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RESUMO 

 

Esta pesquisa tem como tema principal a investigação sobre a função da escrita do nome próprio 

na constituição do sujeito. Como alicerce teórico para este trabalho, filiamo-nos ao campo da 

Análise do Discurso francesa, considerando as formulações de Michel Pêcheux (1938-1983), e 

mobilizamos também outro campo, a Psicanálise, recorrendo aos escritos de Freud (1856-1939) 

e Lacan (1901-1981). Analisamos materiais, tais como desenhos, escritos, fotos (registradas 

pela própria pesquisadora) e falas recolhidos nos encontros com crianças de faixa etária entre 

dois e seis anos de idade, matriculadas na Educação Infantil do Município de Niterói. 

Empenhamo-nos em compreender de forma mais detalhada as de cinco a seis anos, pois é neste 

momento em que as crianças estão se debruçando sobre o traçado do nome que receberam do 

Outro. As análises foram efetuadas a partir dos pressupostos da Análise do Discurso e em 

relação com nossa experiência clínica no âmbito da Psicanálise. No tempo de nossa chegada à 

referida escola não tínhamos em mãos o corpus de nossa tese. Este foi construído no decorrer 

de nossa participação nas atividades em sala de aula. Se não tínhamos um corpus de antemão, 

partíamos, no entanto, de algumas perguntas. Destacamos a seguinte interrogação: O que 

permite que o nome escolhido pelo Outro se torne para a criança, próprio? Com relação ao 

aparato teórico da Análise do Discurso mobilizamos, com maior ênfase, dois trabalhos do 

filósofo Pêcheux que consideramos importantes para o diálogo com o tema proposto. São eles: 

Semântica e Discurso: uma crítica à afirmação do óbvio ([1975] 2009) e O Discurso, estrutura 

ou acontecimento ([1983] 1990). No que diz respeito à obra de Lacan, privilegiaremos as 

construções teóricas acerca da identificação, letra, traço unário e do nome próprio presentes em 

O Seminário, livro IX: A identificação ([1961-62] 2003). Análise do Discurso e Psicanálise são 

disciplinas independentes e não complementares. Cada uma possui seus objetos e objetivos 

próprios. Nesta pesquisa elas estão enlaçadas a partir da seguinte premissa: a contemplação do 

sujeito (interpelado pela ideologia e atravessado pelo inconsciente) constituído na e pela 

linguagem e sobretudo de um sujeito que nasce da falha.  

 

Palavras-chave: Análise do Discurso; Psicanálise; nome próprio; letra; sujeito. 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                           

 
 
 
 

ABSTRACT 

 

This research has as main theme the investigation on the function of the writing of the name in 

the constitution of the subject. As a theoretical basis for this work we affiliate with the field of 

French Discourse Analysis, considering the formulations of Michel Pêcheux (1938-1983), and 

also mobilize another field, the Psychoanalysis, using the writings of Freud (1856-1939) and 

Lacan (1901-1981). We analyze materials such as drawings, writings, pictures (taken by the 

researcher herself) and statements collected at the meetings with children aged between 2 and 

6 years old, enrolled in Preschool (Educação Infantil) in the city of Niterói. We strive to 

understand in a more detailed manner those children aged 5 to 6 years old, for it is at this 

moment that children are exerting themselves with the tracing of the name they have received 

from the Other. The analyses were made based on the assumptions of Discourse Analysis and 

in relation to our clinical experience in the scope of Psychoanalysis. At the time of our arrival 

at the referred school we did not have the corpus of our thesis in hand. This was built in the 

course of our participation in classroom activities. Although we did not have a corpus 

beforehand, we had a few questions. We highlight the following one: What allows that the name 

chosen by the Other becomes, for the child, its own name? Regarding the theoretical apparatus 

of Discourse Analysis, we mobilize with greater emphasis two works of the philosopher 

Pêcheux we consider important for the dialogue with the proposed theme. They are: Semântica 

e discurso: uma crítica à afirmação do óbvio [Language, Semantics and Ideology: Stating the 

Obvious] ([1975] 2009) and O Discurso, estrutura ou acontecimento [Discourse: Structure or 

Event?] ([1983] 1990). With regard to Lacan’s work, we will favor the theoretical constructions 

about identification, letter, unary trace and name present in O Seminário, livro 9, A identificação 

[The Seminar, book IX, Identification] ([1961-62] 2003). Discourse Analysis and 

Psychoanalysis are independent and non-complementary disciplines. Each one has its own 

objects and objectives. In this research they are entwined from the following premise: the 

contemplation of the subject constituted in and by the language and especially a subject that is 

born from fault.  

 

Keywords: Discourse Analysis; Psychoanalysis; name; letter; subject. 
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Agora, eu sei. Sou apenas um nome. Um nome que não se acende senão 

em tua boca. (Antes de nascer o mundo, Mia Couto, 2009).  



 
                                                           

 
 
 
 

SOU EU 

Sou eu, eu mesmo tal qual resultei de tudo,  

Espécie de acessório ou sobressalente próprio, 

Arredores irregulares da minha emoção sincera, 

Sou eu aqui em mim, sou eu. 

 

Quanto fui, quanto não fui, tudo isso sou. 

Quanto quis, quanto não quis, tudo isso me forma. 

Quanto amei ou deixei de amar é a mesma saudade em mim. 

 

E, ao mesmo tempo, a impressão, um pouco inconsequente, 

Como de um sonho formado sobre realidades mistas 

De me ter deixado, a mim, num banco de carro elétrico, 

Para ser encontrado pelo acaso de quem se lhe ir sentar em cima. 

 

E, ao mesmo tempo, a impressão, um pouco longínqua, 

Como de um sonho que se quer lembrar na penumbra a que se acorda, 

De haver melhor em mim do que eu. 

 

Sim, ao mesmo tempo a impressão um pouco dolorosa, 

Como de acordar sem sonhos para um dia de muitos credores, 

De haver falhado tudo como tropeçar no capacho, 

De haver embrulhado tudo como a mala sem escovas, 

De haver substituído qualquer coisa a mim algures na vida. 

 

Baste! É a impressão um tanto ou quanto metafísica, 

Como o sol pela última vez sobre a janela da casa a abandonar, 

De que mais vale ser criança que querer compreender o mundo – 

A impressão de pão com manteiga e brinquedos 

De um grande sossego sem jardins de Prosérpina, 

De uma boa-vontade para com a vida encostada de testa à janela 

Num ver chover lá fora 

E não as lágrimas mortas de custar a engolir. 

 

Baste, sim Baste! Sou eu mesmo, o trocado, 

O emissário sem carta nem credenciais, 

O palhaço sem riso, o bobo com o grande fato de outro, 

A quem tinem as campainhas da cabeça 

Como chocalhos pequenos de uma servidão em cima. 

 

Sou eu mesmo, a charada sincopada 

Que ninguém da roda decifra nos serões da província. 

 

Sou eu mesmo, que remédio!... 

 

Álvaro de Campos (heterônimo de Fernando Pessoa), in Poemas (grifos meus). 
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-1 Sobre um encontro inesperado 

               

Michel Pêcheux não estava nos meus planos. Nem no meu caminho. Meu encontro 

com o autor se deu em meados de 2013, quando eu me preparava para os exames de seleção 

para o ingresso no Doutorado. O que me despertou o interesse pela Pós-Graduação em Estudos 

de Linguagem foi a possibilidade de transitar pelas questões de linguagem, considerando a 

máxima lacaniana: “o inconsciente é estruturado como uma linguagem”. Mera ilusão de 

encontrar uma interlocução harmoniosa. E quando eu toco a campainha com minha bagagem 

em mãos recheada de conceitos, preceitos, preconceitos e uma experiência clínica que, a meu 

ver, me autorizava a dizer “Sou psicanalista”, eis que foi Pêcheux quem veio abrir a porta: 

“Entrez s’il vous plâit”. E antes mesmo que eu pudesse abrir minhas malas e expor meus 

pertences, foi ele quem me apresentou noções nunca antes manuseadas por mim: condições de 

produção, ideologia, interpelação, formação discursiva... e todas elas atravessadas pela noção 

de inconsciente, esta, sim, tão familiar! E como arrumar essa nova bagagem? Foi a pergunta 

que me coloquei desde a primeira disciplina cursada, no primeiro semestre de 2014, com a 

professora Silmara Dela Silva: “Introdução à Análise do Discurso”. Soube, desde o início, que 

seria preciso uma nova arrumação e que teria que bagunçar muita coisa para reorganizar meu 

percurso. O que apresento neste trabalho é um esforço de articulação entre duas teorias (Análise 

do Discurso e Psicanálise) que se tocam, mas guardam diferenças que, longe de serem 

apaziguadas, serão realçadas na tentativa de refletir, problematizar e avançar nas questões 

acerca do nome próprio, sobretudo no destaque da seguinte interrogação: o que do nome se 

torna próprio para o sujeito? 
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0 Uma incursão ou “The long and winding road” 

 

Fiquei por muito tempo me perguntando por onde começaria este texto. É resposta 

corrente a quem se faz este tipo de indagação: Ora, pelo começo! Mas, onde tudo começa? 

Quando nasce uma ideia? Começando a escrita pelo item 0 (zero) não pude deixar de me 

remeter ao marco zero de uma cidade. Este marco é um ponto referencial que representa o 

centro geográfico, a partir do qual todas as medições de distância relativas a ela são 

estabelecidas. Frequentemente, essa referência marca o local onde a cidade teve origem, define-

se como o nome que se dá ao local de fundação de uma cidade. Meu gesto de iniciar pelo zero 

fala dos fundamentos desta pesquisa. Não propriamente dos fundamentos teóricos, mas do que, 

em cada sujeito, dispara o desejo de mover-se, de aventurar-se.  

Com a Análise do Discurso, aprendemos a desconfiar da noção de origem. 

Reclamando o funcionamento da ideologia para a prática discursiva e promovendo uma crítica 

às evidências fundadoras da Semântica, Michel Pêcheux ([1975] 2009), fundador da Análise 

do Discurso de origem francesa, chega a uma das mais contundentes críticas à afirmação do 

óbvio: a evidência de que “somente eu poderia dizer ‘eu’ ao falar de mim mesmo” (ibid., p. 92, 

grifos do autor) é, no mínimo, suspeita. Isso porque quando se diz ‘eu’, apaga-se todo o processo 

através do qual ele se constitui. Fica esquecido para aquele que enuncia que a palavra não se 

origina nele. Que há uma rede de ditos (já-ditos) antes mesmo de que ele viesse ao mundo. E 

assim se dá também com os sentidos convencionados às palavras. Pelo apagamento do processo 

sócio-histórico e ideológico que confere uma ilusão de transparência da linguagem, somos 

levados a tomar as palavras pelo que elas pretensamente designam, ficando esquecido neste 

processo que os sentidos se produzem historicamente e não são inerentes às palavras.  

Para a Psicanálise e, mais especificamente, com Lacan ([1953-1954] 1986), um ato é 

uma palavra (ibid., p. 279). É ela mesma, a palavra, que funda, dá existência a uma origem 

perdida, construída tão virtuosamente através do mito numa tentativa de contornar o 

incontornável acesso ao real. Conforme Lacan:  

 

O mito é o que confere uma fórmula discursiva a qualquer coisa que não pode ser 

transmitida na definição da verdade, porque a definição da verdade não pode se apoiar 

senão em si mesma, e é enquanto a palavra progride que ela a constitui. (LACAN, 

[1952] 1987, p. 47). 
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Portanto, para que se comece algo é necessário que se abandone sobretudo a ilusão de 

apreender o que seria o verdadeiro começo. Não há o verdadeiro começo visto que estamos 

sempre recomeçando e, para tanto, elegemos algum ponto. 

Decido começar apresentando um recorte que, a meu ver, dispara a minha entrada no 

corpus desta tese. Neste trabalho, proponho pensar a função da escrita do nome próprio na 

constituição do sujeito a partir de desenhos, escritos e falas recolhidas no encontro com crianças 

matriculadas na Educação Infantil da Escola Vasconcelos Torres, localizada no Município de 

Niterói. O que pretendo analisar com base nestas materialidades são os possíveis diálogos entre 

o traçado de uma criança e sua entrada no mundo simbólico das letras, na aposta que aí um 

sujeito poderá advir. É importante ressaltar que o pesquisador não vai ao trabalho de campo 

isento das suas perguntas, dúvidas e reflexões. Neste capítulo zero pretendo situar o que em 

mim, só podendo ser reconhecido num só-depois, provocou o interesse por essas questões.  

A escrita desta tese se deu ao mesmo tempo em que minha filha se introduziu no 

mundo das letras. O último ano do doutorado (2017) coincide com o primeiro ano dela no 

Ensino Fundamental. Hoje posso dizer que fui ao trabalho de campo banhada por esta 

experiência de ver, em casa, uma criança brincando com as letras, talvez me fazendo rememorar 

uma criança que fui outrora, eu mesma em torno das letras. Deparo-me com este escrito 

realizado pela criança num momento no qual me encontrava às voltas com a maternidade, uma 

inscrição, uma menina que escreve e que se inscreve.      
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Figura 1                                                                                                                              

            

Sentada diante do computador, como muitas vezes estive, tentando dar um contorno 

aos meus pensamentos, estava acompanhada pela minha filha que, deitada no chão, escrevia.  

Ela me apresentou o escrito e solicitou: “Mamãe, lê pra mim!”  

Ao receber aquele texto, eu imaginei, inventei e li uma história para a criança. A 

criança ouviu atenta. Depois, devolvi o escrito à menina e pedi para que ela lesse: “Agora é sua 

vez de ler!”. Ao que a criança respondeu achando graça e um pouco surpresa com o pedido da 

mãe: “Mas, mamãe, eu não sei ler ainda, né?”. 

Será que essa criança, realizando seus traçados sobre uma folha em branco, não sabe 

ler? A que escrita e a que leitura me refiro quando mobilizo estes dois significantes? Pretendo, 

a partir das reflexões suscitadas por esta pesquisa, promover um deslocamento ou mesmo uma 

torção numa passagem esperada como evidente de que uma criança fala e depois escreve (do 

oral ao escrito) para pensarmos, com o aparato teórico da Análise do Discurso e com a 

sustentação teórica do campo da Psicanálise, a possibilidade de uma escrita que se marca antes 

que o sujeito possa ler ou mesmo falar: do escrito ao oral. Desta maneira, justifico o título desta 

pesquisa que indica “Do escrito ao oral”, pois parto da hipótese da necessidade, para a 



19 
                                                           

 
 
 
 

constituição subjetiva, de uma escrita como marca, inscrição prévia ao surgimento do sujeito. 

A leitura referida ao alfabeto poderia ser considerada como secundária à marca inconsciente 

que podemos chamar de letra, donde se pode presumir que não é preciso que alguém seja 

alfabetizado para que haja escrita do inconsciente.  

A escrita do inconsciente tem a ver com a marca do desejo do Outro. Escrito com letra 

maiúscula, o Outro não se confunde aqui com o outro enquanto pessoa. Refere-se ao Autre 

lacaniano, alteridade radical distinta do semelhante. Concerne ao Outro da linguagem, tesouro 

dos significantes, e é nesta medida que o nome próprio é o cerne de nossa pesquisa, pois este 

último, sendo indecifrável e intraduzível, refere-se à primeira marca que funda a possibilidade 

de surgimento do sujeito e fica à espera de uma leitura, posterior.  

A leitura desta marca refere-se à construção fantasística que a criança irá propor ao 

enigma do desejo do Outro, seu mito. Ficção construída no jogo com o simbólico e imaginário 

a partir do real, que pode ser apontado com o que não cessa de não se inscrever, com o 

impossível de dizer sobre o desejo do Outro. Isso nos leva ao apontamento de que a 

singularidade e a apropriação da criança pelo nome que recebeu do Outro não se dá de forma 

natural. O nome ofertado, marca do desejo do Outro, fica à espera de uma leitura que a própria 

criança precisará efetuar no caminho de sua constituição como sujeito.  

Voltando à Figura 1, ao observar o que a criança escreveu, percebemos que há ali um 

traçado, uma seriação de traços que, uma vez que a criança pede ao Outro para ler, está incluída 

a possibilidade de que aquilo possa significar algo, mesmo que ali não haja letras alfabéticas 

escritas. Esse traçado, tão realizado por crianças antes da alfabetização, a nosso ver, pode ser 

considerado como traço da letra. Esta pesquisa considera a noção de letra de acordo com Lacan 

([1961-62] 2003), que aponta que a mesma não coincide com letras alfabéticas, mas com uma 

marca que possibilita o surgimento do sujeito do inconsciente (sujeito dividido). Curioso o fato 

de que, no exemplo mencionado, a criança pede ao Outro que leia o que ela ainda não pode ler. 

Escrito sem sentido, non-sens, visto que não está no registro das letras alfabéticas nem das 

palavras, mas que traz uma seriação, à espera de uma leitura. 

Ainda sobre este ponto zero, há algo a ser dito. Nomeio este começo como uma 

incursão que venho experimentando nas diferentes acepções do termo. Ora como investida, 

ataque, invasão. Ora como passeio por uma região, excursão ou mesmo viagem.  
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Ao longo deste escrito, lembrei-me que a capa da minha dissertação de mestrado é 

uma foto da poetisa portuguesa Florbela Espanca (cf. Anexo I) ainda menina, lendo.  Isso me 

faz pensar que essa menina que lê e escreve já ronda há muito tempo meu universo. 

O termo incursão vem, neste momento de entrada no texto, concorrendo com uma 

canção dos Beatles que insisto em cantarolar: “The long and winding road... that leads to your 

door...”. Que longa e sinuosa estrada seria essa? E a qual porta me leva? Depois de muitos anos 

lidando com a Psicanálise no “suor do divã”, chego à porta do saber acadêmico. Porta esta 

deixada entreaberta por Michel Pêcheux, na medida em que ele inclui a importância de se 

considerar a Psicanálise nos Estudos Linguísticos. Seria a porta do desejo? Desejo de desejo... 

movimento. E assim recomeço. As páginas que se seguem são uma maneira de, desta vez, 

reinventar meu percurso, minha relação com as palavras, com a vida. Mais, ainda. Era uma vez:  
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1 Introdução  
 

...que a via aberta por Freud não tem outro sentido senão o que retomo – o inconsciente 

é linguagem –, isso que é agora aceito já o era então para mim, como se sabe. 

(LACAN, [1965] 1998, p. 881). 

 

...todo enunciado é intrinsecamente suscetível de tornar-se outro, diferente de  

si mesmo, se deslocar discursivamente de seu sentido para derivar para um outro. 

(PÊCHEUX, [1983] 1990, p. 53). 

 

Certa vez, encerrando a sessão de uma pequena analisanda, uma criança de seis anos 

de idade, recebo dela um desenho acompanhado da seguinte frase: “Este desenho é para você 

se lembrar de mim quando terminarmos o nosso falamento”. Não pude deixar de me remeter a 

Freud ([1909] 1996) a propósito da análise de uma fobia em um menino de cinco anos, o 

pequeno Hans. Acompanhando um diálogo entre o menino e o pai, Freud, entusiasmado com 

as formulações da criança, tece o comentário: “Muito bem, pequeno Hans! Eu não poderia 

desejar uma compreensão melhor da psicanálise por parte de nenhum adulto” (FREUD, [1909] 

1996, p. 81). 

Escolho começar este trabalho destacando o termo ofertado por esta criança –

falamento – por considerar que ele incide de maneira surpreendente no que está em jogo na 

articulação entre os Estudos de Linguagem e a Psicanálise: tratamento pela palavra, tratamento 

das palavras, lamento que fala: fa-lamento. 

Importante referir-me aqui às duas citações que iniciam esse texto: uma de Lacan e 

outra de Pêcheux. A primeira traz de uma maneira contundente a insistência do psicanalista 

francês em afirmar que o inconsciente é linguagem. Esse apontamento de Lacan ([1965] 1998) 

é fruto do seu retorno à obra de Freud. O que o psicanalista francês colhe nessa releitura é a 

virulência da letra freudiana: o inconsciente se manifesta na linguagem, nos lapsos, no 

esquecimento, nos chistes, no sintoma: uma mensagem cifrada. Uma das consequências deste 

retorno a Freud será a indicação lacaniana de que o inconsciente é estruturado como uma 

linguagem (ibid.). O acento da escuta do psicanalista se passa, então, no que comparece no 

desenrolar das palavras do sujeito, sobretudo no que ultrapassa a pretensão de controle do dizer 

e surge na fala com um deslocamento que reenvia a um novo significante: falamento, um 

significante possível na estrutura singular do parlêtre (falasser), neologismo criado por Lacan 

([1975] 2007, p. 55) que se refere ao sujeito marcado pelo significante, constituído pela 

linguagem.  
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A segunda referência, a de Pêcheux ([1983] 1990), enfoca a possibilidade do 

movimento dos sentidos, compreendendo-se aqui que o sentido sempre pode ser outro. O 

falamento, tomado não como um erro pronunciado pelo sujeito, mas como deslizamento do 

sentido na cadeia significante, é possível de ser considerado pelo fato de que a Análise do 

Discurso não considera a língua como algo fechado, ou homogêneo, mas admite o furo, a falha. 

Pêcheux (ibid.) inclui o real da língua, termo apresentado por Milner (2012) que indica que, por 

haver real, ou seja, “pontos de impossível” (PÊCHEUX, [1983] 1990, p. 31), é interditado a 

uma palavra o “tudo poder significar”. O equívoco é tomado então, não como erro, mas 

apontamento para o fato de que o sentido é passível de deslizamento na cadeia significante. Do 

tratamento ao falamento como deslizamento discursivo trazido pela pequenina analisanda ao 

fa-lamento, lamento que fala que surge como um novo desdobramento no momento em que 

inicio a escrita do texto: eis a possibilidade de deslocamento do significante e dos sentidos.  

Neste trabalho é enfatizado o momento do aprendizado da escrita do nome próprio, 

com o intuito de discutirmos o modo como a função do nome próprio participa da constituição 

do sujeito. Destaco, como materialidades que serão analisadas no capítulo quatro, desenhos, 

escritos, fotos (registradas pela própria pesquisadora) e falas de crianças com faixa etária entre 

dois e seis anos, matriculadas na Educação Infantil do Município de Niterói. O estudo pretende 

também problematizar a função da letra de acordo com a orientação lacaniana e da leitura do 

texto freudiano, marcando a diferença do que viria a ser a letra do alfabeto e a letra enquanto 

instância, fundadora do psiquismo.  

Esta pesquisa tornou-se viável devido à coparticipação da Fundação Municipal de 

Educação de Niterói e à coparticipação da Unidade Municipal de Educação Infantil (UMEI) 

Senador Vasconcelos Torres (cf. anexos VI e VII), que disponibilizaram a infraestrutura 

necessária para o desenvolvimento do trabalho. O corpus se constituiu a partir do momento em 

que as crianças se debruçavam sobre o traçado do nome que receberam do Outro. Quantas 

histórias são contadas às crianças sobre a escolha do nome? O que permite que o nome 

escolhido pelo Outro se torne, para a criança, próprio? Acreditamos que a partir deste recorte e 

do que está em jogo no apropriar-se poderemos trabalhar também a construção da fantasia: 

resposta sempre sintomática que o sujeito dá ao enigma do Desejo do Outro.  

Como alicerce teórico para este trabalho, como já foi dito, nos filiamos ao campo da 

Análise do Discurso francesa, disciplina de entremeio, fundada por Michel Pêcheux (1938-

1983) nos altos dos anos sessenta. A Análise do Discurso, segundo Ferreira (2000, p. 15), traz 
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a característica de “se colocar como objeto-fronteira e trabalhar no limite das grandes divisões 

disciplinares já institucionalizadas”. Pêcheux e Fuchs salientam que no quadro epistemológico 

da Análise do Discurso estão articuladas três regiões do conhecimento científico, quais sejam: 

 
O materialismo histórico, como teoria das formações sociais e de suas transformações, 

compreendida aí a teoria das ideologias; a Linguística, como teoria dos mecanismos 

sintáticos e dos processos de enunciação ao mesmo tempo; a teoria do discurso, como 

teoria da determinação histórica dos processos semânticos. Convém explicar ainda 

que estas três regiões são, de certo modo, atravessadas e articuladas por uma teoria da 

subjetividade (de natureza psicanalítica). (PÊCHEUX & FUCHS, [1975] 1993, p. 

163-164). 

 

A articulação desses três campos do conhecimento, acima citados, atravessados pela 

noção de sujeito oriunda da Psicanálise fornece a Pêcheux a base para seu projeto de análise 

histórica dos processos de determinação dos sentidos. Segundo Orlandi (2012), a Análise do 

Discurso coloca questões para a Linguística, interpelando-a pela historicidade que ela apaga, 

apontando para a necessidade de não se analisar a linguagem como a Linguística tradicional o 

faz, isto é, tomando a língua como algo fechado em si mesmo, mas como discurso, que é um 

objeto sócio-histórico.  

Para esta pesquisa, a Análise do Discurso traz o aparato teórico que propiciará abordar 

a constituição do sujeito para além das evidências. A Análise do Discurso interessa-se pelo 

modo como a evidência em jogo quando se diz “Eu sou” oculta um processo sócio-histórico 

que se marca no discurso. Trazendo o enfoque para o processo de interpelação-identificação do 

indivíduo em sujeito, Pêcheux ([1975] 2009) acentua os modos como uma evidência chega a 

naturalizar-se. O nome próprio (“Eu sou fulano”) até então insuspeito, será trazido como ponto 

fundamental para esta discussão. Esse processo, através do qual os dizeres se cristalizam em 

sentidos que aparecem para o sujeito como únicos e óbvios, como destaca Mariani (2006, p. 

30), é o que constitui o que Pêcheux nomeia como “teatro da consciência”, ou seja, o “eu vejo, 

eu penso, eu falo... é observado dos bastidores, lá de onde se pode captar que se fala do sujeito, 

que se fala ao sujeito, antes de que o sujeito possa dizer: ‘Eu falo’” (PÊCHEUX, [1975] 2009, 

p. 140, grifos do autor).  

No que concerne à Psicanálise, outro campo que esta tese tem como referência, como 

já mencionamos, podemos assinalar que foi em função da pesquisa sobre o sujeito que Lacan 

([1961-62] 2003) se deparou com a identificação1 e com o nome próprio. Cito-o: “Eu lhes falei 

                                                           
1 A identificação é compreendida por Freud como “a mais remota expressão de um laço emocional com outra 

pessoa” (FREUD, [1921] 1987, p. 133). O autor assinala três tempos no processo de identificação: primeiro, é 
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do nome próprio, já que nós o encontramos em nosso caminho da identificação do sujeito, 

segundo tipo de identificação, regressiva, ao traço unário do Outro” (ibid., p. 95). Ele nos indica 

que “o importante na identificação deve ser, propriamente, a relação do sujeito com o 

significante” (ibid., p. 13). Importante destacar que sujeito em psicanálise não se confunde com 

o eu. Lacan se refere ao inconsciente como o que “escapa totalmente a este círculo de certezas 

no qual o homem se reconhece como um eu” (LACAN, [1954-55] 1985, p. 15). Indicando que 

o eu se define como lugar de desconhecimento, ele introduz que o sujeito do inconsciente é 

evanescente e intervalar. O autor destaca que é no campo das identificações que o eu se 

constitui, não sendo uma categoria inerente ao humano; é uma construção que se dará na relação 

com o Outro. Para pensar a constituição do sujeito, Lacan ([1961-62] 2003) retoma os três tipos 

de identificação apresentados por Freud. No que tange à constituição subjetiva, o privilégio 

recai sobre a segunda identificação, que se refere ao traço unário, ao significante em estado 

puro, como intitula o nome próprio nesse momento de sua obra. O nome próprio porta o enigma 

do desejo do Outro que nomeou, portanto há um furo, há algo inacessível neste saber sobre o 

desejo. E é justamente com isso que o sujeito se identifica, com o furo. O sujeito, então, não 

tem consistência, é furo e por isso mesmo não pode ser o eu do enunciado gramatical. É aquele 

que aparece no intervalo fugaz de uma formação do inconsciente.  

Tendo em vista que nosso trabalho se propõe a pensar a partir de dois aparatos teóricos 

(Análise do Discurso e Psicanálise), faz-se necessário apresentar em que medida esses dois 

campos dialogam. É bem verdade que, como psicanalista, a porta pela qual espreito minha 

entrada como pesquisadora do Laboratório Arquivos do Sujeito (LAS) foi deixada entreaberta 

por Michel Pêcheux, pois são várias as referências à psicanálise que o autor faz ao longo do seu 

trajeto teórico. Mas não é só porque uma porta se abre que entramos; é importante reafirmar as 

razões.  

Consideramos que a complementaridade entre uma disciplina e outra (AD e 

Psicanálise) consiste numa ilusão e, desta forma, nossa pesquisa se efetuará nas hiâncias, nos 

paradoxos, nas junções e disjunções dos dois campos teóricos mencionados. Como nos indica 

Orlandi (2017), Análise do Discurso e Psicanálise constituem “disciplinas independentes, cada 

                                                           
acentuada a identificação ao pai; segundo, o que está em jogo é a identificação ao traço unário; e um terceiro 

momento refere-se à identificação histérica. Lacan ([1961-62] 2003) retoma este conceito, enfatizando que a 

identificação é de significante (ibid., p. 25), portanto não se reduz a mera imitação. Para  Lacan (ibid.), o destaque 

deve ser dado à segunda identificação, ao traço unário, pois a mesma funda a possibilidade de constituição do 

sujeito.  
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uma com seus conceitos próprios e seus objetos e objetivos” (p. 18). A autora, ao ter o cuidado 

de marcar a distinção entre os dois campos, não deixa, por isso, de insistir numa “conjunção” 

(ibid., p. 19). A ênfase que a autora dará a essa interlocução diz do fato de que a Psicanálise 

permite pensar em um sujeito descentrado, não positivista, que é furo, falta. O que permite fazer 

uma distinção entre o eu e o sujeito do inconsciente. Há o inconsciente.  

Embora não sejam disciplinas complementares, um ponto de partida para uma fértil 

conversa entre os dois campos está no fato de que ambas incluem o sujeito do inconsciente, 

dividido e evanescente. E consideram o sujeito como efeito de linguagem. Segundo Mariani 

(2006, p. 8), a Psicanálise e a Análise do Discurso, cada uma a seu modo, consideram o 

“equívoco que se instaura e faz falhar a vontade de unidade e de transparência da comunicação”. 

Embora sejam teorias que têm seus próprios objetos e objetivos, nesta pesquisa elas se enlaçam 

a partir da seguinte premissa: a contemplação do sujeito constituído na e pela linguagem e, 

sobretudo, de um sujeito que nasce da falha.  

Em um tempo em que o tecnicismo, o biologismo, a massificação das informações 

predominam e reinam, quem são os interessados na função da linguagem, nos equívocos da 

língua, no real, na incompletude? Quem são os que consideram o furo, o fracasso fundante e a 

angústia em tomar a palavra? Será que queremos saber do que não funciona? Do que claudica? 

Do equívoco? 

No decorrer de sua construção teórica, Pêcheux ([1975] 2009) retoma a afirmação de 

Lacan ([1964] 1988, p. 25): “Só há causa para aquilo que falha”. Esse momento de teorização 

lacaniana consiste em enfatizar que o inconsciente freudiano não é algo “romântico da criação 

imaginante”, mas aparece no “tropeço” (ibid., p. 29). A Análise do Discurso, assim, pautada na 

psicanálise, traz de volta para os Estudos da Linguagem algo que foi descartado pela Linguística 

e que, não raro, continua sendo por várias correntes de pensamento: a falha da língua. Longe 

de ser concebida como um sistema fechado, a linguagem para a Análise do Discurso pode ser 

tomada como uma ferramenta imperfeita, parafraseando o título do livro de Henry (2013).  

A noção de inconsciente formulada por Freud e retomada por Jacques Lacan, como já 

dissemos, foi fundamental para a teoria da Análise do Discurso, pois, se nela se interroga o 

apagamento do sujeito promovido pela Linguística, é na teoria lacaniana que encontrará 

subsídios para pensar um sujeito como efeito de linguagem. A noção de um sujeito cindido pelo 

inconsciente inaugura outro registro, descentralizando a noção do Eu. Nesta perspectiva, “o Eu 

não é o senhor em sua própria casa”, anuncia Freud ([1917] 1987, p. 178) e “não sou, no entanto, 
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causa de mim mesmo”, nos indica Lacan ([1965] 1998, p. 879). Abalo narcísico que estremece 

a soberania da consciência. A Psicanálise promove um deslocamento do Eu supostamente 

detentor de si para o comparecimento de um sujeito que nada mais é do que efeito de linguagem.  

Pêcheux ([1975] 2009), por sua vez, indica que o funcionamento ideológico se marca 

na materialidade da língua e que a ideologia traz a produção de um sentido evidente, ou seja, 

aquele que parece natural, mas que tem raízes históricas apagadas ou silenciadas, além de 

silenciar outros sentidos em circulação. O processo ideológico, portanto, inscreve-se na 

materialidade da língua em sua relação com a história, promovendo a produção de sentidos que 

se mostram como hegemônicos e evidentes. Consideramos que Pêcheux evoque a noção de 

inconsciente porque ela traz a possibilidade de corte de sentido, comparecimento do não-todo. 

O surgimento do conceito de inconsciente, a partir da escuta que Freud ([1895] 1987) ofereceu 

às histéricas, questiona a noção de um sujeito uno, detentor e sabedor de si. O inconsciente 

aponta para um sujeito dividido, indefinível num único sentido. 

Considerar que o sentido não é dado de saída e que o sujeito do inconsciente é efeito 

de linguagem, como indicam Lacan e Pêcheux, cada um desses autores falando a partir de seu 

projeto de trabalho, traz a possibilidade de tomar a constituição psíquica regida por tempos 

lógicos que envolvem a relação do infans, aquele que ainda não fala, com o Outro, e não por 

etapas sucessivas de desenvolvimento ou maturação biológica, exclusivamente. Daí a suposição 

de que o surgimento do sujeito é uma construção e que não é garantido que aconteça, 

consistindo numa aposta.     

Introduzir a noção de letra como fundadora do psiquismo é trazer para a discussão o 

fato de que a Psicanálise vai considerar o sujeito como efeito de significante e que o aprendizado 

de uma língua não é algo formal, mas deixa entrever a realidade psíquica. A primeira língua 

apreendida pelo infans é lalangue, neologismo criado por Lacan ([1972-73] 1985) que aponta 

os restos indecifráveis do desejo do Outro. Como cada sujeito se apropria da língua materna é 

sempre sintomático porque apropriar-se resulta de uma resposta singular frente ao encontro com 

o traumático de uma língua inatingível, como nos indicam Gadet e Pêcheux em La langue 

introuvable (GADET & PÊCHEUX, [1981] 2010). 

Contando com o fato de esta pesquisa encontrar-se nos limites e nas fronteiras entre 

esses dois campos do saber – Análise do Discurso e Psicanálise –, optei por desenvolver, no 

segundo capítulo, a sustentação teórica dos principais conceitos mobilizados.   



27 
                                                           

 
 
 
 

O segundo capítulo refere-se à sustentação teórica necessária aos capítulos seguintes, 

nos quais apresento a construção do corpus da pesquisa e realizo as análises do material. Como 

já foi apresentado, a motivação maior deste trabalho é investigar a função do nome próprio na 

constituição do sujeito. Com esse intuito, recorro a noções e conceitos que possam auxiliar esta 

discussão. Inicio com a argumentação acerca da noção de sujeito empreendida por Pêcheux 

([1975] 2009) e uma apresentação dos fundamentos da teoria do discurso, através da abordagem 

das seguintes noções: pré-construído, interdiscurso, formação discursiva, forma-sujeito, 

interpelação-identificação, memória discursiva e esquecimentos (1 e 2). Abordo também, a 

partir de Pêcheux (id.), o Anexo III, intitulado “Só há causa daquilo que falha”, texto em que o 

autor retifica algumas considerações formuladas no livro Semântica e Discurso, momento em 

que indica a necessidade de uma aproximação mais contundente da Psicanálise. Ainda neste 

capítulo dedico atenção aos conceitos psicanalíticos, discutindo de que modo Freud descobre a 

letra do desejo no funcionamento inconsciente, e como Lacan irá trabalhar as noções de letra e 

significante avançando com relação aos textos freudianos. Destaco também os principais 

apontamentos de Lacan ([1961-62] 2003) referente ao nome próprio e ao traço unário. Ao final 

deste capítulo, proponho uma discussão acerca dos pontos apresentados sobre os dois campos 

teóricos para refletir em que medida eles se tocam e se separam, abrindo caminho para as 

análises que se seguem nos capítulos seguintes.  

No capítulo três apresento o corpus e os procedimentos de análise. Considero 

importante iniciar este capítulo com uma discussão sobre o trabalho de pesquisa em Análise do 

Discurso e em Psicanálise, bem como com algumas considerações sobre a observação de 

crianças. Após esta exposição, adentro nos caminhos que levaram ao recorte das materialidades 

analisadas no capítulo que se segue a este.  

Do arquivo reunido no tempo em que frequentei a Escola Municipal Vasconcelos 

Torres, selecionei os materiais que, a meu ver, pudessem melhor dialogar com o tema da 

pesquisa e suscitar reflexões sobre o que permite que a criança se aproprie do nome que recebeu 

do Outro. Esse material consiste em: 1) duas fotos (registradas pela própria pesquisadora) do 

momento em que a professora efetua a chamada, levando as crianças a reconhecerem seu 

próprio nome escrito; 2) quatro desenhos feitos pelas crianças com seus nomes escritos, 

atividade esta solicitada pelas professoras em sala de aula; 3) sequências discursivas 

provenientes de um questionário proposto por uma das professoras para que os pais 

respondessem junto com os filhos sobre a história dos nomes das crianças. Este questionário 
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foi intitulado “Quem sou eu” e a atividade foi enviada para a casa dos alunos, via agenda 

escolar. O capítulo quatro compreende as análises dessas materialidades que são efetuadas no 

batimento teórico dos conceitos já introduzidos e trabalhados no segundo capítulo. 

Acrescentamos que, neste capítulo, em função do que as análises do corpus puderam suscitar, 

comparecem outros conceitos, articulações e reflexões. 

O capítulo cinco surgiu como surpresa. Nele, relato uma situação não esperada 

ocorrida na pesquisa de campo: todo ritual falha! Para que esta pesquisa pudesse ser efetuada 

no âmbito de uma escola pública, foi solicitada a submissão do projeto ao Comitê de Ética – 

Plataforma Brasil para que o mesmo avaliasse a pertinência da pesquisa (cf. Anexo II). Uma 

das solicitações do Comitê foi a confecção de um termo de anuência que viesse a ser assinado 

pelas próprias crianças. O que a princípio soou com um tom burocrático acabou revelando um 

dos momentos mais preciosos da pesquisa: o comparecimento da singularidade dentro do 

funcionamento ideológico. 

Para finalizar essa introdução, gostaria de mencionar uma palestra proferida por Freda 

Indursky, professora titular de Análise do Discurso da Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul (UFRGS), em março de 2017, no departamento de Letras da Universidade Federal 

Fluminense. A pesquisadora, ao tratar do tema da autoria, nos relembra que a grande novidade 

trazida pela Análise do Discurso foi desnaturalizar os pré-construídos, sobretudo apontando que 

não somos origem do que dizemos (PÊCHEUX, [1975] 2009). Um texto é abordado a partir da 

Análise do Discurso não como uma categoria empírica, mas como um espaço discursivo não 

fechado em si mesmo, pois estabelece relações com o contexto no qual é produzido, bem como 

com outros textos. A palestrante caracteriza o fechamento de um texto como algo necessário, 

mas sempre como efeito. Efeito de textualidade que traz uma unidade para o texto, apagando a 

exterioridade. O leitor, assim, tem a ilusão de que se trata de um texto homogêneo, sem se dar 

conta de que ali existem outras vozes, de outros textos, e outros autores, outros amores. Foi o 

que ela chamou de “interdiscursividade insuspeitada”. Interdiscursividade ocultada pelo 

trabalho de “textualização” feita pelo autor.  

Dito isto, gostaria de assinalar que esta pesquisa sobre o nome próprio se fez 

entremeada por idas e vindas, leituras e releituras de textos e autores variados, e que se faria 

mais uma dentre tantas outras sobre o assunto, não fosse o fato de que, por mais que o tema seja 

bastante explorado na literatura especializada, é cada gesto, de cada pesquisador, com o seu não 

saber sobre o que lhe causa, que possibilita uma nova abordagem sobre o tema. Mais uma vez.   
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2 Dos fundamentos teóricos: Análise do Discurso e Psicanálise – junções, disjunções e 

(im)possíveis diálogos 

               

O objetivo desta pesquisa, como foi apresentado na introdução deste trabalho, é 

investigar a função da escrita do nome próprio na constituição do sujeito. Como nos aponta 

Mariani (2014), há inúmeras possibilidades de se abordar este tema, visto que ele é assunto 

discutido no campo da lógica, da gramática, da retórica e também da filosofia. A inscrição para 

abordar esta temática se fará em duas áreas já mencionadas, Análise do Discurso e Psicanálise, 

que servirão como aporte teórico para esta empreitada. 

Pretendo com este capítulo tecer a sustentação teórica desta pesquisa. Decido iniciar 

apresentando os aspectos teóricos, pois as análises que ocorrerão no capítulo quatro não se 

fazem sem o batimento com a teoria. Orlandi (2015) salienta a importância do dispositivo 

teórico para o desenvolvimento de um trabalho inscrito no campo da Análise do Discurso. 

Segundo a autora, “O dispositivo teórico é constituído pelas noções e conceitos que constituem 

a análise do discurso... ele orienta o analista em como observar o funcionamento discursivo...” 

(ibid., p. 29). Os conceitos e as noções teóricas selecionadas pelo analista do discurso têm 

relação com o corpus da pesquisa. É no batimento entre as análises e a teoria que se constrói 

um novo olhar sobre o objeto discursivo. A teoria carreia também a função de retirar o analista 

do discurso, ele mesmo, das evidências que o constituíram e constituem como sujeito.  

Com relação à Psicanálise, observamos que tanto Freud quanto Lacan construíram o 

edifício teórico da Psicanálise concomitantemente com a prática clínica. A teoria, e Freud nos 

fala claramente disto, foi muitas vezes revisitada em função do que aparecia como surpresa na 

prática clínica, como, por exemplo, podemos observar o surgimento da talking cure, cura pela 

palavra, e o abandono da técnica da hipnose. O importante a se destacar é a função da teoria 

como ferramenta para se pensar as questões propostas por um campo de pesquisa. 

Desta maneira, começo apresentando os principais conceitos e noções em jogo tanto 

na Análise do Discurso quanto na Psicanálise que possibilitem uma conversa com o corpus, 

qual seja, produções tais como desenhos e escritos de crianças no momento de aprendizagem 

do nome próprio. Acredito que essa discussão dará impulso ao dispositivo analítico que será 

apresentado mais adiante. 

No que concerne à Psicanálise, observamos, como já foi exposto anteriormente, que 

Lacan ([1961-62] 2003) empreende a pesquisa sobre o nome próprio na esteira da investigação 

do sujeito enquanto efeito de significante. O objetivo principal deste trabalho, que é pensar a 
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função da escrita do nome próprio na constituição subjetiva, induz a apontar que esta é uma 

pesquisa sobre o sujeito. Sobre o sujeito como efeito de linguagem, mais especificamente como 

efeito do significante ou, como indica a Análise do Discurso, do sujeito como um processo. Por 

esse motivo, o embasamento teórico precisará percorrer a noção e as nuances que o recobrem. 

Este capítulo foi dividido em sete subseções. Na primeira subseção (2.1), é situada a 

exclusão do sujeito promovida pelo advento da Linguística moderna e a proposta de sujeito 

não-subjetivo evocada por Pêcheux ([1975] 2009). Em seguida (2.2), são apresentados os 

pilares da teoria materialista do discurso conforme Pêcheux (ibid.) anuncia, culminando na 

forma-sujeito, maneira como o autor apresenta o sujeito como efeito da interpelação-

identificação, fruto de um processo. O nome próprio participa desta discussão por ser apontado 

por Pêcheux “como a forma príncipe do pré-construído” (ibid., p. 241), uma das noções 

fundamentais para a construção do seu projeto. Na subseção três (2.3), é abordada a retificação 

proposta por Pêcheux três anos após a publicação da obra Semântica e Discurso: uma crítica à 

afirmação do óbvio. Esta é uma referência ao Anexo III, intitulado “Só há causa daquilo que 

falha”, uma menção expressa à teoria lacaniana. Observa-se que, nesta retificação, o autor revê 

algumas posições apresentadas no livro Semântica e Discurso e chama a Psicanálise para uma 

discussão mais próxima, sobretudo no que diz respeito à falha e ao furo na linguagem. Há o 

real. A interpelação ideológica e a individuação pelo Estado apresentada de maneira 

contundente no texto de 1975 não estará isenta do furo: “Não há ritual sem falhas”! (ibid., p. 

277). Essa discussão permitirá seguir com a pesquisa acerca do nome próprio no âmbito da 

Psicanálise que, como veremos mais adiante, de acordo com Lacan ([1961-62] 2003), consiste 

num furo ao qual o sujeito se identifica.   

Desta maneira, nas subseções quatro, cinco e seis é feita uma abordagem da teoria 

psicanalítica acerca da letra, do significante, da identificação e do nome próprio. Começo com 

Freud, o inventor da psicanálise e a sua novidade: a letra do desejo humano. Em seguida (2.5), 

percorro algumas passagens que julgo importantes nos escritos de Lacan, em que o autor 

articula letra e significante, para, na subseção seis (2.6), apresentar as formulações lacanianas 

acerca do nome próprio presentes em O Seminário, livro IX: A identificação ([1961-62] 2003). 

A sétima subseção trata das aproximações e separações entre as duas teorias, discussão que se 

faz necessária para elucidar a caminhada rumo às análises das materialidades recolhidas no 

encontro com as crianças.  
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2.1 Da exclusão do sujeito ao seu chamado: a proposta de Pêcheux 

 

Tentaremos mostrar que, longe de fornecer resultados, essa intervenção (materialista) 

consiste em abrir campos de questões. (PÊCHEUX, [1975] 2009, p. 80). 

 

Como indica Indursky (1998, p. 112), “o sujeito foi o grande excluído da Linguística” 

e seu apagamento está na origem do gesto fundador da Linguística saussuriana.  

Não é recente a tentativa de conceituar uma teoria linguística. Paveau e Sarfati (2006) 

apresentam uma discussão desde a Gramática Comparada até a fundação da Linguística 

propriamente dita com Ferdinand de Saussure (1916). Segundo os autores, a Gramática 

Comparada esteve em voga por volta de 1810/1875 e consistia em estabelecer as “ligações de 

parentesco existente entre dois ou mais idiomas separados no tempo e, mais frequentemente, 

no espaço” (PAVEAU & SARFATI, 2006, p. 8). Em 1860, orientou-se para a linguística 

histórica, com o objetivo de reconstituir o intervalo e as linhas de evolução que ligam uma 

língua atual a uma língua cultural e cronologicamente anterior (ibid., id.). 

Foi nas últimas décadas do século XIX que surgiu uma crítica ao historicismo, 

inspirada pelo positivismo de A. Comte (1798-1857) e o método experimental de C.  Bernard 

(1813-1878), que evocavam uma exigência de cientificidade. Segundo Paveau e Sarfati (2006), 

o grupo de pensadores envolvidos neste projeto tinha o objetivo de emancipar a pesquisa 

linguística em relação ao historicismo e ao naturalismo. 

É nessa esteira que surge o Curso de Linguística Geral ([1916] 1995), obra póstuma 

de Ferdinand de Saussure, resultado de anotações feitas por seus alunos ao longo de cursos 

oferecidos pelo linguista na Universidade de Genebra entre 1906 e 1911. Este trabalho é 

considerado como inaugural dos estudos linguísticos modernos. As teorizações de Saussure 

trazem uma maneira radicalmente diferente de considerar os fatos de linguagem e, por isso, 

suas formulações chegam a ser consideradas como um corte epistemológico, uma ruptura que 

abre novas possibilidades de se considerar a linguagem. Ele propõe uma abordagem não-

histórica, não descritiva e sistemática da linguagem.  

Segundo Milner (2012), a noção de sistema é utilizada para a construção do objeto da 

linguística e também é uma escolha epistemológica, uma definição da disciplina. Saussure 

([1916] 1995) lança os fundamentos da linguística geral, constituindo-a como ciência, definindo 

suas tarefas e objeto. Dentre as tarefas da linguística, ele propõe que ela procure “as forças que 

estão em jogo, de modo permanente e universal, em todas as línguas e deduzir as leis gerais às 
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quais se possam referir todos os fenômenos peculiares da história; delimitar-se e definir-se a si 

própria.” (ibid., p. 13).  

A necessidade indicada por Saussure de definir as tarefas da Linguística se deve ao 

fato de a mesma, como nos indica o autor, ter “relações bastante estreitas com outras ciências” 

(ibid., id.), tais como a Etnografia, a Antropologia, a Psicologia e a Filologia, e que os limites 

que as separam não aparecem sempre nitidamente.  

Com relação ao objeto da nascente ciência linguística, ele elege a língua, e não a 

linguagem. Esta última seria uma faculdade humana mais vasta, que supõe que os homens 

falem. Saussure interroga-se: “mas o que é a língua?” (ibid., p. 17). Ao que ele mesmo responde: 

 

Para nós, ela não se confunde com a linguagem; é somente uma parte determinada, 

essencial dela, indubitavelmente. É ao mesmo tempo um produto social da faculdade 

de linguagem e um conjunto de convenções necessárias, adotadas pelo corpo social 

para permitir o exercício dessa faculdade nos indivíduos. Tomada em seu todo, a 

linguagem é multiforme e heteróclita. (ibid., p. 17). 

 

Na citação acima, observamos o trabalho articulado por Saussure para distinguir língua 

de linguagem e isolar a língua como algo necessário para “tomá-la como norma de todas as 

outras manifestações de linguagem” (ibid., id.), pois, como prossegue o linguista, “de fato, entre 

tantas dualidades, somente a língua parece suscetível de uma definição autônoma” (ibid., id.). 

Saussure, na referência anterior, fala em dualidades. Após indicar a língua como objeto 

de estudo da Linguística, dizendo que, para essa disciplina, o “único objeto é a língua” (ibid., 

p. 28), o autor se debruça sobre a discussão entre língua e fala. Esses apontamentos serão 

enfatizados, pois eles são importantes para pensar a questão do sujeito e em como é possível 

corroborar a indicação primeira desta subseção de que a Linguística moderna exclui o sujeito. 

Segundo Saussure, a língua é que faz a unidade da linguagem, o que a torna “um todo 

por si e um princípio de classificação” (SAUSSURE, [1916] 1995, p. 17). Esta característica é 

o que traz a possibilidade de se estudar as relações internas do sistema linguístico, sendo este 

último independente de sua realização, pois “pode-se comparar a língua a uma sinfonia, cuja 

realidade independe da maneira como é executada” (ibid., p. 26). 

O autor assinala que a linguagem comporta duas partes:  

 

Uma, essencial, tem por objeto a língua, que é social em sua essência e independente 

do indivíduo; esse estudo é unicamente psíquico; outra, secundária, tem por objeto a 

parte individual da linguagem, vale dizer a fala, inclusive a fonação e é psico-física 

(ibid., p. 27). 
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O linguista considera que esses dois objetos, língua e fala, estão ligados estreitamente 

na medida em que “a língua é necessária para que a fala seja inteligível... mas esta é necessária 

para que a língua se estabeleça” (ibid., id.), e ainda acrescenta que é a fala que faz evoluir a 

língua, pois são “as impressões recebidas ao ouvir os outros que modificam nossos hábitos 

linguísticos” (ibid., id.). No entanto, mesmo admitindo a interdependência entre língua e fala, 

indicando que “aquela é ao mesmo tempo instrumento e produto desta” (ibid., id.), o teórico 

marca veementemente que são duas coisas absolutamente distintas. Isso porque, para o autor, a 

língua é coletiva e independe da vontade do indivíduo, ao passo que a fala depende da vontade 

dos que falam e suas manifestações são individuais e momentâneas. Segundo Saussure (ibid., 

p. 28), “cumpre escolher entre dois caminhos impossíveis de trilhar ao mesmo tempo; devem 

ser seguidos separadamente”. É desta maneira que vemos, no início do Curso de Linguística 

Geral, o célebre pensador genebrino tecer, recortar e fundamentar a língua como único objeto 

da Linguística, apontando que “a atividade de quem fala deve ser estudada num conjunto de 

disciplinas que somente por sua relação com a língua tem lugar na Linguística” (ibid., p. 27). 

Observamos que o mesmo gesto que institui a língua como objeto homogêneo, 

portanto científico da Linguística, expulsa o sujeito para relegá-lo à fala. Na língua, não há lugar 

para o sujeito (INDURSKY, 1998, p. 112); portanto, Saussure se ocupará da língua, mas a preço 

de não considerar o sujeito.  

O nascimento da Análise do Discurso, preconizada por Michel Pêcheux, se deu por 

volta de 1960, muitos anos depois da novidade trazida pelo mestre genebrino.  Podemos dizer 

que a Linguística abre terreno para a Análise do Discurso pelo fato de ela constituir-se pela 

afirmação da não transparência da linguagem. O objeto próprio da Linguística, a língua, é 

definido por Saussure como um sistema de signos. O signo linguístico é caracterizado pelo 

autor como “uma entidade psíquica de duas faces” (SAUSSURE, [1916] 1995, p. 80), 

nomeadas por significado (conceito) e significante (imagem acústica), e exibe, dentre outras, 

uma característica primordial: a arbitrariedade. Entende-se por isso que o signo linguístico é 

“imotivado, isto é, arbitrário em relação ao significado, com o qual não tem nenhum laço natural 

na realidade” (ibid., p. 82). Esta afirmação é demasiado importante para a Análise do Discurso, 

pois esta “procura mostrar que a relação linguagem/pensamento/mundo não é unívoca, não é 

uma relação direta que se faz termo a termo” (ORLANDI, 2012, p. 19). 

No entanto, como nos indica Ferreira (2000), a Linguística é chamada pela Análise do 

Discurso para um confronto, pois esta última abre um campo de questões no próprio interior da 
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Linguística, procurando problematizar as formas de reflexão já estabelecidas. Segundo a autora, 

a Análise do Discurso questiona a “autonomia da sintaxe em relação à semântica, bem como o 

esquecimento por parte da linguística da história e também do sujeito” (ibid., p. 39).  

Ferreira (2000) nos aponta que a Análise do Discurso se constitui como uma disciplina 

de ruptura, consiste num dispositivo que concebe uma relação entre a língua e os processos 

sócio-históricos. Enquanto a Linguística visa à língua enquanto produto, a Análise do Discurso 

direciona seu interesse para o processo, mais precisamente o processo discursivo. Sendo assim, 

a Análise do Discurso analisa os mecanismos de funcionamento (os processos) dos fenômenos 

já constituídos pela linguística, visando o caráter material dos sentidos, ou seja, opera com fatos 

de linguagem considerando neles seu caráter material, sua historicidade. Importante enfatizar, 

conforme nos salienta Ferreira, que “essa forma material não é transparente, nem literal, mas 

opaca, porque histórica, sujeita aos mal-entendidos, aos deslizamentos de sentidos” (ibid., p. 

40). Nos diz a autora: 

               
Pêcheux, ao fazer intervir a filosofia materialista no campo da linguística, dá 

condições através da AD de que uma série de deslocamentos e rompimentos se 

estabeleçam. Um deles é considerar o linguístico no seu aspecto material, na sua 

espessura de ordem significante. Quanto ao discurso, como lugar de confronto, como 

interação, vai materializar o encontro entre o linguístico e o ideológico (ibid., p. 45). 

 

Observamos, a partir desta citação que, ao recorte do objeto linguístico proposto por 

Saussure ([1916] 1995), Pêcheux ([1975] 2009) responde na ponta da língua, pois será na base 

linguística, ou seja, nas palavras, expressões, orações que ele desenvolverá seu projeto de uma 

teoria materialista dos processos discursivos. 

Se, para Saussure ([1916] 1995), sua motivação maior de pesquisa caracteriza-se com 

a língua, para a Análise do Discurso, a eleição do objeto será o discurso. A língua destacada e 

isolada por Saussure como sistema que tem suas leis próprias é desnudada pela Análise do 

Discurso como materialidade específica do discurso que, por sua vez, é materialidade específica 

da ideologia (ORLANDI, 2012, p. 17). Caminhando com Pêcheux, observamos que “todo 

processo discursivo se inscreve numa relação ideológica de classes” (PÊCHEUX, [1975] 2009, 

p. 82). Isso leva Ferreira (2000, p. 40) a refletir que “Pêcheux via na AD a possibilidade de 

representar no interior do funcionamento da linguagem “os efeitos da luta ideológica” e, 

inversamente, manifestar a existência da materialidade linguística no interior da ideologia.”  

Fazendo uma crítica ao esquema elementar da comunicação, a Análise do Discurso 

define o discurso como um funcionamento que vai além da transmissão de informação. O 
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discurso para a Análise do Discurso é “efeito de sentidos entre interlocutores” (ORLANDI, 

2015, p. 16). Segundo Pêcheux ([1975] 2009, p. 81), “a língua se apresenta como base comum 

dos processos discursivos diferenciados”. Ela é pré-requisito indispensável de qualquer 

processo discursivo, mas não se confunde com o discurso. Orlandi (2015) fomenta a saída do 

comportamentalismo, que conduz a relação dos locutores como relação de estímulo e resposta, 

enfatizando que não há relação linear entre enunciador e destinatário, pois ambos 

 

estão sempre tocados pelo simbólico. Tampouco a língua é apenas um código no qual 

se pautaria a mensagem que seria assim transmitida de um ao outro. Não há, além 

disso, essa transmissão: há efeitos de sentidos entre locutores. Efeitos que resultam da 

relação de sujeitos simbólicos que participam do discurso, dentro de circunstâncias 

dadas. (ORLANDI, 2015, p. 17). 

 

Com o objetivo de esclarecer os fundamentos de uma teoria materialista do discurso, 

Pêcheux ([1975] 2009) traça uma importante diferença entre língua e discurso, como também 

entre base-linguística e processo discursivo. Segundo o autor, é sobre a base das leis linguísticas 

que se desenvolvem os processos discursivos. O processo discursivo pode ser definido como 

um processo de produção de sentidos, o que vai de encontro com a concepção de que os sentidos 

são únicos e imutáveis. 

Apropriando-se da leitura de Althusser (1969) em Ideologia e Aparelhos ideológicos 

do Estado, Pêcheux ([1975] 2009) incluirá a ideologia nas reflexões sobre os sentidos e o 

sujeito, criticando a Linguística que não leva em conta os efeitos ideológicos no discurso. 

Definindo ideologia não como ideias, mas como forças materiais, Pêcheux defende o fato de 

que é na língua que ela se faz presente, sobretudo com o efeito ilusório de unicidade e o caráter 

inequívoco do sujeito: “eu sou realmente eu” (ibid., p. 145), o teatro da consciência tal como 

Pêcheux assinala, o qual foi mencionado anteriormente. Essa afirmação viria mascarar, ou 

mesmo dissimular, um processo de interpelação ideológica que culmina no apagamento do fato 

de que o sujeito resulta de um processo de significante, na interpelação-identificação. A via 

proposta pela Análise do Discurso compreende uma saída do texto enquanto materialidade para 

chegar ao processo de produção dos sentidos. A ideologia apaga a inscrição do sujeito do lugar 

de onde ele fala, resultando disso o caráter óbvio do ‘tinha que ser assim’ que pode ser utilizado 

para explicar os fatos da vida.  

É enfatizado com essa discussão que não há possibilidade de se falar em discurso na 

Análise do Discurso sem considerar o sujeito. Uma vez que Pêcheux indicou que não há 
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discurso sem sujeito e não há sujeito sem ideologia (PÊCHEUX, [1975] 2009), surge a 

pergunta: de que sujeito fala a Análise do Discurso?  

Acompanhando as reflexões de Indursky (1998), verificamos que, depois de Saussure, 

podemos encontrar a reintrodução do sujeito nos estudos linguísticos pelo viés da Teoria da 

Enunciação. No entanto, a autora enfatiza que o sujeito que a Teoria da Enunciação preconiza, 

através dos estudos de Benveniste (1902-1976), pouco se articula com o sujeito que interessa à 

Análise do Discurso. Isso se deve ao fato de que a Linguística da Enunciação não considera o 

inconsciente, conceito oriundo da Psicanálise que será fundamental para a Análise do Discurso 

teorizar sobre o sujeito que é de natureza não-subjetiva. Segundo a autora, “os trabalhos de 

Benveniste buscam as marcas da subjetividade na pessoa verbal, intencionando estudar a 

natureza dos elementos constitutivos do processo de enunciação” (ibid., p. 114). Para esta 

teoria, no ato individual de utilização da língua, o indivíduo, ao dizer eu, constitui-se como 

sujeito, concebendo-o como plenamente consciente.  

A Análise do Discurso, por sua vez, irá contemplar o sujeito por uma visada lacaniana: 

o sujeito do inconsciente. Sujeito não cônscio e não detentor da origem de si. Interessa ao 

projeto de Pêcheux as formulações da Psicanálise acerca do sujeito do inconsciente. Pêcheux 

afirma que a teoria materialista do discurso “não pode, se deseja começar a realizar suas 

pretensões, dispensar uma teoria (não-subjetiva) da subjetividade” (PÊCHEUX, [1975] 2009, 

p. 121). Pêcheux retoma a expressão de Lacan que indica que “o inconsciente é o Discurso do 

Outro” (LACAN, [1955] 1998, p. 18) e aponta que: 

 

[...] podemos discernir de que modo o recalque inconsciente e o assujeitamento 

ideológico estão materialmente ligados, sem estar confundidos, no interior do que 

poderia designar como o processo do Significante na interpelação e na identificação... 

(PÊCHEUX, [1975] 2009, p. 124, grifos do autor). 

 

Pêcheux propõe designar “certas conexões” (ibid., p. 138) entre essas duas categorias, 

ideologia e inconsciente, considerando que é comum no funcionamento dessas duas estruturas 

“dissimular sua própria existência no interior mesmo do funcionamento, produzindo um tecido 

de evidências ‘subjetivas’” (ibid., p. 139). Os processos que constituem o sujeito, ao mesmo 

tempo, dissimulam para ele esta situação, conferindo-lhe uma ilusão de autonomia. Portanto, 

através da ação do recalque inconsciente e da interpelação ideológica, o sujeito se descobre, dá 

por si, já no curso da vida, sob a quimera de ser a causa de si mesmo.  

Ainda considerando essa discussão, retomo as apreciações de Baldini (2014): 
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O ponto central entre Análise do Discurso e Psicanálise é que esta última fornece os 

elementos essenciais para que se possa pensar o conceito de sujeito e subjetividade 

que interessam ao projeto de Pêcheux de uma análise histórica dos processos de 

determinação do sentido. (BALDINI, 2014, p. 118). 

 

Levando em conta a consideração acima, a indagação que se coloca é sobre qual é a 

noção de sujeito trazida pela Psicanálise. A novidade freudiana, a descoberta do inconsciente 

como uma instância que rege o sujeito sem que o mesmo tenha consciência disto – lembremos 

de Freud quando anuncia que o “Eu não é o senhor em sua própria casa”, como citamos 

anteriormente – funda um campo que será retomado mais tarde por Lacan. O psicanalista 

francês, à sua época, provido de ferramentas oriundas da linguística, retoma os textos freudianos 

considerando que o sujeito é efeito de significante. O sujeito não é pessoa, indivíduo, nem 

mesmo o eu, mas deve ser pensado em referência ao significante. Henry (2013, p. 180) aposta 

que “o único sujeito que se deve supor é aquele que a psicanálise define como efeito da 

linguagem”. Neste sentido, vale ressaltar a assertiva lacaniana: “o significante é o que 

representa um sujeito para outro significante” (LACAN, [1961-62] 2003, p. 65), ou seja, o 

sujeito é efeito de significante e surge dividido e intervalar entre um significante e outro. 

Se o caminho trilhado até agora conduz a afirmar que o discurso só pode ser concebido 

a partir de um sujeito, inferimos que não se trata, para a Análise do Discurso, de um sujeito 

centrado, nem onisciente. O próprio Pêcheux indica que “o fio vermelho do trabalho será o 

processo sem sujeito” (PÊCHEUX, [1975] 2009, p. 74). Pêcheux reclama o sujeito relegado 

pela Linguística, mas não se trata mais do sujeito psicológico, gramatical, e, sim, do sujeito 

como efeito de linguagem.  

Se a Análise do Discurso conta com a base linguística, o seu objeto de análise 

ultrapassa o limite da frase, do texto, bem como o da enunciação, localizando-se na instância 

do discurso. Trata-se de um objeto que não é mais integralmente linguístico, pois, no discurso, 

entrelaçam-se o linguístico e o ideológico. Henry (2013, p. 182) considera que: “o sujeito é 

sempre, ao mesmo tempo, sujeito da ideologia e sujeito do desejo inconsciente, e isso tem a ver 

com o fato de nossos corpos serem atravessados pela linguagem antes que qualquer cogitação”. 

A Análise do Discurso, ao pleitear um sujeito afetado duplamente, sem o saber, pelo 

inconsciente e pela ideologia, vai ao encontro da ferida narcísica, preconizada por Freud ([1917] 

1987). Ela, a Análise do Discurso, considera um sujeito que não é origem de seu dizer e que 

não é tão livre diante de suas escolhas, visto que é atravessado por um dizer que o antecede e o 

constitui.  
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Orlandi (2017) enfatiza que a ideologia é o que fundamenta a constituição do sujeito e 

do sentido. Segundo a autora, o indivíduo se constitui em sujeito pela interpelação ideológica 

(a forma-sujeito histórica), no entanto, cabe lembrarmos “da divisão do sujeito, da divisão entre 

sujeitos e de que não há coincidência entre sujeito e sentido, entre o sujeito consigo mesmo” 

(ORLANDI, 2017, p. 20). Sendo assim, a Análise do Discurso elege a pergunta: Como se dá o 

processo de produção dos sentidos? Em detrimento da busca: Qual o sentido? O que reporta ao 

tema sobre o nome próprio, pois já foi levantada a pergunta sobre o que faz com que um nome 

seja próprio para um sujeito. O que faz com que a criança se aproprie do nome que recebeu do 

Outro e o torne seu? Com relação ao corpus desta pesquisa, destaco a sequência discursiva 

(SD3), analisada no capítulo quatro. Esta sequência discursiva refere-se a uma foto na qual 

pode-se ver um quadro afixado em sala de aula que contém o nome da criança seguido da foto 

da mesma. Este mural é utilizado no início das aulas, momento em que as crianças são 

convocadas ao reconhecimento do seu próprio nome no referido quadro. Interrogo qual o 

processo em jogo que possibilita a evidência de que “Sou eu” naquele nome escrito, ou mesmo 

naquela imagem.  

Com essas reflexões, podemos depreender que a Análise do Discurso questiona a 

linguística por apagar a historicidade, e, neste sentido, o materialismo histórico, principalmente 

através da leitura de Althusser (1918-1990), contribui para a Análise do Discurso por trazer à 

cena a importância da inscrição da língua na história. Da Psicanálise, a Análise do Discurso irá 

se interessar pela noção de inconsciente, principalmente no que esse conceito sugere em torno 

da noção do sujeito dividido, submetido ao inconsciente e à linguagem. Esta última é, para a 

Análise do Discurso, antes de tudo, um campo de questões. Ela não é transparente, mas 

caracteriza-se como uma prática social marcada pela história, pela ideologia e pelo 

inconsciente. O sujeito discursivo em jogo na Análise do Discurso é um sujeito interpelado pela 

ideologia e afetado pelo inconsciente. É sobretudo uma posição que se marca na textualização 

dos sentidos.  

Essas são as reflexões principais para uma abordagem do que está em jogo no modo 

de pensar o sujeito contemplado pela Análise do Discurso. Veremos na próxima subseção os 

principais conceitos e noções mobilizados por Pêcheux para dar alcance ao seu projeto e em 

que medida o nome próprio, cerne desta pesquisa, participa desta discussão. 
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2.2 Dos conceitos fundadores de uma teoria do discurso 

 
...sob a evidência de que “eu sou realmente eu” (com meu nome, minha família, meus 

amigos, minhas lembranças, minhas ideias, minhas intenções...), há o processo da 

interpelação-identificação que produz o sujeito no lugar deixado vazio (PÊCHEUX 

[1975] 2009, p. 145) 

            

Foi dito na subseção anterior que a Análise do Discurso se constitui num campo de 

questões sobre a linguagem. Ao criticar a linguística formal, ela propõe uma reflexão 

materialista sobre a linguagem, ou seja, reclama a consideração do sócio-histórico na 

materialidade da língua. Foi discutido também que ela marca a importância de se considerar a 

noção de sujeito, mas do sujeito como efeito de um processo, interpelado pela ideologia e 

dividido pelo inconsciente. Desta maneira, Pêcheux ([1975] 2009) tecerá sua teoria na ponta da 

língua. Não no que está por trás, abaixo ou mais adiante, mas na formulação mesma da língua: 

eis a novidade pecheutiana.  

Nesta subseção apresento algumas das principais noções que Pêcheux (ibid.) constrói 

na obra Semântica e Discurso: uma crítica à afirmação do óbvio para fundamentar sua proposta 

de uma teoria materialista do discurso. Destaco também como a noção de nome próprio, 

elemento central desta pesquisa, comparece nas discussões empreendidas pelo autor.  

É no bojo do questionamento sobre “as evidências fundadoras da Semântica” (ibid., p. 

18) e a apresentação de uma teoria materialista do discurso, reclamando de volta o sujeito 

excluído pela linguística, que Pêcheux introduz uma discussão acerca do nome próprio: 

 
Há, ainda, um ponto a examinar, relativo à questão do nome próprio: esse ponto, cujo 

exame nos permitirá prosseguir na elaboração do que estamos entendendo por ‘pré-

construído’, consiste no fato de que nenhuma determinação pode ser aplicada ao 

nome próprio... (ibid., p. 89, grifos meus). 

 

Um nome próprio determina o sujeito? Há um sentido inerente ao nome que possa 

conter os atributos do sujeito? Na citação acima destacamos a afirmação de Pêcheux de que 

nenhuma determinação pode ser aplicada ao nome próprio. Ele retoma os estudos sobre o nome 

próprio feitos pelos lógicos para indicar outro caminho: o da construção de uma teoria 

materialista do discurso.  

A primeira vez que a expressão nome próprio aparece na obra mencionada é quando o 

autor discute a relação entre teoria do conhecimento e retórica, em face do problema da 

determinação (ibid.). O autor acentua que o sujeito único no seu nome próprio caracteriza uma 

evidência suspeita. Pêcheux enfatiza que “a identificação do sujeito, sua capacidade para dizer, 
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‘eu, Fulano de Tal, é aqui fornecida como uma evidência primordial: é ‘evidente’ que somente 

eu poderia dizer ‘eu’ ao falar de mim mesmo” (PÊCHEUX, [1975] 2009, p. 92). Mariani (2014, 

p. 138) nos aponta que neste ‘eu sou fulano’, o nome próprio fica subdito. Para Pêcheux, é obra 

da “eficácia material do imaginário” ([1975] 2009, p. 109) esse colamento que faz com que o 

‘eu’ venha aderir, moldar-se a um nome. Se as palavras não são coladas às coisas, mas as 

fundam, o nome próprio não designa o sujeito. O que Pêcheux irá mostrar é que entre um nome 

e um sujeito existe um processo de interpelação não evidente e não transparente. 

Nesta obra citada, Pêcheux põe em xeque as evidências de que as palavras comunicam 

um sentido, dizendo que “[...] a evidência diz: as palavras têm um sentido porque têm um 

sentido, e os sujeitos são sujeitos porque são sujeitos: mas, sob essa evidência, há o absurdo de 

um círculo pelo qual a gente parece subir aos ares...” (ibid., p. 32).          

Podemos considerar que um dos principais objetivos da proposta de Pêcheux é de 

salientar que não há ligação natural entre as palavras e as coisas e que o próprio sujeito é efeito 

de um processo de interpelação, não ficando isento da interpelação ideológica e inconsciente. 

O questionamento de Pêcheux recai, portanto, sobre a evidência de um sentido inerente à 

palavra, como também sobre a evidência da existência de um sujeito empírico, constante em 

todas as épocas. Desta forma, o autor propõe um trilhamento que parte da evidência lógico-

linguística do sujeito até “o que permite pensar a ‘forma-sujeito’ (e, especificamente, o sujeito 

do discurso) como um efeito determinado do processo sem sujeito” (ibid., p. 74).  

Pêcheux critica a posição idealista, os seus erros e enganos. O autor considera que o 

maior erro idealista consiste em, “de um lado, considerar as ideologias como ideias e não como 

forças materiais. De outro lado em conceber que elas têm sua origem nos sujeitos, quando na 

verdade ‘constituem os indivíduos em sujeito’, para retomar Althusser.” (ibid., p. 116).  

Ainda na visão do autor, o idealismo impossibilita compreender que é a prática política 

e a prática de produção de conhecimento (assim como a prática pedagógica) que torna a 

necessidade pensada e modelada como necessidade. Pêcheux é contundente ao afirmar que “é 

preciso explicitar alguns pontos com relação à teoria das ideologias, à prática da produção dos 

conhecimentos e à prática política para contemplar uma teoria materialista do discurso” (ibid., 

p. 129).  

Segundo o teórico, as condições ideológicas de reprodução/transformação das relações 

de produção não são o único elemento no qual se efetuaria essa reprodução. Existem também 

as determinações econômicas que, segundo Pêcheux, são evocadas por Althusser no começo 
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do seu trabalho sobre os Aparelhos Ideológicos de Estado (PÊCHEUX, [1975] 2009, p. 129). 

Ao falar de reprodução/transformação, o autor está designando o caráter contraditório de todo 

modo de produção que se baseia numa divisão em classes, isto é, cujo princípio é a luta de 

classes.  

Saliento novamente que, para a posição materialista, o sujeito se constitui num 

processo não-subjetivo. Considerando o efeito ideológico do sujeito, a subjetividade aparece 

como fonte, origem. Portanto, é obra da ideologia, pensada por Pêcheux não como ideias, mas 

como práticas, sobretudo prática de linguagem, o apagamento do fato de que o sujeito resulta 

de um processo. Apagamento necessário, diga-se de passagem. A crítica efetuada por Pêcheux 

não recai sobre o apagamento, visto que ele é constitutivo do sujeito (veremos mais adiante as 

noções de esquecimentos), mas recai sobre o fato de não podermos recusar mais essa reflexão, 

como indica Indursky (1998), sobretudo aqueles que lidam no interior do seu trabalho com a 

prática da linguagem. A autora assinala que “se tal ilusão é essencial para que o sujeito, de um 

modo geral, possa agir, ela é indefensável quando se trata de um analista das práticas 

linguageiras” (ibid., p. 111). 

A certa altura, depois que sedimenta a retomada da tese de Althusser (1969) de que os 

indivíduos são interpelados em sujeitos pela ideologia, Pêcheux ([1975] 2009, p. 134) lança um 

questionamento importante para esta pesquisa. O autor se indaga: “se a ideologia recruta 

sujeitos entre os indivíduos, de que modo todos os indivíduos recebem como evidente o sentido 

do que ouvem e dizem, leem ou escrevem, do que eles querem e do que se lhes quer dizer 

enquanto sujeitos falantes?” (ibid., p. 144). 

Considero essa pergunta fundamental para a pesquisa porque destaco como uma das 

perguntas principais do trabalho o questionamento de como um nome próprio torna-se próprio 

para cada sujeito. Será a partir da pergunta ‘de que modo?’ que Pêcheux introduzirá a forma-

sujeito do discurso e o processo da interpelação-identificação. Essa discussão é fundamental 

para compreender de que modo os sujeitos tomam como evidente um discurso que os antecede 

e que não se origina neles. Para avançar nesta reflexão, será necessário percorrermos os 

conceitos-chaves que edificam a proposta arrojada de Pêcheux. De que modo o sujeito toma 

como evidente o nome que recebeu do Outro? É óbvio que eu sou Ana, Maria, Clarice? 

Para construir sua teoria, Pêcheux, filósofo inscrito no Laboratório de Psicologia 

Social da Universidade de Paris VII, começou a escrever nos anos de 1960, sob o pseudônimo 

Thomas Herbert. Os textos elaborados nesta época, constitutivos de uma nascente teoria 
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materialista do discurso, já tinham em pauta uma crítica com relação à língua, à linguagem e à 

constituição dos sentidos. Algumas noções que percorreremos a seguir, quais sejam, pré-

construído, interdiscurso, formação discursiva, forma-sujeito, interpelação-identificação, 

memória discursiva e esquecimentos (1 e 2) são elaborações feitas pelo autor em 1975, na obra 

Semântica e Discurso: uma crítica à afirmação do óbvio. É preciso acrescentar que esses 

conceitos estão separados de modo a serem apresentados de uma maneira mais sistemática, 

mas, na realidade, são imbricados na tessitura do campo da teoria materialista do discurso e 

foram elaborados e reelaborados ao longo dos desdobramentos teóricos efetuados pelo autor.   

Como já dito e bastante enfatizado neste trabalho, Pêcheux ([1975] 2009) considera 

que a maior evidência produzida pela ideologia é que ‘Eu sou eu’. À pergunta ‘Quem é você?’, 

o sujeito responde com obviedade: ‘Sou eu, fulano de tal’. O autor nos aponta que a “evidência 

do sujeito como único, insubstituível e idêntico a si mesmo”, isto é, a evidência de “que eu sou 

a única pessoa que poderia dizer ‘eu’ ao falar de mim mesmo” (ibid., p. 141, grifos do autor), 

oculta alguma coisa. O que essa evidência apaga é que o sujeito é desde sempre um indivíduo 

interpelado em sujeito. Donde podemos presumir que o nome próprio embutido nesta resposta 

– ‘eu sou fulano de tal’ – é insuspeitamente fruto de um processo de interpelação do indivíduo 

em sujeito pela ideologia.   

Destaco a seguir uma afirmação de Pêcheux que se traduz na elaboração mais 

importante, a meu ver, para a articulação da Análise do Discurso ao tema desta pesquisa acerca 

do nome próprio. Assim assinala o autor: “A imposição do nome próprio constitui a forma em 

edição príncipe do efeito de pré-construído” (ibid., p. 241). Com essa afirmação, Pêcheux nos 

aponta a importância de pensarmos o nome próprio em articulação com um dos pilares da teoria 

materialista do discurso: o pré-construído.  

A noção de pré-construído se define como “um elemento [que] irrompe no enunciado 

como se tivesse sido pensado antes, em outro lugar, independentemente” (ibid., p. 142). Esta 

noção é importante para percebermos como Pêcheux deflagra o ideológico e o sócio-histórico 

nas marcas linguísticas. Podemos, ainda, definir o pré-construído como algo do interdiscurso 

que retorna no discurso sem que o sujeito se dê conta. Retorna como evidência (insuspeita) 

apagada pelo processo identificatório. O pré-construído pode ser definido como uma 

formulação recuperada do interdiscurso que emerge no enunciado, ou melhor, nos termos de 

Orlandi (2015), emerge na formulação.   
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O interdiscurso é, por sua vez, o irrepresentável. É constituído de todo dizer já dito. É 

algo que fala, ça parle, “sempre antes em outro lugar independentemente” (PÊCHEUX, [1975] 

2009, p. 149). É, ainda, como assinala Pêcheux, “o trabalho do impensado no pensamento” 

(ibid., p. 176), ou mesmo “todo complexo com dominante das formações discursivas” (ibid., p. 

149). Segundo Orlandi (2015, p. 21), o interdiscurso é aquilo que preside todo dizer e que, ao 

mesmo tempo:  

 
[...] fornece a cada sujeito sua realidade enquanto sistemas de evidências e 

significações percebidas, experimentadas. E é pelo funcionamento do interdiscurso 

que o sujeito não pode reconhecer sua subordinação-assujeitamento ao Outro, pois 

pelo efeito de transparência, esse assujeitamento se apresenta sob forma da autonomia. 

 

Orlandi (ibid.) afirma, ainda, que o interdiscurso determina a formação discursiva. 

Observa-se, então, que o interdiscurso há que ser pensado em relação a outra noção apresentada 

por Pêcheux: a de formação discursiva. Pêcheux define formação discursiva como “espaço de 

reformulação-paráfrase onde se constitui a ilusão necessária de uma ‘intersubjetividade falante’ 

pela qual cada um sabe de antemão o que o ‘outro’ vai pensar e dizer...” (ibid., p. 161). 

Portanto, os indivíduos são interpelados em sujeitos pelas formações discursivas que 

representam na linguagem as formações ideológicas que lhes são correspondentes. Ora, se o 

sentido de uma palavra ou expressão se constitui pela sua inserção em uma formação discursiva, 

ela não tem um sentido que lhe seja próprio, literal, mas o sentido da sua inscrição na formação 

discursiva. A consequência disto é que: não há essência do sentido. Um dos primados da 

Análise do Discurso é pensar que sujeito e sentido se constituem mutuamente de acordo com a 

formação discursiva na qual o sujeito se inscreve (ORLANDI, 2015). Desta maneira, a 

interpelação, realizada pela ideologia, dos indivíduos em sujeito fornece “a cada sujeito sua 

realidade, enquanto sistemas de evidências e de significações percebidas – aceitas – 

experimentadas” (PÊCHEUX, [1975] 2009, p. 149). 

Outra noção que está imbricada com a noção de interdiscurso é a de memória 

discursiva. Orlandi (2015, p. 24) salienta que memória discursiva é o que “chamamos saber 

discursivo. É o já dito que constitui todo dizer”. A autora reflete que: 

 
[...] quando enunciamos, há essa estratificação de formulações já feitas que presidem 

nossa formulação e que formam o eixo de constituição de nosso dizer. Mas são 

formulações já feitas e esquecidas. Por isso é que podemos afirmar que a memória 

discursiva é constituída pelo esquecimento. (ibid., p. 24).  
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Importante ressaltar que não se trata de esquecimento psicológico, oposto ao poder 

lembrar-se. Como nos sugere Pêcheux ([1975] 2009, p. 150), este esquecimento não designa “a 

perda de alguma coisa que se tenha um dia sabido, como quando se fala ‘perda de memória’, 

mas o acobertamento da causa do sujeito no próprio interior de seu efeito”. Trata-se de 

esquecimentos constitutivos, no plural, pois Pêcheux nos apresenta dois tipos de esquecimentos 

inerentes ao discurso. Vejamos quais são.  

Começo pelo esquecimento n.º 2. Este esquecimento é considerado da ordem do 

sistema pré-consciente e da enunciação. Para Pêcheux (ibid., p. 161), “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”. Isso resulta que, ao 

falarmos de uma determinada maneira, formam-se famílias parafrásticas que indicam que o 

dizer sempre poderia ser outro. No entanto, o sujeito esquece que há outros sentidos possíveis. 

Como nos indica Orlandi (2015), este esquecimento pode ser considerado como parcial, pois 

“muitas vezes o sujeito até recorre a essas margens do seu dizer para precisar o que está 

dizendo” (p. 24). O que é importante destacar é que este tipo de esquecimento produz a 

impressão de naturalidade do pensamento, trazendo a ilusão de “uma relação termo a termo 

entre o que eu digo, o que penso e a realidade a que me refiro (ibid., id.). 

O esquecimento n.º 1, de outra maneira, concerne ao esquecimento ideológico e 

inconsciente. É o tipo de esquecimento que aponta que “o sujeito-falante não pode, por 

definição, se encontrar no exterior da formação discursiva que o domina” (PÊCHEUX, [1975] 

2009, p. 162). Ou seja, se o sujeito se constitui, de acordo com a AD, pela sua inscrição na 

formação discursiva, podemos presumir, ao mesmo tempo, que o sujeito se constitui pelo 

esquecimento do que o determina. Esquecimento este (n.º 1) que o leva a outra ilusão: a de ser 

a origem do que diz.  

As noções de memória discursiva e esquecimentos levam a considerar que a inscrição 

de um sujeito em uma determinada formação discursiva não ocorre de forma consciente. 

Conforme Pêcheux (ibid.) indica, o indivíduo, ao ser interpelado ideologicamente em sujeito, 

identifica-se imaginariamente com a forma-sujeito de uma formação discursiva. Segundo 

Indursky (1998), a forma-sujeito é um sujeito histórico com o qual o sujeito identifica-se, 

constituindo-se em sujeito do discurso ou, ainda, como “efeito sujeito” (p. 115). Pelo fato de 

ser constituído pelo inconsciente, o sujeito do discurso esquece (estamos falando de 

esquecimento inconsciente, n.º 1) que não é a fonte do dizer, supondo que pode controlar sua 
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enunciação. E, ainda, por ser interpelado pela ideologia sem disto ter consciência, o sujeito 

acredita ser a fonte do sentido, ignorando a existência de um discurso preexistente por trás da 

aparência da livre enunciação (INDURSKY, 1998).  

Notemos que a interpelação do indivíduo em sujeito de seu discurso se efetua pela 

identificação do sujeito com a formação discursiva que o domina, isto é, na qual é constituído 

como sujeito. De acordo com a Análise do Discurso, essa identificação fundadora da unidade 

imaginária do sujeito apoia-se no fato de que os elementos do interdiscurso que constituem no 

discurso do sujeito, os traços daquilo que o determina, são reinscritos no discurso do próprio 

sujeito, como indica Pêcheux ([1975] 2009).  

Pêcheux esclarece que a expressão forma-sujeito, fundamental para seu projeto, é 

introduzida por Althusser (1969) e designa a “forma de existência histórica de qualquer 

indivíduo, agente das práticas sociais” (PÊCHEUX, [1975] 2009, p. 150). Pêcheux considera 

que para abarcar o que está em jogo na forma-sujeito há que se considerar a identificação 

imaginária. Sem desconsiderar a importância da dimensão simbólica, pois basta nos 

reportarmos à nota de rodapé em que Pêcheux indica que a “identificação simbólica domina as 

identificações imaginárias” (ibid., p. 163), o autor enfatiza a necessidade de rever a teoria 

imaginária da identificação. O processo de identificação – “se eu estivesse onde tu (você)/ele/x 

se encontra eu veria e pensaria o que tu (você)/ele/x vê e pensa” (ibid., p. 118) – traz o 

funcionamento ideológico sob a forma da intersubjetividade e do consenso, segundo o autor. 

Ainda segundo Pêcheux, a identificação imaginária supõe que o sujeito possa imaginar 

ocupar o lugar do outro. Esta suposição o faz antecipar, no discurso, o que o outro poderia dizer. 

A identificação do sujeito consigo mesmo passa por uma identificação com o outro 

(semelhante), o que supõe que numa formação discursiva dada os sujeitos se reconheçam entre 

si como espelhos uns dos outros (ibid., p. 155). E é justamente neste reconhecimento que o 

autor nos instrui que “o sujeito se esquece das determinações que o colocaram no lugar que ele 

ocupa” (ibid., p. 158). 

O processo de interpelação-identificação resulta na noção de identidade. Neste sentido, 

podemos apontar que a evidência que a identidade dissimula é que ela é efeito de uma 

interpelação-identificação do sujeito. Para chegar a dizer ‘eu me chamo fulano de tal’, uma 

malha de processos sócio-históricos e inconscientes entraram em jogo para realizar tal 

formulação. Veremos mais adiante, no momento das análises do corpus, como a noção de 

identidade comparece no âmbito escolar, inclusive instruída pelo Referencial Curricular 
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Nacional para a Educação Infantil (BRASIL, 1998a, 1998b), documento elaborado com o 

intuito de auxiliar o trabalho educativo junto às crianças pequenas.  

Pêcheux ([1975] 2009, p. 154) destaca que é “pela forma-sujeito que o sujeito do 

discurso se identifica com a formação discursiva que o constitui”. Se outrora já esteve em voga 

a forma-sujeito religiosa, a forma-sujeito vigente em nos nossos tempos é a do sujeito de direito, 

definido por Pêcheux como “aquele que entra em relação contratual com outros sujeitos de 

direito, seus iguais” (ibid., p. 140). Segundo o autor: “a relação de classes é dissimulada no 

funcionamento do Aparelho Ideológico de Estado pelo próprio mecanismo que a realiza, de 

modo que a sociedade, o Estado, o sujeito de direito são produzidos-reproduzidos como 

evidências naturais.” (ibid., p. 134). 

Em nossa conjuntura social brasileira atual, o sujeito de direito é obrigado a registrar 

o filho, apresentando-o ao Estado de direito. Encontramos na Lei de Registro Civil, n.º 6015, 

art. 50, a seguinte determinação:  

 
Todo nascimento que ocorrer no território nacional deverá ser dado a registro, no lugar 

em que tiver ocorrido o parto ou no lugar da residência dos pais, dentro do prazo de 

quinze dias, que será ampliado em até três meses para os lugares distantes mais de 

trinta quilômetros da sede do cartório. (BRASIL. Lei de Registro Civil de 1976, n.º 

6.015, artigo 50. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/civil_03/leis/L6015consolidado.htm>. Acesso em: out. 

2017). 

 

Ainda na mesma lei acima citada, desta vez no artigo 54, que indica o que o registro 

de nascimento deverá conter, encontramos no inciso 4: “o nome e o prenome que forem postos 

à criança” (BRASIL. Lei de Registro Civil de 1976, n.º 6015, artigo 54. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/civil_03/leis/L6015consolidado.htm>. Acesso em: out. 2017). 

Podemos indicar que este gesto se constitui numa interpelação ideológica, pois toma como 

natural a injunção a registrar civilmente a criança, ficando esquecido que isso não foi sempre 

deste jeito em outras épocas. Como nos lembra Pommier (2013, p. 9), “a atribuição do nome 

varia muito de acordo com épocas e culturas diferentes”. 

O infans, que é interpelado em sujeito pela ideologia, desde o seu nascimento, ou 

mesmo antes dele, tem o direito de receber o nome que lhe é ofertado. Salvo em alguns casos 

em que o nome escolhido pareça esdrúxulo, ao Estado não cabe avaliar a singularidade do nome 

nem mesmo a escolha de um nome em detrimento de outro, ou seja, os aspectos singulares que 

levaram uma criança a receber um nome específico. De fato, a obrigatoriedade não é a 

atribuição do nome. Obriga-se o registro (embora sua ausência não seja tipificada como crime, 
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nem mesmo infração administrativa), a submissão do nome ao Estado, determinando a 

existência jurídica da pessoa para que ela se torne não só sujeito de direitos, mas principalmente 

sujeito de obrigações perante o outro (seus iguais) e perante o Estado. O Estado de direito 

trabalha em prol da interpelação do indivíduo em sujeito (sujeito de direito), garantindo ao 

indivíduo seu direito de ser nomeado, bem como exigindo os seus deveres, uma vez que é com 

seu nome próprio que um cidadão responde a qualquer chamado da Lei.  

Em nossa conjuntura brasileira atual, a escolha do nome não se origina no sujeito, pois 

o nome próprio é escolhido por outros2. Encontramos na lei n.º 6015, art. 52, aqueles que 

estariam obrigados a fazer a declaração de nascimento: 

  
1) O pai ou a mãe, isoladamente ou em conjunto; 

2) No caso de falta ou de impedimento de um dos indicados no item 1, o outro 

indicado terá o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias; 

3) No impedimento de ambos, o parente mais próximo, sendo maior achando-se 

presente; 

4) Em falta ou impedimento do parente referido no número anterior os 

administradores de hospitais ou os médicos e parteiras, que tiverem assistido o parto. 
(BRASIL. Lei de Registro Civil de 1976, n.º 6015, artigo 52. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/civil_03/leis/L6015consolidado.htm>. Acesso em: out. 

2017). 

 

Se um dos itens do registro deve conter necessariamente, como já vimos, o nome da 

criança, isso nos levaria a pensar, a princípio, que a escolha se origina em quem elege o nome. 

Contrariamente a esse pensamento, Guimarães (2005) aponta que a escolha dos nomes participa 

de efeitos ideológicos apagados para quem escolhe. A ilusão de uma escolha original dissimula 

que há o pré-construído, marcas sócio-históricas apagadas para o sujeito. O autor acentua que 

mesmo uma escolha que parece ter origem em quem escolhe, pode “cruzar regiões diferentes 

do interdiscurso” (ibid., p. 37). O pesquisador menciona como muitas crianças recebem nomes 

que enunciam uma determinada época, que homenageiam uma celebridade. Refere-se, também, 

às escolhas de nomes que parecem não estar disponíveis num certo momento. Nos dois casos, 

o autor enfatiza que o sujeito que escolhe o nome da criança não sabe que fala de uma posição 

ideológica de sujeito e o que o nome escolhido “significa numa dada enunciação (com sua 

temporalidade) é toda a sua história de nomeações, renomeações e referências realizadas, com 

suas temporalidades próprias” (ibid., p. 42).  

                                                           
2 Refiro-me ao prenome e não ao sobrenome. Este último obedece a outra lógica, de parentesco. 
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Com relação ao corpus da tese, no questionário sobre o nome da criança proposto por 

uma das professoras para que fosse respondido em casa com os pais, encontramos no item 

“Tenho este nome porque ______” alguns registros de nomes que atendem a uma posição 

familiar religiosa ou que faz referência a uma celebridade. Isso pode ser observado no caso da 

resposta sobre o significado do nome Rafaela, que “significa curada por Deus, minha mãe 

gostou do significado” (SD11), ou um nome que faz referência a uma celebridade, como no 

caso de Nicolas, que responde: “minha mãe escolheu porque era fã do cantor Nicolas Carter 

que nasceu no dia 28/01 como eu” (SD16).  

Depreendemos que as palavras mudam de sentido conforme a formação discursiva na 

qual se inscrevem. Um nome próprio é marcado pelo enunciado dos pais e/ou do responsável 

pela criança com sentidos que à primeira vista podem parecer óbvios, mas que se apresentam 

como um enigma tanto para quem nomeia quanto para aquele que recebe o nome. 

Vimos, até agora, que o sujeito, para a Análise do Discurso, surge em um tecido 

complexo de interpelação ideológica e submetimento inconsciente. Segundo a Análise do 

Discurso, a identificação é um processo que resulta numa evidência do e para o sujeito; o que 

fica apagado é justamente este processo, levando a posições rígidas que excluem o 

deslocamento dos sentidos: é assim porque é assim! Para a Análise do Discurso, o sentido 

sempre pode ser outro justamente porque não é colado às palavras, mas se constitui 

concomitante com o sujeito.  

No que concerne ao nome próprio, assinalamos que Pêcheux afirma que ele se constitui 

na forma príncipe do pré-construído, o que toca num ponto fundamental para esta pesquisa: 

aquilo que temos como mais próprio, nosso nome, que nos leva a formular ‘Eu sou fulano de 

tal’ e que nos diferencia dos demais sujeitos, esse nome, tão próprio, dissimula um processo de 

interpelação ideológica que naturaliza ‘Eu sou’. A questão é que, até tornar-se de fato um sujeito 

do discurso e reconhecer-se com ‘Eu sou... Maria, João, Augusto, Isabela, Caleb, Raphaela’ e 

tantos outros, há um processo complexo (real, simbólico e imaginário) que leva o sujeito a essa 

evidência. 

Existe saída para esta interpelação? Ela é sempre bem-sucedida? Com essas perguntas 

caminharemos rumo ao Anexo III contido nas páginas finais do livro aqui abordado (Semântica 

e Discurso). Este texto consiste numa retificação feita por Pêcheux três anos após a publicação 

da sua tese materialista do discurso. 
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2.3 Em tempo de retificação: “Só há causa daquilo que falha” 

 

Destacamos nas subseções anteriores que o indivíduo, ao ser interpelado em sujeito 

pela ideologia, identifica-se imaginariamente com a forma-sujeito de uma dada formação 

discursiva. Pelo fato de habitar e ser habitado pela linguagem, o sujeito humano não tem outra 

saída a não ser constituir-se enquanto sujeito na e pela linguagem. No entanto, finalizamos a 

subseção anterior (2.2) com algumas interrogações. Diante da interpelação ideológica abordada 

por Pêcheux ([1975] 2009) que faz com que, numa formação discursiva dada, “os sujeitos por 

ela dominados se reconhecem entre si como espelhos uns dos outros” (p. 155), existe alguma 

saída para o sujeito? Algum espaço para a singularidade?  

Para Pêcheux, o projeto de uma teoria não-subjetivista da subjetividade designa:  

 
os processos de “imposição/dissimulação” que constituem o sujeito, situando-o 

(significando para ele o que ele é) e, ao mesmo tempo, dissimulando para ele essa 

situação (esse assujeitamento) pela ilusão de autonomia constitutiva do sujeito, de 

modo que o sujeito funcione por si mesmo. (ibid., p.123, grifos meus). 

 

Na citação acima, depreendemos como o projeto de Pêcheux visava fornecer os 

elementos para se pensar na imposição/dominação da interpelação ideológica no surgimento do 

sujeito. Não podemos desconsiderar que na proposta de 1975 ele inclui o que chamou de 

contradição, pois ela pode ser instalada no momento em que o sujeito possa divergir do domínio 

de saber ao qual se inscreveu imaginariamente. O autor chega a propor o termo “contra-

identificação”. Vejamos: “o interdiscurso continua a determinar a identificação ou contra-

identificação do sujeito com uma formação discursiva, na qual a evidência do sentido lhe é 

fornecida, para que ele se ligue a ela ou que a rejeite” (ibid., p. 200). 

O termo desidentificação também aparece no projeto de 1975. No entanto, três anos 

após esta obra, Pêcheux escreveu uma retificação, a qual esclarece em nota de rodapé:  

 
Esse trabalho de retificação implica outros, sobre a noção de ideologia dominada, e 

também sobre o termo “desidentificação”, que achei bom propor em 1975. Estou 

mantendo aqui apenas a questão da disjunção entre sujeito e ego na problemática 

da interpelação ideológica, em relação com a questão do sentido, portanto, com a 

questão da linguagem e especialmente a da metáfora. (PÊCHEUX, [1978] 2009, p. 

270, grifos meus).  

 

No chamado Anexo III, “Só há causa daquilo que falha ou o inverno político francês: 

início de uma retificação”, Pêcheux aproxima-se de forma mais contundente da Psicanálise, 

mais precisamente do conceito de inconsciente proposto por Lacan. Na citação acima, observa-
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se que Pêcheux acentua o propósito da retificação no exame da disjunção entre sujeito e ego. 

Embora a Psicanálise compareça como referência em várias passagens da obra Semântica e 

Discurso, o nó que ainda amarrava algumas questões em 1975 devia-se ao fato de que o sujeito, 

dividido e interpelado, naquele momento confundia-se com o eu. O próprio autor, exercendo 

uma autocrítica chega a afirmar que em Semântica e Discurso:  

 
Alguma coisa está falhando também do lado da Psicanálise, na referência feita a seus 

conceitos, e se concentra sobre a relação entre o ego e o sujeito. Tudo se passa, em 

Les Vérites da La Palice, como se o que foi dito do sujeito se confundisse 

tendencialmente com o que foi posto relativamente ao ego como “forma-sujeito” da 

ideologia jurídica (PÊCHEUX, [1978] 2009, p. 276, grifos do autor). 

 

Desta maneira, a retificação que Pêcheux propõe não deve ser considerada apenas como 

um anexo, mas como um desdobramento teórico que traz consequências para o seu projeto. 

Segundo as autoras Magalhães e Mariani (2010, p. 403), é nesse escrito que Pêcheux: 

 
retoma de Lacan a virulência do conceito de inconsciente como aquilo que 

desacomoda a ilusão da literalidade dos sentidos e a ilusão de autonomia do sujeito. 

Ou seja, face às manifestações da instância do inconsciente, a trilogia sujeito-centro-

sentido do teatro da consciência se depara com um non-sens da divisão subjetiva. 

 

O próprio título do Anexo III, “Só há causa daquilo que falha”, é uma referência direta 

a Lacan, visto que o mesmo utiliza essa expressão em O Seminário, livro XI: Os quatro 

conceitos fundamentais da Psicanálise ([1964] 1988), momento em que o psicanalista reuniu 

esforços para que a descoberta freudiana, o inconsciente, não fosse reduzida à referência 

psicológica. Nas formações do inconsciente, diz Lacan, no sonho, no ato falho, no chiste, o que 

deve ser acentuado “é o modo de tropeço pelo qual eles aparecem” (ibid., p. 29).  

Para Pêcheux, “levar demasiado a sério a ilusão de um ego-sujeito-pleno em que nada 

falha, eis precisamente algo que falha em Les Vérités de La Palice” (PÊCHEUX, [1978] 2009, 

p. 276, grifos do autor). Será no Anexo III que a noção de falha comparecerá de maneira crucial, 

pois o autor nos leva a reconhecer, com relação à interpelação ideológica, que “não há ritual 

sem falhas” (ibid., p. 277). O lapso e o ato falho (manifestações do inconsciente) são apontados 

pelo autor como falhas do ritual, bloqueio da ordem ideológica em que o ritual se estilhaça, e 

“os exemplos são abundantes, seja na cerimônia religiosa, no processo jurídico, na lição 

pedagógica ou no discurso político...” (ibid., id., grifos meus). 

Outro desdobramento teórico virá acontecer mais tarde, em 1983, ocasião em que 

Pêcheux apresenta-se na conferência intitulada “Marxismo e Interpretação da Cultura: Limites, 
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Fronteiras, Restrições”. No texto pronunciado pelo autor, qual seja, Discurso: Estrutura ou 

Acontecimento, verificamos a presença da noção de real. Assim escreve Pêcheux ([1983] 1990, 

p. 27, grifos meus):  

 
Supor que pelo menos em certas circunstâncias há independência do objeto face a 

qualquer discurso feito a seu respeito, significa colocar que, no interior do que se 

apresenta como universo físico-humano (coisas, seres vivos, pessoas, acontecimentos, 

processos...), “há real”, isto é, pontos de impossível, determinando aquilo que não 

pode ser “assim”... O real é o impossível... Não descobrimos, pois, o real: a gente se 

depara com ele, dá de encontro com ele, o encontra.  

 

Lacan define o real, se é que pode ser definido, como “o que não para de não se 

escrever... o impossível” (LACAN, [1972-73] 1985, p. 127), que não é simbolizável, que escapa 

a qualquer tentativa de apreensão. Como nos aponta Mariani (2006), tanto Pêcheux como 

Lacan, cada um a seu modo, trabalham com o “equívoco que se instaura e faz falhar a vontade 

de unidade e de transparências da comunicação porque incorporam o real em suas análises do 

simbólico e do imaginário” (p. 8). Esta subseção se fez fundamental por respaldar a entrada da 

discussão dos conceitos psicanalíticos que acontecerá nas próximas subseções.  

          

2.4 Freud e a letra do desejo 

 

É o próprio fundador da Análise do Discurso que abre caminho para a interlocução 

com o campo psicanalítico. Trabalhamos, anteriormente, os momentos pontuais em que o 

recurso à teoria psicanalítica se fez fundamental para a construção de uma teoria materialista 

do discurso, sobretudo no que concerne à noção de sujeito e à sua constituição através dos 

esquecimentos. 

Nesta subseção, apresento o que está em jogo na descoberta freudiana, levando Lacan 

a formular que o “inconsciente é estruturado como uma linguagem” (LACAN, [1964] 1988, p. 

25). Freud não fala exatamente da noção de letra. Este termo foi Lacan quem depreendeu dos 

escritos freudianos. Portanto, a leitura que empreenderemos de Freud não é sem a lente 

lacaniana. O terreno que Lacan trabalhou desde o início e que nunca deixou de ter como 

referência foi o campo freudiano, como ele próprio afirma. O que foi nomeado como um 

“Retorno a Freud” pode ser considerado como a insistência de Lacan em restaurar a 

originalidade freudiana da experiência do inconsciente que, segundo o psicanalista francês, 

vinha sendo ofuscada por “uma aversão do interesse pelas funções da fala e da linguagem” 
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(LACAN, [1953] 1998, p. 243). A preocupação constante de Lacan era a de denotar o perigo 

do abandono do fundamento da palavra, pois, segundo o autor:  

 
a descoberta de Freud é a do campo das incidências na natureza do homem, de suas 

relações com a ordem simbólica, e do remontar de seu sentido às instâncias mais 

radicais da simbolização no ser. Desconhecer isso é condenar a descoberta ao 

esquecimento, a experiência à ruína. (ibid., p. 276). 

 

A invenção freudiana relida por Lacan traz a novidade de garimpar na letra o desejo 

humano. Freud apresenta o aparelho psíquico como aparelho de linguagem. A novidade 

freudiana incide sobre o fato de que os órgãos do corpo humano não adquirem suas funções 

naturalmente. Com o advento da psicanálise, surge a noção do corpo marcado pela linguagem. 

Leite (2003) cunha a expressão corpolinguagem para “fazer referência ao estatuto do corpo em 

Psicanálise e suas consequências para o estudo da linguagem” (p. 81).  

Freud ([1915] 1987) introduz o conceito de pulsão diferenciando-o do instinto que rege 

o comportamento animal. O corpo do bebê se humaniza a partir do desejo do Outro. É a fala do 

Outro em conjunto com seu olhar e toque que bordeiam e circunscrevem um campo de desejo 

para o corpo do infans. Assim, comer pode ser mais que ingerir um alimento, pode ser devorar 

um livro, por exemplo. Olhar pode ser mais que ver, pode ser comer com os olhos. Neste 

sentido, não basta que uma criança tenha um aparelho fonador em perfeitas condições para que 

a fala aconteça. Lacan cria o neologismo parlêtre (falasser), como apontamos anteriormente, 

para propor o sujeito como efeito de significante, constituído na e pela linguagem, o que, de 

acordo com Leite (2003, p. 82), implica que “o campo da linguagem deve incluir a função da 

fala e isso introduz a presença ineliminável de um sujeito dividido pela ação da estrutura. 

Lacan depara-se com a instância da letra na obra A interpretação dos sonhos (FREUD 

[1900] 1987). Diz Lacan: 

 
Na Ciência dos Sonhos, trata-se apenas, em todas as páginas, daquilo a que chamamos 

a letra do discurso, em sua textura, seus empregos e sua imanência na matéria em 

causa. Pois esse texto abre com sua obra a via régia para o inconsciente. E disso somos 

alertados por Freud, cuja confidência surpresa, ao lançar este livro para nós nos 

primeiros dias do século, só faz confirmar o que ele proclamou até o fim: que nesse 

arriscar-tudo de sua mensagem está a totalidade de sua descoberta. (LACAN, [1957] 

1998, p. 513, grifos meus).   

 

Resgatando a letra freudiana de uma emboscada que, no controle dos pós-freudianos, 

vinha reduzindo a experiência analítica a uma Psicologia do Eu, Lacan anuncia que Freud 

([1900] 1987) descobre que o inconsciente escreve e inaugura a possibilidade de leitura do 
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inconsciente por supor que há ali uma escrita. Esse é o trabalho da Interpretação de Sonhos: as 

imagens oníricas apresentam-se como um texto que se dá a ler. Não pelo sentido prévio, mas 

por deslocamentos e condensações significantes. O que é mais curioso é que essa escrita, Freud 

a depreende da fala dos seus analisandos. Vale dizer que escrita em psicanálise não corresponde 

exatamente ao ato de escrever numa folha em branco ou numa tela de computador. Trata-se de 

uma escrita que se marca na fala, mais precisamente na fala das histéricas que Freud ([1895] 

1987) teimava em escutar apesar de consideradas a escória de sua época. É preciso ressaltar o 

fato de que a fala é secundária à escrita inconsciente, o que justifica a torção presente no título 

deste trabalho que assinala “do escrito ao oral”, e não “do oral ao escrito”, como foi apontado 

no início da tese.  

Lacan retoma a obra de Freud em A interpretação dos sonhos para relembrar que “o 

sonho tem a estrutura de uma frase, ou melhor, atendo-nos à sua letra, de um rébus...” (LACAN 

[1953] 1998, p. 268). Ao aproximar os sonhos da estrutura do rébus, Freud ([1900] 1987) indica 

que as imagens são tomadas pelo seu valor associativo, e não no sentido de representar o que 

sugerem. 

No sonho inaugural da obra freudiana, considerado por Freud como sonho modelo 

(ibid., p. 119), conhecido como Injeção de Irma, podemos vislumbrar a hipótese lacaniana do 

inconsciente estruturado como uma linguagem. Este sonho, que abre a sessão das interpretações 

oníricas e que é um sonho do próprio Freud, foi exposto e analisado pelo autor minuciosamente, 

buscando “demonstrar que os sonhos são passíveis de ser interpretados” (ibid., id.) e que 

possuem um sentido. O autor não buscará o sentido onírico previamente, mas nas associações 

que comparecem no momento do relato do sonho, por deslocamentos e condensações. Ao 

convidar o leitor a seguir com ele o percurso da análise do sonho “modelo”, mergulhando nos 

menores detalhes de sua vida, Freud nos diz, advertindo logo de saída: “meu método não é tão 

cômodo quanto o método popular de decifração, que traduz qualquer parte isolada do conteúdo 

do sonho por meio de um código fixo” (ibid., p. 126). 

Não nos esqueçamos da importância que Freud concede à elaboração secundária, ou 

seja, ao relato do sonho. É em sua retórica que o sonhador, passando pelos deslocamentos 

sintáticos e condensações semânticas, expõe suas “intenções ostentatórias ou demonstrativas, 

dissimuladoras ou persuasivas, retaliadoras ou sedutoras com que o sujeito modula seu discurso 

onírico” (LACAN, [1953] 1998, p. 269).  
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Freud apresenta uma análise minuciosa do sonho, cujo preâmbulo guarda considerável 

importância. Irma era uma amiga da família de quem Freud tratara. Teria havido uma 

interrupção no tratamento de Irma, quando Freud recebera a visita de outro médico, colega mais 

novo na profissão, que estivera com a paciente. O médico teria observado que Irma estava bem, 

porém não totalmente curada. Freud reconheceu que se aborrecera com as palavras do amigo e 

justamente naquela noite teve o sonho.  

O autor relata o sonho e analisa sistematicamente cada passagem. Duas delas 

despertam interesse para a discussão aqui empreendida. A primeira a ser destacada se refere à 

dificuldade de Freud em examinar a garganta da paciente, que se recusava a abrir a boca e, 

quando enfim o exame se inicia, surge uma horrível imagem: uma placa branca e os ossos 

turbinados recobertos de crostas. O segundo destaque é a emergência da fórmula química 

trimetilamina em “grossos caracteres”, parte final do sonho, a que Freud considera como a mais 

obscura. Assim ele declara que “em sua parte final, o sonho me pareceu mais obscuro e 

condensado do que no início. Para descobrir o sentido de tudo isso, foi necessário proceder a 

uma análise detalhada” (FREUD [1900] 1987, p. 129). 

A abordagem desses dois pontos acima será feita sob a ótica de Lacan em O Seminário, 

livro II: O eu na teoria de Freud e na técnica da psicanálise ([1954-55] 1985), pois o mesmo 

propõe “retomar esse sonho com nosso ponto de vista atual” (ibid., p. 188), ainda que afirme 

não estar “refazendo a análise do sonho de Freud depois do próprio Freud. Seria absurdo. Assim 

como está fora de cogitação analisar os autores falecidos, está fora de cogitação analisar o 

próprio sonho de Freud melhor do que ele” (ibid., p. 194). 

Lacan retoma a discussão sobre o sonho de Irma no momento em que considera, 

inclusive para a sobrevivência da descoberta freudiana, de fundamental interesse enfatizar a 

dependência do sujeito na relação com o significante, mais especificamente com a letra. Para 

analisarmos o texto do sonho, Lacan indica que “é preciso levar em conta o texto inteiro, 

inclusive as notas” (ibid., p. 200). E é justamente com relação ao surgimento das obscuras 

placas na garganta de Irma que Freud acrescenta ao texto uma nota de rodapé importante de ser 

considerada: “[...] existe pelo menos um ponto em todo sonho no qual ele é insondável – um 

umbigo, por assim dizer, que é seu ponto de contato com o desconhecido” (FREUD, [1900] 

1987, p. 132). Diante do impossível de saber, Freud busca a palavra que mediaria a falta no 

simbólico. Considerando um ponto que fica desconhecido – o umbigo do sonho –, uma análise 

exaustiva é empreendida para dar resposta ao sentido do sonho, que em última instância se 
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resume no que Lacan aponta, ou seja, para se acessar o sentido do sonho, “não há outra palavra, 

outra solução ao problema de vocês, senão a palavra” (LACAN, [1954-55] 1985, p. 202).  

Com relação ao surgimento da fórmula trimetilamina, Lacan a remete à palavra por 

excelência, ou seja, à própria dimensão do inconsciente. Esta fórmula, além de ter outras 

referências, é, segundo Lacan, “um produto de decomposição de esperma, e isto é o que confere 

o seu odor anomiacal quando o deixam decompor-se em contato com o ar” (ibid., p. 201). Ele 

traça um paralelo entre a emergência da fórmula e a inauguração do inconsciente: encontro com 

a sexualidade para a qual não há representação suficiente.  

A fórmula trimetilamina que surge “impressa em negrito” (FREUD, [1900] 1987, p. 

136) no sonho, tal qual um oráculo, nos lembra Lacan ([1954-55] 1985, p. 202), não fornece 

resposta ao sentido do sonho (vale lembrar, como dissemos anteriormente, que esta é a parte do 

sonho mais obscura para Freud), mas aponta que “não há outra palavra-chave do sonho a não 

ser a própria natureza do simbólico” (ibid., p. 203), ainda que já se possa destacar o real como 

o umbigo do sonho, e o imaginário como aquilo que põe o “discurso simbólico em forma 

figurativa, ou seja, o sonho” (ibid., p. 195).  

E é neste campo do irrealizado, desta fórmula que fica sem solução, que não se pode 

perder de vista que sonho é sempre uma realização de desejo (FREUD, [1900] 1987, p. 141). 

As associações que se dão no campo do funcionamento da linguagem falam do desejo. Como 

nos indica Henry (2013, p. 152), “o desejo que se realiza no sonho é de outra ordem, diversa 

daquela que podem exprimir os pensamentos latentes que estão representados no sonho”. É o 

desejo indestrutível, desejo infantil, em que se visa algum objeto, não é outro além do objeto 

fundamentalmente perdido.  

A importância desta discussão sobre os sonhos orientada pela indicação de Lacan sobre 

o funcionamento da letra na interpretação onírica se justifica porque é nesta obra que Freud 

rompe com um sentido prévio e faz o desejo humano comparecer no funcionamento da 

linguagem. A letra do sonho freudiano é esvaziada de sentido e só ganha sua interpretação nos 

mecanismos de deslocamento e condensação. O que aparece como sentido do sonho é 

inconsciente para o sujeito, é realização de um desejo inconsciente ou, como demonstra Lacan 

([1954-55] 1985, p. 203), “o que está em jogo na função do sonho se acha para além do eu, 

aquilo que no sujeito é do sujeito e não é do sujeito, isto é, o inconsciente”.  

Em A psicopatologia da vida cotidiana ([1901] 1987), Freud concede aos 

esquecimentos, lapsos da fala, ou mesmo equívocos na ação um estatuto de atividade psíquica 
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inconsciente. É possível também neste trabalho situar o funcionamento da letra. O primeiro 

capítulo deste livro fala do “Esquecimento de nomes próprios” (FREUD, [1901] 1987, p. 19). 

O exemplo que abre essa seção é um ato falho do próprio Freud. Tal como no “sonho modelo”, 

a psicopatologia da vida cotidiana é apresentada a partir de situações vividas pelo próprio 

inventor da Psicanálise. Assim relata Freud (ibid., p. 20): 

 
Eu viajava em companhia de um estranho, indo de Ragusa, na Dalmácia, para um 

lugar na Herzegovina: nossa conversa voltou-se para o assunto das viagens pela Itália, 

e perguntei a meu companheiro de viagem se ele já estivera em Orvieto e se vira ali 

os famosos afrescos pintados por...  

 

O diálogo foi interrompido por um esquecimento. O nome que Freud tentou lembrar 

em vão era Signorelli, mas ao invés do nome do pintor que havia realizado os afrescos das 

“Quatro últimas coisas”, na catedral de Orvieto, os nomes que se impunham a Freud eram de 

dois outros pintores, Botticelli e Boltraffio. O psicanalista adverte que a razão do esquecimento 

“não deve ser procurada numa peculiaridade do próprio nome, nem em qualquer característica 

psicológica do contexto em que ele se inseriu” (ibid., p. 20). Para o autor, o esquecimento do 

nome só pode ser esclarecido se remetido ao que ele e o companheiro de viagem discutiam 

pouco antes do ato falho. O assunto sobre o qual os dois versavam relacionava-se com o tema 

“morte e sexualidade”, o qual Freud queria esquecer; contudo, o tema recalcado (morte e 

sexualidade) conseguiu situar-se numa conexão associativa com o nome do pintor. 

Para efetuar sua análise, Freud divide o nome Signorelli em duas partes. Observa-se 

que ele não trabalha com o sentido imaginário do nome, mas: “os nomes foram tratados nesse 

processo como pictogramas de uma frase destinada a se transformar num enigma figurado (ou 

rebus)” (ibid., p. 22). O Signor e elli são separados e atendem a cadeias associativas distintas. 

Signor é associado a Herr (senhor, em alemão) e também ao Her de Herzegovina. Esta 

associação remete à conversa que os companheiros de viagem travam antes do esquecimento 

sobre os costumes dos turcos que viviam na Bósnia e Herzegovina, e o acento foi dado na 

maneira como eles lidavam com a morte e a sexualidade. O elli é remetido ao nome de outro 

pintor que vinha à mente de Freud, Botticelli, e Boltraffio, segundo nome que insistia em 

comparecer, segue numa associação com Bósnia, citada durante a conversa. Freud declara que, 

naquela ocasião, estava ainda sob o impacto de uma notícia que recebera quando passava 

algumas semanas em Traffoi (vê-se correlação com Boltraffio): um paciente a quem ele tivera 

se dedicado muito havia se suicidado por causa de um distúrbio sexual incurável. O 

esquecimento do nome próprio Signorelli era uma tentativa de supressão do tema incômodo 
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para Freud. No entanto, como todo ato falho, do ponto de vista do inconsciente, é sempre bem-

sucedido, as associações significantes levam o sujeito a se deparar justamente com o tema 

recalcado. Freud considera impossível descobrir a relação entre o tema em que ocorreu o nome 

Signorelli e o tema recalcado (morte e sexualidade) que o precedeu no tempo a não ser por um 

“retorno das mesmas sílabas (ou melhor sequência de letras)” (FREUD, [1901] 1987, p. 22, 

grifos meus). 

A partir das associações freudianas, Lacan, considerando o nome próprio, destaca o 

Sig, apelido de Freud dado por sua mãe. Para Lacan, o significante recalcado é o Sig, que na 

corrente associativa signor, her, herr, Signorelli aponta, como indica Mariani (2014, p. 140), 

que “aquilo em que Freud não quer pensar é sua própria velhice e proximidade da morte”.  

Com esses dois exemplos extraídos da obra freudiana, um sonho e um ato falho 

(esquecimento), ambos consistindo em formações inconscientes do próprio Freud, pode-se 

observar que o surgimento do inconsciente freudiano se dá a ler na estrutura da linguagem, por 

deslocamentos e condensações significantes, funcionamento que destaca a letra como algo que 

não se reduz a um sentido prévio. Na próxima subseção, será apresentado de que maneira nos 

Escritos de Lacan comparecem as noções de significante e letra.  

 

2.5 Letra e significante nos escritos lacanianos 

 

Diferente de um organismo puramente biológico, o sujeito, a partir da descoberta 

freudiana, está ligado “à existência do significante e de seus efeitos” (LACAN, [1961-62] 2003, 

p. 16). Como enfatizamos anteriormente, Lacan (ibid.), no seu retorno à obra freudiana, 

interessou-se por marcar a noção de sujeito como efeito do significante, empenhando-se para 

distingui-lo do signo. A teoria do significante e os desenvolvimentos acerca do conceito de letra 

indicam grande esforço de Lacan em tirar a Psicanálise do registro imaginário. Na teoria 

lacaniana, o significante é completamente esvaziado de sentido e como operador de linguagem 

só pode remeter-se a outro significante; é, sobretudo, traço, diferença.  

O conceito de significante não nasceu no campo da Psicanálise, tendo sido retirado do 

campo da linguística. No entanto, a partir da leitura lacaniana, ele ganha novo contorno. Lacan 

inverte o algoritmo saussuriano para afirmar a supremacia do significante sobre o significado. 

A proposta desta subseção é de abordar a noção de letra e significante nos Escritos de 

Lacan. Por ora, já podemos introduzir que letra, em Psicanálise, não se trata das letras 

alfabéticas, e, sim, da marca distintiva que funda uma distinção entre o sujeito e o Outro, 
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expulsão mínima que inaugura o campo do humano. Ao tentar escrever o que não se escreve, a 

escrita possível é aquela feita de restos, marcas no corpo, corpo este talhado letra como desejo 

do Outro, sem tradução. 

Desde Lacan ([1957] 1998), a importância da instância da letra é muito cara aos 

psicanalistas. O autor destaca o valor da escrita, em particular da letra, ao caracterizar o 

inconsciente a partir de sua estrutura de linguagem. Leite (2011), no artigo intitulado 

“Transmissão só-letrada”, indica que “o processo de uma análise pode tomar dois caminhos: a 

experiência do sentido ou a letra”, e que é “a segunda vertente que caracteriza a perspectiva 

lacaniana” (p. 163).    

Prates e Alberti (2012) apontam que na obra de Lacan é possível delinear a construção 

da noção da letra referida por Lacan ([1957] 1998) em alguns momentos como instância. Com 

relação ao termo “instância”, Nancy e Lacoue-Labarthe ([1973] 1991) observam que instance 

designa uma solicitação que pressiona, uma autoridade tendo o poder de decisão: “Instância da 

letra é, portanto, a autoridade da letra” (p. 32). O conceito de letra se faz importante para 

abordarmos tanto o campo da constituição subjetiva quanto a formação do significante e seus 

efeitos.  

Os primeiros textos mais significativos em que Lacan trata a questão da letra foram 

apontados por Prates e Alberti (2012). Destacaremos dois deles: “O seminário sobre ‘A carta 

Roubada’” ([1955] 1998) e “A instância da letra no inconsciente ou a razão desde Freud” 

([1957] 1998). As pesquisadoras demarcam que nesses textos a letra aparece como carta “que, 

ao circular, constitui-se como análoga à irredutibilidade do significante que não pode significar 

a si mesmo” (ALBERTI & PRATES, 2012, p. 110).  

Trago alguns apontamentos sobre os dois textos acima citados. O primeiro a ser 

abordado, “O seminário sobre ‘A carta Roubada’”, abre a série dos Escritos (LACAN, 1998). 

Neste texto, Lacan empreende uma leitura do conto “A carta roubada”, do escritor norte-

americano Edgar Allan Poe. A história de Poe desenvolve-se a partir do roubo de uma carta 

enviada à rainha. Carta esta que comprometia sua honra, motivo pelo qual não podia chegar ao 

conhecimento do rei. Os personagens da trama começam a procurar a carta; dentre eles, está o 

detetive Dupin, personagem fundamental para a resolução da charada da carta roubada.  

Considerando a homofonia em francês entre carta e letra (lettre), Lacan ([1954-55] 

1985, p. 247) indica que a carta, além de ser um personagem do conto, é também “sinônimo do 

sujeito inicial, radical” (ibid., id.). Este sujeito, a carta desviada, seus trajetos e deslocamentos, 
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é que determina os papéis dos personagens em jogo ao longo do conto. A carta na história criada 

por Poe passa de mão em mão sem que o leitor e os personagens da trama saibam sobre seu 

conteúdo. Este desconhecimento do conteúdo da carta remete ao que Lacan enfatiza com 

relação à prevalência do significante sobre o significado, pois o que ressalta no conto é a 

supremacia da carta/letra sobre o conteúdo.  

Em O Seminário, livro II: O eu na teoria de Freud e na técnica da psicanálise ([1954-

55] 1985), quando retoma a discussão sobre “A carta roubada”, Lacan interroga: 

 
O que é afinal uma carta? Como é que uma carta pode ser roubada? Ela pertence a 

quem? A quem a enviou, ou a quem é destinada? Se disserem que pertence a quem a 

enviou, no que será que consiste a dádiva de uma carta? Por que é que se manda carta? 

E se pensarem que ela pertence ao destinatário, como é que, em determinadas 

circunstâncias, vocês devolvem as cartas ao personagem que com elas os bombardeou 

durante uma parte da existência de vocês? (p. 249). 

 

Ao final do conto, a carta retorna à rainha, pois “uma carta chega ao seu destino” 

(LACAN, [1955] 1998, p. 45). Mas o destino não se confunde com os possíveis destinatários 

ou supostos endereços de uma carta. O destino é o sujeito como efeito do significante. A 

carta/letra circula e subsiste para além da mensagem que continha. Foi para se tornar 

significante que a carta, objeto perdido, foi roubada. A letra, neste momento da teorização 

lacaniana, está associada ao significante, sendo investida como significante para propiciar o 

deslocamento dos sujeitos. O conto de Poe coloca o sentido de lado ao tomar a letra como letra, 

ou, como nos diz Lacan no texto a ser abordado a seguir, “letra, como se há de se tomá-la aqui? 

Muito simplesmente ao pé da letra” (LACAN, [1957] 1998, p. 495). 

Outro texto mencionado, “A instância da letra no inconsciente ou a razão desde 

Freud”, é fruto de uma exposição de Lacan em Sorbonne, França, mais precisamente em 1957. 

Aqui, verifica-se novamente o empenho do autor em dar continuidade à descoberta freudiana 

sobre o inconsciente e também marcar uma posição singular do termo letra. Lacan destaca a 

função do significante em sua articulação. O significante precede o significado e só pode operar 

por estar presente no sujeito. Para abordar o tema, Lacan relata um diálogo entre duas crianças: 

 
Um trem chega à estação. Numa cabine, um menino e uma menina, irmão e irmã, 

estão sentados um em frente ao outro, do lado em que a vidraça dando para o exterior 

descortina a visão das construções da plataforma ao longo da qual o trem parou: 

“Olha!, diz o irmão, chegamos a Mulheres!”; “Imbecil!, responde a irmã, não está 

vendo que chegamos em Homens?” (LACAN, [1957] 1998, p. 503). 

 



60 
                                                           

 
 
 
 

Este relato oferecido a Lacan por alguém “digno de sua confiança” (LACAN, [1957] 

1998, p. 503) fornece ao autor um primoroso exemplo de que “o significante, por sua natureza, 

sempre se antecipa ao sentido” (ibid., p. 505). O desenho apresentado por Lacan em que duas 

portas iguais se diferenciam a partir dos significantes Homens e Mulheres traduz o que o autor 

vem insistindo em dizer: “como o significante entra no significado” (ibid., p. 503). 

Neste texto, Lacan circunscreve letra como “este suporte material que o discurso 

concreto toma emprestado da linguagem” (ibid., p. 498) ou, ainda, como “estrutura 

essencialmente localizada do significante” (ibid., p. 505). O significante está apartado do 

significado como uma letra, um traço desprovido de significação, porém determinante para o 

sujeito do inconsciente.  

Nos textos acima citados, o que insiste em se destacar é que a linguagem não tem um 

caráter meramente comunicacional e que a dimensão do significante insiste em sua precedência 

ao significado. A letra passa a assumir posição dominante nas formulações de Lacan como 

elemento autônomo, dotado de valor diferencial que se articula na/à estrutura de linguagem. É 

algo capaz de fazer obstáculo, impedindo que os significantes se harmonizem. A instância da 

letra refere-se à descoberta freudiana do inconsciente.  

É possível observar que nestes textos não há ainda uma distinção clara entre letra e 

significante. Isso só ganhará maior contorno alguns anos depois, especialmente em O 

Seminário, livro XVIII: De um discurso que não fosse semblante ([1971] 2009), o qual não será 

aprofundado nesta pesquisa. O que vale indicar é que essa diferenciação começará de fato a ser 

traçada em O Seminário, livro IX: A identificação ([1961-62] 2003), o qual trabalharemos na 

próxima subseção.  

 

2.6 Sujeito e nome próprio no caminho da identificação 

 
Eu me chamo Lacan em todas as línguas e vocês também, cada um por seu nome 

(LACAN, [1961-62] 2003, p. 101). 

 

Nas subseções anteriores (2.4 e 2.5), vimos como Lacan depreende a noção de letra no 

texto freudiano, principalmente em A interpretação dos sonhos (Irma e a fórmula trimetilamina) 

e em A psicopatologia da vida cotidiana, especialmente com relação ao esquecimento de nomes 

próprios (Signorelli). Foram discutidas também noções de letra e significante formuladas por 

Lacan no período compreendido entre os anos de 1955 e 1957, nos textos “O seminário sobre 

‘A carta Roubada’” e “A Instância da letra no inconsciente ou a razão desde Freud”. Nesta 
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subseção, enfatizarei O Seminário, livro IX: A Identificação ([1961-62] 2003), não sem 

explicitar minhas razões: é neste referido seminário que o autor faz uso da discussão sobre nome 

próprio para falar da função da letra na constituição do sujeito, tema central desta tese.  

Porge (2009, p. 208) considera que “o nome próprio pode ser tratado, pelo 

inconsciente, como um significante”. No entanto, o autor sublinha que o nome próprio não se 

define como um significante qualquer. Vejamos em que se apoia sua especificidade e como 

podemos considerar o nome próprio de acordo com as formulações de Lacan destacadas no 

período que envolve O Seminário, livro IX: A identificação. 

Este seminário foi proferido por Lacan em Paris, nos anos sessenta. Pronunciado pelo 

psicanalista mais exatamente entre 1961 e 1962, acontece em plena efervescência desta época. 

Dentre as releituras em voga, destacamos a releitura da obra de Marx empreendida por L. 

Althusser e da obra de Freud feita por Lacan. Enfatizamos também os movimentos estudantis 

que, ainda nesta década, em 1968, sacudiram a capital francesa. Os escritos de Thomas Herbert, 

pseudônimo de Michel Pêcheux, começaram a circular em 1966 com fortes questionamentos 

quanto à maneira de se pensar a linguagem, trazendo como novidade a inclusão do político e 

do sujeito no funcionamento discursivo. Se de fato Pêcheux frequentou os seminários 

lacanianos não temos como afirmar com certeza, mas sabemos que o filósofo teve acesso às 

premissas lacanianas muito em função da sua relação com Althusser (1918-1990), de quem foi 

aluno e discípulo. De um modo ou de outro, foi nos anos sessenta que vimos surgir, entre 

pensadores franceses, inquietações e deslocamentos com relação à linguagem e seu 

funcionamento.  

É em torno da discussão acerca do sujeito e do significante que Lacan ([1961-62] 2003) 

liga o nome próprio à função do significante em estado puro. “O que é o nome próprio? Parece 

que a coisa não se entrega à primeira abordagem, mas tentando resolver essa questão, tivemos 

a surpresa de encontrar a função do significante em estado puro” (ibid., p. 95). Assim, Lacan 

interroga o que é um nome próprio. São tantas Marias e Clarices! O que faz com que um nome 

próprio seja único para um sujeito? Lacan se dedicou a pensar sobre a função e a lógica do 

nome próprio e, depois de discorrer sobre alguns autores3, chegou à sua teoria.  

                                                           
3 Dentre os autores comentados por Lacan, encontram-se John Stuart Mill e a noção de marca distintiva, Bertrand 

Russel e sua palavra para os particulares, Gardiner e os sons diferenciais e Saul Kripke e a noção de designador 

rígido. É deste último que Lacan mais se aproxima, pois a noção de designador rígido indica em todas as línguas 

e em todos os contextos, de modo invariante, o mesmo objeto. Neste sentido os nomes próprios seriam 

designadores rígidos, ou seja, indicam, mas não significam. 
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Destacarei algumas passagens d’O Seminário, livro IX: A identificação, no intuito de 

que possam contribuir para esta pesquisa. Nas primeiras obras de Lacan, como já abordamos, 

significante e letra parecem indistintos, mas, após 1961, uma diferenciação é proposta por meio 

da noção de traço unário. Vejamos: 

 

[...] há muito tempo faço intervir no nível da definição do inconsciente a função 

da letra. Essa função da letra, eu o fiz intervir para vocês de maneira, primeiramente, 

de alguma forma poética. O seminário sobre A Carta Roubada, em nossos primeiros 

anos de elaboração, estava ali para indicar que, de uma forma ou de outra, alguma 

coisa, ao tomar no sentido literal do termo lettre, já que se tratava de uma missiva, era 

alguma coisa que nós podíamos considerar como determinante até na estrutura 

psíquica do sujeito. Fábula, sem dúvida, mas que só fazia encontrar a mais profunda 

verdade em sua estrutura de ficção. Quando falei da instância da letra no inconsciente, 

alguns anos mais tarde pus ali, através de metáforas e metonímias, um acento bem 

mais preciso. Chegamos agora, com essa largada que fizemos a partir do traço 

unário, a algo que vai permitir-nos ir mais longe. (LACAN, [1961-62] 2003, p. 89, 

grifos meus). 

 

No início do seminário, ao justificar a escolha do tema, Lacan declara que ‘A 

Identificação’ é um bom título, mas não é um assunto cômodo, “não é um processo fácil de 

conceber” (ibid., p. 11). Segundo o autor, quando se fala de identificação, o que se pensa 

primeiro é no outro ao qual nos identificamos (ibid., p. 13). No entanto, o que ele pretende 

enfatizar é a diferença entre o outro enquanto semelhante do Outro, que não é um sujeito, mas 

antes um lugar “ao qual nos esforçamos por transferir o saber do sujeito... é o depositário dos 

representantes representativos dessa suposição de saber, e é isso que chamamos de 

inconsciente” (ibid., p. 24). O Outro é, sobretudo, “lugar da palavra” (ibid., p. 215). Lacan 

promove, então, um avanço na discussão do tema deslocando a identificação de sua função 

puramente imaginária para afirmar que a identificação em jogo na experiência psicanalítica é a 

“identificação de significante” (ibid., p. 25).  

Neste seminário, Lacan vem afirmar que todo significante tem em comum o fato de 

ser constituído como traço, de ter um traço como suporte. O traço ao qual o autor se refere é o 

traço unário, einziger zug, “absolutamente despersonalizado, não somente de todo conteúdo 

subjetivo, mas também de toda variação que ultrapasse esse único traço, desse traço que é um, 

por ser o traço único” (ibid., p. 35). Segundo Lacan, é o traço unário que “concede ao 

significante sua função, assegurando a função do um” (ibid., p. 39). Mas o que no significante 

implica a função de unidade é ser diferença, pois “é enquanto pura diferença que a unidade, em 

sua função significante se estrutura, se constitui” (ibid., p. 49).  
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Para dar maior alcance a essa diferença constituinte do significante como tal, Lacan 

anuncia que é preciso diferenciá-lo do signo4. Segundo o autor, é através da letra, “essência e 

suporte do significante, por onde o último se distingue do signo” (LACAN, [1961-62] 2003, p. 

59); ou seja, o significante se distingue do signo na medida em que ele, o primeiro, manifesta a 

presença da diferença como tal, e nada além.  

Para o autor, a diferença significante não tem a ver com diferença qualitativa, pois o 

significante como tal serve para “conotar a diferença em estado puro” (ibid., p. 61). É o 

significante que introduz a diferença como tal no real e é justamente o “traço unário que é 

suporte da diferença” (ibid., p. 67).  

A expressão traço unário, einziger zug, Lacan o importa da obra freudiana. Este 

conceito é utilizado por Freud ([1921] 1987) no texto Psicologia das massas e análise do eu 

quando o mesmo se refere aos três tipos de identificação. A primeira seria a identificação como 

incorporação da linguagem. Segundo Amigo (2007), a primeira identificação à linguagem é 

responsável pelo surgimento do real como exterior, ficando assim, o real, separado do sujeito, 

de fora, expulso, mandado para o exterior pela entrada do simbólico. A segunda identificação 

refere-se ao traço unário do Outro (LACAN, [1961-62] 2003, p. 95), e a terceira identificação 

constitui-se como imaginária, identificação histérica. O que Lacan destacará como fundamental 

para a constituição subjetiva é a segunda identificação, ao traço unário. Cito-o:  

 
A abordagem que escolhi, com a segunda forma de identificação, não foi por acaso; é 

porque essa identificação é apreensível, sob o modo de abordagem pelo significante 

puro, pelo fato que nós podemos apreender de uma maneira clara e racional uma via 

para entrar no que quer dizer a identificação do sujeito, enquanto este faz surgir no 

mundo o traço unário... antes que o traço unário, uma vez destacado, faz aparecer o 

sujeito como aquele que conta. (ibid., p. 225). 

 

Lacan enfatizará que a identificação não é unificação, mas fissura, uma vez que o traço 

unário é pura diferença. O sujeito, ao identificar-se com o traço unário do Outro, passa a contar 

como um em sua diferença.  

O autor vai tratar da função do nome para falar da “função significante enquanto ponto 

de amarração” (ibid., p. 82). Mas ressalta que não abordará o nomen mas, o name: nome próprio. 

E acentua: “Vocês sabem como analistas a função que tem, em toda análise, o nome próprio do 

sujeito” (ibid., p. 83).  

                                                           
4 Signo pode ser definido como o que representa alguma coisa para alguém e significante, como aquilo que 

representa o sujeito para outro significante. 
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Safouan (2006) retoma a discussão de Lacan em torno do emprego do name, para 

reafirmar que a definição do nome próprio é da ordem da letra tal como a encontramos no 

inconsciente (p. 151). Com relação a isso, Lacan nos diz que a característica do nome próprio 

é sempre ligada não ao som, mas à escrita. Segundo Lacan ([1961-62] 2003, p. 89-90), “não 

pode haver definição do nome próprio senão na medida em que nós nos apercebemos da relação 

da emissão nomeadora com algo que, em sua natureza radical, é da ordem da letra”. 

A característica do nome próprio está relacionada com a escrita, pois o que distingue 

um nome próprio é que, de uma língua para outra, ele conserva sua estrutura. Foi o que 

descobriu Jean-François Champollion (1790-1832), egiptólogo francês. O pesquisador, ao se 

dedicar à decifração dos hieróglifos egípcios, queria descobrir se os mesmos eram apenas 

símbolos ideográficos ou se podiam funcionar como letras. Nos seus achados, ao se deparar 

com os nomes próprios Ptolomeu e Cleópatra, observou que esses nomes, por serem 

estrangeiros, não podiam ser grafados como ideogramas, mas deveriam ser escritos do mesmo 

modo que eram pronunciados: tinham valor de letra. Lacan se vale desta descoberta para 

enfatizar a “afinidade do nome próprio com a marca, com a designação direta do significante 

como objeto” (ibid., p. 94). 

Com relação a essa discussão, Allouch (1995, p. 188) chega a afirmar, retomando 

Lacan, que “os nomes próprios cifram-se, mas não se traduzem”. O nome próprio é tomado 

como exemplo do traço unário na medida em que se situa como marca distintiva e não se traduz. 

Lacan ([1961-62], 2003, p. 101) aponta que: 

 
[...] o nome próprio, enquanto ele especifica como tal o enraizamento do sujeito, está 

mais especialmente ligado não à fonetização como tal, mas àquilo que já na língua 

está pronto para receber essa informação do traço; se o nome próprio ainda traz a 

marca disso até para nós e em nosso uso, sob essa forma que de uma língua para outra 

não se traduz, já que ele apenas se transpõe, se transfere, e é exatamente essa sua 

característica. 

 

Função nomeante vinda do Outro, o nome próprio, enquanto enigma do desejo do 

Outro, apresenta ao sujeito “o que ele não pode saber: o nome do que ele é enquanto sujeito da 

enunciação” (ibid., p. 101). Se Lacan indica que no nascimento do sujeito, o mesmo é o que se 

nomeia, nomear, por sua vez, “tem a ver com a leitura do traço unário, designando a diferença 

absoluta” (ibid., p. 109).  

É importante enfatizar que o traço unário como traço distintivo, suporte da diferença, 

está apagado (ibid., p. 75). Essa primeira marca responsável pela fundação do simbólico e 
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expulsão do real é inacessível ao sujeito. É a partir do apagamento da marca que o significante 

pode emergir, ou seja, no seu próprio surgimento o significante indica que algo já está perdido 

para o sujeito: o acesso ao desejo que lhe causa. O que faltará para sempre com relação à marca 

que o sujeito recebeu é a possibilidade de que esta última seja representada, pois, como afirma 

Lacan, “a marca que o sujeito recebeu, inconsciente, ele só pode ligá-la às coisas do mundo sob 

uma forma significante, e ele só as pode receber em sua diferença” (LACAN, [1961-62] 2003, 

p. 107). 

Na constituição do sujeito, no princípio está o traço, cuja função é ser marca distintiva. 

O nome próprio enquanto primeira marca recebida pelo sujeito não está ligado ao som, mas à 

escrita. Isso quer dizer que há uma instância da letra no inconsciente que está lá desde o início, 

e não como efeito de sonorização. Esse é o núcleo do que em seguida vai se organizar como 

coração falante do sujeito de onde isso fala: o inconsciente (ibid., p. 102).  

Para que haja escrita do inconsciente, não é necessário que o sujeito seja alfabetizado. 

Segundo Lacan (ibid.), letra não é pura notação de fonema, nem nasce como um instrumento 

de transcrição da língua. Ela já se encontra em sua materialidade, antes da invenção da escrita. 

A letra não nasce de sua função de suporte fonético. Essa função é posterior, porque no princípio 

estavam as marcas, cuja função é ser marca distintiva. Retomando o título desta pesquisa, é por 

isso que falamos do escrito ao oral, e não do oral ao escrito; a inscrição da letra como traço é 

anterior ao advento da fala. 

Nota-se que é a partir d’O Seminário, livro IX: A Identificação que a letra, enquanto 

marca apagada e rasurada, se transforma em “escrita na medida em que são apropriadas pela 

linguagem” (RINALDI apud ALBERTI & PRATES, 2012, p. 111). As autoras indicam a 

importância de se considerar que essa “passagem deixa um resto de objeto não significantizado 

a que Lacan chamará, no ano seguinte de seu ensino, de objeto a (PRATES e ALBERTI, 2012, 

p. 112). 

Há pontos de real na estrutura que ficam como inomináveis. Não tem termo, não tem 

fórmula ou função simbólica que o nomeie; fica como marca de gozo. Há também escrita no 

inconsciente, e não só significantes recalcados, lugar onde se aloja o que de real foi assimilado 

do Outro primordial e que não visa nem comunicar, nem expressar, mas nomear. 

Em O Seminário, livro XII: Os problemas cruciais para a psicanálise ([1964-65] 

2006), a principal função do nome próprio é indicada como a função de sutura. Lacan afirma 

que “o nome próprio vai sempre colocar-se... diante de uma rasgadura, a falta, propriamente 
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este buraco do sujeito, e justamente para suturá-lo, para mascará-lo, para colá-lo” (LACAN, 

[1964-65] 2006, p. 284). Podemos definir sutura como aquilo que nomeia a relação do sujeito 

com a cadeia do seu discurso e que aparece onde ocorre a falta, como um substituto daquilo 

que, mesmo faltando, não está simplesmente ausente. A teoria lacaniana do nome próprio 

pressupõe o furo, pois o mesmo supre a falta da estrutura da qual é elemento, na medida em que 

está na posição de substituto.  

Há diferentes maneiras de fazer sutura na neurose, na psicose e na perversão. Na 

neurose, a sutura se faz pela identificação a um nome, pois o mesmo coloca-se diante da hiância, 

da brecha, da falta, do buraco do sujeito para costurá-lo, recobrir a falta. A função do nome 

próprio, como substituto suturante da falta, é aquela que diferencia o idêntico como traço que, 

podendo ser idêntico, representa o não idêntico, donde se deduz a impossibilidade de sua 

reduplicação. O traço é representante do um, do único, da unidade distintiva, designado como 

unário. A não é igual a A. Maria não é igual a Maria. Desta maneira, podemos refletir que várias 

pessoas que possuem o mesmo nome guardam ainda assim a diferença, o singular daquela 

marca que é para cada sujeito.  

No nome, há uma face aberta à leitura e outra que situa um impossível de dizer e que 

está do lado da marca, sublinhando que quando a marca se faz letra a vicissitude disso é reduzir 

o nome à sua condição de assinatura sem nenhum alcance significativo. Há, sim, nomes à espera 

de uma leitura. O nome próprio pertencente ao campo da escrita não se distancia de uma 

tatuagem que se leva colada à pele, como superfície erógena de inscrições. Vale lembrar a 

passagem em que Lacan fala do escravo que leva uma mensagem tatuada na sua cabeça, a qual 

não pode ler. Interessante também observar que muitos pais e mães tatuam os nomes dos seus 

filhos.  

O nome próprio com o qual o sujeito se identifica funciona como marca. Na verdade, 

o sujeito se identifica com o desejo enigmático do Outro que nomeia. O nome próprio não 

determina o sujeito, mas é a marca que funda uma inscrição a partir da qual o significante se 

escreve. Significante tem a ver com diferença, ele designa sem representar, uma vez que é o 

que representa o sujeito para outro significante. A letra é fixa, intraduzível, fica à espera da 

leitura significante. Na clínica, observamos como os sujeitos ficam tentando simbolizar a 

escolha do nome que receberam do Outro. Essa escolha é sempre enigmática, o que faz com 

que o sujeito tome seu próprio nome como algo de mais íntimo e ao mesmo tempo estranho, o 

que nos atestam várias situações em que os sujeitos ficam ruborizados diante do seu nome.  
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Observamos que é em O Seminário, livro IX: A Identificação que Lacan põe, 

radicalmente, o sentido de lado. Alguns anos mais tarde, em 1971, n’O Seminário, livro XVIII: 

De um discurso que não fosse semblante, Lacan retorna à “letra” como litoral entre saber e 

gozo. Neste momento de sua elaboração, letra é idêntica a si mesma, sendo da ordem do real. 

Lacan retira do conceito da letra a noção de representação, tomando-a como elemento 

matemático, idêntico a si mesmo. Aqui, significante e letra não mais se confundem. 

Na medida em que o sentido não determina o significante, mas, ao contrário, é o 

significante que determina não só o sentido como também o sujeito, é nesta justa medida que 

se pode afirmar que a significação não é prévia, ela é efeito da cadeia significante. Não é dada 

antecipadamente, por isso, a partir de um nome próprio é possível discursar. A apreensão do 

nome é um trabalho do sujeito. Recentemente ouvi um relato dos responsáveis por uma criança 

diagnosticada como autista. A criança de oito anos de idade, ao se deparar com a pergunta “Qual 

o seu nome?”, se desespera e só consegue responder soletrando as letras que compõem o seu 

nome. Não trataremos aqui de noções diagnósticas nem mesmo de estruturas psíquicas, mas 

com essa passagem podemos entrever que esta apropriação do nome como próprio não está 

colocada de saída e consiste numa operação da neurose.  

O nome é a cifra de uma perda real e de um laço que marca o nascimento do sujeito 

no campo do Outro. É a testemunha e o vestígio do objeto perdido. Conserva a marca do 

encontro com uma realidade inalcançável e impossível de ser esgotada em palavras. O nome 

próprio é a marca da dimensão do real da estrutura psíquica. 

Em suma, na linguagem, a letra é, antes de tudo, um traço distintivo que singulariza a 

marca como escrita muda a ser decifrada. A escrita vem antes da leitura, ou seja, é exterior e 

anterior à palavra, e, como tal, é seu fundamento. Notamos novamente que a palavra falada é 

secundária à marca inconsciente e pode haver, entre elas, uma decifração inadequada, uma 

discordância de base, responsável, por exemplo, como indica Siqueira (2013), pela localização 

desta escrita no real do corpo sem intermediação simbólica. A palavra é importante, e isto a 

Psicanálise nos mostra, pois onde a palavra não consegue ler as primeiras e decisivas incursões 

do Outro sobre o infans, elas se escrevem ou na superfície, ou no interior do corpo.  

Permanecem como marca da presença traumática da vontade de gozo do Outro, presença 

sempre enigmática e, como tal, angustiante para todo ser falante.          

Lacan ([1953] 1998) dirá que é no campo do Outro que o sujeito se constitui, de onde 

o sujeito recebe sua significação. O infans necessita, para sua constituição como sujeito 
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desejante, de um Outro que possa convocá-lo. Esse tempo caracteriza-se no momento de 

fundação do simbólico, mesmo que a criança em questão ainda não tenha acesso ao sentido das 

palavras que lhes são dirigidas. 

Em O Seminário, livro I: Os escritos técnicos de Freud, Lacan ([1953-54] 1986, p. 69) 

aponta: 

     
Todo mundo sabe com que diversidade aparecem na locução da criança os primeiros 

fragmentos da linguagem. E sabe-se também como é surpreendente ouvir a criança 

exprimir advérbios, partículas de palavras, alguns talvez ou ainda não, antes de ter 

exprimido uma palavra substantiva, o menor nome de objeto. 

 

Com esta reflexão, o autor desenvolve uma argumentação sobre a autonomia da função 

simbólica na realização humana. Antes mesmo de uma criança formular uma palavra, Lacan 

acentua os fragmentos de linguagem operando. Muito antes de a criança tomar a palavra, ela é 

apreendida no campo do Outro, campo da linguagem, num momento no qual o que faz presença 

são as modulações da voz desse primeiro Outro, antes mesmo que o bebê tenha adquirido o 

significado das palavras. Portanto, esse primeiro momento da constituição subjetiva revela-se 

fundamental para as futuras aquisições do sujeito por vir.  

A linguagem preexiste ao sujeito, antecede-o, determina-o. Ao olhar do humano, nada 

é natural. Na condição de filho de falante, o bebê humano nasce submerso no simbólico. Muito 

antes do seu nascimento, ou mesmo antes de sua concepção, o bebê já tem um lugar, uma 

inscrição na ordem discursiva daqueles que o esperam. Seu nome próprio, seu nome de família, 

seu quarto, as roupas que usará, todo o enxoval simbólico já aponta para o surgimento do 

sujeito, que terá, num momento posterior, que se situar frente a esse lugar que o antecede. É na 

linguagem que o humano tem a possibilidade de se situar e de se engajar.  

Se a linguagem antecede ao humano, não é garantido que a fala aconteça. A fala pode 

ser definida como um ato de particularizar-se nesse campo aberto ao humano pela linguagem. 

A tomada do humano enquanto falante requer um processo, não é um desenvolvimento natural 

biológico; é, antes, um ato. O bebê humano nos instrui, pois mostra, sempre de uma maneira 

inaugural, o esforço do humano em se colocar diante da linguagem, revelando-nos, logo de 

saída, que a linguagem, para o humano, está para além de qualquer necessidade biológica, ou 

para além de pura e simples comunicação. Como nos indica Freud ([1895] 1987), ao receber o 

leite materno, a criança obterá mais do que as satisfações do seu organismo para a manutenção 

da vida biológica; receberá também o afago, o calor e, principalmente, a palavra de quem o 
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alimenta. O homem é criado no berço de uma história que o antecede e somente tomando a 

palavra poderá recriar o seu lugar e, talvez, mudar o seu destino.  

A palavra, numa psicanálise, há que ser dita. “A psicanálise dispõe de apenas um meio: 

a fala do paciente” (LACAN, [1953] 1998, p. 248). No entanto, falar, em Psicanálise, não 

significa acumular, desenvolver, aprender e estar apto a sair por aí “tagarelando”. Escrever 

também não pode ser definido apenas como grifar ou registrar. Uma perda há que operar para 

que o sujeito fale ou escreva. De que perda se trata? Relembro aqui Lacan ([1964] 1988, p. 

201), em O Seminário, livro XI: Os quatro conceitos fundamentais da psicanálise: “A bolsa ou 

a vida! Se escolho a bolsa, perco as duas. Se escolho a vida, tenho a vida sem a bolsa, isto é, 

uma vida decepada. Uma perda se coloca. Assim se dá a entrada do infans na linguagem. Se 

entra, perde o ser, cindido estará, movimento para o desejo. Mas será que o sujeito tem escolha? 

Uma psicanálise é “uma experiência de discurso”, como lembra Henry (2013, p. 147). 

E não podemos ignorar que Lacan ([1955] 1998, p. 18) afirma que “o inconsciente é o Discurso 

do Outro”. Essa é a virulência da descoberta freudiana: outra cena, o inconsciente insiste em 

comparecer quando o sujeito fala e conta sua história. E quantas histórias são contadas num 

percurso de análise sobre o nome que o sujeito porta? Pelo fato de que no nome há uma face 

aberta à leitura e outra que situa um impossível de dizer e que está do lado da marca é que o 

sujeito nunca saberá o sentido do nome escolhido pelo outro. A leitura da marca é o próprio 

percurso da análise.  

 

2.7 Retomando os dois campos: Análise do Discurso e Psicanálise – o (im)possível de um 

diálogo 

                 

Em síntese, neste capítulo foram trabalhadas algumas das principais noções no âmbito 

da Análise do Discurso e da Psicanálise que concernem ao tema desta pesquisa. O conceito de 

sujeito, tal como foi formulado por Lacan, não sem sua releitura da obra de Freud, apresentou-

se como fundamental para tratarmos da interpelação-identificação na Análise do Discurso e da 

identificação na Psicanálise. 

Observamos que na Análise do Discurso o sujeito e o sentido se constituem 

mutuamente. Acentua-se aí um ponto de separação entre a Análise do Discurso e Psicanálise 

no que diz respeito à noção de sujeito. Na Análise do Discurso, há uma diferença explícita entre 

indivíduo e sujeito. Isto porque não há sujeito puro. Os indivíduos são interpelados em sujeitos 
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pela ideologia, sujeitos sócio-históricos, sempre já-lá. 

Na Psicanálise, o acento se colocará na diferença entre o eu e o sujeito do inconsciente. 

Entre o je e o moi. O eu, sede das identificações, das resistências, do sentido e também do 

desconhecimento. A irrupção do sujeito do inconsciente tem a ver com corte, non-sens, corte 

de sentido para enviar a outra significação. O sujeito do inconsciente não tem a ver com o 

sentido, mas com a perda deste, pois, “no inconsciente, excluído o sistema do eu, o sujeito fala” 

(LACAN, [1954-55] 1985, p. 80). Desta maneira, o sujeito da Psicanálise não é um “já-lá”, o 

infans é falado antes mesmo do seu advento como sujeito de fala, mas o sujeito do inconsciente 

é uma aposta. O sujeito a advir é em cada singularidade, fato que excede ou que não tem a ver 

com a proposta da Análise do Discurso que fala de um sujeito interpelado pelas formações 

discursivas. Condições de produção do discurso existem para cada ser humano, uma vez que 

não há nada para o humano que não se constitua pela linguagem, mas o sujeito do inconsciente 

é da ordem do singular, a cada vez, advindo ou não. Tem a ver com sujeito do desejo, desejo 

inconsciente. 

De qualquer maneira, a teoria materialista do discurso não teria se desenvolvido não 

fosse a ferida narcísica provocada pela Psicanálise, sob a pena de Freud e resgatada por Lacan. 

A invenção do inconsciente abala a noção do sujeito psicológico, onisciente, assim como 

assinala Lacan ([1961-62] 2003, p. 75, grifos meus): 

 
O sujeito que é o guia, e de maneira tanto mais segura quanto o é sem saber, sem ser 

cúmplice disso, se posso dizer, conscius, porque ele não pode progredir em direção a 

nada, se não for se localizando nisso só depois, pois nada é por ele engendrado, 

senão, justamente, à medida de um desconhecimento inicial. É isso que distingue 

o campo do inconsciente, tal como é revelado por Freud. 

   

Essa contribuição da Psicanálise, a de trazer à cena um sujeito descentrado, é para a 

Análise do Discurso visceral e pontual, ainda que para a Análise do Discurso o sujeito 

compareça como posição no discurso e, para a Psicanálise, “o sujeito não é ninguém. Ele é 

decomposto, despedaçado” (LACAN, [1954-55] 1985, p. 74), ou seja, nem posição ele é; antes 

disso, é corte.  

No mais, os interesses, objeto e objetivos são bem diferentes. A Análise do Discurso 

é uma disciplina crítica da linguagem. A Psicanálise tem a ver com práxis, e com a teoria, sim; 

mas nasceu da escuta de um jovem neurologista que, ao deixar-se ensinar pelo que ouvia de 

seus pacientes, descortinou a cena inconsciente, marca indelével para o sujeito desde então.  

Para Pêcheux, como essa tese vem tecendo desde suas páginas iniciais, a evidência do 
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Eu embutida no nome próprio oculta um processo de interpelação ideológica que na nossa 

sociedade ocidental e capitalista tem a ver com o Estado de direito, sendo que o sujeito tem 

direitos e obrigações. Tem a obrigação de nomear seu filho, de apresentá-lo ao registro jurídico, 

e esta nomeação não está livre das determinações sócio-históricas.   

Para Lacan, o nome próprio tem a ver com a letra, com a identificação enquanto marca 

da diferença e do desejo do Outro. Proposições diferentes para objetos diferentes, pois Pêcheux 

estava interessado em marcar o sócio-histórico e o ideológico na língua e apontou que não há 

evidência maior a ser questionada do que a evidência do sujeito. Lacan, por sua vez, estava 

interessado em enfatizar a supremacia do significante na constituição do sujeito, com o intuito 

de restituir a lâmina cortante da descoberta freudiana. 

Mas o importante a ser destacado é que, apesar das diferenças marcadas, há 

possibilidade de conversa. O ponto em comum que destacamos e que, inclusive, é o pilar de 

nossa discussão sobre o nome próprio é o fato de que ambas apontam que a identidade consiste 

numa ilusão de unificação e que dissimula algo. Para a Análise do Discurso, este fato resulta na 

evidência do sujeito; para a Psicanálise, a própria constituição do eu como uma miragem. Em 

ambos os campos, a noção de identidade apaga o fato de que ela se faz através de um processo, 

e de que é furada. 
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3 Um campo de trabalho se constrói: corpus e procedimentos de análise 

                               

No capítulo anterior, foram trabalhados os conceitos teóricos que fundamentam esta 

pesquisa. Com relação à Análise do Discurso, destacamos que Pêcheux remete o nome próprio 

à “forma em edição príncipe do efeito de pré-construído” (PÊCHEUX, [1975] 2009, p. 241), 

ou seja, a escolha do nome ofertado pelos pais e/ou responsáveis à criança participa dos efeitos 

ideológicos, uma vez que, como mencionamos anteriormente, no âmbito familiar, dar um nome 

pode ser relacionado a uma posição discursiva em uma dada formação discursiva. Do ponto de 

vista da Psicanálise, acentuamos que a escrita do inconsciente, a letra que funda o sujeito no 

campo do Outro, se marca nas primeiras experiências infantis, muito antes do tempo da 

escolarização e do aprendizado formal das letras do alfabeto. O nome próprio, letra enquanto 

marca de um sujeito por vir, fica, no entanto, à espera de um trabalho que a criança, nos tempos 

de sua entrada no simbólico, a infância, precisará efetuar. Acontece que o nome ofertado pelo 

Outro não dispensa o sujeito da obrigação de sobre ele produzir uma leitura singular, ou seja, o 

nome não é uma etiqueta que demonstra ou define alguém. Entre receber um nome e fazer deste 

nome seu há um trabalho, ou mesmo um processo complexo de apropriação.    

Neste capítulo, apresento de que maneira foi construído o corpus da tese. “Todo ponto 

de vista é ponto de vista de um sujeito”. Com essa afirmação, Pêcheux (ibid., p. 168) nos faz 

observar que o campo de trabalho é construído. Um mesmo tema, um mesmo espaço físico 

frequentado por pesquisadores distintos pode suscitar caminhos diversos dependendo do olhar 

do pesquisador. Portanto, uma pesquisa inscrita no campo da Análise do Discurso leva em conta 

o gesto do sujeito pesquisador, pois é o mesmo que constrói o trajeto de sua pesquisa, 

considerando as suas perguntas, seus objetivos, a sua fundamentação teórica e as surpresas ao 

longo do caminho.  

A pesquisa neste registro, portanto, não obedece ao funcionamento lógico-positivista 

de comprovação de fatos ou estatística. As análises empreendidas no campo da Análise do 

Discurso partem de um material empírico (corpus empírico) para chegar à dessuperficialização 

deste material. Orlandi (2012, p. 65) salienta: 

 
Há uma passagem inicial fundamental que é a que se faz entre a superfície linguística 

(o material de linguagem bruto coletado, tal como existe) e o objeto discursivo, este 

sendo definido pelo fato de que o corpus já recebeu um primeiro tratamento de análise 

superficial, feito em uma primeira instância, pelo analista e já se encontra 

dessuperficializado.  
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Observo com essa colocação da autora que o trabalho do analista do discurso diante 

do material a ser analisado é, a partir das pistas linguísticas que constroem o discurso em jogo, 

depreender o funcionamento das marcas linguísticas que se engendram pelas evidências nas 

condições sócio-históricas e apagadas também pelas condições sócio-históricas. Um 

atravessamento do texto enquanto algo fechado para encontrar o processo discursivo em jogo. 

Também na Psicanálise o termo pesquisa não atende aos critérios objetivos de uma 

ciência exata. O inconsciente, invenção freudiana, foi encontrado como surpresa na clínica das 

histéricas. Não foi elaborado um conceito e posteriormente aplicado à condução dos pacientes. 

De outra maneira, conceito e tratamento, são elaborados concomitantemente no âmbito da 

Psicanálise. 

Considerando essas particularidades do termo pesquisa tanto na Análise do Discurso 

quanto na Psicanálise, propomos uma reflexão em torno desta questão antes de adentrarmos em 

nossa pesquisa em particular. 

 

3.1 Um dizer sobre pesquisa a partir da Psicanálise e da Análise do Discurso 

 

Tudo que é escrito parte do fato de que será para sempre impossível escrever 

como tal a relação sexual... (LACAN, [1972-73] 1985, p. 49).    
                                                           

A escrita de um trabalho acadêmico estaria incluída na assertiva lacaniana que abre 

esta subseção? O pesquisador parte de uma falta constituinte? Freud ([1908] 1987), quando fala 

em pesquisa, refere-se às pesquisas sexuais infantis. Compara a criança pequena a um jovem 

cientista, perguntando sobre a origem, sempre enigmática, do Desejo do Outro.  

Mais precisamente no segundo ensaio sobre a teoria da sexualidade, no tópico 

intitulado “A Investigação Sexual Infantil”, Freud ([1905] 1987) nos aponta que, quando a vida 

sexual da criança chega à sua primeira florescência, também se inicia nela uma atividade que 

se inscreve como pulsão de saber ou de investigar. Este pequeno pesquisador estará às voltas 

com um grande enigma: “De onde vêm os bebês?”. Na tentativa de dar conta desta questão do 

enigma sobre a vida, o pequenino construirá suas teorias, o que Freud (ibid.) nomeou como as 

teorias sexuais infantis. Cito-o: 

                                                                                                                                                                        
Essas teorias sexuais possuem uma característica muito curiosa: embora cometam 

equívocos grotescos, cada uma delas contém fragmentos da verdade, no que se 

assemelham às tentativas dos adultos, que consideramos geniais, para decifrar os 
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problemas do universo, que são tão complexos para a compreensão humana. (FREUD 

[1905] 1987, p. 218). 

 

Haverá uma ligação entre este novato investigador e os grandes cientistas que, também 

por não terem respostas apaziguadoras sobre a existência, procuram incessantemente teorias 

que venham a dar conta da origem da vida ou mesmo do universo? 

Com relação ao significante “pesquisa”, Lacan ([1964] 1988, p. 14) afirma: “o termo 

pesquisa, eu desconfio dele. Para mim, jamais me considerei um pesquisador. Como disse uma 

vez Picasso, para o escândalo das pessoas que o rodeavam – Eu não procuro, acho”. O autor 

critica aquela pesquisa que já tem, antes do achado, a resposta. Acrescenta, ainda, que, em se 

tratando de pesquisa, o analista estaria ele mesmo dentro do tubo de ensaio. Alguns anos mais 

tarde, em conferência no Centre Hospitalier du Vinatier, em Lyon, Lacan chega afirmar que:  

 
Não é porque o psicanalista não se mexa e se cale três quartos do tempo, noventa e 

nove por cento do tempo, que devemos considerar tratar-se de uma experiência de 

observação. É uma experiência em que o psicanalista está envolvido, e, por sinal, não 

há psicanalista que ouse sequer tentar negá-lo. (LACAN, [1967] 2006, p. 58). 

 

Abrem-se aí questões para se pensar o desejo do analista, para se considerar que o 

comparecimento do inconsciente está diretamente ligado à presença do analista. Como 

considerar, então, a presença do psicanalista na Universidade, “templo do saber totalizante por 

excelência” (CARNEVALE & MARIANI, 2012, p. 158), entendendo que esta última é lugar 

privilegiado de comparecimento do discurso científico que supõe um saber em sua completude? 

Leite (2013, p. 65), discutindo sobre o mal-estar entre Psicanálise e Universidade, 

destaca que o discurso universitário “cria a ilusão de uma posição subjetiva; mas esta é 

constituída justamente pela sutura entre saber e verdade. Desnecessário dizer que tal proposta 

é antinômica com a experiência analítica, situando com isso um lugar inarredável de mal-estar.” 

No entanto, a autora insiste na inscrição da Psicanálise nesse contexto. Afirma que, no âmbito 

da Universidade, ela poderia presentificar aquilo “que a produção do saber científico oculta” 

(ibid., p. 59). 

Para avançarmos nessa discussão, é importante nos perguntarmos: qual foi a ideia de 

pesquisa científica fundada pelo positivismo? Michel Pêcheux ([1984] 2014), no texto 

intitulado “Sobre os contextos epistemológicos da Análise do Discurso”, retoma a questão do 

positivismo presente na Psicologia e traça uma diferença importante entre a mesma e a 

Psicanálise. Ele nos diz que: 
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A situação experimental, construída em laboratório ou provocada em campo, é uma 

cena fechada, a-histórica, na qual a linguagem (palavras, textos ou discursos) é 

imediatamente identificada em sequências observáveis de ações trocadas entre 

protagonistas da interação. (PÊCHEUX, [1984] 2014, p. 287). 

 

É nesse ponto que Pêcheux marca uma diferença crucial entre o analista freudiano em 

sua prática e a posição do psicólogo ou psiquiatra: “o analista não pode imaginar que ele 

‘domina’ o saber inconsciente... sem deixar de ser analista” (ibid., p. 290). 

Em “A ciência e a verdade”, Lacan ([1965] 1998) aponta que o saber produzido pela 

ciência “inclui a modalidade da comunicação como suturando o sujeito que ele implica” (p. 

891). Logo no início desse escrito, o autor situa o status do sujeito na psicanálise: “o sujeito 

tem estado de fenda” (ibid., p. 855). O sujeito, em psicanálise, é tomado numa divisão 

constitutiva, é dividido entre saber e verdade.  

No livro As palavras e as coisas, quando fala das ciências humanas, Foucault (1999) 

indica que, até o século XVIII, o homem não existia enquanto categoria de análise. Cito-o: 

 
Uma coisa em todo caso é certa: é que o homem não é o mais velho problema nem o 

mais constante que se tenha colocado ao saber humano. Tomando uma cronologia 

relativamente curta e um recorte geográfico restrito – a cultura europeia desde o século 

XVI – pode-se estar seguro de que o homem é aí uma invenção recente. Não foi em 

torno dele e de seus segredos que, por muito tempo, obscuramente, o saber rondou... 

(ibid., p. 536). 

 

Segundo Foucault (ibid.), que o homem tenha se tornado objeto da ciência, isso é um 

acontecimento na ordem do saber. De acordo com o filósofo, na época clássica o campo de 

saber era homogêneo. Somente a partir do século XIX o campo epistemológico se fragmenta e 

explode em diferentes posições. O homem passa a ser um objeto científico, uma categoria 

passível de ser classificada, categorizada. Surge a Psicologia, que introduz, nos moldes das 

ciências naturais, a possibilidade de pesquisa da psique humana. As ciências humanas fundam 

um campo de positividade para este objeto doravante criado: o homem.  

Foucault (ibid.), embora teça muitas críticas à Psicanálise, situa a descoberta freudiana 

num lugar privilegiado diante das ciências humanas, dizendo que a mesma não interroga o 

próprio homem, mas a região que torna possível, em geral, um saber sobre o homem, naquilo 

que escapa à consciência. Com o advento da Psicanálise, a crença de um Eu forte, sabedor de 

si, fundada pelo cogito cartesiano (penso, logo sou) é abalada.  

Em seu livro Infância e história, destruição da experiência e origem da história, 

Agamben (2012) nos aponta que uma busca pela certeza, empreitada da ciência moderna, faz 

da experiência científica lugar do conhecimento, a tal ponto que a ideia de uma experiência 
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separada do conhecimento produzido nos moldes científicos tornou-se estranha para nós, 

fazendo-nos esquecer de que, até o nascimento da ciência moderna, experiência e ciência 

possuíam cada uma o seu lugar próprio.  

Retomando Benjamim, Agamben (2012) vai alertar para a destruição da experiência. 

Segundo ele, o homem contemporâneo não contém quase nada que seja traduzível em 

experiência. O autor alerta que isso não significa que não existam, hoje, mais experiências, mas 

que estas se efetuam fora do homem. Utiliza-se do exemplo da máquina fotográfica: ao visitar 

um museu, prefere-se o registro da máquina à experiência de se deixar ao sabor e registro da 

memória. Para o autor, “a ciência moderna nasce de uma desconfiança com relação à 

experiência, como era tradicionalmente entendida” (ibid., p. 25), transferindo a experiência o 

mais completamente possível para fora do homem, aos instrumentos e aos números. Sendo 

assim, não se pode formular uma máxima, nem contar uma história, lá onde vigora uma lei 

científica (ibid.). 

O autor sugere que estamos tão acostumados a representar o sujeito como uma 

realidade psíquica substancial, ou seja, como consciência considerada como lugar de processos 

psíquicos, que nos esquecemos de que, em seu surgimento, o caráter psíquico e substancial do 

novo sujeito não era certamente uma coisa óbvia (ibid., p. 31).  

É importante ressaltar a maneira singular como o autor aborda a infância: um lugar 

lógico, efeito da relação entre experiência e linguagem, mas alerta: “não apenas pela faculdade 

de pensamento que reside na linguagem, mas a linguagem é também o ponto central do mal-

entendido da razão consigo mesma” (ibid., p. 54). 

Que o homem não seja sempre falante, que ele tenha sido e seja ainda infans, isto é a 

experiência, segundo o autor. O inefável é, na realidade, infância. 

Observamos que tanto Foucault (1999) quanto Agamben (2012), embora falem do 

campo da Filosofia, situam a Psicanálise num lugar outro. Lugar de ruptura. Embora os 

filósofos se reportem à Psicanálise, ela não se traduz numa filosofia. Mas por quê? Freud 

([1917] 1987) traz um importante apontamento a esse respeito no texto Uma dificuldade no 

caminho da Psicanálise. Ele afirma que importantes filósofos – dentre eles, dá destaque a 

Schopenhauer (1788-1860) –, podem ser considerados como precursores do reconhecimento 

dos processos mentais inconscientes. No entanto, afirma que a Psicanálise tem a vantagem de 

não ter afirmado ou presumido o inconsciente sobre uma base abstrata, mas demonstrou-o em 

questões que tocam pessoalmente cada sujeito, uma experiência singular.      



77 
                                                           

 
 
 
 

Para abordar a Psicanálise e o campo de pesquisa na universidade, tendo em vista a 

Análise do Discurso, proponho um breve retorno ao próprio nascimento da Psicanálise.  

A Psicanálise é uma experiência original. A descoberta do inconsciente é concomitante 

à escuta que Freud ([1895] 1987) oferece às histéricas de sua época. Não haverá, portanto, uma 

teorização do inconsciente anterior ou fora do campo do tratamento. A teorização da Psicanálise 

se faz ao mesmo tempo em que se dá a escuta dos pacientes. 

Neurologista, homem das ciências debruçado na experiência clínica, Freud depara-se 

com um funcionamento surpreendente: o inconsciente. Com ele, vimos surgir um saber sobre 

o homem, mas de outra ordem, mais precisamente naquilo que escapa à consciência.  

Embora Freud, como um homem do seu tempo, estivesse preocupado com o 

cientificismo e com o reconhecimento daquilo que surgia em sua prática clínica, como 

novidade, podemos dizer que é por uma via de uma subversão do lugar ideológico esperado 

pelo médico que ele faz o inconsciente falar, pois ele se retira do campo da clínica do olhar, na 

qual um saber prévio aborda o sofrimento, para o campo da escuta de um saber que vem do 

paciente, mesmo que este não o saiba. 

Na construção da Psicanálise, o “desejo enigmático e original de Freud foi 

fundamental” (LACAN, [1964] 1988, p. 19). A Psicanálise advém de um corte que Freud efetua 

com a medicina. Freud rompe com o saber médico e circunscreve um campo próprio da 

Psicanálise quando coloca o saber sobre os sintomas do lado do paciente e não do médico.  

O que ele privilegia, nesse momento e em toda a construção da Psicanálise, é a fala do 

sujeito. A verdade do sujeito comparece na fala e vai apontar o lugar que o sintoma ocupa na 

vida daquele sujeito. O sintoma, que, a princípio, tem valor de signo, assumirá um valor de 

significante, ou seja, remete a uma questão própria do sujeito.                              

Neste rompimento com o saber médico, Freud marca uma passagem da postura do 

sujeito que sabe à do sujeito suposto saber. O sujeito que chega para uma psicanálise o faz 

procurando um saber que possa tirá-lo de seu sofrimento, procura alívio para os seus sintomas. 

O psicanalista é chamado a responder de um lugar de saber. Porém, a essa demanda, ele não 

responde, ainda que fale ao seu paciente. A demanda será acolhida, os sintomas serão ouvidos, 

levando em conta, porém, um determinismo psíquico; ou seja, esse sintoma que aparece no 

nível do corpo ou do pensamento tem um lugar na vida psíquica do sujeito. Os sintomas falam, 

mas falam de uma questão que o próprio sujeito desconhece.  
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Freud ([1893] 1987) demonstrará a ligação que existe entre as fantasias inconscientes 

e os sintomas histéricos. Fantasias que se tornaram inconscientes através do recalque podem 

encontrar sua via de expressão por meio de sintomas e ataques. O interesse da Psicanálise será 

transferido dos sintomas para as fantasias que lhes deram origem, e isso só será alcançado 

através de sua técnica fundamental: a associação livre. O que Freud escuta em sua experiência 

é que, para o humano, o corpo de linguagem é que está em jogo.       

O inconsciente divide o sujeito entre saber e verdade; o primeiro, doravante, não-todo, 

e a segunda sempre dita pela metade. O saber que se retira de uma psicanálise, indica Lacan no 

seminário O saber do psicanalista ([1971-72] 1997), não estava lá desde sempre, positivo. É 

um saber que se engendra no dizer do sujeito e que comparece no tropeço, no ato falho, é sempre 

capenga. Observamos que, em Psicanálise, experiência, pesquisa e tratamento coincidem.  

Com relação à Análise do Discurso, Pêcheux ([1983] 1990), em O Discurso: estrutura 

ou acontecimento, traz questões sobre a posição do analista do discurso. O autor contempla essa 

questão quando fala na tomada de posição do analista: 

 
A posição de trabalho que aqui evoco em referência à análise do discurso não supõe 

de forma alguma a possibilidade de algum cálculo dos deslocamentos de filiação e 

das condições de felicidade ou de infelicidade evenemenciais. Ela supõe somente que, 

através das descrições regulares de montagem discursivas, se possa detectar os 

momentos de interpretações enquanto atos que surgem como tomadas de posição, 

reconhecidas como tais, isto é, como efeitos de identificação assumidos e não 

negados. (ibid., p. 56, grifos meus). 

 

Quando traz essa discussão para a construção do dispositivo do campo de análise, 

Pêcheux (ibid.) está colocando em questão uma prática de pesquisa fechada, que parte de um 

objeto construído a priori, sobre o qual o pesquisador irá se debruçar. A pesquisa em Análise 

do Discurso considera que o sujeito pesquisador está implicado na construção do seu corpus de 

análise. A Análise do Discurso descortina a evidência da linguagem trazida pela ideologia, 

apontando que o sentido sempre pode ser outro. Inclui a possibilidade do equívoco em 

detrimento de uma aspiração de um mundo semanticamente estável. Desta maneira, o 

dispositivo de análise sempre pode ser outro, isso dependerá do sujeito que o toma. Esse mesmo 

sujeito pode não ter acesso à causa que o constitui, ao porquê de sua escolha, mas assume a 

responsabilidade de que é de um determinado lugar que fala e não de outro.  
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Observamos que tanto a Análise do Discurso quanto a Psicanálise não negam o desejo 

do analista. Mas será que poderíamos dizer que o desejo do psicanalista se assemelha ao desejo 

do analista do discurso? A esse respeito, escreve Mariani (2003, p. 60)5:    

                                                                                
[...] o desejo do psicanalista não é o mesmo do analista do discurso e isso traz 

consequências teórico-práticas relativamente à descrição e à compreensão das 

questões sobre o sujeito e sobre a linguagem que se apresentam. Em termos bastante 

genéricos, nem o analista do discurso irá psicanalisar os textos (orais, escritos e não 

verbais) que se propõe analisar, nem o psicanalista vai se deter nas condições 

ideológicas de produção do discurso do paciente, uma vez que seu interesse estará 

centrado fundamentalmente nos processos do significante, nos deslizamentos 

metafóricos e na aparição fugaz do inconsciente. 

 

Essa diferença com relação ao desejo do analista mereceria uma explanação maior que 

não caberá na proposta deste trabalho. Por ora, é possível sustentar, em acordo com a autora, 

que tanto a Análise do Discurso quanto a Psicanálise colocam em jogo o estatuto de 

neutralidade e objetividade reservado a uma concepção de ciência, pois os objetos de trabalho 

de ambas, ainda que sejam diferentes, são constituídos dentro de um processo do qual o analista 

participa, com sua presença, da constituição mesma desse objeto.  

A partir desta reflexão, presumimos, então, que pesquisa, tanto em Psicanálise quanto 

em Análise do Discurso, implica simultaneamente práxis e teoria. Não se trata de uma 

investigação em que se aplica um método a um objeto já delimitado. O pesquisador não é apenas 

uma variável a ser controlada, pois fala de determinado lugar e, com sua fala, é causa das 

produções inconscientes que emergem. Desta maneira, o pesquisador está implicado de maneira 

indissociável no material que analisa.  

 

3.2 Sobre a observação de crianças 

 

Ainda com relação ao questionamento em torno da prática de pesquisa e como, neste 

trabalho, abordo crianças no momento de encontro com a escrita, faz-se necessário refletir sobre 

a observação de crianças em Psicanálise, para evitarmos tomar a criança como um objeto a ser 

estudado e não como um sujeito em tempo de constituição, o que é nossa visada. Vorcaro (1997) 

levanta uma relevante discussão acerca da observação de crianças e o lugar dessa prática nas 

                                                           
5 Trabalho apresentado no II Congresso y V Colóquio de ALED, em Puebla, México.  
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clínicas psicológica, psiquiátrica e psicanalítica. A autora empreende uma profícua discussão 

acerca do que poderíamos considerar como a “criança observável” (VORCARO, 1997, p. 34).  

Apoiando-se em autores como Canguilhem, Clavreul e Bercherie, a psicanalista 

desenvolve a ideia de que a criança tomada como objeto observável no campo psicológico-

psiquiátrico é fruto de uma transposição do método científico (observação, descrição e 

prescrição) para este campo. A criança, responsável por realizar os ideais tanto dos pais como 

de um “projeto social” (ibid., p. 35), quando apresenta indícios de um entrave (podendo ser 

definidos como não-falar, inibições pedagógicas, agitação intensa, etc.) acena um mal-estar que 

corre o risco de ser rapidamente sanado em nome mesmo do ideal que ela encarna.  

A autora destaca dois métodos de apreensão do comportamento da criança (transcrição 

e tradução) que visam, cada um ao seu modo, observar para compreender a partir de um sentido 

dado a priori. Vorcaro (ibid., p. 44) afirma que: 

 
Os correlatos compreensivos ou descritivos da observação julgam prescindir da 

problematização do que os põe em marcha, para responder com o nome ou com o 

sentido, à lacuna em que a criança resiste ao ideal. Nas duas vertentes, a clínica 

espelha o que se pode observar, ao ler, no texto das manifestações da criança, o 

reencontro do já sabido.  

 

Efetuando uma crítica ao modo de abordar a criança como um objeto observável, a 

autora recorre às manifestações da criança na Psicanálise, apontando que se a construção do 

infantil se deu para Freud a partir da análise dos adultos, foi porque a observação direta da 

criança, ainda que seja recorrente na obra freudiana6 e que tenha se colocado como um enigma 

para ele, não foi suficiente para realizar tal construção. Foi a partir de reminiscências dos 

adultos, de um retorno mítico do que teria sido a sua infância, que Freud pode depreender o 

infantil em psicanálise. 

Considerei importante introduzir esta discussão para melhor pensar minha presença 

como pesquisadora em uma Escola Municipal de Educação Infantil. A vertente desta tese 

privilegia um olhar sobre os primeiros traçados da criança. Essa visada incluirá não só o risco, 

a letra, o desenho sobre o papel, mas a fala das crianças, dos seus pais, bem como da equipe 

pedagógica. Atenta para não incorrer no erro de cair em um empirismo ingênuo, retomamos 

ainda Vorcaro (1997) acerca da criança observável e do processo de estruturação do sujeito. A 

autora indica que “as manifestações da criança são atos que escrevem o texto que cifra a leitura 

                                                           
6 Para citar algumas, destaco o relato que Freud faz da experiência de seu neto com o carretel em Além do princípio 

do prazer (1920) e o sonho com os morangos de sua filha em A interpretação dos sonhos (1900). 
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de sua relação com a alteridade, constituindo sua realidade psíquica” (VORCARO, 1997, p. 

65). 

O que se pretende recolher nesses encontros são os efeitos, no traçado da letra, dessas 

primeiras operações, que têm na infância seu tempo privilegiado, de apropriação do significante 

que vem do campo do Outro, possibilitando ou não que advenha um sujeito do desejo inscrito 

no campo da fala e da linguagem. A pretensão é abordar, como nos diz Lemos (2003, p. 28), 

“uma criança e não a criança, uma criança como corpo que fala”.  

                  

3.3 Do corpus empírico ao corpus discursivo: um gesto singular 

                                                                                   

Os trabalhos de análise em Análise do Discurso partem de uma materialidade 

específica para mostrar o funcionamento discursivo, ou seja, o movimento dos sentidos, o 

interdiscurso e a memória discursiva apagada pelo funcionamento da ideologia. Diante disso, a 

Análise do Discurso considera a importância de um dispositivo de trabalho que possa auxiliar 

o analista a ir para além das evidências, chegando a mostrar o funcionamento discursivo da 

linguagem e observar como se constituem os processos de significação. Cabe refletirmos sobre 

o dispositivo de análise. Diz-nos Orlandi (2012, p. 59):   

  

Se a linguagem funciona deste modo, como deve proceder o analista? Que escuta ele 

deve proceder 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?  
 

A essa pergunta feita pela autora na citação acima, a proposta trazida pela Análise do 

Discurso é a construção de um dispositivo de interpretação. O dispositivo servirá para que o 

analista do discurso faça as análises no batimento teórico e se distancie um pouco de suas 

questões subjetivas ou as assuma, uma vez que ele leva em conta a opacidade da linguagem e 

o efeito ideológico de transparência. As análises não se farão a partir de um possível sentido 

oculto no texto, mas a partir do recorte de sequências discursivas, para depreender, na língua, a 

ideologia, o interdiscurso e a memória discursiva em pleno funcionamento.  

Em Análise do Discurso, o dispositivo de análise é construído com vias de possibilitar 

o atravessamento das evidências para se chegar à reflexão de como se constituem os modos de 

significação. Orlandi (2015) nos fala sobre a construção de dispositivos de interpretação. Não 

se nega a injunção à interpretação. Sempre estamos interpretando. Somos interpelados a 

interpretar, a dar sentido. O que a Análise do Discurso vem trazer é que os sentidos não são 
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únicos. O sentido pode ser outro. Para a autora, existem dois tipos de dispositivos: o teórico e 

o analítico. O dispositivo teórico é constituído pelas noções e conceitos que constituem os 

princípios da Análise do Discurso. De outra maneira, o dispositivo analítico é: 

            
O dispositivo que cada analista constrói em cada análise específica. Determinado pelo 

dispositivo teórico, o dispositivo analítico, por sua vez, vai depender da questão do 

analista, da natureza do material analisado, do objetivo do analista e da região teórica 

em que se inscreve o analista (linguística, história, antropologia, literatura, etc. 

(ORLANDI, 2015, p. 30). 

 

Inferimos, com esta citação, que é o próprio analista que traça seu trajeto de pesquisa, 

considerando suas questões. O corpus empírico referente ao material a ser analisado será 

transmutado em corpus discursivo (objeto teórico) através do gesto de recorte das sequências 

discursivas feitas pelo analista. Esses recortes pretendem depreender regularidades discursivas, 

marcas linguísticas no texto que apontam que o mesmo não é transparente em si mesmo. Este 

gesto visa ressaltar como se dão os processos semânticos de constituição dos sentidos em dado 

momento da história. Neste sentido, é importante considerar a diferenciação que Orlandi (ibid.) 

traz entre texto e discurso. O texto, para a Análise do Discurso, deve ser visto não como algo 

que se possa atravessar para alcançar o sentido, mas apreendido discursivamente. Desta forma, 

“procura-se ver o texto em sua discursividade: como em seu funcionamento o texto produz 

sentido” (ibid., p. 18). Não se trata de encontrar o que um texto quis dizer, mas de como o texto 

significa, discursivizando-o. No material desta pesquisa, por exemplo, texto refere-se ao que, a 

partir de desenhos, falas e/ou fotos das crianças pode-se depreender do discurso em 

funcionamento, sobretudo do discurso pedagógico, apontado por Orlandi (2011, p. 28) como 

“um dizer institucionalizado sobre as coisas, que se garante, garantindo a instituição em que se 

origina e para qual tende: a escola”, e seus pré-construídos.  

Se o dispositivo de análise é construído pelo analista a partir de suas perguntas, então 

cada pesquisa tem a ver com um gesto singular, pois cada sujeito destacará a questão de maneira 

diferente. O material escolhido pelo analista tem a ver com a sua área de filiação. Por estar 

inscrita também no campo da Psicanálise, atendendo sujeitos em análise (adultos) e também 

sujeitos em tempo de constituição (crianças), retiro da minha prática clínica as questões sobre 

a constituição subjetiva. Nesta tese, minha proposta não é a de analisar os textos dos meus 

analisandos. Neste trabalho, como já mencionei, analiso materialidades recolhidas nos 

encontros com crianças de faixa etária entre dois e seis anos de idade, matriculadas na Escola 

de Educação Infantil Vasconcelos Torres, situada no Município de Niterói. Maior ênfase foi 
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dada às de cinco a seis anos, pois é nessa faixa etária que as crianças estão se debruçando sobre 

o traçado do nome que receberam do Outro. Importante destacar que também não analisarei as 

crianças envolvidas na pesquisa, uma vez que elas não foram atendidas por mim 

individualmente; meu contato com elas se deu quando eu, enquanto pesquisadora, participei 

das atividades em sala de aula. Meu olhar como psicanalista me fez recortar as perguntas desta 

tese. As crianças que participaram da pesquisa não tiveram a simples função de ajudar a elucidar 

as questões, mas de desvelar que é no tempo da infância que se dá a constituição do sujeito e o 

encontro com o indestrutível do desejo: o infantil. Ou seja, é de minha prática com a Psicanálise 

que trago minhas interrogações, e o encontro com a Análise do Discurso propiciou um caminho 

para levar adiante essas questões.   

Com relação à escolha da Escola Vasconcelos Torres, gostaria de explicitar dois 

aspectos. Primeiro, o que mobilizou o interesse por essa unidade de ensino foi o fato de que se 

trata de uma escola que abarca a Educação Infantil e recebe crianças na idade de dois a seis 

anos, o que se mostrou muito produtivo para esta pesquisa, uma vez que a mesma visa ao 

contato com crianças que estão encontrando com as letras em seus primeiros anos de vida. 

Um segundo aspecto se deu por uma visada mais afetiva e pessoal. Há alguns anos 

venho acompanhando a construção de uma escola do setor privado da cidade de Niterói. 

Quando, a convite da diretora desta escola particular, fui visitar o local no qual estava sendo 

construída essa nova escola, percebi que ali funcionava uma escola do município que deveria 

retirar-se para outro local, mais afastado e menos acessível. A construção da escola particular 

já estava em andamento e os alunos do município (crianças pequenas) conviviam, no âmbito 

escolar, com todos os inconvenientes que uma obra pode suscitar, tais como: poeira, barulho e 

movimentação de funcionários. Foi uma cena que me tocou particularmente. Após a conclusão 

da obra, o “destino” se cumpriu. As crianças da escola municipal foram transferidas para outro 

local e a escola particular começou a vigorar.  

Após um ano deste ocorrido, comecei a fazer um levantamento das escolas públicas 

que poderiam abarcar minha pesquisa. Telefonei para várias escolas buscando um primeiro 

contato com os diretores para, se fosse o caso, marcar uma visita. Numa dessas ligações, 

conversei com uma diretora que me explicou, neste primeiro contato, como a escola havia se 

mudado para o endereço atual. Reconheci a história. Eu fazia parte dela. Era aquela mesma 

escola que eu havia visto entre os escombros de uma obra em andamento. Meu olhar para aquela 

cena já havia me capturado. Minha escolha estava feita. 
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Durante os dois anos em que visitei semanalmente a instituição escolar, reuni 

desenhos, escritos e falas das crianças, bem como do corpo docente, sobre o momento do 

aprendizado do nome próprio. Percorri algumas salas da escola a fim de ter contato com 

diferentes profissionais e crianças com faixas etárias também diversas. Numa dessas 

participações, tive acesso a um material que me pareceu importante para o trabalho, o qual, pela 

riqueza de reflexões que suscitava, veio a compor o corpus desta pesquisa. Tratava-se de um 

questionário criado pela professora, intitulado “Quem sou eu”. Era uma atividade que os alunos 

deveriam responder em casa, com os pais. Foi solicitado que escrevessem sobre quatro itens: 

1) “Quem escolheu meu nome foi:”; 2) “Meu nome é:”; 3) “Tenho este nome porque ______”; 

e 4) “Gosto que me chamem de ______”. 

A professora relatou que criou essa atividade por ter percebido grande dificuldade por 

parte das crianças em reconhecer seus nomes escritos na hora da rodinha de recepção. Vale a 

pena salientar que no Referencial Curricular Nacional, texto que integra a série de documentos 

dos Parâmetros Curriculares Nacionais e que tem como função auxiliar o trabalho educativo 

diário junto às crianças pequenas, está referida a importância de se trabalhar o nome da criança. 

O volume dois, que favorece prioritariamente os processos de construção da identidade e da 

autonomia da criança indica como possibilidade de trabalho “fazer do reconhecimento do seu 

próprio nome e do nome do outro, conteúdo de trabalho” (BRASIL, 1998b, p. 37). Portanto, 

por mais criativo que tenha sido a confecção desta atividade, é, pois, um trabalho esperado por 

parte do educador de crianças pequenas.  

Esse material (o questionário realizado pela professora), junto com desenhos e fotos 

das crianças (registradas pela própria pesquisadora), constitui o corpus empírico desta pesquisa. 

Posteriormente à observação realizada em sala de aula e o recolhimento de materiais, debrucei-

me sobre eles com a lente da fundamentação teórica para analisar os possíveis diálogos entre o 

traçado de uma criança e sua entrada no mundo simbólico das letras, circunscrevendo a questão 

principal, que é a função do nome próprio na constituição do sujeito. 

Diante do corpus empírico, efetuei os recortes que foram analisados. Recortar já é um 

gesto, um movimento analítico do pesquisador, e se faz mediante as questões propostas pela 

pesquisa. Os recortes das sequências discursivas nesta tese são o que permite observar os 

discursos entrecruzados em jogo tanto no material produzido pela criança quanto pelo material 

ofertado pela equipe pedagógica. É o que será apresentado no próximo capítulo.  
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4 A escrita do nome próprio: uma análise discursiva  

 

No capítulo anterior, apresentei a construção do corpus da pesquisa. Destaquei que os 

materiais que foram analisados consistem em registros das ocasiões em que estive em sala de 

aula, junto às crianças e aos professores de uma Instituição Escolar de Educação Infantil, ou 

seja, uma instituição de ensino, e não uma clínica empírica. Foram privilegiados os períodos 

nos quais os alunos estavam realizando atividades que os convocassem à escrita do nome 

próprio, bem como os momentos das “rodinhas de recepção”, momento em que as professoras 

sentavam no chão com as crianças e, ao som de músicas escolhidas e cantadas pelos próprios 

alunos, solicitavam a cada criança o reconhecimento de seu nome escrito num quadro afixado 

em sala de aula. Desta forma, reunimos materiais, tais como desenhos e escritos das crianças, 

fotos do instante da “chamadinha”, como também eram chamadas as tais “rodinhas de 

recepção”, e o que veio a se tornar o eixo de nossas análises: um questionário proposto por uma 

das professoras sobre o nome da criança, intitulado “Quem sou eu”.  

O gesto de efetuar a análise de um texto, em se tratando de Análise do Discurso, não 

se refere a elucidar o que o texto poderia querer dizer, como nos adverte Orlandi (2015, p. 19), 

ao enfatizar que “se procura ver o texto em sua discursividade: como em seu funcionamento o 

texto produz sentido”. Trata-se de outra guisa: através de uma análise discursiva, cabe 

depreender de que modo o material em jogo funciona em relação à sua exterioridade, ou seja, 

como se inscreve nas condições sócio-históricas e ideológicas, o que, por sua vez, define o 

significado do que é dito, visto que o sentido de uma palavra é determinado pelas posições 

ideológicas que estão em jogo no processo sócio-histórico no qual o dizer é produzido 

(PÊCHEUX, [1975] 2009). Ressalte-se, também, que, com o aparato teórico da Psicanálise, não 

pretendo psicanalisar os escritos das crianças. A Psicanálise atende aqui a função já reivindicada 

nos textos de Pêcheux: incluir, nas discussões sobre a constituição do sujeito, algo que esteja 

além de uma consciência autônoma, ou seja, a dimensão do inconsciente.  

As análises efetuadas neste capítulo se deram em articulação com os conceitos já 

trabalhados anteriormente, dentre eles, no que concerne ao campo da Análise do Discurso, a 

noções de pré-construído, interdiscurso e memória discursiva. No que se refere ao escopo 

teórico da Psicanálise, contamos com conceitos discutidos no capítulo dois que abarcam a noção 

de letra, significante, identificação e nome próprio. Importante enfatizar que a mobilização 

destes conceitos cumpre aqui, neste trabalho, a função de pôr em discussão a noção de sujeito. 
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Indico, ainda, que em função da necessidade suscitada pelo corpus da pesquisa, foram 

mobilizadas outras noções e reflexões da Análise do Discurso e da Psicanálise. Para tanto, 

contei com o trabalho de outros autores, tais como Pommier (2013), Bidaud (2007), Borges 

(2010), Guimarães (2005), dentre outros.  

Em nossa sociedade ocidental contemporânea, a criança, em seus primeiros anos de 

vida, é convocada a estar na Instituição Escolar. De acordo com a Lei n.º 12796/2013, as 

crianças brasileiras devem ser matriculadas na educação básica a partir dos quatro anos de 

idade. A referida lei circunscreve o dever do Estado e da família na educação das crianças. No 

artigo 4, está prevista a educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) 

anos de idade. No artigo 6, encontramos de forma mais explícita a incumbência dos pais ou 

responsáveis: é dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças.  

Verificamos, assim, que há uma determinação, respaldada em lei, à entrada da criança 

no ambiente escolar. É uma injunção de nossa época, pois, se verificarmos o trabalho de Ariès 

(1986), podemos refletir sobre o modo como a escola tornou-se importante para a sociedade 

ocidental. É fato que, nos tempos atuais, muito cedo a criança é chamada ao convívio social 

com outras crianças e também com o corpo docente do âmbito escolar. Desde cedo é oferecido 

a elas o contato com as letras.  

A entrada na escola traz uma demanda de identificação que coloca o nome próprio em 

lugar de destaque. Se, antes do ingresso escolar, no seio da família a criança pode ser chamada 

por filho/filha, essa possibilidade não se apresentará na escola, pois o nome próprio marcará a 

distinção entre a criança e tantas outras com as quais conviverá. Ferreiro (1985), a partir de sua 

pesquisa sobre a aquisição da escrita, trará profundas modificações na perspectiva do uso do 

nome próprio no processo de alfabetização. Propondo que as atividades com o nome próprio 

não incluam apenas exercícios de cópia, a autora inclui, além das dimensões linguísticas, 

gráficas, culturais e social, a dimensão subjetiva que o nome próprio tem para o aluno.  

Para efetuar as análises, parto da pergunta central da tese, qual seja: o que permite que 

o nome que a criança recebeu do Outro se torne, para ela, próprio? A escola ocupa-se do 

momento de aprendizagem da escrita do nome por parte da criança, mas observaremos com as 

reflexões tanto da Análise do Discurso quanto da Psicanálise que esta é uma aquisição que está 

aquém e além do sistema educacional. Neste momento de aprendizado, podemos nos perguntar 

quantas outras passagens estão se dando ao mesmo tempo em que a criança se debruça sobre o 

papel.  
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Embora haja uma injunção por parte do Estado legitimando a entrada da criança na 

escola e também haja muitas reflexões que consideram a importância de a escola abarcar o 

nome próprio como material de trabalho, como cada criança virá a se apropriar disto é 

absolutamente singular, e isso acontece sob o olhar dos professores. Não é incomum a 

convocação de psicanalistas para atender crianças que irrompem com dificuldades no momento 

do aprendizado das primeiras letras. Isso nos aponta que o encontro das crianças com as letras 

alfabéticas suscita no sujeito em constituição deslocamentos e apropriações que precisará 

efetuar neste processo. As análises que se seguem procuram compreender o “Quem sou eu” 

numa jornada de desconstrução da evidência da identidade como algo acabado para alcançar o 

processo identificatório, movimento que depende, inevitavelmente, da interpelação ideológica 

e da inscrição do sujeito no campo do Outro. 

Observando a pergunta principal desta tese, formulada acima, qual seja, o que permite 

que o nome recebido pelo Outro se torne próprio para a criança, destaco que ela supõe dois 

momentos: primeiro, uma nomeação que antecede o sujeito, que vem do campo do Outro, e, 

num segundo momento, a apropriação, pelo infans, do significante que recebeu. Contemplando 

essas duas perspectivas, decidi trabalhar por eixos discursivos, traçando um fio que nos servirá 

como alicerce para a investigação das sequências discursivas expostas. Assim, dividi as análises 

em dois eixos. O primeiro compreende como o sujeito é nomeado pelo Outro e o segundo refere-

se ao modo como a criança significa o nome que recebeu.  

Do arquivo reunido durante a pesquisa, selecionei alguns materiais para as análises. 

Estes materiais consistem precisamente em: duas fotos de crianças de faixa etária de dois anos 

de idade junto à professora no momento da chamada; quatro desenhos de crianças, entre quatro 

e cinco anos, acompanhados pelo nome próprio; e o questionário, proposto pela professora, 

intitulado “Quem sou eu” (cf. Anexo VIII), sendo este composto por quatro itens: 1) “Quem 

escolheu meu nome foi:”; 2) “Meu nome é:”; 3) “Tenho este nome porque ______”; 4) “Gosto 

que me chamem de ______”.7 Essa atividade foi endereçada, via agenda escolar, aos pais das 

crianças (entre cinco e seis anos), para que eles respondessem em casa com os filhos. Ressalto 

que a pesquisa no âmbito da Análise do Discurso e da Psicanálise, como foi trabalhado no 

capítulo anterior, não responde a uma lógica positivista e quantitativa. Portanto, não houve uma 

                                                           
7 O referido questionário traz, logo abaixo do título, um fragmento da canção do músico e compositor Toquinho, 

intitulada “Gente tem sobrenome”. 
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preocupação com a quantidade do material analisado. O recorte deste corpus se justifica pelo 

fato de ele possibilitar um efetivo diálogo com as questões levantadas nesta pesquisa.  

 

4.1 Como o sujeito é nomeado pelo Outro 

 

Este primeiro eixo discursivo, como o sujeito é nomeado pelo Outro, a partir do qual 

se iniciam as análises, nos aponta que tanto para a Análise do Discurso quanto para a Psicanálise 

o sujeito é constituído na e pela linguagem, ou seja, o sujeito é fruto de seu submetimento à 

ideologia e do atravessamento pelo inconsciente (estruturado como linguagem, como indica 

Lacan). Este eixo aponta também uma nomeação que antecede o sujeito, que vem do campo do 

Outro. Como já foi dito, os materiais analisados abarcam crianças com faixa etária entre dois e 

seis anos. No desenrolar das análises, esses materiais, no entanto, não seguem uma sequência 

cronológica. As etapas pedagógicas, por sua vez, obedecem a uma cronologia. Mas a pergunta 

central deste trabalho – como a criança toma como seu o nome ofertado pelo Outro? – não 

atende a uma visada cronológica, obedece a outra lógica, a da constituição do sujeito. 

Destaco a primeira sequência discursiva a ser analisada: o título do questionário 

proposto por uma das professoras para que as crianças respondessem em casa com o auxílio 

dos pais:  

 

SD1: Quem sou eu 

 

Sobre o título do questionário, algumas palavras. Com relação à SD1, que consiste no 

título do questionário, trago uma primeira observação: ele não traz pontuação8. De acordo com 

Medeiros (2011), a pontuação, pensada como inscrição do político na prática de linguagem, 

configura sentido. O que a ausência de pontuação produz, portanto, como efeito de sentido? O 

que estaria implicado em uma pergunta, uma afirmação, em um sinal de dois pontos, ou em 

reticências?  

A ausência de pontuação delineia um silêncio onde todos os sentidos são possíveis. 

Podem caminhar para uma abertura ou um fechamento. Orlandi (2007) apresenta algumas 

formas do silêncio. Define o silêncio fundador como aquele que “significa o não-dito e que dá 

                                                           
8 Tomei conhecimento desta atividade depois que ela já havia sido realizada. Portanto, eu não estava presente no 

momento em que a professou leu o questionário para as crianças. Sendo assim, escapou-me a entonação dada por 

ela. Só temos acesso, desta forma, ao texto escrito. 
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espaço de recuo significante, produzindo as condições para significar” (ibid., p. 24), e define a 

política do silêncio que, segundo a autora, divide-se em silêncio constitutivo, o qual implica 

que uma palavra apaga necessariamente a outra, e o silêncio local, que se refere à censura 

propriamente. Entendemos que o título de um trabalho não está sujeito às imposições 

gramaticais aplicáveis ao texto corrido, visto que ele deve ser sintético. Desta maneira, a 

ausência do ponto pode vir a significar que o título é uma síntese do que se segue, como se 

funcionasse ali, omisso, o sinal de dois pontos. Para Furlanetto (2009), a pontuação inscreve-

se no processo de construção do texto, preenchendo os espaços que já existem. No caso do 

nosso corpus, a isenção de pontuação do título (particularmente, o ponto de interrogação) nos 

faz inferir que as respostas produzidas pelas questões propostas pudessem responder e/ou 

preencher de fato ao “quem sou”.  

Na escola, como uma criança que ainda não foi alfabetizada poderia receber essa 

significação, “quem sou eu”? A afirmação “quem sou eu” comparece como um colamento 

imaginário. Você é tão pequeno que já estou te dizendo quem você é! E vou te ensinar! O 

“sujeitinho” já está sendo colado na evidência de que ele é ele. A ausência do ponto de 

interrogação neste material produz como efeito o papel da escola. O sujeito vai colar nas 

evidências. O título do questionário (SD1) consiste em um enunciado que faz parte do fazer 

pedagógico como uma das práticas sociais que institui, inseridas nos esquecimentos, uma 

memória ocidental em funcionamento em que a genealogia está no nome; o sujeito é 

identificado cada vez mais, seja por seu nome, seu CPF, sua identidade. Para o avanço das 

análises, vamos propor o ponto de interrogação, transmutando uma afirmação em uma pergunta: 

Quem sou eu? 

Dando prosseguimento às análises, nas sequências discursivas abaixo (SD2 e SD3) 

observamos um momento da “chamadinha” que acontece no início das aulas. As crianças 

sentam em roda junto com as professoras e, ao som de músicas infantis, são convocadas a 

identificar seus nomes por escrito. Estas sequências registram a atividade numa sala de aula 

pertencente a crianças com faixa etária de dois anos, idade na qual o nome é oferecido à leitura 

acompanhado pela foto da criança.                 
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SD2 

 

 

 
SD 3 

 

Importante destacar que o que se faz em sala de aula não é aleatório. O Referencial 

Curricular Nacional para a Educação Infantil, documento que integra a série de documentos 

dos Parâmetros Curriculares Nacionais, tem como objetivo auxiliar o trabalho educativo diário 

junto às crianças pequenas. O Referencial, através de três volumes destinados aos educadores, 

pretende “apontar metas de qualidade que contribuam para que as crianças tenham um 
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desenvolvimento integral de suas identidades, capazes de crescerem como cidadãos cujos 

direitos à infância são reconhecidos” (BRASIL, 1998a, s. p.). 

Encontra-se, no volume dois, denominado Formação Pessoal e Social, alguns 

apontamentos importantes para esta pesquisa. É válido esclarecer que este documento não 

compõe o corpus da tese, mas será solicitado a participar das discussões aqui propostas. 

Destacaremos o volume dois pelo fato de o mesmo abarcar um segmento de trabalho 

denominado “Identidade e autonomia” e referir-se às:  

 
experiências que favorecem, prioritariamente, a construção do sujeito. Está 

organizado de forma a explicitar as complexas questões que envolvem o 

desenvolvimento de capacidades de natureza global e afetiva das crianças, seus 

esquemas simbólicos de interação com outros e com o meio, assim como a relação 

consigo mesmas. O trabalho com este âmbito pretende que as instituições possam 

oferecer condições para que as crianças aprendam a conviver, a ser e estar com os 

outros e consigo mesmas em uma atitude básica de aceitação, de respeito e de 

confiança. (BRASIL, 1998b, p. 46).   

                  

Ao definir a identidade como um conceito do qual faz parte a ideia de distinção, de 

uma marca de diferença entre as pessoas, o texto sugere que o processo de diferenciação começa 

“pelo nome, seguido de todas as características físicas, de modos de agir e de pensar e da história 

pessoal” (ibid., p. 13). Desta maneira, indica que desde cedo (de zero a três anos) já se inicie a 

identificação progressiva de algumas singularidades da criança e das pessoas com as quais 

convive, e o nome é apontado como referência de trabalho.  

Mas é, de fato, quando sugere orientações didáticas para crianças na faixa etária entre 

quatro e seis anos que é possível denotar uma indicação mais específica quanto à importância 

do trabalho com nome da criança: 

 

[...] nesta faixa etária, mantém-se a importância da identificação pelo nome e 

acrescenta-se o interesse por sua representação escrita, a qual se manifesta em idades 

variadas, conforme as experiências anteriores com essa linguagem. Uma possibilidade 

de trabalho é identificar os pertences individuais pelo nome escrito e fazer do 

reconhecimento do seu próprio e do nome do outro, conteúdo de trabalho. (ibid., 

p. 37, grifos meus).  

 

Na sequência discursiva 2 (SD2), vê-se a professora e duas crianças sentadas no chão 

enquanto uma criança dirige-se ao quadro de nomes. Na terceira sequência discursiva (SD3), 

observamos os nomes das crianças acompanhados pela foto (imagem) da mesma. De onde parte 

a evidência de que a criança é aquele nome escrito ou mesmo aquela que está na foto? Segundo 

Orlandi (2012), o imaginário faz parte do funcionamento da linguagem. De acordo com a 

autora, o Analista do Discurso não menospreza “a força que a imagem tem na constituição do 
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dizer” (ORLANDI, 2012, p. 42). No entanto, a pesquisadora aponta que é tarefa do analista 

“atravessar esse imaginário... explicitando o modo como os sentidos estão sendo produzidos” 

(ibid., id.). 

Com relação às fotos que compõem as sequências discursivas SD2 e SD3, é preciso 

dizer que foto é discurso, e não uma comprovação ou um dar a ver. Elas não compõem o 

trabalho de análise apenas como um suporte do que está sendo dito; elas são passíveis de análise, 

justamente porque compõem um texto. O que está dito e o que não está sendo dito nessas fotos? 

O que as fotos produzem como efeito? “Quem sou eu” cola na evidência. E cola mesmo, pois 

a criança está colando (colocando) o nome no quadro. Fazer cola da criança com as letras 

alfabéticas que, combinadas, fazem seu nome. Ou, como se pode depreender na SD3, fazer cola 

do nome escrito da criança com a foto dela mesma. Esse é você!  

A escola tem seus sentidos. A pedagogia tem seus pré-construídos e seu interdiscurso. 

O nome, por sua vez, há de ser afixado no quadro. Tem um enquadre. O quadro é o que está 

colocado como possibilidade dentro do momento pedagógico. Analisando a foto da SD2, 

podemos perguntar: a criança poderia colar o nome na televisão? Na mesa? Em outra criança? 

Nela mesma? Há um quadro onde ela deve colar o seu nome. A criança está aprendendo a colar 

direitinho. O que se produz é que a evidência cola. Esta atividade é um já-dito que está 

capturado na lei. O que o gesto da foto produz como efeito? O que é um gesto bem-sucedido? 

Colocar o nome no quadro. Sujeito enquadrado. Um ritual que não aceita muito a falha, a não 

ser se for para retornar ao bom funcionamento.  

Para pensarmos na construção do eu e na assunção da imagem por parte da criança, 

vamos nos valer da teorização lacaniana acerca do estádio do espelho. Lacan ([1949] 1998) nos 

indica que antes da estruturação do eu da criança ela passa por uma fase chamada Estádio do 

Espelho, que tem duração dos seis aos dezoito meses, aproximadamente. A problemática do eu 

e do corpo está presente na obra de Lacan desde os primeiros momentos de sua trajetória pela 

Psicanálise, sofrendo reformulações correlativas às retificações que ele introduz, articulando-a, 

além do Imaginário, também ao Simbólico e ao Real. Entretanto, na esteira de Freud, o corpo 

ao qual ele se refere não é o corpo biológico, mas o corpo marcado pelo significante e habitado 

pela libido, que demanda um olhar distinto daquele da medicina. 

O estádio do espelho, na visada lacaniana, traduz-se num momento particular da vida 

psíquica da criança, no qual ela vive uma experiência de identificação fundamental e faz a 
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conquista da imagem do seu próprio corpo. É o tempo da constituição do imaginário que 

possibilita o fim do “fantasma do corpo despedaçado” descrito por Lacan. Segundo o autor: 

 

[...] o estádio do espelho é um drama cujo impulso interno precipita-se da 

insuficiência para a antecipação – e que fabrica para o sujeito, apanhado no engodo 

da identificação espacial, as fantasias que se sucedem desde uma imagem 

despedaçada do corpo até uma forma de sua totalidade que chamaremos de ortopédica 

– e para a armadura enfim assumida de uma identidade alienante, que marcará com 

sua estrutura rígida todo o seu desenvolvimento mental. (LACAN, [1949] 1998, p. 

100). 

 

A princípio, num primeiro tempo da estruturação do eu, a criança pequena percebe a 

imagem do seu corpo, mas supõe que o que vê é um ser real, ou seja, há uma confusão entre si 

e o outro, que é confirmada de inúmeras maneiras pela relação estereotipada que mantém com 

os semelhantes. É no outro que a criança, neste momento, se vivencia e se orienta; quando bate, 

ela se diz ser batida, quando vê outra cair, chora.  

O segundo tempo corresponde a uma etapa inaugural do processo identificatório. É 

nesse momento que ela é levada a perceber que o outro no espelho não é real, e sim uma 

imagem, e aprende, assim, a distinguir a realidade do outro de sua imagem. Diz Lacan: 

 
Basta compreender o estádio do espelho como uma identificação, no sentido pleno 

que a análise atribui a esse termo, ou seja, a transformação produzida no sujeito 

quando ele assume uma imagem – cuja predestinação para esse efeito de fase é 

suficientemente indicada pelo uso, na teoria, do antigo termo imago. (ibid., p. 97). 

 

O terceiro tempo é de identificação primordial, quando, além de a criança considerar 

que o reflexo no espelho é uma imagem que é dela, a criança recupera a dispersão do corpo 

despedaçado em uma unidade. Essa conquista da unidade corporal, e consequentemente a 

conquista da identidade do sujeito, se dá em uma dimensão imaginária; é a partir da imagem 

que o sujeito se identifica.  

No Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, encontramos uma 

indicação da importância do espelho como instrumento para a construção da realidade: 

 
Por meio das brincadeiras que faz em frente a ele, a criança começa a reconhecer sua 

imagem e as características físicas que integram a sua pessoa. É aconselhável que se 

coloque na sala um espelho grande o suficiente para que várias crianças possam se ver 

de corpo inteiro e brincar em frente a ele. (BRASIL, 1998b, p. 33).  

               

Quando Lacan ([1949] 1998) se refere ao estádio do espelho, ele não está indicando a 

necessidade do objeto espelho para que a experiência aconteça. Este momento da constituição 

psíquica não requer a vivência do espelho enquanto objeto específico, pois o que está em jogo 
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é o advento da alteridade. A imagem, alvo da identificação, não será necessariamente o reflexo 

da criança no espelho, mas o “reflexo” da criança no olhar do Outro. É o assentimento do Outro 

que vem conferir para a criança que a imagem refletida é dela. A presença do semelhante 

submetido à linguagem vem marcar o sujeito pela presença do significante. O Outro, na sua 

dimensão de alteridade submetida ao simbólico e à linguagem, surge para convocar o sujeito a 

se inserir em seus sistemas significantes.  

No espelho, o nascimento do eu se confunde com a imagem do corpo próprio, ao 

mesmo tempo em que a imagem no espelho é apreendida como objeto. Sendo a origem da 

capacidade de dizer ‘eu’ algo que reside no momento em que a criança é capturada por uma 

imagem essencialmente alheia, sua identidade própria nunca poderá deixar de ser algo que lhe 

vem de fora, do horizonte da alteridade. A criança é dependente do outro especular que constitui 

sua identidade. Assim, podemos inferir que a relação que o sujeito mantém consigo mesmo e 

com os outros aparece sempre medida pelo eixo imaginário.                      

Desta forma, segundo a teorização lacaniana sobre o estádio do espelho, o eu encontra 

sua constituição na operação mesma que o condena a uma condição alienante. Ele é formado 

na experiência especular pela identificação com a Gestalt de uma imagem exterior, o que tem 

como resultado o fato de que “o eu caracteriza-se pela função de desconhecimento” (LACAN 

[1949] 1998, p. 103). 

Lacan afirma que o resultado da construção feita a partir da experiência do estádio do 

espelho “deveria ser designada por [eu] ideal... no sentido em que ela será também a origem 

das identificações secundárias...” (ibid., p. 98) e que o termo próprio deste momento deve ser 

definido como narcisismo primário (ibid., p. 101). 

A experiência com o espelho tem um caráter primordial na teoria psicanalítica. 

Tomando esta experiência como um modelo que atravessa toda a vida do sujeito, mais do que 

como uma fase bem delimitada do desenvolvimento da criança, é o momento que se caracteriza 

pela construção da função do imaginário. O estágio do espelho ilustra o caráter de conflito da 

relação dual, posto que a imagem que o infans assume como sua é fruto de uma identificação 

primordial, exterior ao sujeito.  

Todo esse complexo processo que leva a criança a reconhecer-se, seja na sua imagem 

fotografada, seja nas letras do seu nome, nos leva a questionar, como nos indica Pêcheux 

([1975] 2009) a evidência mais natural: a de que eu sou eu quando me refiro a mim mesmo, 

pois, na sua constituição, “Eu é um Outro”, como afirma Lacan, relembrando as palavras do 
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poeta Rimbaud (1854-1891): “Je est un Autre”. Isso significa dizer que, na construção do sujeito 

e tudo aquilo que poderia ser indicado como sua identidade, “parte do que as crianças aprendem 

não é ensinado de forma sistemática e consciente e será aprendida de forma incidental” 

(BRASIL, 1998b, p. 52). 

Retomando ainda as sequências discursivas SD2 e SD3, pode-se assinalar que no 

momento em que a criança é ensinada, no âmbito escolar, a reconhecer a escrita do seu nome, 

ela estará também atravessando operações lógicas de sua constituição subjetiva. 

Esta primeira subseção, que tem como eixo discursivo “Como o sujeito é nomeado 

pelo Outro”, se refere, como já apontamos, a uma nomeação que antecede o sujeito e que vem 

do campo do Outro. Para uma maior reflexão sobre este enfoque, serão expostas como 

sequências discursivas as respostas dadas ao primeiro quesito do questionário: “Quem escolheu 

meu nome foi:”. Este item contém dois pontos. Convite ao preenchimento imaginário, em 

contraste com a ausência de pontuação do título (SD1). 

  

SD4: minha mãe  

SD5: Pai e mãe 

SD6: meu pai  

SD7: meu tio Tatico. 

SD8: mamãe 

SD9: papai e mamãe 

SD10: meu papai 

               

As respostas dadas apontam para a regularidade de “pai” e “mãe” como aqueles que 

escolheram o nome da criança. Essa regularidade que comparece nas respostas, ainda que com 

alguma variação – SD5: pai e mãe; SD8: mamãe; SD6: meu pai; SD9: papai e mamãe –, falam 

do modo ocidental contemporâneo de nomeação regulado pelo Estado. Como foi dito 

anteriormente, no capítulo dois, a lei brasileira de Registro Civil, no artigo 52, prevê que, 

prioritariamente, pai ou mãe devem fazer a declaração de nascimento e que neste registro deve 

conter, além de outros itens, o nome da criança. A SD7, no entanto, que traz “meu tio Tatico”, 

foge a essa constância. Esta resposta que aparece como exceção dentre as outras realça o que 

de fato não é dito na lei e que também foi abordado anteriormente, ou seja, que a obrigatoriedade 

não é a atribuição do nome, mas a submissão do nome ao Estado para que se registre o 
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nascimento de direitos e obrigações. As razões por que um tio veio a comparecer como quem 

escolheu o nome da criança são singulares na história do sujeito. 

Pommier (2013) efetua um extenso trabalho sobre o nome próprio e sua lógica 

inconsciente. O autor indica que a atribuição de nomes varia muito em diferentes épocas e 

culturas. Há época em que a atribuição do nome obedece a uma dimensão religiosa, chegando 

mesmo afirmar que “A história dos nomes evolui ao mesmo tempo que a história das religiões” 

(ibid., p. 9). Na cultura politeísta, por exemplo, a fabricação dos nomes se apoia sobre a filiação 

totêmica. A esse respeito, Lévi-Strauss (1908-2009) fala que a maioria das sociedades estudadas 

por ele formam seus nomes próprios a partir de denominações de clãs ([1962] 1989). Tudo tem 

relação com o totem.  

Pommier (2013) faz um extenso estudo até chegar ao modo como se dá um nome nos 

dias de hoje e como isso se dá a partir dos estudos psicanalíticos. A Psicanálise nos aponta que 

o sujeito, como efeito de significante, emerge no campo do Outro. Entretanto, atentemos para 

não confundirmos pai e mãe, biológicos ou não, com o Outro que nomeia. O Outro não é uma 

pessoa, é lugar. O ato de nomeação, quando se trata da Psicanálise, não se refere a escolher o 

nome x ou y. Este ato fala do desejo inconsciente, da aposta que daquele bolinho de carne que 

come, chora e dorme um sujeito possa advir.  

O que é fundamental de ser destacado é que o nome escolhido por quem nomeia 

participa de uma discursividade ideológica e inconsciente. Quantas histórias são contadas à 

criança a respeito do seu nome? Orlandi (2017, p. 54), ao definir a noção de narratividade, nos 

diz que “contar uma lenda é um modo do sujeito discursivo individuar-se, na busca de 

identificação, na constituição de sua posição-sujeito”. Para autora, a noção de narratividade 

refere-se ao funcionamento do interdiscurso e da memória discursiva. Retomando o 

questionário ao qual venho me dedicando para avançar nestas questões, acentuo o terceiro item, 

qual seja, “Tenho este nome porque ______”. Destaco algumas repostas: 

 

SD11: Rafaela significa curada por Deus minha mãe gostou do significado 

SD12: Porque é Bíblico 

SD13: ela gosta de nomes diferentes, mesmo antes de esperar por mim, o meu nome 

já seria Caleb, como no filme Prova de Fogo. 

SD14: meu pai escolheu porque meu avô tem o mesmo nome 

SD15: meu tio gosta desse nome 
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SD16: minha mãe escolheu porque era fã do cantor Nicolas Carter que nasceu no dia 

28 como eu.  

 

Guimarães (2005) desenvolve uma minuciosa discussão sobre o nome próprio. 

Partindo de uma via dos estudos argumentativos, em que “o sentido das expressões linguísticas 

não é referencial, ou seja, não pode se apresentar a partir do conceito de verdade” (ibid., p. 5), 

o autor inscreve-se numa posição materialista, destacando o diálogo com a Análise do Discurso, 

que não toma a linguagem como transparente, mas considera que sua relação com o real é 

marcada por um contexto sócio-histórico.  

O pesquisador, ao observar os aspectos morfossintáticos do funcionamento do nome 

próprio e em seguida os seus aspectos semântico-enunciativos, aponta que retomar o estudo 

sobre o nome próprio reacende “as questões relativas ao domínio que pensa a relação com o 

mundo e com o sujeito” (ibid., p. 33).  

No capítulo dois, na subseção 2.3, foram mencionadas as reflexões do autor quando o 

mesmo aponta que a escolha dos nomes também participa de efeitos ideológicos apagados para 

quem escolhe. O autor acentua que a escolha do nome pode remeter à posição sujeito religioso, 

como também a “uma outra memorialidade de nomes no espaço da contemporaneidade, o das 

celebridades” (ibid., p. 37).  

Na SD11, “Rafaela significa curada por Deus minha mãe gostou do significado”, e na 

SD12, “Porque é Bíblico”, pode-se perceber uma memória religiosa, funcionamento que 

justifica a nomeação da criança. Já nas sequências discursivas SD13 – “ela gosta de nomes 

diferentes, mesmo antes de esperar por mim, o meu nome já seria Caleb, como no filme Prova 

de Fogo” – , e SD16 – “minha mãe escolheu porque era fã do cantor Nicolas Carter que nasceu 

no dia 28 como eu” –, encontram-se referências às celebridades. Como afirma Guimarães (ibid.) 

e como já foi dito anteriormente, a ilusão de uma escolha original dissimula que há o pré-

construído, marcas históricas apagadas para o sujeito. 

As histórias contadas às crianças sobre a significação dos seus nomes não são 

suficientes, elas não respondem sobre o significado. As narrativas falam da posição 

inconsciente de cada um e também da inscrição do sujeito em determinada formação discursiva. 

Destacando novamente a SD13, podemos ressaltar o trecho “mesmo antes de esperar por mim, 

o meu nome já seria...”, que aponta um saber anterior que escapa tanto à criança quanto a quem 

nomeia. Este não saber também pode ser vislumbrado na SD14 – “meu pai escolheu porque 
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meu avô tem o mesmo nome” – e na SD15 – “meu tio gosta deste nome” –, pois, por mais que 

se diga a respeito, escapam as motivações inconscientes que levaram a tal escolha.  

No capítulo dois, na subseção 2.5, vimos com Lacan que significante e significado 

estão radicalmente separados. O significado não responde ao significante, e nome próprio é 

significante em estado puro (subseção 2.6), não tem a ver com sentido. Por mais que a criança 

necessite dessas histórias para que imaginariamente sua existência ganhe um contorno, ela 

mesma precisará contar sua própria versão. Na próxima subseção, portanto, será trabalhado 

como a criança significa o nome que recebeu do Outro. 

        

4.2 Como a criança significa o nome que recebeu do Outro 

 

Lacan ([1964] 2005, p. 74) aponta que o nome “é uma marca aberta à leitura – eis 

porque ela será lida da mesma forma em todas as línguas – impressa sobre alguma coisa que 

pode ser um sujeito que vai falar, mas que não falará de modo algum obrigatoriamente”. Por 

mais que os outros tentem ofertar para as crianças os possíveis significados dos seus nomes, o 

nome porta um enigma, um furo que não é capturado por sentido algum. 

As sequências discursivas que serão apresentadas a seguir consistem em desenhos das 

crianças (com faixa etária entre quatro e cinco anos) acompanhados pelos nomes próprios. Esta 

atividade foi realizada em sala de aula.  
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O Humano não escreveu sempre como escreve nos dias de hoje. Pêcheux ([1975] 

2009) nos aponta que toda prática humana está inserida em um dado contexto sócio-histórico 

ideológico. A ideologia, como já mencionamos, apaga a inscrição do sujeito do lugar onde ele 

está. Esse efeito traz uma obviedade ou mesmo uma naturalização de práticas que não foram 

sempre da mesma maneira, mas, sim, construídas historicamente. Portanto, o modo como as 

crianças, nos dias de hoje, aprendem a escrever9 inscreve-se em “condições ideológicas da 

reprodução/transformação das relações de produção” (ibid., p. 129). 

Os desenhos apresentados nas SDs 17, 18, 19 e 20 são acompanhados por letras 

alfabéticas que compõem os nomes das crianças. O nascimento do grafismo, do qual se origina 

a escrita, evoluiu por diferentes etapas até chegar ao surgimento do alfabeto, com os fenícios, 

e a posterior inclusão das vogais pelos antigos gregos.  

Fazendo um breve retorno à história do surgimento do grafismo, destacamos que as 

primeiras representações gráficas a partir das quais a escrita surgiu são pinturas rupestres 

deixadas gravadas em cavernas há mais de 30.000 anos. Representam geralmente animais, e 

podem ser pensadas como meio de registrar o mundo de uma forma durável, material e exterior. 

Segundo Cagliari (2009), essas pinturas são encontradas em toda parte do mundo. Desde a 

Europa, passando pela África do Sul até o Nordeste brasileiro, há milhares de desenhos feitos 

em pedras que consistem num acervo considerável da arte rupestre.      

Cagliari (ibid.) indica que não há um nome ou personagem real que possa ser 

considerado como inventor da escrita, o que leva a assinalar que ela tenha surgido e se 

constituído como uma atividade coletiva. Para Cagliari (ibid., p. 11), a escrita surgiu com o 

começo da Civilização, “com a formação das primeiras cidades, isto é, de agrupamentos de 

pessoas estranhas, não necessariamente aparentadas, em uma pequena área”. O sistema 

alfabético com o qual escrevemos hoje conta com cerca de 3.500 anos de uso ininterrupto (ibid., 

p. 89).  

Daquelas formas de expressão gráficas rupestres irá se desenvolver a escrita, utilizando 

sinais gráficos para representar palavras e não apenas objetos materiais do mundo. Isso leva a 

considerar a letra como uma abstração, ou seja, “uma unidade com valor definido dentro de um 

sistema de escrita e não apenas um desenho com um nome no abecedário (ibid., p. 92).  

                                                           
9 Não estou colocando em questão a metodologia educacional, pois isso seria outra discussão, mas o fim em si, 

que é fazer com que a criança se aproprie do código da escrita. 
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Apontamos que o que comparece como prática pedagógica nas SDs 17, 18, 19 e 20 

tem suas condições de produção. Ela tem função numa sociedade ocidental em que o 

aprendizado da escrita alfabética é algo essencial.  

A escrita começa com o uso simplificado dos desenhos que têm a aparência de 

representarem alguma coisa. É o que se chama ideograma, os desenhos do objeto. Um signo 

que denota um objeto determinado, um signo a ser lido antes da utilização da escrita. Em 

seguida se dá uma dissociação do signo e da sua referência, ou seja, do objeto representado, e 

o que fica é o signo simplificado e associado a uma sonoridade, a um fonema. A relação se 

inverte e a associação dos fonemas e da sua leitura dá nascimento à escrita. A partir daí, trata-

se de fonemas que não têm nada a ver com seus primeiros objetos de referência. Gênese do 

traço como o que há de mais apagado no objeto e do qual surge. Tempo do recalque, tempo de 

separação. Separar e escrever. Que separações necessárias precisam ser efetuadas para uma 

criança ingressar no mundo letrado?        

Bidaud (2007), em seu texto “Reflexões sobre a passagem do oral ao escrito”, lança a 

hipótese de que “as crianças que não se iniciaram bem no escrito não se iniciaram bem no oral 

(mesmo, bem entendido, que elas falem)” (p. 196). O autor inicia o trabalho acentuando que 

um obstáculo na aprendizagem da língua escrita é a relação necessária à simbólica da letra. 

Bidaud (ibid., p. 196) define endereço como “um lugar suposto para além do sujeito que serve 

como referência”. Nos primeiros jogos simbólicos de presença e ausência do bebê com o Outro 

materno, abre-se o lugar de uma falta, de um espaço vazio que constitui o Outro como terceiro. 

É nesse espaço em que dois significantes não se recobrem que se dá a constituição do sujeito 

como efeito de significante. Perda do ser.  

No momento de passagem ao escrito, Bidaud (ibid.) assinala também uma perda, 

rompimento com o corpo materno na medida em que o registro da escrita marca o que pode ser 

registrado “sem mim” (p. 195). O autor considera que a aprendizagem da leitura não tem a ver 

somente com o reconhecimento das letras, mas com a introdução do jogo simbólico que permite 

a assunção da letra como desprovida de sentido, podendo então ser combinada em diversas 

palavras. 

O psicanalista dialoga com Bergès (2005) para apontar “um registro da perda 

vinculada ao escrito. Perda da voz materna, perda até mesmo das sensações de sua presença: o 

odor, os ruídos, o tato...” (ibid., p. 198). O autor chama a atenção para os trabalhos de Bergès 

que vinculam o iniciar-se na escrita ao que está em jogo no corpo, “na medida em que na idade 
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dessa aprendizagem o corpo da criança, corpo de linguagem, terá de efetuar uma passagem, daí 

a ideia de ‘forçamento corporal’ da escrita.” (BIDAUD, 2007, p. 196). 

O autor também assinala a perda do desenho que é deixado de lado quando a criança 

tem que aprender a escrever. Observamos que, no momento em que a criança está aprendendo 

a escrever o nome próprio, é muito comum que ela faça, ao lado das letras, um desenho. É 

curioso observar que com frequência o desenho refere-se à imagem da própria criança e também 

do círculo familiar. 

Pommier (2011, p. 18), discutindo a história da escrita e do seu renascimento em cada 

criança, aponta que “uma criança começa traçando hieróglifos (que lhe são, sem dúvida, 

absolutamente pessoais) antes de dar o passo que vai levá-la de uma escrita pictográfica a uma 

escrita alfabética”. O autor desenvolve a ideia de que os desenhos são suporte de histórias e que 

as próprias letras são representadas, no início, como objetos que podem ser desenhados. Na 

consideração de Pommier (ibid., id.), “a escrita propriamente dita só começa quando a letra não 

representa mais nada e, uma vez perdida toda sua virtude icônica, ganha a possibilidade de 

significar”. 

O autor considera que, no caminho em direção à alfabetização, o apagamento da 

imagem está articulado ao recalcamento referente à imagem do próprio corpo. Para falar de 

recalcamento, é importante retornarmos ao Complexo de Édipo, visto que é em torno da questão 

do Édipo e do complexo de castração que se dá a operação do recalque.  

Retomando Freud ([1913] 1996) em Totem e Tabu, Pommier (2011, p. 8) argumenta 

que “se o totem, na escrita hieroglífica, remete aos deuses; na constituição de cada sujeito, ele 

é representado pela figura paterna”. O autor aponta que a aquisição da escrita está diretamente 

ligada às interdições que ocorrem na travessia do Complexo de Édipo pela criança. Para 

encaminharmos essa discussão, uma vez que o intuito deste trabalho é investigar a função da 

escrita no nome próprio na constituição do sujeito, retomaremos alguns apontamentos de Lacan 

acerca do Complexo de Édipo e da castração.  

Em O Seminário, livro IV: A relação de objeto, Lacan ([1956-57] 1995) retoma o caso 

Hans, publicado por Freud em 1909. Ele enfatiza que a fobia produzida pelo menino era, sem 

sombras de dúvidas, um chamado ao pai. É também neste seminário que ele afirma que a 

principal interrogação freudiana é justamente: “O que é um pai?”. Esta questão é diferente de 

aceder à posição paterna (ibid., p. 209). O acesso à posição paterna é para cada homem uma 

busca, pois ninguém jamais a ocupou por completo. Lacan afirma que tomará o caso Hans para 
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“tentar compreender a significação e a necessidade do complexo de castração” (LACAN, 

[1956-57] 1995, p. 227). 

Apresentaremos, de maneira sucinta, os elementos do caso. A mãe de Hans o recebe 

todas as manhãs em sua cama contra as reservas expressas do pai e marido. Ele, o pai, está sem 

controle da situação. Apesar de todo o amor do pai, toda sua gentileza, ele não é capaz de 

interditar o gozo do filho em relação à mãe ou vice-versa. Toda a sequência do jogo prossegue 

no engodo, que culmina na angustiante relação do pequeno Hans com sua mãe, de onde não sai. 

O medo do cavalo paralisa a vida deste menino e de toda a família, e o pai, adormecido até 

então, diante desta cena tem que se mexer: é ele quem vai procurar Freud. 

Lacan (ibid.) ressalta que Hans, antes da fobia, estava num jogo imaginário com sua 

mãe. Trata-se de uma relação imaginária tapeadora pela qual a criança atestava à mãe que 

poderia satisfazê-la quanto ao desejo, quanto àquilo que lhe falta. No entanto, a proximidade 

entre mãe e criança, quando não há uma dimensão terceira, provoca a angústia. Hans está 

prestes a ser devorado, engolfado pelos caprichos maternos, e onde está o pai? É aí que nosso 

pequeno está encrencado: o pai real não intervém como vetor do pai simbólico, metaforizando 

o desejo da mãe. O que Hans traz como apelo é a figura do cavalo, que não tem outra função 

senão de suprir o significante do pai simbólico. 

Se a fobia alcança uma cura mais ou menos satisfatória é na medida em que o pai real 

intervém, tendo por trás de si o pai simbólico que era Freud. No caso Hans e, em suma, no caso 

de toda saída possível do Édipo, o que está em jogo é uma justa orientação quanto à função do 

pai. Mas, adverte logo Lacan (ibid.), o pai, isso não é tão simples assim e é aí que Lacan começa 

a introduzir a importância de um tríplice aspecto do pai: simbólico, imaginário e real. Sem a 

distinção destes três registros, parece ser impossível nos orientar, nem que seja na experiência 

mais cotidiana. 

O pai simbólico só pode ser alcançado por uma construção mítica. Ele não está em 

parte alguma. Totem e tabu ([1913] 1996) foi escrito por Freud para nos dizer, segundo Lacan 

(ibid., p. 215), “que, para que os pais subsistam, é preciso que o verdadeiro pai, o pai singular, 

o pai único, esteja antes do surgimento da história, e que seja o pai morto. Mais ainda, que seja 

o pai assassinado”. 

Lacan prossegue apontando que é preciso que os filhos tenham antecipado sua morte 

para chegarem à conclusão que não o mataram senão para mostrar que ele é incapaz de ser 

morto. Pois o mais importante é que ele subsista no simbólico, como significante. 
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Quanto ao pai imaginário, Lacan ([1956-57] 1995, p. 225) indica que “é aquele com 

que lidamos o tempo todo”. É a ele que se remonta a dialética da agressividade, da identificação, 

da idealização. É o pai assustador que conhecemos no fundo de tantas experiências neuróticas, 

e que não tem de forma alguma, obrigatoriamente, relação com o pai de fato da criança. É o pai 

que existe nas construções fantasísticas da criança. 

O pai real, esse é uma coisa completamente diferente, do qual a criança só teve uma 

apreensão muito difícil, devido à interposição de fantasias e à necessidade da relação simbólica 

(ibid., id.). Julien (1999, p. 37) acentua a pergunta: “o que é o real do pai?”. E responde que o 

real não é a realidade. O pai real está em jogo num terceiro tempo, isto é, alguém que vai ocupar 

um lugar, se o lugar estiver ali, se estiver inscrito.  

Em O Seminário, livro V: As formações do inconsciente, Lacan ([1957-58] 1999) vai 

reafirmar a importância da teorização sobre o Édipo de Freud dizendo que é preciso passar para 

algo estrutural ao invés de cultural. Segundo Lacan, “falar do Édipo é introduzir como essencial 

a função do pai” (p. 171). No entanto, o autor aponta que é preciso introduzir uma outra 

dimensão: o Pai como metáfora, ou seja, um significante que surge no lugar de outro 

significante. 

Ao retomar a questão do Édipo, Lacan (ibid.) introduz três tempos lógicos que marcam 

o atravessamento do infans rumo à aquisição do simbólico. O autor nos conduz a pensar que a 

criança não está a sós com a mãe, pois esta, pelo fato de ser falante, já está submersa no 

simbólico, o que aponta desde o início para uma posição terceira, do grande Outro. A diferença 

que comparece desde cedo entre o que a mãe pode “ler” do seu filho e o que o mesmo pode lhe 

ofertar introduz uma hiância que instaura a mãe como passível de faltar, o que promove na 

criança o desejo do desejo da mãe, marcando desde os primórdios da constituição subjetiva que 

Desejo é Desejo do Outro. 

Neste primeiro tempo, é necessário para a criança vir a tamponar a falta materna, se 

oferecer no lugar de falo imaginário, ou seja, o que poderia satisfazer o seu desejo, o da mãe. 

A criança estará à mercê deste grande Outro, pois dependerá dele para que possa obter, além da 

satisfação de suas necessidades, o seu ingresso enquanto sujeito inscrito na ordem significante. 

Se, por um lado, o Outro é a sua salvação, pela onipotência na qual se coloca, por outro lado 

ele é também um Outro devorador, capaz de engolfar a criança por sua presença maciça. O que 

poderá proteger este ser deste trágico fim é a possibilidade de a mãe apontar para um mais além 

do seu rebento, anunciando, de alguma maneira, que seu desejo depende também do Outro. 



106 
                                                           

 
 
 
 

O tempo que se segue afirma a entrada do pai como presença privadora, destituindo a 

onipotência materna, tornando a mãe dependente de um objeto que o Outro tem ou não tem. O 

que está em jogo neste segundo tempo não são as relações efetivas da mãe com o pai, mas com 

a sua palavra, na medida em que ela, como nos indica Lacan ([1957-58] 1999), não seja reduzida 

a zero. Porém, a efetivação do pai enquanto lei, detentor do falo, se dará num terceiro tempo, 

onde a criança poderá consentir abrir mão de ser o falo para a mãe, indo buscá-lo junto ao pai. 

Frente à crueza da diferença sexual, o sujeito se verá em vias de construir seu mito, o 

mito individual do neurótico, trazendo um enredo para o que não tem sentido. Lacan (ibid.), 

porém, quando aponta para os elementos de estrutura, desloca a importância das historinhas em 

jogo no Édipo. O mais importante não são as histórias apaixonadas dos menininhos e 

menininhas com relação a seus pais. Ainda que isso se presentifique, o que importa é que seja 

marcada nas primeiras relações com o Outro a transmissão de uma falta que venha a organizar 

a posição da criança no mundo. Os tempos do Édipo constituem as etapas de aquisição do 

simbólico, sendo que a função do pai seria a de, por uma via metafórica, substituir o primeiro 

significante introduzido na significação, o significante materno. Eis a metáfora paterna. Neste 

processo, o que importa é a castração, ou seja, o estabelecimento da falta e com isso a chance 

da realização de algo para além da mãe. 

Na constituição subjetiva, poderíamos dizer que o que está em jogo é uma 

transmutação do imaginário de ser o falo para a mãe à assunção do falo como significante, 

instrumento da ordem simbólica das trocas. De que maneira, depois desta reflexão sobre o 

Complexo de Édipo, poderíamos articular a função do nome próprio à função paterna? Com 

Czermak (2012), indicamos um caminho para esta questão. Segundo o autor, a função do 

Nome-do-pai é trazer para o sujeito um efeito de arrimo, e o nome próprio, “enquanto carrega 

a função simbólica do pai, que Lacan chamava igualmente de metáfora paterna, participa do 

que no discurso interrompe a significação – o que Lacan chamava ponto de amarração” (ibid., 

p. 122). O nome é uma marca a partir da qual é possível para o sujeito contar-se, “letrar-se”.  

Propor uma passagem do oral à escrita poderia supor, erroneamente, que essa 

passagem é natural ou que a escrita é uma transmutação da fala. Observaremos que a fala não 

é natural e que a letra enquanto instância, no que tange à teoria psicanalítica, há que se inscrever 

para que o sujeito aceda à fala, antes mesmo do processo de aprendizagem da escrita. O oral e 

a escrita não são processos estanques e/ou binários, mas poderíamos dizer que se constituem 

borromeanamente. Borges (2010) retoma a figura topológica da banda de Moebius utilizada por 
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Lacan para falar das relações entre oralidade e escrita. A autora observa que a banda parece ser 

dividida em duas partes. No entanto, ela é unilátera, desta forma não divide o espaço, não tem 

dentro nem fora. Um lado não é oposto ao outro, mas sim o seu avesso. Borges (2010, p. 49) 

prossegue: “isto significa que a escrita, que pode estar no ‘avesso’, pode emergir na oralidade 

em qualquer ponto dos discursos concretos, e vice-versa”. A autora conclui afirmando que as 

produções das crianças mostram, bem precisamente, que oralidade e escrita se ressignificam. 

A figura topológica do nó borromeano, trazida por Lacan ([1972-73] 1985), indica a 

ineficácia dos termos duais na constituição subjetiva, uma vez que o sujeito se constitui a partir 

de uma lógica ternária (RSI). É na topologia e, sobretudo, manuseando o nó borromeu que 

Lacan sustenta a importância da constituição ternária do sujeito. Abertura do espaço 

tridimensional na escrita.  

Nos desenhos, os nomes alfabéticos aparecem. O nome para a criança não é só a letra 

alfabética, mas o desenho todo. No entanto, na escola, Aparelho Ideológico do Estado 

(ALTHUSSER, 1969), todo o desenho será apagado em detrimento da letra alfabética. No 

desenho, a criança também se escreve. Será que a escola considera isso? O desenho não é um 

acessório, mas faz parte da constituição do sujeito. Quando a criança está escrevendo e 

desenhando, ela não está somente aprendendo as letras alfabéticas, está também se significando. 

Desenhar é uma forma de apropriação, ainda com o apoio imagético. A criança precisa 

“representar”, imaginarizar a opacidade que o nome não recobre. 

Este eixo discursivo das análises, “Como a criança significa o nome que recebeu do 

Outro”, considera que, se o nome próprio não traz um sentido inerente a ele e que as 

significações que dão à criança não recobrem a falta a partir da qual o sujeito se constitui, haverá 

um espaço a partir do qual a própria criança precisará construir o enredo sobre sua existência.  

Destaco o último item do questionário. Depois de itens que falam de uma 

discursividade do Outro (para lembrar: “Meu nome é:”, “Quem escolheu meu nome foi:”, 

“Tenho esse nome porque ______”), o último item é “Gosto que me chamem de ______”. Esse 

item traria alguma margem de liberdade, depois de toda essa injunção? Destaco abaixo algumas 

respostas que surgiram: 

 

SD21: Rafinha  

SD22: Miguel 

SD23: Sofia e Soso 
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SD24: Pedro Antonio 

SD25: Lala 

SD26: Isa 

SD27: Gigi 

SD28: Russão 

          

Diante disto tudo, da interpelação ideológica, do inconsciente como Discurso do 

Outro, podemos pensar algum espaço entre o que a criança recebeu do Outro, o que fez dela 

cidadão de direito pelo Estado, para que haja alguma singularidade? De algo novo que possa 

surgir para essa criança? Nos dias de hoje, contempla-se o que vem sendo chamado de nome 

social: o próprio sujeito indica o nome pelo qual prefere ser chamado. Algumas universidades, 

inclusive, já consideram o nome social em suas pautas. Seria um espaço para a singularidade? 

Seria um direito do cidadão? 

Dissemos que o nome próprio porta um enigma sobre o desejo do Outro, tanto para 

quem nomeia quanto para quem o recebe. Lacan aponta a construção da fantasia como resposta 

para esse enigma. A fantasia é uma resposta que o sujeito se dá diante do “Che vuoi?”, isto é, 

“Que queres?”. A infância é o tempo de construção da fantasia, pois é o momento fundador em 

que o sujeito responde, minimamente, ao que supõe ser seu lugar no desejo do Outro. O sujeito 

precisa dessa resposta mínima para continuar sua jornada, pois nada anda sem isso. Na 

montagem da cena fantasmática, o sujeito realiza a posição de objeto para fazer frente ao 

desamparo que a falta no Outro produz. A frase fantasística “Bate-se numa criança” (FREUD 

[1919] 1987), que indica a entrada do infans no campo do simbólico, dá-se pela via do 

masoquismo. A entrada do sujeito no campo do Outro, no campo do Desejo, é pela via do 

objeto, ou seja, o oferecimento do sujeito enquanto objeto para responder ao que supõe que o 

Outro demanda. No entanto, a fantasia marca uma construção singular do sujeito, visto que ela 

só pode ser construída num intervalo aberto por uma falta.  

Ao apontar o quadro de Magritte intitulado A condição Humana (1935), Lacan ([1966-

67] 2008) nos aponta que a fantasia é um enquadre: um recorte simbólico no fundo de um real, 

no qual pinta-se um objeto imaginário. O próprio corpo humano carece dessa construção. 

Palavras que vão desenhando um contorno possível em algo que, a priori, é puro real. O sujeito 

considera o quadro da fantasia como sua janela para o mundo, constituindo sua realidade a 

partir de sua fantasia.  
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O que essa reflexão sobre a fantasia tem a ver com o item do questionário que 

destacamos acima, “Gosto que me chamem de ______”? A construção da fantasia é uma 

resposta singular que o sujeito dá ao enigma do desejo do Outro, como foi dito anteriormente. 

E o que o “Gosto que me chamem de ______” traz de singular? Nas sequências discursivas que 

mostram algumas respostas a essas perguntas, não encontramos muitas variações com relação 

ao nome da criança. Ora comparece diminutivo, ora aumentativo, ora como o nome tal como 

foi dado pelo Outro. Portanto, nossa ênfase não recairá sobre as respostas, mas, antes disso, 

sobre o item que, por último, abre algum espaço para a fala da criança: “Gosto que me chamem 

de ______”. Quais seriam outras formulações possíveis para esse item? Destaco duas, por 

exemplo: “Gosto que mamãe me chame de ______” ou “Não gosto que meus amigos me 

chamem de ______”. Mas será que é a criança quem fala? Não podemos esquecer que os 

questionários foram enviados para serem respondidos em casa, com a família. E observamos 

que um apelido é muitas vezes escolhido pelos pais, ou mesmo por um irmão mais novo. 

Portanto, é preciso relativizar se a resposta que advém deste item é um gesto singular da criança. 

Ainda assim, mesmo que o espaço de movimento não seja tanto, já é uma brecha para a criança 

se colocar. A possibilidade de comparecimento do novo, de algo da singularidade, é justamente 

quando o ritual falha! É o que abordaremos no próximo capítulo. 
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5 “Mas é só isso?” 

              

A pergunta que se fez título deste capítulo me foi feita por uma das crianças 

participantes da pesquisa: “Mas é só isso?”. Essa pergunta surgiu em sala de aula durante a 

realização de uma atividade que, desta vez, não foi proposta pelas professoras, mas por mim, 

com a autorização delas.  

Para que esta pesquisa pudesse ser desenvolvida numa escola pública, foi necessária 

sua inscrição na Plataforma Brasil, que consiste em um sistema eletrônico criado pelo Governo 

Federal para sistematizar o recebimento dos projetos de pesquisa que envolvam seres humanos 

em todo o país. Os projetos são encaminhados a Comitês de Ética que avaliam a pertinência da 

pesquisa. Ao passar por uma avaliação, o trabalho que encaminhei recebeu uma solicitação. 

Além da autorização dos pais e/ou responsáveis, haveria a necessidade da elaboração de um 

documento com linguagem compatível ao entendimento das crianças para que elas pudessem 

se manifestar quanto à vontade ou não de participar da pesquisa (cf. Anexo v). Esse documento 

deveria ser assinado pelas próprias crianças, alunos da escola, que participariam da pesquisa. O 

interessante é que, a pedido do Comitê de Ética, as crianças haveriam de dar suas autorizações 

por escrito, escrevendo seus próprios nomes, tema central desta tese.  

Após elaborar tal documento, conversei com as professoras para pensarmos a melhor 

estratégia para realizar tal atividade, pois, como as crianças ainda não sabiam ler, eu precisaria 

dizer a cada uma delas o que estava escrito no documento e perguntar se aceitariam assinar ou 

não. Decidimos por organizar a turma em grupinhos de quatro alunos. Eu explicaria a cada 

grupo o que constava no Termo de Assentimento e em seguida pediria a assinatura. O que 

poderia ser algo burocrático, para constar nos documentos da pesquisa, acabou se tornando, 

como surpresa, num momento muito interessante do trabalho.  

Sentei-me com as quatro primeiras crianças (com faixa etária entre cinco e seis anos), 

mostrei o documento a elas, expliquei do que se tratava. Não fizeram objeção a escrever/assinar 

os seus nomes, o que era a princípio minha apreensão: e se recusassem? Afinal, essa era uma 

possibilidade! Mas não! Ao contrário do meu temor inicial, elas rapidamente escreveram seus 

nomes, sem questionamentos. Uma das crianças, após escrever seu nome, me devolveu o papel 

e perguntou: “Mas é só isso?”. Fiquei um tanto quanto desconcertada com esta pergunta, afinal 

havia gasto muito tempo elaborando tal documento e me perguntando como seria a atividade. 

Uma pergunta não prevista! Diante dela, perguntei à criança se ela queria fazer mais alguma 
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coisa. Desenhar? Neste momento, ao relatar o ocorrido, confesso que já não me lembro se 

desenhar foi uma sugestão minha ou da criança. De qualquer forma, a criança sentou-se 

novamente e começou a desenhar no espaço em branco do papel logo abaixo do seu nome 

escrito. As outras crianças também a acompanharam. Ocorreu que todas as crianças, e isso não 

estava previsto, manifestaram a vontade de desenhar depois de escreverem seus nomes. 

No entanto, a surpresa maior ainda estava por vir. Quando me dirigi para o segundo 

grupo de crianças, e enquanto conversava com esse outro grupo, começamos a ouvir um choro 

alto. A professora foi em direção à criança que chorava. Era a mesma que havia me perguntado, 

“Mas é só isso?”. A criança chorava muito ao realizar o desenho. A professora pediu que ela 

fosse me entregar o que havia desenhado. A criança veio me entregar o papel aos prantos, sentou 

numa cadeira ao meu lado e não parava de soluçar. Eu perguntava o porquê do choro. A criança 

continuava a chorar. Os amiguinhos que assistiam à cena responderam que devia ser por causa 

da mãe dela. Perguntei para a criança se era isso, se o choro tinha a ver com o que os colegas 

estavam dizendo. A criança não só confirmou como, ainda soluçando, pôs-se a falar sobre sua 

relação com a mãe. Definitivamente isto não estava previsto! Segue o desenho da criança:                                         

                                                                                  

 

Figura 2 
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Em que tempo o sujeito é afetado pela angústia? É uma interrogação feita por Lacan 

([1964] 2005). Para o autor, na angústia, “o sujeito é afetado pelo desejo do Outro. É por isso 

afetado de maneira imediata, não dialetizável. É nisso que a angústia é um afeto do sujeito, que 

não engana” (ibid., p. 59). O sujeito não tem acesso ao desejo de quem o nomeou, pois, como 

trabalhamos anteriormente, esse desejo é enigmático. O nome é uma marca, um ponto de 

amarração a partir do qual, para o sujeito, é possível contar-se. No entanto, como indica 

Czermak (2012), o nome veicula uma faceta fundamental de angústia para cada um. Segundo 

o autor, “é uma angústia irredutível, pois está ligada aos efeitos do que se produziu para um 

sujeito pelo fato da entrada da lei simbólica, lei da proibição do incesto” (ibid., p. 122). O sujeito 

precisará construir uma resposta (singular) ou uma leitura possível, não sem angústia, para o 

inacessível do desejo do Outro. Uma construção mítica. 

Em nossa sociedade ocidental, aprender a escrever o nome é uma interpelação 

ideológica. Nas escolas, passando por etapas sucessivas do aprendizado, cada criança é 

convocada a aprender a escrever seu nome. Esta tarefa é para todos. Chamou-me muita atenção 

a maneira como as crianças assinaram seus nomes sem oposição ou questionamentos. Como 

mencionei, nas minhas elucubrações ficava tentando imaginar como seria este momento, como 

as crianças iriam reagir, se iriam entender, se opor. O que ocorreu de fato foi que, ao me ouvirem 

relatar o que estava escrito no papel que eu mostrava para elas, de pronto concordaram, 

assentindo rapidamente com a cabeça, com um sinal positivo e pegando a caneta para realizar 

o que foi proposto: a escrita do nome. O que se espera ideologicamente de uma criança 

matriculada numa Instituição Escolar. 

Mas o que irrompe no relato acima, com a criança que chora? Ora, nem todas as 

crianças choraram diante daquele momento. Mas bastou que uma criança chorasse para abrir a 

reflexão: não existe ritual sem falhas! Basta que um questione para que no esperado 

ideologicamente possa irromper o inesperado: comparecimento do sujeito.  

  



113 
                                                           

 
 
 
 

6 Uma conclusão que inclua o real: o que não tem nome nem nunca terá 

 

Brincando com a canção “O que será (À Flor da Terra)”, do cantor e compositor Chico 

Buarque de Holanda, composta em 1976, em parceria com o arranjador e maestro Francis Hime, 

destaco alguns trechos: “O que não tem certeza nem nunca terá”; “O que não tem conserto nem 

nunca terá”; “O que não tem censura nem nunca terá”; “O que não tem governo nem nunca 

terá”. Ou, ainda, em outra versão da mesma canção, sublinho outros trechos: “O que não tem 

remédio nem nunca terá”; “O que não tem descanso nem nunca terá”; “O que não tem cansaço 

nem nunca terá”; “O que não tem juízo”. E o que não tem nome nem nunca terá? 

Ao final deste percurso, posso dizer que Pêcheux me reconduziu a Lacan. O filósofo 

francês tão dedicado à arte de levar aos extremos as questões imperdoáveis trincou algumas 

evidências. Percebi como eu estava “saussurianamente” fazendo cola entre significante e 

significado, palavras coladas em um único sentido: análise, resistência, analista. Assustava-me 

quando ouvia, nas aulas e grupos de estudos, os colegas dizerem “nas análises”, pois a imagem 

que me vinha à cabeça era um sujeito deitado no divã. Ah, não! Mas há as análises das 

regularidades linguísticas, há as análises do corpus da pesquisa. Há a Análise do Discurso! E o 

analista? Como assim? E a resistência?... Ah, essa foi difícil de apreender. Em Psicanálise, 

resistência é um termo cunhado por Freud para designar algo que obstrui o processo de análise. 

Embora sempre compareça, é a vilã dos psicanalistas. E para a Análise do Discurso? Outro 

sentido. Resistência como não submissão, como revolta, como movimento. E não é que é 

pertinente o que dizia Pêcheux sobre cada palavra significar de modo diferente dependendo da 

formação discursiva? Isso aprendi na marra.  

Retomo aqui a pergunta que conduziu esta pesquisa: como o sujeito se apropria do 

nome que recebeu do Outro? O que o encontro entre Análise do Discurso e Psicanálise, no 

ambiente escolar, promoveu e fez refletir a respeito desta questão? Este trabalho não deixou de 

acentuar que Análise do Discurso e Psicanálise são campos distintos. Acredito que foi 

justamente pelo fato deste ponto de (des)encontro não ter sido subestimado que pude avançar 

na pesquisa de campo. Cheguei à Escola Vasconcelos Torres embevecida pelas discussões da 

Análise do Discurso, mas também com minhas reflexões provenientes do meu percurso como 

psicanalista. O corpus foi sendo criado nos interstícios dessas duas posições: sujeito dividido.  

Observamos que, na nossa sociedade ocidental, a criança é levada à Instituição Escolar 

para aprender a ler e a escrever e também para ocupar um lugar de cidadão na sociedade. O 

nome próprio consiste em um dos itens principais do aprendizado na primeira infância, como 
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indica o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. A criança é convocada a 

aprender as primeiras letras através do seu próprio nome, como observamos na SD2 e na SD3.  

Mas neste exercício ela não só apreende o código da escrita como aprende a construir sua 

identidade. E a construção da identidade é atravessada pelo ideológico. Como nos diz Orlandi 

(2007, p. 19), a “ilusão de unidade é efeito ideológico, é construção necessária do imaginário 

discursivo”. A prática pedagógica não está isenta da ideologia, mas, como insistentemente 

apontou Pêcheux, isso fura. 

Com a Psicanálise, divisamos que um nome não se reduz a uma etiqueta que o sujeito 

aprende a colar no seu corpo. A importância que Lacan ([1961-62] 2003) confere ao estudo do 

nome próprio é que o mesmo funciona como letra. Traço unário. Algo que não responde pelo 

sentido. Como nos diz Melman (2004, p. 124), “uma letra não tem sentido e pode ter todos os 

sentidos... é com o jogo da letra que nosso inconsciente é organizado e determina nosso destino 

segundo a leitura que fazemos dele”. A letra fica à espera de uma leitura que o sujeito precisará 

promover sobre seu lugar no desejo do Outro e assim se apropriar do seu nome, o que nunca 

acontece sem um certo desconforto e estranhamento. No momento em que a criança escreve o 

seu nome e desenha (SDs 17, 18, 19 e 20), tarefa tão corriqueira nos bancos escolares, ela 

também está se desenhando e se escrevendo. 

Considero que esses trabalhos acadêmicos não são somente etapas a serem cumpridas 

para obtenção de títulos e carreira. Um trabalho como este fala da vida daquele que se submete 

à escrita. Pois, como fomos tecendo ao longo deste texto, escrever não é preencher uma folha 

em branco com letras alfabéticas. Quando o sujeito escreve, ele se inscreve, se marca. Essa 

“aventura teórica” pode produzir cortes e deslocamentos.  

Pensar o sujeito como efeito de linguagem, a ela submetido, é também pensar na 

possibilidade de sua margem de liberdade, também fornecida pela linguagem. Isso pode 

introduzir uma descentralização do eu em prol de uma escuta do sujeito em sua singularidade. 

O estudo dos efeitos constitutivos da linguagem sobre a construção das subjetividades, como 

abordamos, visa trazer para o centro das atuais discussões sobre o tema a importância de se 

escutar os sujeitos em suas particularidades, em oposição aos processos de massificação 

encontrados atualmente nas sociedades. O nome de uma criança, por exemplo, não se reduz a 

um número na chamada ou a uma lista dos professores. Vimos que um nome é constituinte de 

um sujeito e que essa construção é feita também na escola ao mesmo tempo em que a criança 

está conhecendo as letras.  
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Atentar para essas questões que envolvem a linguagem podem contribuir, em alguns 

casos, para um destino diferente no que se refere à constituição psíquica desses sujeitos por vir. 

A possibilidade, a partir desta pesquisa, de frequentar um espaço público com todos os seus 

discursos atravessados abriu caminho para o importante exercício de transportar as discussões 

acadêmicas para a realidade efetiva dos cidadãos, sujeitos de fala.  

No início deste trabalho, apresentamos o escrito de uma criança de 4 anos em que 

podiam-se ver traços seriados. Ao longo do desenvolvimento desta pesquisa, esta criança 

também foi se deslocando, crescendo, aprendendo e se alfabetizando. Depois de dois anos 

transcorridos após a primeira imagem, a escrita da criança é outra. Nasce a escrita, nasce um 

sujeito. 

 

 

Figura 1                                                                                                                              
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Figura 3 

            

Sobre a ideologia e o inconsciente, há ainda algo a dizer. Recentemente, ao proferir 

uma palestra na Universidade Federal Fluminense, Paul Henry, pesquisador que compôs o 

grupo que trabalhava na França com Michel Pêcheux, faz uma categórica afirmação: “A 

Psicanálise não trabalha com a ideologia porque ela trabalha com o sujeito do inconsciente e 

isso é incontornável.” Ouvir essa colocação de tal pensador já no final do meu percurso no 

Doutorado não foi em vão, pois passei muito tempo me perguntando sobre essa articulação. 
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Não trabalhar com a ideologia não significa desconsiderá-la, uma vez que a ideologia não pode 

ser ignorada, visto que somos seres de linguagem e é através dela que apreendemos o mundo. 

Está negada ao humano, portanto, uma relação direta com a natureza. O psicanalista está à 

espreita do surgimento do sujeito do inconsciente, tão fugaz e evanescente. Está à espera do 

que fura, do que desconcerta, do que surge como verdade do sujeito, porque o “novo sempre 

vem”. O trabalho de análise consiste em que o sujeito fale dos seus mais variados desconfortos, 

que tem a ver, nada mais, nada menos, com o fato de estar no mundo capturado pela linguagem, 

ou melhor, pelo significante, que, se não o designa de maneira total, abre espaço para o 

sofrimento, mas também para o desejo. 

No início deste escrito, me referi várias vezes ao significante “porta”. Comparecia 

sempre como uma metáfora. Eu não sabia muito bem porque surgia, mas ainda assim fui me 

apropriando dela. Eis que já no momento de concluir, folheando algumas passagens d’O 

Seminário, livro II: O eu na teoria de Freud e na técnica da Psicanálise ([1954-55] 1987), 

encontro Lacan dissertando sobre ela, a porta. Várias páginas. Refletindo sobre a palavra porta, 

Lacan aponta que nem sempre ela é mais generosa por estar aberta. A porta nada tem de real, 

ela pertence à ordem simbólica. É o símbolo, por excelência, através do qual se reconhece a 

passagem de um homem por algum lugar. Uma vez que a porta se abre, ela se fecha e, como 

nos indica Lacan, “uma porta não deve estar aberta ou fechada, ela deve estar aberta e depois 

fechada, e depois aberta, e depois fechada” (ibid., p. 377, grifos meus), movimento pulsional. 

A pergunta que guiou este trabalho, de ponta a ponta, foi: como o sujeito se apropria 

do nome que recebeu do Outro? Para colocar um ponto final, desses que depois chamam mais 

um parágrafo, concluo que a veia principal desta tese pulsou entre o desejo e o inominável. Do 

que não tem nome nem nunca terá, pois “o desejo, função central em toda experiência humana, 

é desejo de nada que possa ser nomeado” (ibid., p. 281). Na trajetória que nos trouxe até aqui, 

vimos que o sujeito é nomeado por um Outro do qual ele não sabe dizer ao certo qual é o desejo.  

Porque isso não se diz, isso não se acessa, não tem nome. Temos que inventar! 
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8 ANEXOS 

Anexo I: Capa da dissertação de Mestrado 
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Anexo II: Parecer Comitê de Ética 
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Anexo III: Termo de Autorização de Uso de Imagem 

  
TÍTULO DA PESQUISA: Do Escrito ao Oral: A Instância da letra no Inconsciente 

Responsável pelo projeto: Ana Claudia Moraes Merelles Bezz 

Vinculação: Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem/UFF 

Telefone da pesquisadora: 

Nome do Voluntário: 

_____________________________________________________ 

Idade: _______anos  

Responsável legal: 

______________________________________________________ 

RG (responsável legal):  

______________________________________________________ 

 

Vimos por meio desta, solicitar autorização para que seu filho (a) ou a criança pela qual o Sr (a) é 

responsável possa participar do projeto de pesquisa “Do Escrito ao oral: a Instância da letra no 

Inconsciente” de responsabilidade da pesquisadora Ana Claudia Moraes Merelles Bezz, sob 

orientação da Professora Doutora Bethania Mariani. Informamos que: 

 

- a criança participante da pesquisa será filmada e/ou fotografada durante a observação realizada 

em sala de aula, no momento do aprendizado do traçado das primeiras letras; 

- a pesquisadora garante o sigilo das imagens obtidas da criança, bem como o anonimato dos 

participantes da pesquisa;  

- os vídeos e/ou fotos obtidos de cada criança poderão ser apresentados única e exclusivamente na 

apresentação do trabalho em aulas, congressos e publicações técnicas e científicas.  

 

Niterói, RJ, ___de _____________de 20___ 

 

Assinatura do responsável:  

______________________________________________  

 

Assinatura do responsável em obter o consentimento 

_____________________________________________________ 
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Anexo IV: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE  
 

Título da pesquisa: Do Escrito ao Oral: a Instância da letra no Inconsciente 
Responsável pelo projeto: Ana Claudia Moraes Merelles Bezz 
Vinculação: Programa de Pós-graduação em Estudos da Linguagem/UFF 
Telefone da pesquisadora: 
Nome do Voluntário: 
_____________________________________________________  
Idade: ________anos 
Responsável legal:  
_____________________________________________________ 
RG (responsável legal):  
______________________________________________________ 
         Vimos por meio desta, solicitar autorização para que seu filho (a) ou a criança 
pelo qual o Sr (a) é responsável possa participar do projeto de pesquisa “Do Escrito 
ao Oral: a Instância da letra no inconsciente” de responsabilidade da pesquisadora 
Ana Claudia Moraes Merelles Bezz, sob a orientação da Professora Doutora Bethania 
Mariani. Informamos que: 
o objetivo da pesquisa é investigar o momento do aprendizado da escrita do 
nome próprio. Com essa investigação, pretendemos discutir a função do nome próprio 
na constituição subjetiva. 

a pesquisa incluirá observação, em sala de aula, das atividades solicitadas 
pelos professores que envolvam o exercício, por parte da criança, dos primeiros 
traçados das letras que compõem seu próprio nome. A pesquisadora fará oito (8) 
visitas na sala de aula. 

o(a) Sr.(a) receberá respostas ou esclarecimentos sobre qualquer dúvida 
acerca dos procedimentos, riscos, benefícios e outros assuntos relacionados com a 
pesquisa;  

           os riscos da participação do seu parente na pesquisa podem estar relacionados 
ao constrangimento da criança diante da presença de um pesquisador em sala de 
aula que não pertence à equipe de professores da Instituição. Informamos que 
tomaremos  medidas para minimizar esse possível risco, tais como, explicar 
diretamente para a criança de forma compreensível e o mais clara possível o objetivo 
do estudo. A criança saberá que pode comunicar às professoras ou mesmo à 
pesquisadora, a qualquer momento, se sentir algum desconforto com relação à 
presença da pesquisadora em sala de aula. Caso isso aconteça, a criança também 
será informada que pode não participar do estudo, sem problema algum; 

o(a) Sr.(a) poderá retirar a qualquer momento o seu consentimento e deixar de 
participar da pesquisa;  

será mantido o caráter confidencial das informações relacionadas com a sua 
privacidade;  

o material obtido em filmagens e fotografias do seu parente será usado 
exclusivamente em aulas, exposições em congressos e publicações técnicas e 
científicas. Mesmo assim, a pesquisadora garante que não haverá identificação visual 
do seu parente sempre que ele aparecer em filmagens ou fotografias apresentadas 
para terceiros.  
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        o(a) Sr.(a) obterá informações atualizadas durante o estudo, ainda que isto possa 
influenciar a sua vontade de continuar dele participando; 

os participantes da pesquisa, e a comunidade em geral, poderão entrar em 
contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina/Hospital 
Universitário Antônio Pedro, para obter informações específicas sobre a aprovação 
deste projeto ou demais informações: email: etica@vm.uff.br, Tel/fax: (21) 2629-9189.  
 
Niterói, RJ, ___de ____________de 201__  
 
Assinatura do responsável:  
___________________________________________________  
 
Assinatura do responsável em obter o consentimento: 
____________________________________________________ 
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Anexo V: TALE (Termo de Assentimento Livre e Esclarecido) 

 

Título da pesquisa: Do Escrito ao Oral: a Instância da letra no Inconsciente 

Responsável pelo projeto: Ana Claudia Moraes Merelles Bezz 

Vinculação: Programa de Pós-graduação em Estudos da Linguagem/UFF 

Telefone da pesquisadora: 

Nome do Voluntário: 

_____________________________________________________  

Idade: ________anos 

Responsável legal:  

_____________________________________________________ 

RG (responsável legal):  

 

         Meu nome é Ana Claudia Moraes Merelles Bezz, sou pesquisadora da Universidade 

Federal Fluminense. Você está sendo convidado para participar da pesquisa “Do escrito ao oral: 

a instância da letra no Inconsciente”. Seus pais permitiram que você participe. Neste estudo, 

queremos saber como as crianças com idade de cinco (5) e seis (6) anos aprendem a escrever 

seu próprio nome. Para realizar esta tarefa, estarei presente na sua sala de aula, com suas 

professoras. Elas deixaram que eu participe oito (8) vezes da sua aula. Eu vou observar 

enquanto você estiver desenhando e escrevendo o seu nome. Poderei também tirar algumas 

fotos ou filmar essa atividade, mas ninguém saberá que você está participando da pesquisa, pois 

não darei as suas informações para ninguém. Vou falar dos resultados da pesquisa sem 

identificar as crianças que participaram. Vou combinar direitinho com a suas professoras um 

horário para entrar na sua sala sem atrapalhar sua aula, mas se ainda assim, algo de errado 

acontecer e você não gostar da minha presença, você pode falar com as professoras. Se você 

não quiser que eu olhe o seu desenho nem observe enquanto você escreve seu nome, não tem 

problema. Você não precisa participar se não quiser, é um direito seu e não terá nenhum 

problema se desistir. É só você avisar às suas professoras ou falar comigo mesma que não quer.  

Se você aceitar e depois mudar de ideia, também não tem problema, você pode dizer que não 

quer participar quando você desejar.  

           Com este estudo, muitas coisas boas podem acontecer. Os adultos que trabalham  com 

você poderão entender melhor esse momento tão especial que é o de começar a escrever as 

primeiras letras, podendo  ajudar, se a criança precisar. 

           Se quiser participar e mostrar como você já está aprendendo a escrever o seu nome, você 

pode escrevê-lo no final desta folha, assim saberei que você aceitou meu convite para participar 

da pesquisa. 

             Eu já avisei aos seus pais que os participantes da pesquisa, e a comunidade em geral, 

poderão entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 

Medicina/Hospital Universitário Antônio Pedro, para obter informações específicas sobre a 
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aprovação deste projeto ou demais informações: E.mail: etica@vm.uff.br, Tel/fax: (21) 2629-

9189 

 

Niterói, RJ, ___de ____________de 201__  

 

Assinatura do menor: 

___________________________________________________  

 

Assinatura do responsável em obter o consentimento: 

____________________________________________________ 
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Anexo VI: Termo de Anuência Vasconcelos Torres 
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Anexo VII: Termo de Compromisso Fundação Educacional Niterói 
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Anexo VIII: Questionários 
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