que dê à mulher um apaziguamento em sua angústia.  

 Uma menina não nasce mulher, ela torna-se mulher, justamente através da 

relação primeira com sua mãe. Não é possível, para a psicanálise, dizer o que é uma 

mulher. O que pode ser dito é desta relação dual inicial com a mãe e de sua passagem 

para uma relação com o pai. A menina precisa mudar de zona erógena (do clitóris para a 

vagina) e de sexo do objeto ao qual está identificada (da mãe para o pai). Assim é que 

num primeiro momento Freud traz a inveja do pênis na menina, o que é lido por Lacan 

como o desejo de tê-lo para ser aquilo que falta à mãe, ou seja, o objeto de seu desejo. 

E, mais tarde é preciso que se imponha um limite ao gozo materno através da lei 

paterna. É com a entrada do terceiro na relação dual inicial que é transmitido à criança 
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que ela não é o objeto de desejo da mãe, ela não é aquilo que lhe falta e, portanto a 

criança deixa de ocupar o lugar do objeto que daria à mãe satisfação para poder então 

ser, ela também, um sujeito de desejo.  

 A pergunta que surge ao final da entrevista – “Como está sendo a experiência de 

ser mãe?” –, coloca as gestantes numa outra posição, que é a posição de “ser mãe” e 

esta traz um questionamento diferenciado, ou porque elas ainda não são mães e o novo 

se coloca trazendo medo e incertezas ou porque há todo um imaginário no entorno que 

as envolve funcionando como um imperativo, qual seja, “ser mãe” é maravilhoso, uma 

dádiva. Na sociedade contemporânea, conectada cada vez mais à web, encontramos 

sites para quase tudo, é possível com apenas um clique obter respostas às indagações 

mais diversas. Uma delas diz sobre o “ser mãe” e como elas podem se inserir neste 

universo através de salas de bate papo, guias práticos para mães, entre outros. 

Trazemos, a seguir, uma citação que trata justamente sobre o que acabamos de abordar: 

 

“(...) vendo isso, vários especialistas desenvolveram sites na internet 

que são próprios para tratar desses assuntos, nesses sites é possível 

encontrar perguntas que são respondidas pelos médicos, dicas de 

como tratar o bebê nos primeiros meses de vida, o que fazer e o que 

evitar, os mitos e verdades sobre a gravidez. 

Enfim, nesse site você irá encontrar tudo o que as mamães que ainda 

não sabem muito bem sobre essa mágica que é ter um filho e ainda 

trocar experiências com as outras mamães que estão passando pela 
mesma situação e muitas vezes possuem as mesmas dúvidas e 

questionamentos.” (http://guiadicas.net/bate-papo-de-gravidas/. 

Acesso em: 01/07/2012). 

 

Deste modo, mulheres que se tornam mães buscam hoje um lugar para poderem 

falar de suas alegrias e angústias. A rede social é um local também de encontro para 

muitas novas mães que necessitam se sentir acolhidas por algum grupo e se 

identifiquem com ele. Passemos a alguns trechos de conversas retirados da rede: 

 

“Oi!!! Acabei de entrar tb.Quem quiser adc,agradeço. A minha bebê 

está com 2 meses e meio e sou mae de primeira viagem. 
tentei te adc mas num consegui rsrsrs 

ola , acabo de entrar tb ..quem quiser adc ,agradeço.sou mamãe da... 

de 9 meses 

Olá, sou mae de primeira viagem... minha filha nascerá quarta, dia 

27. Sou nova por aqui também e preciso de amigas. 

Sou nova por aqui também, quem quiser add !! 

Ola gente acabo de entrar preciso de amigas tb!=) 

Tem alguma mamãe que vai ganhar seu baby em Setembro? eu 

estou com 28 semanas e a previsão é p/ 8 de setembro.... 

Hoje minha filha recebeu presentes da vó !! 

http://guiadicas.net/bate-papo-de-gravidas/
http://guiadicas.net/como-se-preparar-para-a-chegada-do-bebe/
http://guiadicas.net/bate-papo-de-gravidas/
http://guiadicas.net/bate-papo-de-gravidas/
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acabei de entrar, preciso de amigas.”  

(http://www.mulheremae.com.br/natura. Acesso em: 28/06/2012, 

grifos nossos). 

 

 Por que estes sujeitos em posição mãe necessitam de um lugar na rede social 

para encontrarem amigas? O que se coloca para estes sujeitos que as amigas que 

possuem não podem dar conta? O que buscam estas mulheres-mães?  

Coloca-se uma diferença entre ser mulher e ser mãe. E uma pergunta se dá:  

 

“A mulher existe? Lacan responde negativamente à pergunta. 

Declara guerra à fantasia da unitude  (cujo suporte seria a mulher), ou 

seja, a ideia de que, ao comungar no amor com o outro, o homem e a 

mulher seriam apenas um.” (MANNONI, 1999, p. 78, grifos nossos). 

 
 

 Assim quando nega esta existência, respondendo de modo negativo à pergunta, 

“É de divisão da posição feminina que Lacan fala, deixando intacto o enigma que 

representa para o homem o gozo que ele supõe na mulher, gozo não discernível por ele, 

impossível de dizer por ela...” (MANNONI, 1999, p. 78). É, pois, A mulher, da ordem 

do real, do impossível de se simbolizar, não porque ela não exista, mas porque A 

mulher não existe como significante universal. Em A exceção feminina, Pommier 

(1987) diz que “Mulher é uma palavra que existe, é certo, mas que não remete a nada 

que seja próprio à feminilidade. Mulher, é essa a palavra, única em seu gênero na 

língua, cujo ponto de referência faz falta.” (POMMIER, 2008, p. 33). Logo, o 

significante A mulher, permanece como enigma, ocupando assim, “o lugar da fantasia” 

(POMMIER, 2008, p. 33). 

 Sobre a feminilidade o mesmo autor diz:  

 

“Com o desejo, a feminilidade escapa às palavras e se mantém em 
outra parte que não aquela aonde se mostra. A mulher não tem 

identificação, mas sim identificações que exprimem a falta de 

consistência do traço identificatório e revelam a impossibilidade 

de se definir um modelo feminino. A feminilidade se resume na 

apresentação desse ornamento do vazio, no qual ela inexiste.” 

(POMMIER, 2008, p. 33, grifos nossos). 

  

 É com as “identificações” que a menina precisa lidar desde que se percebe como 

sujeito e, portanto, inserida com uma “falta” que a constitui. É com “a impossibilidade 

de um modelo definido” que ela tem de se confrontar a todo instante, já que ao próprio 

Outro materno também falta este modelo. 

http://www.mulheremae.com.br/natura
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Chegando ao final das análises como ao final de uma gestação, com as alegrias e 

incertezas que se colocam para todos os sujeitos histórico-ideologicamente inseridos. 

Análises de recortes de textos de sujeitos, em posição gestante que trouxeram marcas do 

sujeito ideológico atravessado pelo inconsciente e que, por isso, incluíram uma última 

pergunta, posto não poderem passar apenas pelo fato de serem sujeitos gestantes, mas o 

óbvio se colocava diante de nós. Serão sujeitos em posição mãe. Entretanto, esse óbvio 

necessitava de espaço de fala, era preciso dizer sobre este “ser mãe”, este significante 

não poderia ser excluído de seus textos, posto estar representado, de modo pulsante em 

seus discursos, ainda que muitas vezes permeados pelo silêncio e em seus corpos.  

Assim, “ser mãe” é tratado como um discurso da ordem da magnificência, mas 

também da ordem do estranhamento, o que nos faz pensar que é preciso que haja uma 

possibilidade de que se inclua nos discursos na contemporaneidade esta ambivalência de 

sentimentos como fazendo parte do sujeito, que o permeia a todo instante, para que seja 

também possível uma diluição do que este sentimento de estranheza pode trazer para 

cada sujeito que ocupa esta posição. 
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5. PALAVRAS FINAIS 

 

Lacan trabalha o sujeito, como sujeito do inconsciente e para tal, como efeito da 

linguagem e diante disto diz: 

 

“Eu me identifico na linguagem, mas somente ao me perder nela 

como objeto. O que se realiza em minha história não é o passado 

simples daquilo que foi, uma vez que ele já não é, nem tampouco o 

perfeito composto do que tem sido naquilo que sou, mas o futuro 

anterior do que terei sido para aquilo em que me estou 

transformando.” (LACAN, 1998, p. 301, grifos nossos) 

Lacan nos remete ao que somos: história e linguagem. Nem somente passado 

nem somente futuro, mas em nossa ilusão de completude perpassada pela linguagem 

que constitui todo sujeito humano, inscrito num saber inconsciente. 

O sujeito é assim sempre dividido e quando de sua inserção na linguagem a 

marca da falta se coloca de saída, mas é para além da falta que este sujeito emerge. O 

sujeito permanece sempre na busca do significante para dar conta daquilo que ele não 

poderá jamais alcançar. Estará sempre se transformando, buscando uma unicidade com 

a palavra, colocando a palavra como portadora da verdade, uma verdade que para ele 

será sempre da ordem do inconsciente, posto que a verdade é a verdade de cada sujeito. 

Deste modo, o sujeito da psicanálise é o sujeito do inconsciente, estruturado como 

linguagem. Assim, o sujeito que emerge de cada bebê é um sujeito único, marcado por 

histórias que somente ele pode significar, em fim, dizer delas.  

 Podemos, portanto, dizer que “(...) a criança é um ser pulsional por excelência...” 

(NAZAR, 2008, p. 54). Assim, a satisfação do bebê está para além uma satisfação de 

alimento e cuidados. Há uma força interior no organismo vivo que Freud nomeou como 

pulsão e que faz com que o sistema nervoso execute várias e complexas atividades, que 

modificam o meio externo e dão satisfação à fonte interna de estimulação. A pulsão 

mantém, portanto, um fluxo incessante de estimulação, que é a força motriz de todo 

sujeito. 

 Diante do que vimos, podemos dizer que para haver um sujeito, de linguagem, 

sujeito do inconsciente, deve haver um campo de ancoração simbólico, que é o campo 

do Outro. Podemos então dizer:  

 

“(...) o Outro consiste no lugar onde a representação de um sujeito, 
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ainda por advir, se liga ao real do corpo do bebê. Este, enquanto 

filhote do humano, não pode prescindir desse Outro para tal 

operação”. (NAZAR, 2008, p. 61, grifos nossos).  

A mãe faz com que seu bebê exista a partir do que ela mesma diz dele e, por sua 

vez, este bebê se torna sujeito pelo viés da fala desse Outro materno. Mas esse Outro 

materno, também sujeito, é inscrito em uma falta primordial e em um silêncio que 

também o constitui. É nesta relação que o Outro – a partir de seus significantes e seu 

silêncio – faz com que a criança entre na linguagem e se constitua como um ser de fala, 

marcado pela falta, portanto, sujeito do inconsciente que comparece, como disse Lacan, 

de modo pontual e evanescente no discurso. 

 Retomando nossa primeira citação:  

 

“(...) a linguagem não é uma simples ferramenta, ela é o que subverte 

a natureza biológica do humano e faz nosso desejo depender da 
língua” (LEBRUN, 2008, p. 55). 

Antes mesmo da concepção de um bebê é necessário que ele já exista no desejo 

da mãe e do pai, é nesse desejo que ele poderá surgir e depois se constituir sujeito.  

Lacan em seu Seminário livro 10 A angústia ([1963] 2005) nos traz a questão de 

que o desejo “como desejo de pai” e a lei são a mesma coisa. Assim, diz ele: 

 

“(...) na origem, o desejo, como desejo do pai, e a lei são uma e a 

mesma coisa. A relação da lei com o desejo é tão estreita que somente 
a função da lei traça o caminho do desejo. O desejo, como desejo 

pela mãe, é idêntico à função da lei. É na medida em que proíbe 

esse desejo que a lei impõe o desejá-la, pois afinal, a mãe não é, em 

si mesma, o objeto mais desejável. Se tudo se organiza em torno do 

desejo pela mãe, se devemos preferir que a mulher seja outra que 

não a mãe, que quer dizer isso, senão que um mandamento se 

introduz na própria estrutura do desejo? Numa palavra, desejamos 

no mandamento”. (LACAN, [1963], 2005, p. 120, grifos nossos). 

 

Então, a “estrutura do desejo” colocada como lei instaura para todo sujeito um 

lugar outro no discurso, que não apenas no discurso da mãe. É preciso que haja um 

outro na relação mãe-bebê para permitir que este bebê também possa por sua vez 

desejar, de outro modo, em outro lugar. 

É através dos investimentos que os pais dirigem ao bebê que ele poderá unificar-se. O 

corpo, inicialmente despedaçado, ganhará uniformidade, mas somente a partir do que 

for dirigido a esse bebê. É no olhar entre a mãe e seu bebê que este será reconhecido e é 
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justamente nesta relação do olhar que ele demanda uma afirmação de sua unidade 

corporal, adquirindo para si um lugar, ainda que imaginário, diante desse Outro. É nesse 

desejo parental, que pode comparecer via significante, que se tem a marca do humano, 

não mais um ser natural, biológico, mas um ser perpassado pela linguagem, é esta que 

lhe confere o estatuto de Homem, ser pulsional e desejante, constituído como sujeito, 

um sujeito marcado pela falta, sempre em busca do significante que venha a dar lugar ao 

seu desejo. Ao falarmos em desejo remontemos ao que dissemos anteriormente com o 

objeto a, causa de desejo. Pois, como dissemos, há algo que é causa de desejo, 

permitindo que o objeto de desejo seja construído pelo sujeito, ainda que 

imaginariamente. Assim é que, para nossas entrevistadas há uma causa de desejo que 

permeia seus discursos, um desejo do qual muitas vezes nem elas sabiam falar. Como 

observamos nas várias sequências que analisamos. 

 Já na primeira indagação de nosso questionário a questão do desejo se colocava 

em forma de pergunta explícita. Deste modo: “Você desejava a gravidez?”, foi uma 

pergunta direcionada para que pudéssemos saber sobre este desejo da gravidez nas 

gestantes. Pergunta direcionada, mas sabemos que não se chega ao desejo de modo 

direto e óbvio. Não há nada evidente no desejo, e as gestantes trouxeram a opacidade 

para suas respostas. Houve deslizamentos na cadeia discursiva dos sujeitos em posição 

gestante, algumas disseram que sim, que desejavam. Mas, a maior parte das 

entrevistadas respondeu com significantes que apontavam para incertezas, dúvidas, 

surpresas. As gestantes responderam com verbos que diziam que sonhavam, mas não 

haviam planejado, prevenido, não era uma gravidez esperada. Entretanto uma gravidez 

se deu. Apesar de ocorrerem deslizamentos nos discursos dos sujeitos em posição 

gestante, um desejo estava posto, elas estavam grávidas. O sujeito do discurso, 

respondendo ao funcionamento ideológico, dizia não ter planejado, não ter prevenido, 

mas se deparava com o fato de estar grávida. O que nos aponta para um sujeito do 

discurso que fala de um lugar que não se origina nele mesmo.  

Como vimos, o sujeito não é origem em si mesmo, “(...) é o trabalho da 

ideologia (...) colocando o homem na relação imaginária com suas condições materiais 

de existência (...) a ideologia (...) é a condição para a constituição do sujeito e dos 

sentidos”. (ORLANDI, 2005, p. 46). Assim, para a AD, os sujeitos em posição gestante, 

falam de um lugar em que o sentido já está lá, já está colocado, ainda que o sujeito não 

se dê conta disto. E, para além disso, como esta tese busca marcar desde seu início, são 
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também sujeitos atravessados pelo inconsciente, logo, não podem dar conta de seu 

desejo e, isto nos traz o pensamento de que há uma causa de desejo, anterior ao próprio 

desejo, apontando para aquilo que é do sujeito do inconsciente, aquilo que nem ele 

mesmo sabe dizer. 

 Este ‘nem mesmo ele sabe dizer’ aponta para o que vimos trazendo em nossa 

pesquisa, ou seja, o silêncio e o real na constituição do sujeito. O silêncio que muitas 

vezes ‘definimos’ como sendo da ordem da transmissão, ou melhor, ainda que o sujeito 

não fale, ainda que em sua cadeia discursiva haja um silenciamento, há uma transmissão 

que não se dá via significantes, mas sim via silêncio. Em nossa pesquisa observamos 

isto em muitos momentos. Quando das perguntas do quarto bloco:  

 

“Conversa com seu bebê?”, em que as gestantes respondiam:  

 
“eu deveria conversar mais” (SD65 – gestante A); 

“de vez em quando” (SD67 – gestante C); 

“não como eu gostaria” (SD70 – gestante F). 

 

“O que você fala com ele?” 
 

“que as brigas não é por causa dela (...) to fazendo tudo pra ela nascer bem” 

(SD82 – gestante A); 

“quem conversa muito é minha mãe” (SD84 – gestante C); 
“ah, que ele é uma criança amada, que ele é uma criança que...” (SD87 – 

gestante F). 

 

“O que você fala dele?”  

 
“imagino (...) pequenininha da mamãe...” (SD 98 – gestante A); 

“eu não sei. Muito, muito, muito irritado” (SD100 – gestante C); 

“dele pras pessoas? Ah, que ele é meu gostosão (SD103 – gestante F). 

 

“O que você espera para seu bebê?” 

 

“Tudo! Tudo, tudo, tudo!” (SD114 – gestante A); 

“Tudo de bom, né?” (SD116 – gestante C); 

“tudo de bom. Tudo. O melhor possível” (SD119 – gestante F). 

 

Diante desses recortes, observamos que o que se coloca na materialidade da 

língua é, inicialmente, o funcionamento ideológico do “deveria”, “gostaria”. É o que já 

está lá para todo sujeito, quando lemos estes enunciados à luz da AD: o que o sujeito 

diz, diz em relação a outros dizeres já em circulação e inscritos no jogo tenso do 
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lembrar/esquecer da memória discursiva com suas lacunas e silêncios. 

 

 “(...) o interdiscurso – a memória discursiva – sustenta o dizer em 

uma estratificação de formulações já feitas, mas esquecidas e que 

vão construindo uma história de sentidos. É sobre essa memória, de 

que não detemos o controle, que nossos sentidos se constroem, 

dando-nos a impressão de sabermos do que estamos falando. Aí se 

forma a ilusão de que somos a origem do que dizemos.” 

(ORLANDI, 2005, p. 54, grifos nossos) 

 

 Assim, diante dos verbos conjugados no modo indicativo do futuro do pretérito, 

“deveria”, “gostaria”, apontam para as “formulações já feitas, mas esquecidas” e o 

sujeito pensa que está na origem deste dizer, mas isto já está presente no discurso 

socialmente aceito, de que as gestantes devem conversar, se sentem obrigadas a 

conversar com seus bebês. É, portanto um discurso que se coloca para elas sem 

palavras. Não há um sujeito ali presente que lhes diga: ‘você deveria conversar com seu 

bebê’, entretanto, elas assim o sentem e o dizem, transmitem, via silêncio, essa 

obrigação que lhes parece da ordem do ‘naturalmente aceito’.  

Kehl (2008), a respeito disto diz:  

 

“(...) o destino das mulheres estava (...) associado ao dever para com 

os filhos – para com a continuidade da espécie (...) em nome desse 

dever, elas foram censuradas por quererem limitar o número de filhos, 

por não desejarem se casar, por terem vida social ou profissional e 

mesmo por estudar.” (KEHL, 2008, p. 73, grifos nossos). 

  

“Destino e dever”, significantes que circulam ainda hoje, quer sejam falados 

quer não, estão inseridos na memória do discurso e continuam reverberando nos sujeitos 

contemporâneos em posição gestante ou não, mas sempre produzindo efeitos de sentido. 

Os recortes seguintes a esta primeira questão vêm na tentativa de dar uma 

explicação sobre o conversar ou não com seus bebês, reafirmando, deste modo, a 

obrigatoriedade vigente no discurso socialmente aceito de que deve haver uma fala da 

gestante com seu bebê. E, ainda que ela não fale, há um outro que fala por ela, como na 

SD84 – gestante C. 

 Nestes recortes da terceira pergunta do quarto bloco, observamos que há uma 

construção imaginária do bebê. As entrevistadas dão sentidos, constroem, ainda que de 

modo imaginário, seus bebês – assim, “imagino, irritado, gostosão, pequenininho da 

mamãe”, são significantes ditos por elas, fazem parte de seus contextos históricos, já 
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estão lá, não são originados nelas, mas fazem parte de uma construção. São significantes 

que elas dão a estes bebês para que eles possam, num tempo posterior, constituírem-se 

como sujeitos. Serão sujeitos a partir dos significantes que essas gestantes lhes oferecem 

e também de seus silêncios, posto que as mesmas, ao falarem deixam de dizer outros 

significantes, que ficam silenciados, mas que continuam a existir. Por outro lado, se nos 

perguntarmos: porque uma gestante trouxe um significante ao invés de outro? Não 

temos como dar uma resposta a esta pergunta, mas podemos inferir que, não escolheram 

um significante ao acaso. É, por ser também um sujeito atravessado pelo inconsciente, 

que se constitui como sujeito a partir de sua entrada na linguagem, logo, por ser um 

sujeito marcado por uma incompletude, por uma hiância, que o sujeito ‘escolhe’ 

significantes para dizer de um outro a advir. Então, suas escolhas estão marcadas 

também pela sua própria incompletude, por isto, para além dos significantes que pode 

‘escolher’, há também o real que se coloca para o sujeito e que trata dessa 

incompletude, da impossibilidade do dizer completo. 

 Nos últimos recortes da última pergunta do quarto bloco, “o que você espera 

para seu bebê?”, todas as gestantes disseram esperar “tudo”, “tudo de bom”, “o melhor 

possível”. Em contraste com o que apontamos acima, ou seja, de que o sujeito é 

marcado por uma incompletude. Os sujeitos em posição gestante esperam tudo para 

seus bebês. Esperam que eles tenham tudo e que também sejam tudo. Sejam tudo para 

quem? O bebê, como sabemos, vem ocupar o lugar de falo imaginário para a mãe. 

Logo, ele ocupa, num primeiro momento, o lugar de objeto de desejo dela. Ela o investe 

e o recobre com significantes. O bebê é para ela o falo, colocado como objeto de 

satisfação de desejo. A posteriori, a mãe, via discurso, inserirá um terceiro nesta 

relação, indicando ao bebê que seu desejo está em outro lugar. Isto possibilitará ao bebê 

construir para si um lugar de sujeito de desejo. Conforme podemos ler em Lebrun,  

 

“(...) a mãe impulsionará a criança a ir mais longe em sua busca, na 

medida em que deixar em suspenso seu questionamento, deixando-a 

entender que não é com ela que a criança encontrará com o que 

satisfazer seu desejo. Assim, remetida ao pai, a criança poderá ir na 

direção dele, este a ajudando a se desprender da relação 

essencialmente imaginária que tinha com a mãe, para levá-la a 

inscrever-se na Lei simbólica.” (LEBRUN, 2004, p. 116) 

 

 Uma vez inscrita na lei simbólica, a criança passará do mundo dos instintos para 

o mundo das pulsões. Ganha o mundo da linguagem, perdendo, segundo Lebrun, a 
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“adequação às coisas e sua adequação a si mesmo.” (LEBRUN, 2004, p. 117). 

 Ao inserirmos a questão do pai, perguntamos: “O pai veio?”, trazemos alguns 

recortes a esta questão: 

 

“O pai veio?” 
 

“No início ele queria vir. Mas depois quando eu queria que ele viesse ele não 

quis. Eu não   deixava ele vir.” (SD130 – gestante A) 

“Ele vem. Mas hoje eu não falei nada porque ele fica muito nervoso.” (SD132 – 
gestante C) 

“Não. Porque ele trabalha. Mas é a segunda vez que ele vem. (SD135 – gestante 

F) 
 

 Estes recortes também nos remetem ao funcionamento ideológico dos sujeitos, 

uma vez que podemos ler naquilo que não foi dito, no silêncio dos sujeitos em posição 

gestante, uma explicação para a ausência física do pai dos bebês. Como já vimos, o 

discurso que se coloca na contemporaneidade é o de que é necessária, junto à futura 

mãe, uma presença atuante do futuro pai.  

 Assim, podemos falar na “importância decisiva do desejo do pai na constituição 

não só da feminilidade, mas também daquilo que na mulher preside a modalidade pelas 

quais ela se torna mãe.” (YANKELEVICH, [1946] 2004, p. 10). Uma mulher pode se 

tornar mãe via desejo. Há de haver desejo de mãe nesta mulher para além de um desejo 

de criança. É preciso que haja uma “função materna” (YANKELEVICH, [1946] 2004, 

p. 10), que aposte num sujeito a advir. Por isso,  

 

“(...) não é só o “desejo de criança” ou a sua ausência no presente 

que devem ser encarados como resposta à questão dessa falta 
[função materna], (...) a existência ou não desse “desejo de criança” na 

menina pequena que foi a mãe – ou a mulher – (...) a existência ou 

não de sua condição: alguém que fosse a um só tempo origem e 

destinatário desse desejo. (...) sem esse Outro – o pai sobretudo, mas 

não somente –, que só existe pela maneira que ele teve, ou não, de 

amar sua filha, não há desejo de criança, pois não houve desejo pela 

criança”. (YANKELEVICH, [1946] 2004, p. 10, grifos nossos). 

 

 Retomando a citação, é preciso que haja um “destinatário para o desejo de 

criança” para que então, este desejo se instale na mulher, levando-a assumir uma 

“função materna”, que não deixe seu bebê à deriva. 

 Retomemos a última pergunta de nossa entrevista, pergunta esta que surgiu ao 

final da mesma. 
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“Como está sendo a experiência de ser mãe?” 
 

“(...) vó, e agora? Mãe! Alguém olhar pra você e falar: mãe.” (SD162 – gestante 

A) 

“legal (...) porque o meu sonho era ter um filho.” (SD163 – gestante B) 
“É estranho, mas é legal.” (SD164 – gestante C) 

“Um dom assim.” (SD165 – gestante D) 

“É uma experiência nova, né? É. Não sei.” (SD166 – gestante E) 
“(...) algo divino. É algo de Deus mesmo, né?” (SD167 – gestante F) 

“Ah! Como vou explicar? É bom, eu gosto.” (SD168 – gestante G) 

“(...) porque dá muito... é gostoso, mas dá muito trabalho. (SD169 – gestante H) 
“Ainda não sei. Espero que seja muito tranquilo.” (SD170 – gestante I) 

“Pra mim foi um momento muito feliz.” (SD171 – gestante J) 

“É uma experiência nova, assim... é... dá um pouco de... de medo, de não fazer 

as coisas certas, mas é diferente... é diferente e surpreendente. (SD172 – 
gestante K) 

“Ah, é muito bom. É muito bom.” (SD173 – gestante L) 

“Tá sendo bom.” (SD174 – gestante M) 
“Parece... é... ser a primeira vez, né? Hoje tá sendo mais, vou dizer, até mais 

elaborado, é planejado, as coisas feito mais cuidadosamente. (SD175 – gestante 

N) 

“Agora eu to feliz, né? Vou começar de novo.” (SD176 – gestante O) 
“(...) é uma oportunidade que Deus me deu de novo. De... sei lá. Eu tenho muito 

medo de ficar sozinha. Aí veio essa gravidez. Quer dizer, eu tenho assim, mais 

uns quinze anos pra não ficar sozinha. (SD177 – gestante P) 
 

 Perguntamo-nos porque esta pergunta surgiu, sem que nós a tivéssemos 

formulado antes das entrevistas. Uma das possibilidades é pensar no feminino e suas 

articulações na contemporaneidade. Qual a “relação entre a mulher e a feminilidade, 

seus ajustes e desajustes, encontros e desencontros?” (KEHL, 2008, p. 47).  Kehl aponta 

para várias qualidades que dariam à mulher a condição da feminilidade, ou melhor, “as 

mulheres formariam um conjunto de sujeitos definidos a partir de sua natureza, ou seja, 

da anatomia e suas vicissitudes” (KEHL, 2008, p. 48). Assim, compreendia-se a mulher 

como aquela que era dotada de qualidades que lhe permitiriam cuidar do marido, do lar 

e dos filhos, ou seja, a feminilidade era vista como particular à condição do corpo 

fisiológico da mulher, apropriado à procriação. Atributo este que era concebido como 

sendo fator princeps na vida de uma mulher. Este pensamento nos acompanha ainda 

hoje, resguardadas suas vicissitudes. Entretanto, o funcionamento ideológico em que 

estamos inseridos, ainda faz ecoar isto em muitas mulheres. Assim ser ‘mãe’ seria da 

ordem do desejo supremo que habita todas as mulheres. É como se o desejo do sujeito 

em posição mulher só pudesse ser atingido neste lugar, qual seja, de ‘mãe’. Nossos 

recortes dão suporte ao que estamos dizendo, pois quando ouvimos as gestantes dizerem 

que “sempre tiveram o sonho de ser mãe”; ser “mãe é um dom”, “é algo divino”, isto 
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aponta para este discurso histórico-ideológico de que ser mulher tem como ápice a 

maternidade. É um discurso que hoje é transmitido via silêncio, uma vez que o discurso 

vigente é de que a mulher para além de desejar ser mãe, também pode ser mulher de 

negócios, pode trabalhar fora de casa, pode ‘escolher’ entre conceber ou não conceber 

um filho, pode ‘escolher’ os modos de contracepção, pode ‘escolher’ os modos de 

concepção. A mulher pode e mais ainda, pode escolher. Entretanto, este discurso que 

circula faz uma borda no discurso ideológico, pois ainda que suas ‘escolhas’ sejam 

outras, há uma marca que une a mulher e o feminino à maternidade. São discursos que 

são transmitidos via silêncio, os significantes não dão conta. Há um real da língua, da 

história e do sujeito, marcando uma impossibilidade.  

O discurso ideológico sobre a mulher ainda ecoa na contemporaneidade, mesmo 

em silêncio ele ainda é transmitido. Observamos isto a partir do que nos traz Kehl 

(2008) quando diz que “(...) a insistência com que pensadores e cientistas afirmavam 

que o único lugar digno para a mulher seria o lar, e que sua tarefa mais valiosa seria 

aquela para a qual sua natureza a preparou – a maternidade” (KEHL, 2008, p. 49). Este 

é um discurso que acompanhou um período histórico, mas podemos observar que ainda 

circula socialmente, apesar das movências dos sentidos em relação à mulher e a 

feminilidade. Os vários períodos da história universal trouxeram uma desestabilização 

para os sentidos referentes à mulher, isto é, “estruturas vêm sendo constantemente 

construídas e abaladas, reconstruídas e novamente desestabilizadas ao longo da história” 

(KEHL, 2008, p. 58). Assim, a questão da feminilidade sempre acompanha o discurso 

das sociedades e, “o ajuste das mulheres à feminilidade nunca é perfeito (...) a condição 

do Outro do discurso parece impossível de se sustentar ao longo de uma vida” (KEHL, 

2008, p. 65). É, pois, para as mulheres da ordem do real, do impossível de ser 

simbolizado esta questão do feminino. Acreditamos ser também para o sexo oposto, 

uma vez que, como já sinalizamos, o significante “A mulher”, do qual nos fala Lacan, 

não existe, não há um significante que possa dele falar, mas ele insiste em se colocar.  

 Não queremos aqui negar a importância da maternidade. Apenas estamos 

pensando nos discursos que circundam a mulher, o feminino e a maternidade. Quais 

relações a mulher tem com estes discursos e o que constitui os sujeitos humanos a partir 

dos significantes que são doados pelo Outro materno e por seu silêncio. Nas pesquisas 

realizadas por Kehl (2008), no “século XVIII, os filhos eram considerados um estorvo à 

saúde, à liberdade e à beleza de suas mães” (KEHL, 2008, p. 71), atributos tipicamente 
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femininos. A mesma autora, ainda em suas pesquisas, verificou que “a maternidade não 

era, como nos acostumamos a pensar hoje e desde o século XIX, um valor supremo; os 

filhos não tinham para suas mães o valor narcísico a que estamos acostumados”. 

(KEHL, 2008, p. 71). Vimos nascer com o pensamento freudiano um lugar diferenciado 

para o filho, em que ele passa a ter um valor fálico. Mais tarde, com Lacan, ele ocupa 

um lugar no desejo, de objeto de desejo, o que nos faz pensar que isto possa ter dado 

novamente à maternidade um valor fundamental no discurso dos sujeitos inseridos 

histórico-ideologicamente.  

 A questão que se coloca em nossa pesquisa é a de que o silêncio e o real podem 

constituir o sujeito. Fizemos percursos teóricos que nos proporcionaram pensar melhor 

sobre isto e, a partir de nossas entrevistas, da materialidade da língua que se colocou 

para nós, podemos pensar que há sim esta possibilidade.  

 Pensamos em Formação Discursiva (FD), por nós já definida e que agora 

retomamos, como se dando pela projeção das formações ideológicas através da 

linguagem, ou seja, como aquilo que é dito adquire sentido em referência à posição 

ideológica que o sujeito ocupa para dizer. Complementamos agora, com uma definição 

mais formalizada do conceito, de acordo com Pêcheux, 

 

“a formação discursiva (...) aquilo que, numa formação ideológica 

dada, isto é, a partir de uma posição dada numa conjuntura dada, 

determinada pelo estado de luta de classes, determina o que pode e 

deve ser dito (...) isso equivale a afirmar que as palavras, expressões, 

proposições, etc., recebem seu sentido da formação discursiva na qual 

são produzidas: (...) os indivíduos são “interpelados” em sujeitos-

falantes pelas formações discursivas que representam “na linguagem” 
as formações ideológicas que lhes são correspondentes”. (PÊCHEUX, 

[1975] 1997, p. 160-161, grifos nossos) 

 

 Em sendo assim, a FD, como matriz de sentidos que se estabilizam via 

intradiscurso, trazemos o que se colocou para nós a partir dos recortes que fizemos de 

nossas entrevistas. 

 Diante da posição sujeito gestante foi possível localizar um funcionamento da 

linguagem, uma matriz de sentidos, uma Formação Discursiva que nomeamos ‘mulher-

mãe-feminilidade’. Entretanto, em alguns momentos, o sujeito se posiciona mais como 

‘mulher-mãe’ e, em outros momentos como ‘mulher-feminilidade’. Mas uma posição 

não exclui a outra e ambas, pelo que foi possível depreender com base nas análises das 

entrevistas realizadas, formam uma única FD, porosa e com fronteiras maleáveis. 
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 Assim, identificamos, a partir da materialidade da língua, que a FD na posição 

‘mulher-mãe’, comparece mais quando da utilização dos significantes “sempre tive o 

sonho de ser mãe”; “eu to feliz”; “eu deveria conversar mais”; “converso”; “um dom”; 

“muito feliz”. 

 Por outro lado, a posição ‘mulher-feminilidade’ se dá quando dos significantes 

“demorei a aceitar”; “fiquei nervosa”; “é estranho”; “um susto”; “não sei”; “surpresa”; 

“maluquice”. 

 Assim, retomando a citação supracitada, em sendo uma FD “aquilo que numa 

formação ideológica dada (...) determina o que pode e deve ser dito”, inferimos que a 

FD, na posição sujeito gestante ‘mulher-mãe’ diz de um funcionamento ideológico em 

que sentidos já estão postos e, por isto, a ‘mulher-mãe’ necessita estar feliz por gerar um 

bebê, por dar à luz, por procriar. Ela dá um lugar para este bebê em seu discurso, ela 

conversa com ele, ela fala dele, ela deseja “tudo” para ele. Quando ela é interpelada a 

falar do bebê do lugar de ‘mãe’, os sentidos que constituem este lugar apontam para o 

sujeito bebê como aquele que é “amado”, “gostoso”, “esperado por todos”, para quem 

ela deseja “tudo”. A FD na posição sujeito ‘mulher-mãe’ traz ainda o funcionamento 

ideológico diante da família católico-burguesa, quando os sujeitos em posição gestantes 

usam significantes como “esposo”, maternidade como “dom divino”, com modelos 

estabelecidos de ‘mãe, marido e família’.  

Entretanto, existem deslizamentos nestes discursos e a posição ‘mulher-mãe’ 

insere o lugar da falha. Muitas vezes, é com o silêncio que ela fala de seu bebê. Assim, 

quando ela é conclamada a ocupar o lugar de ‘mãe’ é com seu silêncio que ela responde 

ao outro, como vimos muitas vezes em nossa pesquisa, quando das pausas, hesitações, 

suspensões do discurso. A conjunção adversativa ‘mas’, muito utilizada no discurso dos 

sujeitos em posição gestante, comparece como marca da passagem de uma posição à 

outra, na mesma FD. E, neste momento, a posição que o sujeito gestante ocupava 

anteriormente na FD como ‘mulher-mãe’, se modifica e passa a ser ‘mulher-

feminilidade’. Ela, em seu discurso, poderia abrir mão da maternidade, quando diz – “e 

agora, mãe?” – ela se vê sem saída, só possui esse lugar e é dele que ela pensa que 

passará a responder. A posição sujeito ‘mulher-feminilidade’ na FD, se presentifica na 

materialidade da língua quando a entrevistada diz que quando soube que estava grávida, 

foi “traumatizante”, foi “um susto”. A contemporaneidade permite aos sujeitos um 

discurso em que eles podem dizer de si, ainda que o digam afetados pelo funcionamento 
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ideológico.  

Na FD ‘mulher-mãe-feminilidade’ observamos o comparecimento do real que 

precisa ser simbolizado, mas as palavras não dão conta disto e então a vestimenta 

simbólica fica silenciada para o sujeito. É deste modo que pensamos a constituição do 

sujeito histórico-ideológico atravessado pelo inconsciente. Um sujeito que se constitui 

via significantes, mas não pode tudo dizer, por isto o real se coloca diante dele e o 

constitui, da mesma forma que o silêncio. Uma vez que o silêncio é um lugar de onde 

pode emergir qualquer significante e, como já dissemos qualquer não no sentido de 

qualquer um, mas de possibilidades outras que podem se dar para o sujeito.  

Assim, ao intitularmos nossa tese deste modo, “queridos... espero que esta vos 

encontre todos bem de saúde. O silêncio e o real na constituição do sujeito” – pensamos 

nesta impossibilidade que se coloca para todo sujeito humano. Uma impossibilidade de 

ordem simbólica, de um sujeito que se constitui a partir de uma incompletude e que 

permanece num incessante ir e vir para tentar dar conta dela. 

O que se espera? Já que o que se espera pode não acontecer? Os sujeitos em 

posição gestante esperam “tudo”, mas não possuem um significante que diga o que de 

fato esperam. Apenas esperam, supõem, têm esperança e no deslizar da cadeia 

significante sempre haverá uma impossibilidade, um silêncio possibilitando um outro 

dizer, um outro sentido. E, uma transmissão via silêncio, permitindo ao sujeito uma 

nova construção de sua história. E assim, quando dizemos que somos sujeitos de 

linguagem, dizemos de uma transmissão que se dá via significantes e via silêncio. Ainda 

que o silêncio seja sem som, ele, da mesma forma que o significante transmite. E o que 

o silêncio transmite? Assim como os significantes, o silêncio transmite que há sujeito, 

portanto, há linguagem, há história, há ideologia, há inconsciente, há construção e 

possibilidade de criação e transformação. Por isso dissemos que o silêncio é da ordem 

da transmissão, ele já está para o sujeito assim como estão os significantes, ambos 

supostamente originados no Outro, lugar de tesouro, um tesouro de ofertas, de 

significantes e silêncio para o advir de um sujeito. Ainda que o lugar do Outro marque 

também uma falta, uma incompletude, o que o Outro transmite ultrapassa a palavra, por 

isso o silêncio é inserido por nós como o sem palavra da transmissão, que toca o sujeito, 

que o constitui possibilitando que ele possua a sua verdade, posto a verdade ser apenas a 

verdade de cada sujeito. 
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7. ANEXOS 

 

7.1 ANEXO1 - Psicanálise e Pesquisa na Universidade
10

 

 

 Iniciemos tentando definir o que se entende por pesquisa e qual sua relação com 

o saber, para melhor situarmos a presença de conceitos da psicanálise lacaniana em 

nosso trabalho que traz a AD como eixo teórico.  

O senso comum, reconhecível em verbetes de dicionário define pesquisa como 

uma “indagação ou investigação minuciosa” (Houaiss, 2001, p. 2200), destacando sua 

etimologia, que traz o histórico de “buscar com cuidado, procurar por toda a parte, 

indagar profundamente, aprofundar” (Houaiss, id.,ibid.), e acrescentando o determinante 

científica ao termo determinado pesquisa, podemos balizar melhor não apenas o que se 

entende por pesquisa científica, mas também o que se supõe como pesquisa em 

ambientes de formação tão distintos. 

A palavra ‘ciência’, por sua vez, vem do latim scientia, que queria dizer 

conhecimento, saber.  Mesmo com as discussões que colocam em cheque os modelos de 

ciência, o uso atual da expressão ‘pesquisa científica’ aponta para uma concepção de 

saber que se quer rigoroso, formalizável, preciso, verificável e transmissível.  

A finalidade da pesquisa científica em Linguística é conhecer e explicar as 

línguas humanas de modo objetivo, fazendo uso de uma metalinguagem precisa, uma 

formalização rigorosa, buscando estabelecer relações entre o particular e o universal e, 

desta forma, apresentar algum grau de predição quanto à análise dos dados. 

Esta concepção de pesquisa científica supõe um saber em sua totalidade, em sua 

completude.  Manter-se linguista, assim, é ter no horizonte um “ideal da ciência”, 

buscando atingir um ponto ideal. A tentativa de preencher, enquanto linguista, esse 

“ideal da ciência” leva o cientista da linguagem a se situar em uma representação do que 

imaginariamente ele acredita que deve ser a ciência.  Para que isso se dê, é necessária a 

crença em um saber totalizante, sem furos. É necessária, também, a suposição de um 

objeto de pesquisa de talhe estável, homogêneo  a estrutura linguística , e um 

falante empiricamente localizável ou formalmente suposto. Um falante competente em 

sua língua materna, que é capaz de dominar o que diz. 

                                                             
10

 Parte deste anexo originou-se a partir de artigo intitulado Formação do analista e formação do 
linguista: interdisciplinaridade?, escrito com Mariani (MARIANI e CARNEVALE, 2009) 
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O linguista pesquisador se apaga frente ao modelo de cientificidade. Sua 

enunciação fica recalcada, condicionada frente à apresentação de credenciais 

bibliográficas na forma de uma escritura científica previamente formatada.   

É por ser científica, que a pesquisa científica linguística se insere na 

Universidade, templo do saber totalizante por excelência. A formação do pesquisador 

em Linguística visa atingir esse saber cristalizado, impregnado da aplicação de 

determinados modelos, ou da repetição sem questionamento de autores específicos ou 

da citação de enunciados que sustentam alguns nomes próprios relevantes para o campo 

daquela pesquisa como, por exemplo, Saussure ou Chomsky.   

Poderíamos refletir e apontar para um ensurdecimento existente na maior parte 

do campo da produção de saber universitário posto que, muitas vezes, esse campo é 

refratário às surpresas do pensamento. Uma vez que, surpresas do pensamento podem 

desestabilizar a consistência imaginária do “eu” do pesquisador, do linguista, no caso. 

Por outro lado, aprendemos com Lacan que a psicanálise coloca “o saber na 

berlinda” (LACAN, 1992, p. 28). Na organização do discurso universitário, apresentado 

a nós por Lacan (op. cit) ele nos faz ver a estrutura dos quatro discursos, no qual S1 

(significante-mestre) encontra-se recalcado sob S2 (o saber), submetido a S2.  S1 

encontra-se alienado ao campo do outro, a um significante que o representa, como 

apresentado por Lacan (op. cit, p. 29) no seguinte matema: 

     

    U 

S2 → a 

S1      $ 

 

No discurso universitário, podemos ler em S2 a força de um saber que evita se 

abrir e se interrogar sobre esse sujeito não consistente, uma vez que supõe um sujeito da 

certeza, um sujeito pesquisador que fica assim desconectado de si mesmo, sem se 

perceber como efeito de linguagem.   

Em seu funcionamento, o discurso universitário reveste-se do discurso da 

seriedade (ORLANDI, 1987) porque nele opera a suposição de que alguém sabe (muito) 

e pode julgar quem se encontra na posição de aprendiz.  

Algumas sofisticadas pesquisas em Aquisição da Linguagem, por exemplo, 

preocupam-se em compreender como o bebê torna-se um falante. Buscam explicar 
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passo a passo, o modo como se realiza a construção do saber linguístico pelo bebê.  

Gravam e filmam os bebês, os comparam, discutem critérios de cientificidade que 

permitam descrever o processo de aquisição, constroem hipóteses sobre o 

funcionamento cerebral, discutem o papel da cognição no processo geral, levam ou não 

em consideração os “erros linguísticos” cometidos pelas crianças, formalizam 

resultados, valendo-se do uso de metalinguagens que, por sua vez, remetem o 

conhecimento produzido para paradigmas filosóficos empiristas ou racionalistas etc. 

Isso produz uma massa interessantíssima de conhecimentos, mas nada nessa massa de 

saberes explica a subjetividade humana.  

Algumas questões se colocam: basta ser falante para ser sujeito? De que forma a 

linguagem constitui nossa corporeidade? Qual o papel do outro materno que fala do seu 

bebê muito antes de ele nascer?  Na relação bebê-língua, como a linguagem foi 

transmitida? Qual o lugar do desejo da mãe e do pai na constituição do sujeito? Essas 

são questões e considerações que os linguistas do núcleo duro não se fazem. E, é 

importante dizer, não há uma cobrança que eles as façam, já que seu objetivo é 

aprofundar um saber sobre o próprio sistema linguístico.   

Do ponto de vista da psicanálise, a entrada no campo da linguagem opera uma 

divisão subjetiva no aparelho psíquico, divisão essa que se marca na própria fala 

enquanto materialização da linguagem: ao falarmos, dizemos mais do que supomos 

dizer, pois na fala se inscreve um saber inconsciente que é possível em função da 

inscrição da subjetividade no campo da fala e da linguagem. 

O deixar-se atravessar pela experiência do discurso analítico, pode provocar uma 

reorganização discursiva na formação do linguista como pesquisador. Pode produzir a 

passagem de um discurso a outro, ao Outro do discurso analítico. Um linguista afetado 

pela experiência analítica pode interrogar-se sobre o saber inconsciente. Um saber 

relançado na cadeia significante, uma cadeia jamais dita de modo completo posto estar 

sempre na iminência de fratura pela irrupção momentânea e evanescente do sujeito do 

inconsciente. Um linguista, assim afetado pela experiência da psicanálise, talvez 

pudesse compreender melhor o funcionamento das línguas. 

Pensemos na posição do psicanalista enquanto pesquisador frente ao saber 

científico já colocado em circulação. Como lembra Milner (1996):  

“Em relação à operação analítica, a ciência não desempenha o papel 

de um ponto ideal  eventualmente afastado ao infinito; em estrito 
rigor, ela não lhe é exterior; ao contrário, ela estrutura de maneira 
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interna a própria matéria de seu objeto.” (Milner, op. cit., p. 31, grifos 

nossos) 

 

Lacan é explícito nesse ponto, como bem nos diz Milner: embora “sua praxis 

não implique outro sujeito senão o da ciência”, isso “tem de ser diferenciado da questão 

de saber se a psicanálise é uma ciência (se seu campo é científico)”. (LACAN, 1998). 

Ao colocar em discussão um ideal de ciência, a psicanálise prescinde, também, de se 

representar em uma ciência ideal.  O conceito de pesquisa científica em psicanálise, 

dessa forma, ganha outro contorno, pois como nos diz Lacan, “a análise como ciência é 

sempre uma ciência do particular (...) uma experiência do particular” (LACAN, 1953-

54, p. 31). 

Essa afirmação de Lacan nos mostra o funcionamento da pesquisa em 

psicanálise. Critérios como predição, generalização e objetividade precisam ser 

resignificados.  De acordo com Freud, “Em certa época se acusava a psicanálise de não 

poder ser levada a sério como terapia porque não se atrevia a produzir nenhuma 

estatística de seus resultados.” (FREUD, 1933). 

Lacan diz em 1953-54, no Seminário 1 (1994): 

“... Freud avançava numa pesquisa que não é marcada pelo mesmo 
estilo que as outras pesquisas científicas. O seu domínio é o da 

verdade do sujeito. A pesquisa da verdade não é inteiramente redutível 

à pesquisa objetiva, e mesmo objetivante, do método científico 

comum. Trata-se da realização da verdade do sujeito, como de uma 

dimensão própria que deve ser destacada na sua originalidade em 

relação à noção mesma de realidade.” 

 

Como já vimos, uma pesquisa que se pretende científica, busca o saber sobre o 

objeto em causa em sua totalidade, procurando definir todas as variantes possíveis sobre 

o mesmo, sustentando ou refutando uma hipótese, buscando assim estabelecer e definir 

conceitos. 

Para falarmos em uma pesquisa em psicanálise faz-se necessário delimitar seu 

objeto, qual seja o sujeito, um sujeito de fala e de linguagem, dividido, marcado pelo 

inconsciente. Uma pesquisa em psicanálise não trata do fazer psicanálise, de encontrar 

as manifestações inconscientes, mas sim do fazer pesquisa ainda que o objeto de estudo 

seja um sujeito dividido, não todo.  

A psicanálise não surge do nada para inventar um sujeito marcado pela falta. Foi 

através de outros campos do saber que tanto Freud quanto Lacan puderam sistematizar 



161 

 

constructos teóricos que norteassem a psicanálise. O célebre linguista Saussure deu à 

Lacan possibilidades de criação. É dele que Lacan teoriza sobre o Outro, como lugar do 

tesouro dos significantes, assim: 

“Se pudéssemos abarcar a totalidade das imagens verbais armazenadas 

em todos os indivíduos, atingiríamos o liame social que constitui a 

língua. Trata-se de um tesouro depositado pela prática da fala em 

todos os indivíduos...” (SAUSSURE, 1995, p. 21, grifos nossos) 

 

E aponta para o fato de que nossos teóricos, pesquisadores, estão sempre 

circulando pelos diversos campos do saber para construir algo novo, que venha 

proporcionar novas possibilidades para cada sujeito. É isto que também fazemos hoje, 

com nossas pesquisas, construímos novas possibilidades, mas é necessário que 

possamos compreender que o pesquisador nunca caminha por uma única direção, que 

ele circula por meios que podem parecer antagônicos, mas na busca do saber muitas 

vezes é preciso se entrelaçar teoricamente para alcançar o objetivo desejado, sem, é 

claro, perder de vista a especificidade de cada campo do saber. 

Assim, caminhando na direção da formação e da pesquisa o que a 

interdisciplinaridade pode provocar entre o discurso dos linguistas e dos psicanalistas? 

Anteriormente vimos como um linguista poderia se beneficiar se se permitisse 

atravessar pelo discurso analítico. ‘Talvez pudesse compreender melhor o 

funcionamento das línguas’ já que poderia se interrogar de outro modo sobre o saber, 

além de ocupar um lugar outro, não submetido a uma verdade totalizante. A psicanálise, 

seguindo o caminho da pesquisa científica também se beneficiaria com a interseção do 

discurso da linguística, usando elementos da mesma para teorizar, para avançar.  

A psicanálise permite que se ouça para além do discurso aparente, busca ouvir a 

enunciação, própria ao sujeito.  

A contribuição, portanto, que a psicanálise pode trazer para a universidade está 

justamente no fato de que o pesquisador pode estar mais atento e ‘advertido’ de que há 

uma divisão subjetiva que o causa e que uma vez imerso no campo da pesquisa, dela 

não pode fugir ou esconder-se atrás dos dados obtidos. 

A ciência se coloca diante de um saber totalizante, sem furos, de uma verdade 

absoluta. No campo da pesquisa temos de um lado o pesquisador e do outro o objeto a 

ser estudado, que é observado incessantemente com o intuito de esgotá-lo em um saber 

totalizado. O discurso do analista vem dividir esse todo saber ao apostar em um saber 
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que não se sabe, em uma verdade inconsciente, portanto num saber que se apresente 

sempre como algo da ordem do não sabido, algo que ainda resta por saber, a ser 

construído.  

Assim, a psicanálise pode também trazer contribuições à ciência e aos 

pesquisadores, uma vez que os coloca diante de uma escuta diferenciada sobre o objeto. 

Questionar a totalidade dos saberes é permitir que sempre se possa dizer algo novo 

sobre eles, que se tenha a possibilidade de, em modificando o olhar sobre aquele objeto, 

dar um sentido novo, inédito, uma outra verdade, que nunca será esgotada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



163 

 

7.1.1 ANEXO 2- Alguns recortes de falas de pacientes 

 

Ouvindo alguns pacientes que diziam sobre o tempo, reproduzimos pequenos 

trechos de suas falas
11

: 

  “O tempo a gente não guarda”. 

  “Parece que o tempo ficou maluco e saiu correndo”. 

  “O tempo é um inferno”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
11

 As aspas utilizadas não querem dizer que os pacientes foram gravados. Essas falas foram por mim 
anotadas ao término de suas sessões de análise. 
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7.1.2 ANEXO 3 - Roteiro Inicial 

 

Nome da Mãe 

Nome do Pai 

Desejava a gravidez? 

Como foi quando soube que estava grávida? 

Já escolheu o nome do bebê? 

Como foi a escolha do nome? 

Conversa com seu bebê? 

O que você fala com ele? 

O que você fala dele? 

O que espera para seu bebê? 
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7.1.3 ANEXO 4 - Roteiro Final 

 

1º. Bloco: Identificação 

Nome da mãe 

Idade 

Nome do pai 

Onde mora? 

É a primeira gestação? 

Desejava a gravidez? 

Como foi quando soube que estava grávida? 

 

2º. Bloco: Nomeação 

Já escolheu o nome do bebê? (por que não escolheu?) 

Como foi a escolha do nome? 

 

3º. Bloco: Tempo 

Quanto tempo levou para chegar ao hospital? 

Quanto tempo você está de gestação? 

Como é para você este tempo de espera da gestação? 

 

4º. Bloco: Interação mãe/bebê 

Conversa com seu bebê? 

O que você fala com ele? 

O que você fala dele? 

O que você espera para seu bebê? 

 

5º. Bloco: Sobre o bebê 

O pai veio? (já veio em outras consultas?) 

Sua família gostou da novidade? 

O bebê tem irmãos? Quantos? Qual o sexo e a idade? 
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7.1.3 ANEXO 5 - Entrevistas 

 

Dia 19 de agosto de 2009. Primeira Entrevista Mariana. (Duração da entrevista: 12min e 3 seg.) 
– Gestante A 

 

Pesquisadora -  Vamos começar então com a sua idade, Mariana? 
Gestante - Eu tenho 21 anos. 

Pesquisadora -  Qual é o nome do pai? 

Gestante - Adailton 

Pesquisadora -  Adailton. 
Pesquisadora -  Onde você mora? 

Gestante - Eu moro em Tomás Coelho. 

Pesquisadora -  Uhum... 
Gestante - Aqui pertinho. 

Pesquisadora -  Bem pertinho... 

Pesquisadora -  É a sua primeira gestação? 

Gestante - Primeira, primeira gestação. 
Pesquisadora -  Uhm. 

Pesquisadora -  E, você desejava a gravidez? 

Gestante - Eu sempre tive o sonho de ser mãe, mas não foi planejada. 
Pesquisadora -  Uhum... 

Gestante - Aconteceu... 

Pesquisadora -  Uhum... tá... 
Pesquisadora -  E quando você soube que tava grávida, como é que foi? 

Gestante - Nossa! (risos) O primeiro impacto, assim, foi... foi traumatizante. Eu quando eu 

descobri, é... eu demorei a aceitar, porque eu tinha todo um planejamento de vida, eu tinha toda 

uma idéia de família, e eu só tava namorando, e foi muito complicado pra mim aceitar. A 
primeira sensação, a primeira notícia de: você está grávida. Porque aí veio toda a minha história 

assim na minha cabeça: a minha faculdade, é... meus planos que eu tinha de vida e assim, o meu 

pai, ele é separado da minha mãe e desde pequena eu não tive contato com ele. Ele... assumiu a 
paternidade, me assumiu como filha, mas não tive contato. E isso pra mim foi um trauma, 

assim, não estar casada, não estar... sabe? 

Pesquisadora -  Uhum... 
Gestante - Não estar com a minha família formada, e foi assim, foi um susto, um susto. Tanto 

com o pai da criança, que eu briguei muito no início, eu batia muito de frente com ele por isso e 

assim, infelizmente hoje agente não tá junto... 

Pesquisadora -  Não tá junto...? 
Gestante - Não estamos juntos. Por decorrência disso mesmo, sabe? 

Pesquisadora -  Da... da gravidez? 

Gestante - Da gravidez. E não aceitei tão fácil. Eu olhava pra ele e achava que ele fosse 
culpado, olha isso! (risos). Como pode? Eu tive tanta culpa quanto ele, mas assim eu venci! 

Pesquisadora -  Uhum...  

Pesquisadora -  É, e o nome do bebê, você escolheu, já? 

Gestante - Maria Clara (risos) 
Pesquisadora -  Maria Clara, que lindo! 

Gestante - Uma menininha (risos)... 

Pesquisadora -  Quanto tempo de gestação, você está? 
Gestante - Eu to com 37 semanas. 

Pesquisadora -  37 semanas 

Pesquisadora -  E a escolha do nome foi só sua ou o pai participou também? 
Gestante - Não, ele participou. Ele chegou a participar. Porque na verdade eu queria ou 

Giovana ou Manuela. Maria Clara seria minha terceira opção. 

Pesquisadora -  Uhum... 
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Gestante - Mas aí, conversando com ele também, ele... ele ajudou. 
Pesquisadora -  Ele ajudou na escolha. 

Gestante - É, quando agente tava bem, assim... 

Pesquisadora -  E por que que você aceitou Maria Clara ao invés de Giovana e a outra... a outra 

opção? 
Gestante - Porque assim, ele é separado, ele já tem dois filhos, ele é bem mais velho que eu, ele 

tem 40 anos. E... ele já tinha esses nomes na família dele também e Maria Clara era um nome 

que eu gostava também. Eu não tinha nenhuma objeção com relação a Maria Clara. Aí Maria, é 
o caso da minha avó, eu tenho falado pra ela. Minha avó é a mulher da minha vida. 

Pesquisadora -  Sua avó é essa senhora? 

Gestante - É. Minha avó é que me acompanha pra tudo. Mulher guerreira mesmo! Tá comigo 
sempre e, aceitou de primeira, acho que muito mais do que eu. 

Pesquisadora -  Aham... 

Gestante - E quando assim, eu esmorecia, ela chegava e falava: não... vai dar certo! Eu tô com 

você e me dava força, me dá coragem e tá comigo até a última semana... 
Pesquisadora -  risos... 

Gestante - É um amorzinho... (risos). Aí Maria por causa dela, e Clara porque eu gostava. 

Pesquisadora -  Ah! Tá certo! 
Pesquisadora – E, então pra chegar até o hospital você vem sempre rapidamente, não tem 

problema com dificuldade de... de transporte... 

Gestante - Não, não tenho. Eu venho dirigindo. 

Pesquisadora -  Vem dirigindo... vem bem tranqüila... 
Gestante - Ainda dirijo. Devagarzinho eu venho. 

Pesquisadora -  E como é que é pra você esse tempo de espera do seu bebê? 

Gestante - Olha, passou muito rápido. 
Pesquisadora -  É? 

Gestante - Passou muito rápido porque eu tive assim, que fazer muita coisa. Por exemplo, 

quando eu descobri que tava grávida até agora e pelo fato de eu não estar casada, de eu não estar 
com a minha família constituída, eu achava injusto, eu me cobrava muito, eu achava injusto eu 

voltar pra casa da minha avó como se nada tivesse acontecido só porque eu não estou me dando 

bem com ele. Então eu tomei a iniciativa de alugar um apartamento, eu vou morar com a minha 

filha. É pertinho da minha avó, é pertinho da minha mãe também. Mas assim, eu vou morar com 
ela. Então passou muito rápido porque eu sempre me mantive muito ocupada. 

Pesquisadora -  Uhum... 

Gestante - Eu tava trabalhando, não estou mais. Eu saí do emprego antes de descobrir a 
gravidez. Eu era pra entrar num estágio. Aí falaram que eu não acabei estagiando porque eu 

descobri que estava grávida. Aí eu fiquei só estudando. E, e me ocupando com relação às coisas 

do apartamento. Aí passou muito rápido. Eu sinto até por não ter aproveitado mais. Porque 
agora eu paro e penso assim: poxa! Passou tão rápido! Eu não tirei tantas fotos, eu não saí tanto, 

eu não curti o barrigão... 

Pesquisadora -  E não curtiu porquê? 

Gestante - Pelos problemas. 
Pesquisadora -  Uhm. 

Gestante - Pelas dificuldades. Eu passei muito tempo chorando. Chorei muito. Fiquei pensando 

mais nisso tudo, e quando eu me dei conta que, eu falei assim: nossa! Tá acabando! E tem que 
partir de mim, já que eu não vou ter ninguém pra curtir comigo, que eu vou curtir sozinha, eu 

comecei a tirar as minha fotos, eu comecei a deixar a câmera lá, virava a barriga e tirava a foto, 

aí eu comecei a aproveitar. Mas passou muito rápido! Eu sinto por não ter aproveitado mais. 

Pesquisadora -  Uhum... 
Pesquisadora -  Você conversa com seu bebê? 

Gestante - Eu deveria conversar mais. 

Pesquisadora -  Uhm? Como é que é isso? 
Gestante - É. Eu passo a mão, eu sinto, eu brinco, mas por eu ter brigado tanto, eu perdi tanto 

tempo gritando, tanto tempo nervosa, tanto tempo tentando ajeitar as coisas que eu não tive 
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tanto tempo assim pra conversar, parar pra conversar. Eu sinto assim: minha avó senta do meu 
lado e agente brinca: oi Maria! Como é que você tá? Você tá bem? Aí passa a mão na minha 

barriga. Converso sim, mas eu não tenho esse hábito de conversar todo dia. Eu deveria 

conversar mais. 

Pesquisadora -  Uhum. Então, assim, não tem um assunto que você fale com o seu bebê? 
Gestante - Tem. De que todas as brigas que eu tive não é por causa dela. Que ela não tem culpa, 

que não é por causa dela. Que eu não estou fazendo isso. Eu tô fazendo isso tudo pra dar uma 

condição legal pra ela nascer bem. Pra ela ter paz. Vai tá lá na casinha dela, ver as coisinhas 
dela. É esse tipo de assunto que eu tenho com ela: olha, a mamãe tá brigando, a mamãe tá 

gritando, mas não é com você. Assim, em momento nenhum eu passo a mão na minha barriga e 

falo assim: ah, porque seu pai, não! É sempre o melhor pai do mundo, é sempre as pessoas que 
querem muito bem, que ela será muito bem vinda. Sempre... ah... 

Pesquisadora -  Uhum... E o que é que você fala do seu bebê? Você fala com ele e o que é que 

você fala dele? 

Gestante - O que eu falo dele? Eu imagino muito como é ela vai ser. 
Pesquisadora -  Uhm. 

Gestante - Eu imagino muito as mãozinhas, sabe? O cabelinho, o rostinho. Aí eu fico, ah, oi, 

minha pequenininha da mamãe, quando ela chuta assim, o pezinho, aí eu: ah, tá passando o 
pezinho. Vai bonitinha, vai ser pequenininha, eu falo assim, eu falo dela assim. 

Pesquisadora -  Uhum. E o que é que você espera pra ela? 

(Fez um pouco de silêncio) 

Gestante - O que que eu espero pra ela? 
Pesquisadora -  Uhum! 

Gestante - Nossa! (risos). Tudo! Nossa! Tudo, tudo, tudo! Que ela seja muito feliz, que ela seja 

completa, que ela tenha uma família, que ela seja... que ela sinta que ela é muito querida, desde 
o primeiro segundo. Não foi no momento melhor da minha vida, talvez nem por a maturidade 

que eu esperava ter. Eu acho que a maior dificuldade, eu não sou nenhuma adolescente, não sou 

nenhuma menina, mas a maior dificuldade de uma pessoa que não espera ter um filho, que é 
muito novo, a primeira gestação você não sabe o que fazer, então é tudo muito novo, é tudo 

muito surpresa. E assim, ela é muito querida, é muito querida. E eu quero fazer o melhor por 

ela. Eu espero que agente seja muito amigas, que de repente, nem toda a relação que eu tive 

coma minha mãe, que eu tenha com ela, que ela sinta isso de mim. Que ela seja uma 
profissional brilhante, que ela tenha a família dela linda, que ela forme a família dela. Eu quero 

isso pra ela. 

Pesquisadora -  uhum. E, o pai, alguma vez veio a consulta? 
Gestante - No início ele propôs, e ele queria vir, mas depois quando eu queria que ele viesse ele 

não quis. 

Pesquisadora - Mas quando ele queria vir você não deixava? 
Gestante - Não, eu não deixava. Eu sentia uma repulsa muito grande. 

Pesquisadora -  Uhum. 

Gestante - Porque eu não sei explicar, imaturidade, não sei, eu via nele problema, eu 

conversava com ele era só problema, então eu queria me afastar. Só que no final da gravidez 
que eu senti mais falta, dele estar presente, e ele sempre muito ocupado. Pra ele não é mais 

novidade, ele já tem dois filhos, então... 

Pesquisadora -  Uhum. Mas a família gostou, né?! Você falou que gostou. 
Gestante - Gostou. 

Pesquisadora -  Sua mãe também gostou? 

Gestante - No início até a aceitação que todo mundo esperava assim, a Mariana arrumada, a 

Mariana casada. 
Pesquisadora -  Uhum. 

Gestante - E assim, até a mudança de planos, até parar e falar: gente, não foi assim: o que que 

agente vai fazer a partir de agora? Demorou um pouquinho, mas agora todo mundo aceita numa 
boa, todo mundo tá muito ansiosa com a chegada dela. 

Pesquisadora - Então é a sua primeira gestação, não tem nenhum irmãozinho, mas você pensa 
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em depois ter outros filhos? 
Gestante - Não, a princípio não. 

Pesquisadora - Você só quer essa? 

Só essa. 

Pesquisadora - Por quê? 
Gestante - Eu também me pergunto, por quê? Sempre meu sonho foi ser mãe, mas de um filho 

só, não tive a intenção de ter mais. Acho que dessa situação principalmente agora, não pensaria 

em outros. Não me vejo. 
Pesquisadora -  Uhum. Mas não é uma coisa fechada? 

Gestante - Não, não. A vida muda tanto... (risos). Se você me perguntasse há um ano atrás se eu 

estaria grávida hoje em dia, esperando um filho, eu falaria pra você que não. Muda muito. 
Pesquisadora - E como é que você está se sentindo mãe da Maria Clara? 

Gestante - Foi o que eu falei com ela hoje, eu tô praticamente há uma semana pra ganhar a 

Maria Clara. E eu fiquei assim: vó, e agora? Mãe! Alguém olhar pra você e falar: mãe, dependo 

de você, preciso de você. Você é responsável pela formação dela, é responsável pelo caráter de 
uma pessoa, que vai vir com seu jeitinho, que vai vir a sua personalidade, mas que você vai 

mudar. E a responsabilidade é muito grande. Não é como brincar de boneca, não é trocar 

roupinha, botar roupinha, dar bainho, botar no carrinho, é alguém que vai depender 
exclusivamente de você pro resto da sua vida. Você tem que ser forte, você tem que procurar 

forças. E, às vezes, eu sinto uma dificuldade nisso muito grande porque eu ainda me acho muito 

menina, assim, muito cheia de sonhos, muito cheia de planos. Aí vem alguém esperando de 

você uma maturidade, uma solidez, assim, isso me assusta. Mas é, eu creio que é um trabalho 
diário, todo dia é um dia, cada dia é um dia diferente, e assim, eu sou muito crítica e quando eu 

descobri que tava grávida de uma menina, eu fiquei com um medo muito grande. Porque eu fui 

muito crítica com a minha mãe, eu sempre cobrei muito da minha mãe. Eu sinto que a minha 
filha vai me cobrar muito, então eu sinto que eu tenho que tá preparada. Que eu vou cometer 

erros sim. Tenho em mente que eu não cometa os mesmos erros talvez que a minha mãe 

cometeu, mas vou cometer outros. E assim, eu tenho que tá preparada pra isso. Então um dia de 
cada vez, cada dia mais forte, eu sei o que eu passei até aqui, eu sei que eu tô mais preparada e 

isso é importante. 

Pesquisadora -  Uhum. Tá bom, Mariana, obrigada! Desejo tudo de bom pra você, pro seu 

bebezinho que tá chegando. 
Gestante - Obrigada a você e boa sorte no seu trabalho. 
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Dia 19 de agosto de 2009. Segunda Entrevista com Carla. (Duração da entrevista: 4 min. E 
40seg.) – Gestante B 

 

Pesquisadora -  Carla, qual o nome do pai? 

Gestante - Nazareno. 
Pesquisadora -  Nazareno... 

Pesquisadora -  Onde você mora? 

Gestante - Eu moro na Água Santa. 
Pesquisadora -  Na água Santa. 

Pesquisadora -  É a sua primeira gestação? 

Gestante - É. 
Pesquisadora -  É? 

Gestante - Uhum. 

Pesquisadora -  Você desejava a gravidez? 

Gestante - É, foi é, não foi... assim, não foi... como é que se diz? Não foi é... planejada  não. Foi 
por um acaso. 

Pesquisadora -  Por um acaso? 

Gestante - É. 
Pesquisadora -  Mas você desejou? Depois que você soube, como é que foi isso? 

Gestante - Ah! Eu to feliz, porque eu ainda não tenho nenhum filho. 

Pesquisadora -  Não tem nenhum ainda, é seu primeiro então? 

Gestante - É. É meu primeiro. 
Pesquisadora -  E, qual vai ser o nome do bebê? 

Gestante - Eu ainda não sei se é menina ou menino. Se for menina é Clara e se for menino, 

Enzo. 
Pesquisadora -  E quem foi que escolheu, como é que foi essa escolha? 

Gestante - Eu que escolhi.(risos sutis) 

Pesquisadora -  Você que escolheu? Como é que foi escolhido? 
Gestante - Não, Clara, porque meu nome é Carla e todo mundo de vez em quando confundia e 

me chamava de Clara. E eu acho que é um nome bonito. E eu acho que é bonito porque o 

significado é... uma pessoa iluminada. 

Pesquisadora -  Uhm, que legal! 
Gestante - É! E Enzo eu também acho bonito, um nome forte, eu acho legal. Não é um nome 

comum. 

Pesquisadora -  É, é bem diferente mesmo. 
Pesquisadora -  E, quanto tempo você leva pra chegar aqui ao hospital? 

Gestante - Meia hora. 

Pesquisadora -  Meia hora? E esse tempo da gravidez, como é que tá sendo pra você essa 
espera? 

Gestante - Eu tô muito ansiosa. 

Pesquisadora -  É? Mas você fica tranqüila nesse tempo? 

Gestante - Às vezes eu até me aborreço no trabalho, porque o trabalho é muito desgastante, mas 
fora isso é tranqüilo. 

Pesquisadora -  E você conversa com seu bebê? 

Gestante - Converso. 
Pesquisadora -  E o que você conversa? 

Gestante - Ah! Eu nem sei explicar assim, eu converso com as minhas palavras mesmo, de 

conversa, mas não tenho assim coisas específicas, assim que eu falo. 

Pesquisadora -  Uhum... E o que você fala dele? 
Gestante - Pra quem, pras pessoas? 

Pesquisadora -  É. 

Gestante - Que é a coisa mais importante da minha vida! (risos) 
Pesquisadora -  Aham... E o que você espera pra ele? 

Gestante - Ah! Lógico, tudo de bom. 
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Pesquisadora -  É... E o pai, ele vem às consultas? 
Gestante - Não ele trabalha, não tem tempo pra vir. 

Pesquisadora -  Ele nunca vem... 

Gestante - Não, agora eu tô começando a querer marcar aos sábados, pra ver se ele começa a 

vir. 
Pesquisadora -  Uhum. 

Pesquisadora -  E quando você ficou grávida, como é que foi pra você? 

Gestante - Uhum... 
(Houve uma interrupção de uma outra gestante dizendo que iria descer para um exame) 

Pesquisadora -  A família gostou quando soube da gravidez? 

Gestante - Uhum. 
Pesquisadora -  Todo mundo gostou? 

Gestante - Todo mundo gostou. 

Pesquisadora -  É, quer dizer, não tem irmãos, o bebê não tem irmãos... 

Gestante - É. Ah! Tem irmãos sim, porque o pai tem filhos. 
Pesquisadora -  Ah, tá! Então como é que é essa história? 

Gestante - É. Ele tem três filhos homens. Um de dezenove, um de dezessete e um de dez. O 

menorzinho ficou meio tristinho, porque achou que vai tomar o lugar dele, mas agente já 
conversou com ele e ele vai ajudar a criar o irmãozinho. 

Pesquisadora -  É?... E como é que é pra você essa novidade agora de ser mãe? 

Gestante - Ah, eu acho que é legal porque o meu sonho era ter um filho. Fui casada quatorze 

anos e não tive nenhum filho. 
Pesquisadora -  Uhum. 

Gestante - E agora pra mim é uma coisa melhor, porque chegou num momento bom, porque eu 

já tenho uma certa idade, tenho mais maturidade, tenho mais tranqüilidade pra poder ter o 
neném. 

Pesquisadora -  E quanto tempo você tá de gestação? 

Gestante - Quatro meses. 
Pesquisadora – Quatro meses. Mas você ainda não sabe o sexo porque você não quis? 

Gestante - Não, eu vou pedir agora pra ele, pra me dar o ultrasom pra saber. 

Pesquisadora -  Mas você está se consultando com ele já há muito tempo? 

Gestante - Desde o início. 
Pesquisadora -  Desde o início. Quando você vem pra cá, pro hospital, pra consulta, o que é 

que você espera, o que você pensa quando vem até aqui? 

Gestante - Não, é que, o que que acontece, hoje eu tô vindo aqui até um encaixe, porque é antes 
da consulta. Porque essa semana eu tive pressão alta. Aí eu vim aqui pra ver se eu fico afastada 

do trabalho, porque eu to me aborrecendo muito, entendeu? Aí eu tenho medo de prejudicar... o 

bebê. E também porque eu tenho que ver se me dá o direito, porque no meu trabalho não falam 
em afastar os funcionários não. 

Pesquisadora -  Uhum. Tá bom, Carla, muito obrigada viu, desejo tudo de bom pra você e pro 

seu bebezinho, tá? 

Gestante - Obrigada. 
 Gestante muito tímida, falava pouco. Parecia receosa em dar as respostas. 

 Mas ao final de entrevista, disse: 

Gestante - É um trabalho bem legal esse que você tá fazendo, né?! Tomara que dê tudo certo.  
Pesquisadora – Ah! Obrigada, obrigada, sim!  

Gestante – O que você quer nesse trabalho? 

Pesquisadora - É porque no meu trabalho eu tô focando esse bebê que ainda não fala, mas que 

é falado pela mãe, né? Então, como é que depois se dá pra esse bebê, quando ele começar a 
falar, a existir enquanto sujeito que fala, ele já foi falado e o que é que dessa história, que foi 

falado dele, como é que ele vai... (aqui a gestante completa minha fala) 

Gestante – Como é que isso vai ser importante pra vida dele, né? 
Pesquisadora – Isso mesmo. 

Pesquisadora – Obrigada, Carla. 
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Dia 19 de agosto de 2009. Terceira Entrevista com Mariana (Duração da entrevista: 4 min. E 
41seg.) – Gestante C 

 

Pesquisadora -  Qual é a sua idade Mariana? 

Gestante - 19 anos. 
Pesquisadora -  E, qual é o nome do pai do bebê? 

Gestante - Erik. 

Pesquisadora -  Erik. 
Pesquisadora -  E onde vocês moram? 

Gestante - Em São Cristóvão. 

Pesquisadora -  São Cristóvão. 
Pesquisadora -  Essa é a primeira gestação? 

Gestante - É. 

Pesquisadora -  É?... 

Pesquisadora -  E você desejava essa gravidez? 
Gestante - Não... 

Gestante - Foi do nada. 

Pesquisadora -  Foi do nada? (risos da pesquisadora e da gestante) 
Pesquisadora -  Como foi então quando você soube que tava grávida? 

Gestante - Foi surpresa. Tinha um exame marcado e no exame acusou que eu tava grávida. 

Pesquisadora -  Hum... E você ficou como? 

Gestante - Fiquei (risos) Fiquei nervosa, mas depois passou. 
Pesquisadora -  Depois passou... 

Mãe da gestante - Ela ficou em estado de choque. 

Pesquisadora -  Você é a mãe? 
Mãe da gestante - Sou a mãe. 

Pesquisadora -  Você também ficou em estado de choque? 

Mãe da gestante - Em estado de choque. (risos). Ela estava se preparando para fazer os exames, 
pra poder tomar injeção, porque os comprimidos faziam mal a ela e aí... 

Pesquisadora -  Uhum... 

Pesquisadora -  E você já escolheu o nome do seu bebê? 

Gestante - Vai ser Fernando. 
Pesquisadora -  Fernando? 

Gestante - Uhum... 

Pesquisadora -  E como é que foi essa escolha? 
Gestante - Por causa do nome do pai, que é Erik Fernando, aí ele quis botar Fernando. 

Pesquisadora -  E você gostou desssa escolha? 

Gestante - Gostei. Eu queria uma menina, né? Então eu não tinha nenhum nome de menino na 
cabeça, mas aí quando ele falou, gostei. 

Pesquisadora -  Hum... tá. 

Pesquisadora - Como é que é pra você esse tempo de espera dessa gestação? 

Gestante - Eu fico muito ansiosa, porque eu sou ansiosa e agora pior ainda, né? 
Pesquisadora -  hum... 

Gestante - Mas, ainda mais que disseram que ele ia ser prematuro e tudo mais e até agora... 

Pesquisadora – Você tá com quantos meses? 
Gestante - Nove. 

Pesquisadora -  nove. 

Gestante - Vou completar as quarentas semanas já. 

Pesquisadora -  Já né? 
Gestante - Nessa semana agora. 

Pesquisadora -  Uhum... 

Pesquisadora -  E, você conversa com seu bebê? 
Gestante - De vez em quando. 

Pesquisadora -  É? 
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Pesquisadora -  E o que você conversa com ele? 
Gestante - Ah! De preferência tô pedindo pra ele sair logo, né? porque no finalzinho é chato, 

mas... 

Gestante - Quem conversa muito é minha mãe. 

Pesquisadora -  Sua mãe conversa mais do que você? 
Gestante - Uhum... 

Pesquisadora -  E o que você fala do seu bebê? 

Gestante - O que que eu falo dele? 
Pesquisadora -  É. 

Gestante - Não sei, como assim? 

Gestante - Não sei! 
Pesquisadora -  Não sabe? 

Gestante - Que eu falo dele? Não sei. Eu não sei. Eu sei que ele é muito irritado. Muito, muito, 

muito irritado. 

Pesquisadora -  E o que você espera pra ele? 
Gestante - Tudo de bom, né? 

Pesquisadora -  E o pai, ele vem às consultas com você? 

Gestante - Ele vem, mas hoje eu não falei nada porque ele fica muito nervoso. Como já tá no 
final, ele fica achando que vai nascer, aí ele não quer, ele fica nervoso... 

Pesquisadora -  hum... Mas ele também tá alegre com essa gravidez? 

Gestante - Tá. 

Pesquisadora -  Tá?  
Gestante - Uhum... 

Pesquisadora -  E você? 

Gestante - Também. 
Pesquisadora -  Também?... 

Gestante - Também, mas ele é mais que eu. 

Pesquisadora -  E a família, gostou da novidade, de quando você... de que você estava grávida? 
Gestante - Gostaram... 

Pesquisadora -  Gostaram?... 

Gestante - Uhum... Assim, quem ficou com ciúme assim foi meu irmão, mas o resto, todo 

mundo gostou. 
Pesquisadora -  Hum... 

Pesquisadora -  E... É... você pensa em ter outros bebês, depois? 

Gestante - Por enquanto não. (risos) 
Pesquisadora -  Mas você me pareceu, assim, um pouco cansada quando tava lá em cima. 

(Neste momento a gestante estava no andar de baixo aguardando o ultrasom. Quando a vi pela 

primeira vez e perguntei se ela gostaria de responder ao questionário, ela estava no andar de 
cima aguardando o ginecologista, para que ele a encaminhasse para o exame). 

Gestante - É porque eu tava com contração. 

Pesquisadora -  Ah! 

Gestante - Aí dá e volta e quando dá eu fico cansada, porque parece que aperta.. o pulmão, sei 
lá... e aí eu sinto falta de ar. 

Pesquisadora -  Uhum... 

Pesquisadora -  E como é que está sendo essa experiência de ser mãe? 
Gestante - É Estranho. É estranho. Mas é legal. 

Pesquisadora -  É estranho como? 

Gestante - Porque... são várias coisas que agente escutava, né? E eu não fazia nem idéia como 

era. Aí quando é com agente é estranho, parece que... é diferente do que as pessoas falam. Mas é 
legal. 

Pesquisadora -  Mas é legal, também?! 

Gestante - Uhum... 
(Aqui tive que interromper a entrevista porque a gestante foi chamada para o exame) 

Pesquisadora -  Tá bom, Mariana, obrigada por sua entrevista.  
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Dia 12 de setembro de 2009. Primeira entrevista com Andréia (Duração da entrevista: 6min. e 
30seg.) – Gestante D 

 

Pesquisadora -  Bom, Andréia, qual é o nome do pai? 

Gestante - Marco Aurélio. 
Pesquisadora -  E onde você mora? 

Gestante - Na Abolição. 

Pesquisadora -  Essa não é sua primeira gestação, pelo o que eu estou vendo, né? 
Gestante - Segunda gestação. 

Pesquisadora -  E você desejava essa gestação? 

Gestante - Na verdade não. Nós preveníamos pra não ter mais, pela idade que eu tenho e ele. 
Eu tenho trinta e nove e ele tem cinqüenta. (risos). Somos professores, não temos muito tempo 

pra ficar com a nossa filhinha. Mas quando Deus quer Ele faz, né? Então aceitamos muito bem, 

né? Nós estamos amando a idéia de ser pais de novo. 

Pesquisadora -  Aham... E quando você soube da gravidez, como é que foi pra você? 
Gestante - Um susto! (risos). Um susto! 

Pesquisadora - Um susto! Logo de início foi um susto?! 

Gestante - Um susto! 
Pesquisadora - E a irmãzinha, aceitou bem, como é que foi? 

Gestante - Amou, amou! 

Pesquisadora - Amou?! (risos) Mais que vocês, logo no início, né? 

Pesquisadora - Vocês já escolheram o nome? 
Gestante - Daniel ou Amanda. 

Pesquisadora - Daniel ou Amanda. Você ainda não sabe o sexo, né? 

Gestante - Não. 
Pesquisadora -  Mas você quer saber? 

Gestante - Quero. Pra ajudar no enxoval, né? 

Pesquisadora -  Como é que vocês escolheram esse nome? 
Gestante - Bom, tem a ver também com a minha experiência de vida, tá? 

Pesquisadora -  Hum. E como é que é? 

Gestante - É, eu confesso o Senhor Jesus como meu Salvador e Senhor e, ao longo desses anos, 

já vou para vinte e um anos, tá? Nos caminhos do Senhor. Então, Daniel, o exemplo, né? Que 
mostra na Bíblia, é muito bonito. É um homem de oração. E a própria palavra diz que Deus é 

meu juiz. Então, em todas as batalhas que agente enfrenta, espiritual e material, né? No decorrer 

de todas as áreas, Ele tem me ajudado. Tem sido o meu juiz e tem me ajudado. Então eu falei: 
nada melhor do que colocar um nome que diz tudo né? 

Pesquisadora -  Uhum... 

Gestante - E, Amanda significa o amor, né? Muito amada. Não foi esperada, sim, mas está 
sendo muito amada. 

Pesquisadora -  Uhum... 

Pesquisadora -  Você leva muito tempo pra chegar aqui no hospital? 

Gestante - O percurso de ônibus ou você diz até sair de casa? 
Pesquisadora -  É, o tempo de você vir aqui. 

Gestante - Uma hora. Me arrumar e pegar o ônibus. 

Pesquisadora -  E esse tempo de gestação, como é que está sendo, como é que é pra você esse 
tempo de espera da gestação? 

Gestante – A gente quer sempre que nasça pra amanhã, né? Mas eu já estou mais tranqüila 

nessa gestação, porque com todos os problemas que envolvem, né? Sejam físico e mental, Deus 

vai nos preparando. Esses nove meses, cada mês é uma etapa que vai aumentando, aumentando 
a nossa carga, mas agente já está ficando... eu assim, estou me sentindo mais aliviada. 

Pesquisadora -  Você tá com quanto tempo de gestação? 

Gestante - Três meses. Vou pra quatro semana que vem. 
Pesquisadora -  Então ainda falta um tempinho, né? 

Gestante - Muito. 
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Pesquisadora -  Então você acha que ainda vai ficar muito ansiosa ou não? 
Gestante - Não. Pra ter, não. 

Pesquisadora -  Mas vai ficar ansiosa pra que, então? 

Gestante - Não, na verdade no que eu digo é no geral, você querer dar mais atenção, ou 

procurar mais coisas pro bebê, pra outra filha e, como trabalhamos o dia inteiro, né? Essa é a 
ansiedade, né? Um pouquinho, mas é natural. 

Pesquisadora -  E você conversa com seu bebê? 

Gestante - Muito. 
Pesquisadora -  É? E o que você conversa com ele? 

Gestante - Bom. Como ainda não tem definido o sexo, geralmente eu chamo ele de meu bebê, 

meu amorzinho, né? E aí eu converso, digo que eu tô feliz, que eu o amo, ponho música pra 
ouvir. Eu louvo muito também na igreja, danço, trabalho com outras crianças, na igreja. Porque 

no meu serviço secular eu trabalho com adultos e jovens, que estão sempre me dando muito 

carinho e carinho também pro bebê. Então ele já sabe, já está se aproximando das pessoas do 

meu convívio, né? Já está sendo querido também. 
Pesquisadora -  Uhum. E o que é que você fala dele? 

Gestante - Bom, como eu ainda não tenho assim uma imagem concreta dele, só pela 

televisãozinha assim, aquele formatozinho assim da cabecinha, dos pezinhos. Porque a última 
vez que eu vi, né? Parecia que tava muito agitado, querendo levantar a mãozinha, botando a 

mãozinha na boca, eu amei (risos). Eu acho que ele vai ser muito brincalhão. 

Pesquisadora -  O que você espera pra ele? 

Gestante - Que nasça com muita saúde e eu vou ensiná-lo no caminho que deve andar, ter um 
bom caráter, respeitar as pessoas, amar a Deus, ao próximo, né? Vou dar muita educação, muito 

amor. 

Pesquisadora -  E o pai, ele vem, acompanha você às consultas? 
Gestante - Não. 

Pesquisadora -  Não. 

Gestante - Não. Geralmente eu venho sábado e sábado ele tá na faculdade, fazendo pós-
graduação. 

Pesquisadora -  E quando a família soube, como é que foi? 

Gestante - Um susto também, pela minha idade (risos). Ficou todo mundo assustado. 

Pesquisadora -  Todo mundo, menos a sua linda, ali! 
Gestante - É. Mas aceitaram, logo assim. 

Pesquisadora -  Gostaram? 

Gestante - Gostaram. 
Pesquisadora -  Eu queria saber como é pra você ser mãe de novo, agora? Você já é mãe, mas 

eu quero saber, essa nova experiência, como é pra você? 

Gestante - Um dom assim, que a gente acha que não vai ter mais capacidade, né? De, ela tá 
com cinco aninhos e agora com essa nova gestação, se Deus me deu, Ele me dá capacidade pra 

eu exercer mais essa função, de ser mãe mais uma vez. Eu tô amando. Eu quero assim, sabe, 

tratar dos detalhezinhos. Já ensino aqui, mesmo dentro do meu ventre, ensinando: poxa a 

mamãe tem ama muito, o papai do céu é que te fez, eu e o papai, então você vai vir com muito 
amor, carinho. Esse mundo tá muito confuso, mas nós vamos te ajudar, eu diria. 

Pesquisadora -  Tá bom, Andreia, muito obrigada. Desejo tudo de bom pra você, pro seu bebê. 

Gestante - De nada. 
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Dia 12 de setembro de 2009. Segunda Entrevista com Tamires (Duração da entrevista: 4min. E 
30seg.) – Gestante E 

 

Pesquisadora Tamires, você tem quantos anos? 

Gestante - Dezoito. 
Pesquisadora – como é o nome do pai? 

Gestante - Marcos  

Pesquisadora - Marcos 
Pesquisadora – E onde vocês moram? 

Gestante - Inhauma 

Pesquisadora – Inhauma. 
Pesquisadora – Essa é a sua primeira gestação? 

Gestante - Não. É a segunda. 

Pesquisadora – E você desejava a gravidez 

Gestante - Desse não. 
Pesquisadora – Não? E por que não? 

Gestante - Porque eu tinha acabado de ter o meu nenê, ele fez um ano agora. 

Pesquisadora – Uhm. Então foi muito em cima , né? 
Gestante - Uhum. Eu queria, mas não agora. 

Pesquisadora – E quando você soube que estava grávida, como é que foi pra você? 

Gestante - Primeiro foi... eu fiquei..., eu não sabia como ia fazer, né? Mas depois eu acostumei. 

Pesquisadora – Uhum. Você jê escolheu o nome do seu bebê? 
Gestante - Já. 

Pesquisadora – Como é que vai ser? 

Gestante - Pedro Henrique. 
Pesquisadora – Pedro Henrique. É menino então, você já sabe o sexo, né? 

Gestante - É. 

Pesquisadora – Como é que foi a escolha desse nome? 
Gestante - Eu que escolhi, porque o meu esposo escolheu o da minha filha. Aí desse eu escolhi. 

Pesquisadora – E você escolheu esse porquê? 

Gestante - Porque eu gosto de Pedro, aí Pedro sozinho ia ficar feio. Aí eu coloquei Pedro 

Henrique. 
Pesquisadora – Ah! Tá certo. E você leva muito tempo pra chegar ao hospital? 

Gestante - Não. Eu venho de táxi, porque meu sogro tem táxi, aí eu venho rapidinho. 

Pesquisadora – Ah! Tá. E como é que é pra você esse tempo de espera do bebê? 
Gestante - Agora tá sendo difícil, porque minha neném agora quer ficar o tempo todo no colo, 

aí quanto mais rápido passar pra mim vai ser melhor. 

Pesquisadora – Você tá com quantos meses? 
Gestante - Sete. 

Pesquisadora – Sete? Então já tá bem mais pertinho agora, né? 

Gestante - É. 

Pesquisadora – Mas você fica ansiosa, como é que é? 
Gestante - Fico. 

Pesquisadora – Uhum. Você fica ansiosa com o nascimento? Com o que você fica ansiosa? 

Gestante - Ah! Porque eu não sei como é que vai ser depois, né? Quando o neném nascer. Aí eu 
vou ter que ficar com a Agata com mais o neném. Aí eu fico ansiosa pra saber como é que vai 

ser, porque não vai ter ninguém pra me ajudar. Aí eu vou ficar sozinha, meu marido vai voltar a 

trabalhar. 

Pesquisadora – É, é um pouco complicado, né? 
Gestante - É. 

Pesquisadora – Você conversa com o seu bebê? 

Gestante - Converso. 
Pesquisadora – E o que você conversa com ele? 

Gestante - Ah! Tem que falar? (risos) 
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Gestante - Ah! Eu falo com ele, mas não quero falar não. 
Pesquisadora – Tá bom! 

Pesquisadora – E o que é que você fala dele pras pessoas? 

Gestante - Ah! Não falo muito não. 

Pesquisadora – Não? 
Gestante - Muito não. 

Pesquisadora – Uhum... 

Gestante - Só o que as pessoas me perguntam mesmo. O tempo, se ele mexe e tal. Essas coisas. 
Pesquisadora – Uhum. E o que você espera pro seu bebê? 

Gestante - O que eu espero? Como assim? 

Pesquisadora – Pra ele, pra vida dele, o que você espera? 
Gestante - Ah! Não sei. (risos envergonhados) 

Pesquisadora – O pai, ele vem sempre com você às consultas? 

Gestante - Vem. A todas. 

Pesquisadora – Como é que foi pra família a descoberta dessa gravidez? 
Gestante - Ah! Todo mundo recebeu bem, né? 

Pesquisadora – É? 

Gestante - É. Até mais que eu. 
Pesquisadora - Ah! É? Por que você não tava querendo? 

Gestante - Não, porque na hora foi um susto, né? 

Pesquisadora – Aham. 

Gestante - Tinha acabado de ter... Quando o meu neném fez um ano, uma semana do meu 
neném fazer um ano, aí eu engravidei. Aí descobri com quatro meses. Aí ela tinha acabado de 

fazer um aninho e tal, aí... Aí pra mim foi tudo muito rápido. Aí foi difícil. Mas depois foi 

crescendo barriga e fui acostumando. 
Pesquisadora – E pra sua bebezinha? Como é que ela está reagindo com essa gravidez? 

Gestante - Grunhidos... 

Pesquisadora – Ela sabe? Você ainda não conversou com ela? 
Não, eu falo com ela que tem um bebê e tal, aí... mas, às vezes  ela fica me batendo, na minha 

barriga. Mas ela não tem aquelas coisas... assim,  acho que ela não entende ainda muito bem 

não. Mas eu explico a ela, que tem um neném, que é um irmãozinho, e tal... Porque ela é muito 

pequeninha, né? 
Pesquisadora E como é pra você agora ser mãe pela segunda vez? Tão rápido, né? 

Gestante - É uma experiência nova, né? 

Pesquisadora – Como é que você tá se vendo mãe de novo? 
Gestante - É, não sei.(risos) É porque ainda não nasceu, eu to grávida ainda, né? Quando nascer 

é que eu vou poder falar. Como eu sei que vai ser difícil, né, mas... Vai dar tudo certo. 

Pesquisadora – Tá bom, Tamires, obrigada. 
Gestante - De nada. 

Pesquisadora – Desejo muita sorte pra você e tudo de bom pra sua família. 
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Dia 12 de setembro de 2009. Terceira Entrevista com Daniela. (Duração da entrevista: 3 min. E 
12 seg.) – Gestante F 

 

Pesquisadora - Quantos anos você tem Daniela? 

Gestante - Trinta. 
Pesquisadora - Trinta. E qual o nome do pai? 

Gestante - Dilson. 

Pesquisadora - E onde vocês moram? 
Gestante - Deodoro.  

Pesquisadora - Vocês levam muito tempo pra chegar aqui? 

Gestante - Quarenta minutos, mais ou menos. 
Pesquisadora - É rapidinho, né? 

Gestante - É. 

Pesquisadora - É a sua primeira gestação? 

Gestante - É. 
Pesquisadora - É?... E você desejava a gravidez? 

Gestante - Sim. 

Pesquisadora - Desejava?... E como é que foi quando você soube que estava grávida? 
Gestante - Foi uma surpresa (risos). 

Pesquisadora - Você não tinha planejado? 

Gestante - É, não tinha planejado, mas assim desejava, mas não tinha assim... assim... feito o... 

assim, foi algo, não foi algo planejado, né, mas eu gostei. 
Pesquisadora  - Uhum. Você já escolheu o nome do seu bebê? 

Gestante - Já. 

Pesquisadora - Como é o nome? 
Gestante - Natam. 

Pesquisadora - Natam. Como é que você escolheu esse nome? 

Gestante - Pela Bíblia. 
Pesquisadora - Ah, É?! Ih! Já é a segunda hoje que fala isso. (risos) 

Pesquisadora - Como é que é pra você esse tempo da espera da gestação? 

Gestante - É gostoso. 

Pesquisadora - É?... 
Gestante - É gostoso! 

Pesquisadora - Você tá com quanto tempo? 

Gestante - Nove. 
Pesquisadora - Nove? Então já tá chegando, né? 

Gestante - Já. 

Pesquisadora - Tá pertinho, né? Já vai aparecer. 
Gestante - É. 

Pesquisadora - Você conversa com seu bebê? 

Gestante - Não como eu gostaria de conversar, né? Mas assim, converso. Não tenho tempo 

assim, mas eu procuro conversar com ele sim. 
Pesquisadora - Mas você disse não como você gostaria por quê? 

Gestante - Porque às vezes você fica tão ligada em outras... outras... outras atividades, que 

você... só quando você para ali é que você conversa né?, então... 
Pesquisadora - Uhum. 

Gestante - Você fica envolvida com outras coisas que... 

Pesquisadora - E o que você fala com ele, quando você para pra conversar? 

Gestante - Ah! Que ele é uma criança amada, que ele é uma criança que... o pai, todo mundo 
ama ele, então... 

Pesquisadora - Uhum... 

Gestante - Então, coloco... costumo colocar essas colocações. 
Pesquisadora - E o que é que você fala dele pras pessoas? 

(Um pouco de silêncio...)  
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Gestante - Dele pras pessoas? 
(Mais silêncio...) 

Gestante - Ah! Que ele é meu gostosão... (risos) 

Pesquisadora - O que você espera pro seu bebê, Daniela? 

Gestante - Ah! Espero tudo de bom. Tudo. O melhor possível. 
Pesquisadora - O pai sempre vem com você às consultas? 

Gestante - Não, o pai hoje já é a segunda vez que ele vem, porque ele trabalha. Quem tava 

vindo é a minha mãe, mas é a segunda vez que ele vem. 
Pesquisadora - E como é que foi pra família quando soube que você tava grávida? 

Gestante - Ah! Todo mundo gostou. Todo mundo gostou. 

Pesquisadora - Foi uma alegria... 
Pesquisadora - O bebê tem irmãos? 

Gestante - Não. É... é a primeira gravidez. 

Pesquisadora - Como é que é pra você ser mãe? 

Gestante - É algo... algo divino. É algo de Deus mesmo, né? Tantas mulheres que às vezes não 
podem ter filhos, ou seja, é uma dádiva. 

Pesquisadora - Uhum.. Tá bom, obrigada Daniela. 

Gestante - De nada. 
Pesquisadora - Boa sorte pra você! 
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Dia 18 de setembro de 2009. Primeira entrevista. (Duração da entrevista: três min.) – Gestante 
G 

 

Pesquisadora - Como é o seu nome? 

Gestante - Jaqueline. 
Pesquisadora - Jaqueline, qual a sua idade? 

Gestante - Trinta anos. 

Pesquisadora - E, qual é o nome do pai?  
Gestante - Severino. 

Pesquisadora - Onde você mora Jaqueline? 

Gestante - Moro em... Piedade. 
Pesquisadora - É a sua primeira gestação? 

Gestante - Não. 

Pesquisadora - Não? Você já tem quantos filhos? 

Gestante - Um. 
Pesquisadora - Um? E você desejava essa gravidez? 

Gestante - Desejava. 

Pesquisadora - Como é que foi quando você soube que estava grávida? 
Gestante - Ah! Foi surpresa. 

Pesquisadora - É? E você já escolheu nome pro bebê, no caso é menino ou menina? 

Gestante - Não. 

Pesquisadora - Não, ainda não tem idéia? 
Pesquisadora - Então você ainda não sabe quanto tempo você tá de gestação? 

Gestante - Não, não. 

Pesquisadora - E como é que você sabe que ficou grávida? 
Gestante - Ah! Eu senti enjôo. 

Pesquisadora - É? Aham. 

Pesquisadora - Quanto tempo você leva pra chegar aqui, Jaqueline? Você chega rapidinho, 
demora? 

Gestante - Chego rápido. 

Pesquisadora - Como é que você vive esse tempo de espera, né? Por que você agora tá 

começando a ficar grávida, vai levar ainda uns nove meses pra nascer. Como é que é pra você 
esse tempo? 

Gestante - Até que eu não tô muito ansiosa não, porque eu já passei por isso. 

Pesquisadora - É? Você acha que por já ter passado, isso não te deixa tão ansiosa. 
Gestante - Não. 

Pesquisadora - Na primeira vez você ficou muito ansiosa? 

Gestante - É, fiquei. 
Pesquisadora - Uhum. E você já começou a conversar com o seu bebê? 

Gestante - Já. (risos) 

Pesquisadora - Já? E o que você fala com ele? 

Gestante - Não. Conversar, conversar  assim não. Acho que eu ainda não comecei a conversar 
não. 

Pesquisadora - Uhum. E você fala o que dele pras pessoas? 

Gestante - Ah! Acho que vai ser menino. (risos) 
Pesquisadora - Você já tem um menino? 

Gestante - Não, eu tenho uma menina. 

Pesquisadora - Uma menina. Você quer um menino? 

Gestante - É, eu gostaria. O que vim tá bom. 
Pesquisadora - E o que você espera pro seu bebê? 

Gestante - Ah, tudo de bom né? Carinho, saúde. 

Pesquisadora - E o pai, geralmente vem com você ás consultas? 
Gestante - É a primeira consulta. 

Pesquisadora - Mas ele sempre acompanha você? 
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Gestante - É, da outra ele acompanhou. 
Pesquisadora - E o que ele achou da gravidez? 

Gestante - Ah! Também foi uma surpresa. A ficha não caiu ainda não. 

Pesquisadora  - É? E a família? Como a família recebeu a notícia? 

Gestante - Ah, tá todo mundo feliz. 
Pesquisadora - É? Você, assim, acha que... como é que é pra você ser mãe novamente? 

Gestante - Ah, agora melhor, porque eu já tenho mais experiência né, com a outra, fica legal. 

Pesquisadora - E como é pra você ser mãe? 
Gestante - Ah, como eu vou explicar?... É bom, eu gosto... Não tenho assim o que explicar. Sou 

péssima pra explicar. (risos) 

Pesquisadora - Tá bom Jaqueline, obrigada, viu? 
Gestante - Nada. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



182 

 

Dia 18 de setembro de 2009. Segunda entrevista (Duração da entrevista: 4 min. E 21 seg.) – 
Gestante H 

 

Pesquisadora - Como é seu nome? 

Gestante - Daniele. 
Pesquisadora - Qual é a sua idade? 

Gestante - Vinte e cinco anos. 

Pesquisadora - E o nome do pai? 
Gestante - Claudio. Do pai do neném, né? 

Pesquisadora - É, do pai do neném! (risos) 

Gestante - Claudio. 
Pesquisadora - E onde você mora, Daniele? 

Gestante - Eu moro na Abolição. 

Pesquisadora - Abolição. É a sua primeira gestação? 

Gestante - Não, segunda. 
Pesquisadora - Segunda? E você desejava essa gravidez? 

Gestante - Essa aqui veio no susto. (risos) Porque minha filha tem dez meses. 

Pesquisadora - Ah! Então realmente... 
Gestante - É! No susto mesmo! Mas agora é bem desejada. 

Pesquisadora - E quando você soube que estava grávida como é que foi? 

Gestante - Eu chorei muito. Fiquei desesperada. Porque eu tava tratando de outras coisas, eu 

não tava mais com plano aqui. Eu tava com um problema, eu tava sem plano. Meu plano sempre 
foi ASSIM. Eu tava tratando com outro... outro ginecologista. Quem fez o pré-natal da minha 

filha foi o Dr. Paulino, eu tava tratando com outro ginecologista, depois que passou, que eu já 

não tava mais esperando neném, ele me tratou de tudo dizendo que não era gravidez, eu fui 
descobrir com três meses e meio. Agora, praticamente, que eu descobri. 

Pesquisadora - Você tá com quanto tempo? 

Gestante - Quatro. 
Pesquisadora - Quatro. É. O outro médico tava tratando... 

Gestante - Tava tratando normal, e falou que eu tava com problema de hormônio. 

Pesquisadora - Uhum. 

Gestante - Mas que não era gravidez. No final de tudo que ele falou: vamo tentar vê se é, aí viu 
e era. (risos) 

Pesquisadora - Aí você retornou pro Dr. Paulino? 

Gestante - Aí eu tô voltando pro Dr. Paulino. 
Pesquisadora - Você já escolheu o nome do seu bebê? 

Gestante - Ainda não, ainda não sei o que que é. 

Pesquisadora - Mas você não escolheu porque não sabe ainda?... 
Gestante - É, porque eu ainda não sei, ainda nem sei o nome. 

Pesquisadora - Uhum. E você chega rápido ao hospital? 

Gestante - Chego. 

Pesquisadora - E como é pra você esse tempo de espera da gestação? 
Gestante - Ah, é muito gostoso. É uma ansiedade só, mas é muito gostoso. Sentir ali dentro, 

fica esperando pra ver a carinha. É muito bom. 

Pesquisadora - Você conversa já com seu bebê? 
Gestante - Converso. 

Pesquisadora - E o que você... 

Gestante - Com esse eu não tô conversando muito ainda não, porque minha filha me toma 

praticamente o tempo todo. Mas sempre que eu paro eu converso, falo. Porque no começo eu 
fiquei muito... e eu sei que sente, né? Eu pensei mil coisas, passou mil coisas pela minha cabeça, 

porque minha filha ainda é muito dependente de mim, mas eu converso, peço perdão pelas 

coisas que eu falei. Se eu falei alguma coisa que ele possa ter ouvido... Mas eu converso. 
Pesquisadora - E o que você fala dele, pras pessoas? 

Gestante - Do neném? 
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Pesquisadora - É. 
Gestante - Ainda não falo muito. Ainda quase... falo assim: que vai ser bem vindo, que eu vou 

criar junto, que não me importa o sexo, porque todo mundo quer um menino, porque eu já tenho 

uma menina. 

Pesquisadora - Uhum. 
Gestante - Eu falo que não importa, que eu quero que venha com saúde, só. 

Pesquisadora - Aham. E o que você espera pra esse seu bebê? 

Gestante - Ah, eu espero tudo de bom que uma mãe pode esperar pra um filho, né? Que ele 
venha com saúde, que ele tenha muito sucesso na vida. 

Pesquisadora - Eu também espero (risos). 

Pesquisadora - E o pai, ele vem às consultas com você? 
Gestante - Vem. Ele só não veio hoje porque ele teve uma reunião no trabalho. E também 

porque não tá na...  minha consulta é sempre no final do mês, dia vinte e sete, mas hoje eu quis 

vir, porque eu não consegui vir no final do mês. Aí hoje não deu pra ele vir, mas mais tarde ele 

vai vir me buscar. 
Pesquisadora - Ah, tá certo. E como é que foi quando a família soube? 

Gestante - Ah, ficou todo mundo contente. 

Pesquisadora - É? E... essa bebezinha aqui, como é o nome dela? 
Gestante - Letícia. 

Pesquisadora - Quanto tempo ela tem mesmo? 

Gestante - Dez meses. 

Pesquisadora - Dez meses. Como é que é pra você ser mãe de novo? 
Gestante - Ah, é muita responsabilidade. Tem horas que eu acho que é muita maluquice, porque 

dá muito... é gostoso, mas dá muito trabalho. Muito trabalho. Ainda mais eu que abri mão de 

muita coisa. Parei de trabalhar, tranquei minha faculdade. Você vive praticamente a vida do 
neném até um certo tempo, né? E agora... começar... agora que eu tô começando..., que ela tá... 

... já tá praticamente andando, mais independente de mim, eu... outro neném... começando tudo 

de novo... É bem complicado. É bom, mas ao mesmo tempo é bem complicado. Bem mesmo. 
Pesquisadora - Bom, obrigada, viu, Daniele?! 

Gestante - Nada! 
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Dia 18 de setembro de 2009. Terceira entrevista. (Duração da entrevista: três min. e quarenta e 
nove seg.) – Gestante I 

 

Pesquisadora - Seu nome, por favor? 

Gestante - Sandra. 
Pesquisadora - Sandra, qual é a sua idade? 

Gestante - Quarenta e três. 

Pesquisadora - E o nome do pai? 
Gestante - Maurício. Ai fiquei... do pai da criança ou do meu pai? (risos) 

Pesquisadora - Da criança. (risos) 

Gestante - Maurício. 
Pesquisadora - Onde você mora, Sandra? 

Gestante - Marechal Hermes. 

Pesquisadora - Marechal Hermes. É sua primeira gestação? 

Gestante - Não. Segunda. 
Pesquisadora - Segunda. E quanto tempo você tá, de gestação? 

Gestante - Sete meses. 

Pesquisadora - Sete meses. Você desejava a gravidez? 
(Momento de silêncio) 

Gestante - Não era esperada, não tava nos planos. 

Pesquisadora - E quando você soube como é que foi? 

Gestante - Levei um susto. Fiquei assustada. Até mais... não pela gravidez, mas por causa da 
idade. Aí fiquei assustada. 

Pesquisadora - Mas tá correndo tudo bem, né? 

Gestante - Graças à Deus. Tudo bem.  Melhor do que eu esperava. Melhor do que da primeira. 
Pesquisadora - É?! Mais tranqüila? 

Gestante - Muito mais.  

Pesquisadora - Ah, que bom. E você já escolheu o nome do bebê? 
Gestante - Já, Juliana. 

Pesquisadora - Juliana, ah! Que lindo! E do outro? 

Gestante - Leonardo. 

Pesquisadora - Leonardo. Uhum. 
Pesquisadora - Você demora a chegar ao hospital? Chega rápido? 

Gestante - Olha, quando eu chego, eu chego até rápido porque eu venho de carro, né? Eu não 

demoro muito não. 
Pesquisadora - Como é que é pra você esse tempo de espera da gestação? 

Gestante - Cansativo. 

Pesquisadora - Cansativo... 
Gestante - Tem hora que incomoda... mas é cansativo, porque tem hora que incomoda muito. 

Pesquisadora - Uhum. E porque que você escolheu Juliana? 

Gestante - Não sei. Sempre... sempre falei que se um dia tivesse uma filha que iria se chamar 

Juliana. Aí quando descobri que tava grávida e que era menina, aí ficou Juliana mesmo. Então, 
nada assim... não sei nem porque Juliana, mas eu sempre gostei desse nome. 

Pesquisadora - Uhum. Já era um desejo seu né? 

Gestante - É. 
Pesquisadora - Você conversa com a Juliana? 

Gestante - Às vezes. 

Pesquisadora - E o que você conversa com ela? 

Gestante - Ah, não sei. Às vezes peço pra ela ficar quietinha, porque ela tá mexendo muito e tá 
me incomodando, tá me dando falta de ar. 

Pesquisadora - Uhum. 

Gestante - Sabe, peço pra ela vim bem, nada assim, só converso essas coisas. 
Pesquisadora - Uhum. E o que você fala da Juliana pras pessoas? 

(Um momento de silêncio)  
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Gestante - Não, por enquanto não falei nada ainda não. 
Pesquisadora - Uhum. 

Gestante - Só mesmo quando perguntam qual o sexo, eu falo que é menina. Que era mesmo o 

que agente tava esperando, que queria que fosse, menina. Só. 

Pesquisadora - E o que você espera pra Juliana? 
Gestante - Ah, eu espero muita coisa boa, né? Espero que ela venha muito bem, que venha com 

muita saúde, né? Porque agente tem medo disso, né? Eu espero isso. E que seja muito feliz, que 

agente tá aí. 
Pesquisadora - Bom, bom... O pai vem sempre na consulta com você? 

Gestante - Todas. 

Pesquisadora - Ah! Muito bom! Então esse pai é companheiro, né? 
Gestante - Todas as consultas, todos os exames. 

Pesquisadora - E como é que foi quando a família soube da gravidez? 

Gestante - Ah, foi tranqüilo, foi tranqüilo. 

Pesquisadora - Todo mundo gostou, como é que foi? 
Gestante - Não. Todo mundo gostou. Eu é que... eu é que levei um susto. Eu e meu filho. Meu 

filho não acreditou, né? Porque meu filho já tem dezoito anos. 

Pesquisadora - Tem dezoito?! (risos) 
Gestante - É. A ficha dele não caiu rápido não. Nem a minha. Mas... graças a Deus, tudo bem. 

Pesquisadora - E como é pra você agora ser mãe? 

(Silêncio) 

Gestante - Ainda não sei. (risos). Espero que seja muito tranqüilo. Mas... eu tô tranqüila, com 
relação a ser mãe eu tô tranqüila. Espero que corra tudo bem, né? 

Pesquisadora - Vai correr! Com certeza! 

Gestante - Que ela venha bem e que eu consiga levar tudo muito bem. Porque eu gosto muito 
de criança, então eu acho que não vou ter problema nenhum. 

Pesquisadora - Uhum. Obrigada, viu, Sandra. 

Gestante - Nada. 
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Dia 18 de setembro de 2009. Quarta Entrevista. (Duração da entrevista: 2 min. e 12seg.) – 
Gestante J 

 

Pesquisadora - Como é o seu nome? 

Gestante - Maria. 
Pesquisadora - Qual a sua idade? 

Gestante - Trinta e seis. 

Pesquisadora - Qual o nome do pai? 
Gestante - É... Geraldo. 

Pesquisadora - Onde você mora? 

Gestante - Eu moro na Barra. 
Pesquisadora - É sua primeira gestação? 

Gestante - Não. Segunda. 

Pesquisadora - Segunda. E quanto tempo você tá, de gestação? 

Gestante - Nove meses. 
Pesquisadora - Você desejava a gravidez? 

Gestante - Desejava. 

Pesquisadora - Como é que você ficou quando soube que estava grávida? 
Gestante - Feliz. 

Pesquisadora - E, você já escolheu o nome do seu bebê? 

Gestante - Já. 

Pesquisadora - Qual vai ser? 
Gestante - Clarice. 

Pesquisadora - Clarice. Ah, outra menina então, né? 

Gestante - Uhum.  
Pesquisadora - Como é que você escolheu esse nome? 

Gestante - Foi o pai. 

Pesquisadora - O pai que escolheu? 
Gestante - Uhum. 

Pesquisadora - E você leva muito tempo pra chegar aqui ao hospital? 

Gestante - Meia hora. 

Pesquisadora - E pra você como é que é o tempo da gestação? 
Gestante - Legal. 

Pesquisadora - Da espera do bebê? 

Gestante - É ansiedade, mas é legal. 
Pesquisadora - Você conversa com seu bebê? 

(Um pouco de silêncio) 

Gestante - Converso. 
Pesquisadora - E o que você fala com ele? 

Gestante - Ah, eu peço à Deus pra que nasça com saúde, né? 

Pesquisadora - Uhum. E o que você fala do seu bebê pras pessoas? 

Gestante - O que que eu falo? Ah, que nasça bem, que venha com saúde. 
Pesquisadora - Uhum. E o que você espera pra ele? 

Pesquisadora - Pra ela, né? 

Gestante - Pra ela. 
Gestante - Coisas boas, né? Muita saúde. 

Pesquisadora - O pai, ele vem às consultas com você? 

Gestante - Nem sempre. Porque ele trabalha. 

Pesquisadora - Uhum. E quando você soube que tava grávida, como é que foi, a família 
gostou? Como é que foi? 

Gestante - Gostou. 

Pesquisadora - Uhum. Gostou? Todo mundo gostou? 
Gestante - Gostou. 

Pesquisadora - E, como é que é pra você ser mãe novamente? 



187 

 

Gestante - Pra mim foi um momento feliz. 
Pesquisadora - Uhum. E essa filha que você já tem tá com quantos anos? 

Gestante - Sete. 

Pesquisadora - Sete. É a única que você tem, né? 

Gestante - É. 
Pesquisadora - Tá bom, muito obrigada viu? Desejo boa sorte pra vocês. 
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Dia 18 de setembro de 2009. Quinta entrevista. (Duração da entrevista: 3 min. e 15 seg.) – 
Gestante K 

 

Pesquisadora - Seu nome, por favor. 

Gestante - Mariana. 
Pesquisadora - Mariana, sua idade? 

Gestante - Vinte e um anos. 

Pesquisadora - Qual o nome do pai, Mariana? 
Gestante - Ricardo. 

Pesquisadora - Onde você mora? 

Gestante - Na Vila da Penha. 
Pesquisadora - É sua primeira gestação? 

Gestante - É. 

Pesquisadora - É? Você desejava a gravidez? 

Gestante - Não. 
Pesquisadora - Não? E como é que foi quando você soube que estava grávida? 

Gestante - No início foi um susto, mas aí depois eu aceitei. 

 Pesquisadora - É? 
Gestante - Aceitei a idéia. 

Pesquisadora - E você tá com quanto tempo? 

Gestante - Três meses. 

Pesquisadora - Uhm. Você já escolheu o nome pro bebê? 
Gestante - Se for menina vai ser Luisa, se for menino vai ser Iago. 

Pesquisadora - E porque que você escolheu esses nomes? 

Gestante - Não sei, eu acho bonito, foi o que veio primeiro na minha cabeça. 
Pesquisadora - Foi você que escolheu mesmo? 

Gestante - Da menina sim. Do menino o pai. 

 Fizemos uma pausa porque a gestante foi chamada na recepção. 
 

Continuação da entrevista com Mariana Messias. 

Pesquisadora - Bom, Mariana, quanto tempo você leva pra chegar ao hospital? 

Gestante - Ah, uns quarenta minutos. 
Pesquisadora - E como é que é pra você agora esse tempo de espera do bebê? 

Gestante - É... (silêncio) ansiedade total. 

Pesquisadora - É? E agora você já está mais assim... aceitando mais essa gestação? 
Gestante - Já, agora já. Só no início mesmo que foi aquele susto, assim... que eu não esperava, 

mas agora agente já tá curtindo bastante. 

Pesquisadora - Uhum. É... você conversa com seu bebê? 
Gestante - Converso, converso. 

Pesquisadora - E o que que você conversa? 

Gestante - Ah, falo que já... que ele já é meu amorzinho, que agente já tá muito feliz com a 

presença dele, só converso. 
Pesquisadora - Tá... E o que você fala dele pras pessoas? 

Gestante - Eu falo que agora é o meu presente. 

Pesquisadora - O que é que você espera pro seu bebê? 
Gestante - Tudo o de melhor. Vou tentar fazer sempre o melhor possível, dar o melhor de mim, 

enfim... 

Pesquisadora - Uhum. É... o pai, ele vem com você às consultas? 

Gestante - Já veio. A uma consulta. 
Pesquisadora - Aham. E a família, ela gostou da novidade? Como é que foi quando a família 

soube? 

Gestante - Ah, todo mundo gostou. Tanto da parte da minha família quanto da família dele 
também. 

Pesquisadora - Uhum. Essa é a sua primeira gestação, né? Que você falou? 
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Gestante - É. É isso. 
Pesquisadora - Como é que é pra você agora ser mãe, Mariana? 

Gestante - É uma experiência nova, assim... é... dá um pouco de... de medo, de não fazer as 

coisas certas, mas é diferente. Não sei explicar é uma sensação realmente diferente. Saber que 

tem uma outra pessoa dentro de você, que vai depender de você a vida inteira. Realmente é 
diferente e surpreendente. 

Pesquisadora - Obrigada, Mariana. 

Gestante - De nada. 
Pesquisadora - Desejo tudo de bom pra vocês. 
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Dia 18 de setembro de 2009. Sexta entrevista (Duração da entrevista: 3min. e 11 seg.) – 
Gestante L 

 

Pesquisadora - Como é o seu nome? 

Gestante - Maria Aparecida. 
Pesquisadora - Quantos anos você tem? 

Gestante - Tenho trinta e sete. 

Pesquisadora - Como é o nome do pai? 
Gestante - É Raimundo de... o pai de que? O meu pai? 

Pesquisadora - Do bebê. 

Gestante - Ah! É Antonio. 
Pesquisadora - Uhum. Onde você mora? 

Gestante - Eu moro na Praça Seca. 

Pesquisadora - Uhum. Essa é sua primeira gestação? 

Gestante - É não. É a terceira. 
Pesquisadora - Terceira? Que legal(risos) 

Pesquisadora - Quanto tempo você tá de gravidez? 

Gestante - Eu tô, ainda não sei, pela ultra to de dezessete semanas, mas ele falou que tá 
achando esquisito, eu não sei, aí ele mandou repetir pra ver se é isso mesmo. 

Pesquisadora - Uhum. E, como é que foi quando... você desejava a gravidez? 

Gestante - Eu desejava. 

Pesquisadora - Quando você soube que estava grávida como é que foi? 
Gestante - Ah! Eu fiquei muito feliz. 

Pesquisadora - É? (risos) 

Pesquisadora - Você já escolheu o nome do seu bebê? 
Gestante - Eu não. Porque eu tenho preferência por menina, então eu tô esperando ainda saber. 

Pesquisadora - Pra poder escolher depois? 

Gestante - É, porque eu só tô pensando nome de mulher, não tô pensando nome de homem 
(risos). 

Pesquisadora - Por que? Você já tem dois meninos? 

Gestante - Eu não. Eu tenho uma menina de dezessete anos e tenho um menino de quatro. 

Pesquisadora - Ah!... 
Gestante - Então eu quero agora pra ficar assim mais ou menos na idade do meu filho de 

quatro, uma menina. 

Pesquisadora - Uhum. E você pensou em algum nome especificamente, não? 
Gestante - Não. Ainda não. 

Pesquisadora - Quanto tempo você leva pra chegar aqui ao hospital? 

Gestante - Ah, quarenta minutos. 
Pesquisadora - E como é que é pra você o tempo de espera da gravidez? 

Gestante - Ah, eu fico muito ansiosa. 

Pesquisadora - É? 

Gestante - Eu fico muito ansiosa. 
Pesquisadora - Uhm. E você conversa com seu bebê? 

Gestante - Eu converso. 

Pesquisadora - E o que você conversa? 
Gestante - Eu fico falando:filho, por favor, não vai me dar muito trabalho (risos). Eu fico 

falando isso, porque é tão difícil criar um filho agora, entendeu? 

Pesquisadora - Por que? 

Gestante - Por causa da violência. Quando tá assim bebezinho não, você domina. Depois que 
cresce tem que ir pro colégio sozinho, tem que conhecer outras pessoas, aí é perigoso. 

Pesquisadora - E o que é que você fala dele pras pessoas? 

Gestante - Ah, não tô falando nada ainda não. 
Pesquisadora - Não? 

Gestante - Não, porque eu, talvez se eu soubesse o sexo eu já falaria, mas agora eu tô ainda em 



191 

 

dúvida. 
Pesquisadora - Uhum. E o que você espera pro seu bebê? 

Gestante - Ah, eu espero que ele... espero que ele venha com muita saúde e perfeito, sem 

nenhuma anormalidade. É isso que eu espero e quero. 

Pesquisadora - Uhum. E o pai, ele vem às consultas com você? 
Gestante - Vem. Vem. Quando... quando dá pra ele vim, que ele não tá trabalhando, ele vem 

comigo, me acompanha nas ultra. Sempre tá perto de mim. 

Pesquisadora - E como é que a família ficou quando soube dessa gravidez? 
Gestante - Ah, ficou surpresa. 

Pesquisadora - Uhm. 

Gestante - Ficou surpresa porque eles achavam que eu não ia querer mais filho, né? Dois já tava 
bom. (risos). Ah, ficaram surpresos, mas todo mundo... porque ele vai ser o pequeno da família 

agora, porque não tem nenhum pequeno, né? Agora vai ter um pequeno. 

Pesquisadora - E como é que é pra você ser mãe novamente? 

Gestante - Ah, é muito bom. É muito bom. Graças à Deus não tenho o que reclamar não. Minha 
filha não me dá muito trabalho, meu filho também, é tranqüilo. Então, eu gosto. Eu acho que eu 

nasci pra ser mãe. 

Pesquisadora - Olha, muito obrigada. 
Gestante - Tá. 

Pesquisadora - Desejo tudo de bom pra você e pro seu bebê. 
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Dia 18 de setembro de 2009. Sétima entrevista. (Duração da entrevista: 1min. e 53 seg.) – 
Gestante M 

 

Pesquisadora - Como é seu nome? 

Gestante - Cristiane  
Pesquisadora - Qual a sua idade? 

Gestante - Trinta e três. 

Pesquisadora - Qual o nome do pai? 
Gestante - Ailton. 

Pesquisadora - Onde você mora? 

Gestante - Bento ribeiro. 
Pesquisadora - É a sua primeira gestação? 

Gestante - Segunda. 

Pesquisadora - E você desejava a gravidez? 

Gestante - Sim. 
Pesquisadora - E como é que foi quando você soube que estava grávida? 

Gestante - Eu fiquei feliz. 

Pesquisadora - É? E você já escolheu o nome do bebê? 
Gestante - Ainda não. 

Pesquisadora - Não? E porque não escolheu? 

Gestante - Porque eu não sei o sexo ainda. 

Pesquisadora - Mas não pensou em nada ainda? 
Gestante - Não. 

Pesquisadora - Quanto tempo você leva pra chegar aqui ao hospital? 

Gestante - Uma hora e meia. Mais ou menos uma hora e meia. 
Pesquisadora - E como é que é pra você esse tempo de espera da gestação? 

Gestante - É normal, é normal. 

Pesquisadora - Você conversa com seu bebê? 
Gestante - Às vezes sim. 

Pesquisadora - E o que é que você fala? 

Gestante - Ah, eu falo que eu quero que ele seja bem vido, que eu to doida pra que ele apareça 

logo pra saber, pra falar o nome... pra... pra... pra botar o nome, né? Pra saber o nome e falar 
direito com ele. 

Pesquisadora - E o que você fala dele? 

Gestante - Ah, que ele é bonito. Não sei ainda, mas ele é bonito. Mas tá perfeito, a primeira 
ultra que eu bati, tá tudo bem, o sexo não deu pra ver. 

Pesquisadora - E o que você espera pro seu bebê? 

Gestante - Que ele venha com saúde, perfeito, o resto agente vai levando, né? 
Pesquisadora - E o pai, ele vem com você? 

Gestante - Não, não. Tá trabalhando. 

Pesquisadora - Aham. Mas algumas vezes ele vem quando pode? 

Gestante - Não, não vem porque o horário não bate, não bate. 
Pesquisadora - Ah, tá. 

Pesquisadora - E a família gostou da novidade? 

Gestante - Ih, sim. Todo mundo tá torcendo por um menino, porque eu já tenho uma menina de 
dez anos, então... 

Pesquisadora - Ah, é? E como é que é pra você ser mãe novamente? 

Gestante - Tá sendo bom. Eu queria mesmo, então assim... tá sem dificuldade nenhuma pra ser 

mãe de novo. 
Pesquisadora - Tá bom então, lhe agradeço. 

Gestante - De nada. 
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Dia 18 de setembro de 2009. Oitava entrevista. (Duração da entrevista: 3 min e 48 seg.) – 
Gestante N 

 

Pesquisadora - Seu nome? 

Gestante - Renata. 
Pesquisadora - Sua Idade? 

Gestante - Trinta e nove anos. 

Pesquisadora - E o nome do pai? 
Gestante - Do meu pai? 

Pesquisadora - Do bebê. 

Gestante - É Marcos. 
Pesquisadora - Onde você mora? 

Gestante - Anchieta. 

Pesquisadora - É sua primeira gestação? 

Gestante - Não, segunda. 
Pesquisadora - Quanto tempo você tá de gestação? 

Gestante - Sete meses e meio. 

Pesquisadora - Você desejava a gravidez? 
Gestante - Sim. 

Pesquisadora - E como é que foi quando você soube que estava grávida? 

Gestante - Ah, minha menstruação é sempre certinha, né? Quer dizer com cinco dias de atraso 

eu já sabia que tava grávida. Fiz o exame e confirmei, só felicidade daí pra frente. (risos) 
Pesquisadora - E você já escolheu o nome do seu bebê? 

Gestante - É Nicolas. 

Pesquisadora - Nicolas.  
Gestante - Isso. 

Pesquisadora - E como é que você escolheu esse nome? 

Gestante - Por falta de opção, porque onde eu moro tem tanta criança, tem tudo que é nome que 
você possa imaginar tem, aí me sugeriram Nicolas e eu falei: ah! Entre todos os nomes que eu 

conheço, esse muito mais me agradou. 

Pesquisadora - E o pai, gostou do nome? 

Gestante - Gostou também, gostou. 
Pesquisadora - Quanto tempo você leva pra chegar aqui ao hospital? 

Gestante - Uns quarenta minutos. 

Pesquisadora - E como é que é pra você esse tempo da espera da gestação? 
Gestante - Tá sendo tranqüilo, porque a minha primeira gravidez eu tinha dezessete pra dezoito 

anos, né? Quer dizer, eu tive muito problema de pressão alta, muito inchaço a gravidez inteira. 

Embora seja vinte e um anos depois, que é a idade da minha filha, né? A gravidez tá bem 
melhor, totalmente diferente. 

Pesquisadora - Uhum. E você conversa com seu bebê? 

Gestante - Bastante, bastante. 

Pesquisadora - É? E o que você conversa? 
Gestante - Eu brinco com ele, eu falo, eu canto musiquinha pra ele. Agente brinca muito de 

controle, porque ele mexe tanto, né? Que eu pego o controle da televisão, deito assim boto ele 

de lado, ele fica mexendo o tempo todo o controle. É assim que agente passa o dia. (risos). É 
muito engraçado. 

Pesquisadora - E o que é que você fala dele pras pessoas? 

Gestante - Pras pessoas? Ah, eu sou muito reservada, muito discreta. Eu trabalho, mas agora 

estou afastada pelo trabalho, né? Eu sou uma pessoa muito reservada, fico muito dentro de casa, 
fico vendo as minhas coisas. Não sou muito de tá em... em muitas pessoas assim em conversa 

não. 

Pesquisadora - Nem com as pessoas de casa, da família? 
Gestante - Não, não. Sou totalmente reservada. É eu e meu marido dentro de casa, ele agora, só 

assim mesmo. 
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Pesquisadora - Uhum. Tá certo. E o que é que você espera pro seu bebê? 
Gestante - Ah, minha filha, que ele venha com bastante saúde, seja uma pessoa íntegra na vida 

quando ele crescer, e o resto a vida vai ensinando. Os pais ensinando e a vida também, né? Que 

tem que ser assim. 

Pesquisadora - É verdade. E o pai, ele vem às consultas com você? 
Gestante - Todas as consultas. Hoje é que ele não pode vir, mas me deixou aqui na porta. Toda 

consulta, exame, ele tá presente, ele gosta de tá participando. Pergunta até mais as coisas ao 

médico do que eu. (risos) 
Pesquisadora - E a família, gostou da novidade quando você falou? 

Gestante - Ah, tipo assim, achou meio loucura, né? Que depois de vinte e um anos, que é a 

idade da minha filha, de eu estar grávida novamente. Mas é meu segundo casamento. 
Pesquisadora - Uhum. 

Gestante - Né, quer dizer, meu marido já também tem dois filhos, que ele já foi casado, eu 

tenho a minha filha e eu falei agora vamos ter o nosso. E tá bem legal, tá gostoso. 

Pesquisadora - E como é que é pra você agora ser mãe de novo? 
Gestante - Parece... é... ser a primeira vez, né? Porque depois de tanto tempo assim é... parece 

que... eu não lembro direito das coisas, por você ser mais jovem, não ter aquela responsabilidade 

direito, porque foi uma gravidez de surpresa, da minha filha, aconteceu, devido, né? Não pensar 
direito muito na vida, pela idade, não ter estrutura pra isso. Hoje tá sendo mais, vou dizer, até 

mais elaborado, é planejado, as coisas feito mais cuidadosamente. Na época eu não trabalhava, 

então eu precisei muito da ajuda das minhas irmãs, da minha mãe. Essa não, né? Eu mesma tô 

fazendo, comprando as coisinhas, junto com o pai, aquela coisa toda assim. 
Pesquisadora - Tá bom, obrigada, viu, Renata. 

Gestante - De nada, de nada. 
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Dia 18 de setembro de 2009. Nona entrevista. (Duração da entrevista: 3 min.) – Gestante O 
 

Pesquisadora - Seu nome? 

Gestante - Cátia. 

Pesquisadora - Sua idade? 
Gestante - 27 anos. 

Pesquisadora - Nome do pai? 

Gestante - José... do bebê? 
Pesquisadora - É. 

Gestante - Ramon. 

Pesquisadora - Uhum. Onde é que você mora? 
Gestante - É, bairro Tomás Coelho. 

Pesquisadora - Uhum. É sua primeira gestação? 

Gestante - Não, é a segunda. 

Pesquisadora - E quanto tempo você tá de gravidez? 
Gestante - Cinco meses. 

Pesquisadora - Quando você descobriu que estava grávida, como é que foi? 

Gestante - Foi um choque (risos). 
Pesquisadora - Você não desejava? 

Gestante - Não. Depois de dezoito anos, não. 

Pesquisadora - É, realmente... (risos) 

Pesquisadora - E, mas agora como é que você tá? 
Gestante - Tô bem, tô bem. Tô feliz. 

Pesquisadora - Você já escolheu o nome do seu bebê? 

Gestante - Não. Ainda não. 
Pesquisadora - Por que não? 

Gestante - Ah, porque... porque não pensei ainda não, em nome, não. 

Pesquisadora - Uhum. Você leva muito tempo pra chegar ao hospital? 
Gestante - Levo uns vinte minutos. 

Pesquisadora - E como é pra você esse tempo de espera da gestação? 

Gestante - Ah, é... acho que eu fico mais ansiosa, com mais ansiedade. 

Pesquisadora - Uhum. Você conversa com seu bebê? 
Gestante - Mais ou menos. Não muito. 

Pesquisadora - Não muito. E quando você conversa o que você fala com ele? 

Gestante - Ah, sei lá, não falo muita coisa não. 
Pesquisadora - Não? 

Gestante - Não. 

Pesquisadora - E o que é que você fala dele? 
Gestante - Falo dele... Ah, não falo nada. 

Pesquisadora - Nada... E o que é que você espera pro seu bebê? 

Gestante - Como assim? 

Pesquisadora - O que você espera pra ele, quando seu bebê nascer... pra vida dele? 
Gestante - Ah, tá. 

Silêncio... 

Gestante - O que eu espero? Que ele viva num mundo melhor, com menos violência que 
estamos vivendo hoje. Só isso. 

Pesquisadora - Uhum. O pai, sempre vem com você às consultas? 

Gestante - Sempre vem. Sempre vem. 

Pesquisadora - E a família, gostou dessa novidade? 
Gestante - Na parte da minha família sim, mas na parte do meu marido eu penso que foi um 

susto. 

Pesquisadora - É? 
Gestante - É. 

Pesquisadora - E você falou que tem um filho já ou uma filha. 
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Gestante - Tenho, tenho. 
Pesquisadora - E quantos anos tem? 

Gestante - Dezoito anos. 

Pesquisadora - É menino ou menina? 

Gestante - É menina. 
Pesquisadora - Menina? 

Gestante - Menina. 

Pesquisadora - E como é que é pra você então agora ser mãe novamente, Cátia? 
Gestante - Agora eu tô feliz, né? Vou começar de novo. É do segundo casamento. A minha 

filha é do primeiro casamento. Eu fiquei viúva, tô no segundo casamento. Agora eu tô feliz. 

Pesquisadora - Tá bom. Obrigada viu, Cátia. 
Gestante - De nada. 

Pesquisadora - Tudo de bom pra vocês. 
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Dia 18 de setembro de 2009. Décima entrevista. (Duração da entrevista: 8 min.) – Gestante P 
 

Pesquisadora - Qual é o seu nome, por favor? 

Gestante - Maria. 

Pesquisadora - Qual é a sua idade? 
Gestante - Trinta e nove. 

Pesquisadora - Qual o nome do pai? 

Gestante - Felipe. 
Pesquisadora - Uhum. Onde vocês moram? 

Gestante - O bairro? Tomás Coelho. 

Pesquisadora - Uhum. Então, não é a sua primeira gestação, né? 
Gestante - Não, não é. É minha terceira gestação. 

Pesquisadora - E você desejava a gravidez? 

Silêncio... 

Gestante - Sinceramente nem que sim nem que não, me pegou assim... desprevinida mesmo. 
Bem desprevinida, porque tô preparando o aniversário de quinze anos da minha filha. Então, 

quer dizer, quando veio, fiquei sem saber o que falar. Tava até agora aqui, eu vejo a barriga 

crescendo e parece que agora é que eu vou acreditando... que eu tô esperando bebê... Porque 
enquanto não mexe agente ainda não tem assim uma noção, né? Sei lá. Eu já perdi a 

experiência. (risos). 

Pesquisadora - Então, como é que você ficou quando soube dessa gravidez? 

Gestante - Surpresa. Muito surpresa. Muito surpresa. 
Pesquisadora - Uhum. Você já escolheu um nome pro bebê? 

Gestante - Ah, eu, só se for menino. Se for menino já, é Pedro. Menina agente ainda não sabe. 

Pesquisadora - E porque vocês escolheram Pedro? 
Gestante - Ah, porque... fui eu que escolhi, na verdade. Foi o primeiro nome que me veio 

assim, veio, eu gostei. Ele já tá batizado de Pedrinho. 

Pesquisadora - Ah, é? (risos) 
Gestante - É nome de criança levada, nome de menino arteiro, né? 

Pesquisadora - Ah! Quanto tempo você leva pra chegar aqui ao hospital? 

Gestante - De carro uns trinta minutos. 

 Foi necessário fazer uma pausa, pois a gestante foi chamada à recepção do hospital. 
 

Continuação da entrevista com Maria. 

Pesquisadora - Bom, como é que é pra você, Maria, esse tempo de espera da gestação? 
Gestante - Ah, eu sou muito ansiosa. A criança pra mim devia nascer assim com três, quatro 

meses. Porque pra esperar assim nove meses... eu sou muito ansiosa. É uma crueldade pra mim. 

Pesquisadora - Uhum. 
Gestante - Tudo o que me faz esperar. Oh, eu to aqui na fila, daqui há pouco eu começo a ficar 

nervosa. (risos) 

Pesquisadora - Você conversa com seu bebê? 

Gestante - Converso. 
Pesquisadora - E o que é que você conversa? 

Gestante - Ah, eu converso assim: acorda aí, a mamãe tá sozinha; ah, mexe um pouquinho 

(risos). Só pra eu ter certeza de que você tá aí.Mas por enquanto ainda não (risos) 
Pesquisadora - E o que você fala dele? 

Gestante - Dele, do bebê? 

Pesquisadora - É. 

Gestante - Que que eu falo? Ah, sei lá. Eu sou meio doidinha, não sei se tu já reparou. 
Pesquisadora - Uhm? 

Gestante - Ah, eu falo um monte de coisa. Sei lá, junto com meus outros filhos e agente fica 

achando como é que vai ser daqui há um, dois, três anos. Fazendo planos. É estranho. (risos) 
Pesquisadora - Uhum. 

Gestante - Eu digo que eu sou mãe de aluguel, que eu tô... que eu vou... que o filho é do meu 
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filho mais velho, que tem dezessete anos (gargalhadas), que eu já tô velha pra ter filho 
(gargalhadas). 

Pesquisadora - E o que você espera pro seu bebê? 

Gestante - Ah! Tudo de bom. Tudo o que uma mãe sonha pra um filho. Mãe nenhuma pensa 

em ter um filho desvirtuado do caminho. É só entregar na mão de Deus, pedir à Deus que o 
mundo melhore, enfim... 

Pesquisadora - O pai sempre vem às consultas? 

Gestante - É a primeira vez que agente tá vindo nele, na consulta, mas ele, eu acho que vem 
sim, vai vim sempre. 

Pesquisadora - Uhm, tá. E como é que foi pra família, a família gostou da novidade? 

Gestante - Ah, todo mundo riu. Todo mundo gostou. Muito engraçado. Todo mundo gostou 
sim. 

Pesquisadora - E, você falou que tem mais dois filhos, qual a idade deles? 

Gestante - Renan com dezessete e a Fernandinha com quinze. 

Pesquisadora - Uhum. E agora, como é pra você... 
Gestante - Quinze vai fazer mês que vem. 

Pesquisadora - Vai fazer né? Vai ter a festinha que você tá preparando.  

Gestante - Ai, tô preparando, ai... 
Pesquisadora - Como é que é pra você é... ser mãe novamente? 

Gestante - Ah, eu acho que é uma oportunidade que Deus me deu, de novo. 

Pesquisadora - De que? 

Gestante - De... sei lá, eu tenho muito medo de ficar sozinha. Sempre tive medo de ficar 
sozinha. Então, vendo os meus filhos crescendo, me deu medo. 

Pesquisadora - Uhum. 

Gestante - Entendeu, assim, de: ah, vou pro baile; ah, vou namorar; ah, vou passar o final de 
semana na casa do amigo. E isso me deu o maior medo! Quando eu olhei assim, que eu vi que 

eu tava... poxa hoje não tem ninguém comigo... aí veio essa gravidez. Quer dizer, eu tenho 

assim, mais uns quinze anos pra não ficar sozinha (risos) 
Pesquisadora - Uma boa, é? Uma boa! 

Gestante - É mas tá bem. 

Pesquisadora - É, mas você tem razão. 

Gestante - Aí daí há alguns anos eu tô com quarenta, com cinqüenta e tal... 
Pesquisadora - Aí tem os netos, né? 

Gestante - É, aí tem os netos e eu não fico sozinha. Porque eu tenho muito medo de ficar 

sozinha.  
Pesquisadora - Uhum. 

Gestante - Tenho mesmo! Imagina: uma velha, sozinha e ansiosa... 

Pesquisadora - Ah, vai procurar uma psicóloga 
(risos) Engraçado, né? 

Pesquisadora - É. Psicóloga serve pra essas coisas... 

Pesquisadora - Olha, muito obrigada. 

Gestante - Sussurrou: olha, eu acho que eu não sou a única meio vovó, que tá grávida, passou 
uma por aqui. 

Pesquisadora - Não... Aquela moça tem quarenta e três anos. 

Gestante - Ai meu Deus... 
Pesquisadora - Eu já entrevistei ela. 

Gestante - Ai, meu Deus, socorro! (risos) 

Gestante - Porque que agora as mulheres estão grávidas velhas? 

Pesquisadora - Porque agora se está engravidando mais tarde. 
Gestante - Pensando bem eu acho que essa é a melhor idade, é a maturidade. 

Pesquisadora - É, é tudo muito diferente, né? 

Gestante - Meu primeiro filho eu tive com vinte e dois, o Renan e a Fernanda eu tive com vinte 
e quatro. 

Pesquisadora - Você me falou que tem medo da hora do parto, o que que é isso? 
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Gestante - Tenho, eu morro de medo. É porque é assim: no parto do Renan é... eu sofri muito, 
muito mesmo. Eu tive na maternidade da Praça XV, foi parto normal, mas deixaram assim, 

pedaços de placenta e eu tive que voltar pra sala de cirurgia com muita hemorragia. Eu quase 

morri, na verdade eu quase morri. Quando eu engravidei da Fernanda, foi assim, em menos de 

dois anos, aquilo me... sei lá, me deu um trauma muito grande, fiquei traumatizada, mas o parto 
da Fernanda, apesar da Fernanda ter nascido com quatro quilos e meio, foi o melhor parto.  

Pesquisadora - Uhum. 

Gestante - Foi assim. Nasceu normal. 
Pesquisadora - Como você agüentou quatro quilos e meio? 

Gestante - Nem eu... até o médico fala: Conceição, se eu soubesse eu tinha feito uma cesária, 

porque eu não... 
Pesquisadora - Foi parto normal? 

Gestante - Parto normal. A bichinha... e é baixinha, é baixinha. A menina, ela veio gorda, mas 

gorda, que Deus me perdoe. Mas foi assim, um parto que foi ótimo, sabia? 

Eu levantei da sala de parto, fui tomar meu banho, fui amamentar, foi ótimo. Mas, sei lá, o 
primeiro parto foi o que me marcou, foi o do Renan, me marcou muito, e eu tenho medo. Agora 

nesse eu penso assim, em fazer uma cesária e ligar. 

Pesquisadora - Mas vai dar tudo certo. Fica tranqüila. 
Gestante - Vou ficar... 

Pesquisadora - Obrigada! 


