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Prefácio

Sabemos que o silêncio carrega inúmeros sentidos, não podendo ser con-
cebido simplesmente como o negativo da palavra ou a ausência de co-

municação. Assim, podemos pensar no silêncio da intimidade, do êxtase, 
do medo, da morte; nos silêncios indispensáveis na música, ou nos silêncios 
que, entrelaçados às palavras, encontramos na poesia, numa multiplicidade 
de formas e sentidos.

O silêncio se faz presente também na clínica psicanalítica, ainda que 
desde seus primórdios tivesse sido privilegiado o valor das palavras – das 
associações livres do analisando e das interpretações do analista. 

Como a regra fundamental exige tudo dizer, com o objetivo de desvelar 
o inconsciente recalcado, quando o analisando cala, seu silêncio tende a ser 
interpretado como obstáculo ao processo analítico. Nesse sentido, o silêncio 
do analisando era entendido por Freud como resistência que deveria ser re-
movida pela interpretação para dar continuidade ao processo interrompido. 
Contudo, do ponto de vista do analista, o silêncio sempre foi valorizado, 
porque expressa a disponibilidade analítica para a escuta, para possibilitar 
a emergência da subjetividade do analisando. Assim, embora o silêncio do 
analista tenha valor positivo, o silêncio do paciente durante décadas foi con-
siderado negativamente, como resistência ao processo de análise. 

Desse modo, até aproximadamente a metade do século XX o silêncio 
era pouco teorizado pela psicanálise, não existindo na obra freudiana – nem 
nas contribuições de seus herdeiros teóricos – uma teoria sobre comunicação 
e não comunicação e, portanto, sobre o silêncio, seja na situação analítica 
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ou em relação aos primórdios da vida psíquica. A psicanálise privilegiava, 
assim, o valor – inquestionável – de verbalizar, de pôr tudo em palavras, 
desconsiderando os inúmeros sentidos que pode ter o ato do paciente de 
guardar silêncio. 

Entretanto, ante os desafios colocados pelas patologias graves, pelos 
casos-limite ou fronteiriços, teóricos da Escola Britânica da psicanálise – es-
pecialmente do Middle Group – propõem modificações teórico-clínicas para 
possibilitar o tratamento psicanalítico desses pacientes no limiar do analisá-
vel, desconstruindo a interpretação unívoca do silêncio como resistência.

A verbalização mostra seus limites. O imperativo de pôr tudo em pala-
vras por parte do paciente perde seu peso na clínica desses pacientes graves, 
já que eles estão impossibilitados de falar e lembrar-se de vivências – trau-
máticas – que sequer estão inscritas no psiquismo. Da mesma forma, a tarefa 
analítica de interpretar o recalcado perde também seu valor, já que não é 
possível interpretar aquilo que o paciente não consegue evocar pela associa-
ção livre – situações traumáticas que não são representadas no inconsciente 
recalcado. Nesse contexto, o tema do silêncio adquire importância funda-
mental, porque permeia a clínica dessas patologias graves ou limite, carre-
gando sentidos ignorados até então. 

Sergio Gomes, neste maduro e rigoroso trabalho, aborda a questão do 
silêncio na obra winnicottiana, mostrando não só o papel essencial do si-
lêncio no processo do amadurecimento psíquico, como também os diversos 
sentidos do silêncio na clínica.

O livro do Sergio, além de constituir valiosa contribuição para a refle-
xão clínica, adquire relevância no mundo contemporâneo, em que parece 
reger o imperativo de estar sempre se comunicando, sem guardar silêncio 
nem segredos, sem descanso, correndo o risco de desaparecer ou de deixar 
de existir para os outros. Assim, resgatar o valor do silêncio, na clínica e na 
vida, adquire inestimável significação na atualidade. 

Sergio desenvolve sua argumentação acompanhando o pensamento de 
Winnicott – num minucioso trabalho de garimpagem na vasta obra winnicot-
tiana – partindo da teoria do desenvolvimento emocional e da formação do 
inconsciente não verbal. O autor inicia seu estudo abordando a vida intrau-
terina do bebê e a importância do ato de nascimento, mostrando-nos como 
a dupla mãe-bebê desenvolve, desde os primórdios, uma comunicação não 
verbal, silenciosa. 

Nessa comunicação mãe-bebê, comenta Sergio, Winnicott não se cansa 
de ressaltar a importância da confiabilidade, da segurança e da experiência 
da mutualidade que deve ser construída pela dupla. Um dos fundamentos 
dessa comunicação silenciosa é a função de espelhamento da mãe, pela qual 
o bebê começa a ter existência psíquica, sendo visto e reconhecido pelo olhar 
materno. Como diz a célebre frase winnicottiana, “quando olho, sou visto, 
logo existo”. Sergio lança mão das contribuições de vários autores, como 

Daniel Stern e Thomas Ogden, entre outros, para enriquecer a compreensão 
da função do espelhamento. Cabe ressaltar, diz o autor do livro, que essa 
experiência da comunicação significativa mãe-bebê não se baseia no uso das 
palavras, constituindo experiência pré-linguística e pré-representacional. 
Nesse sentido, Winnicott usa a expressão “comunicação silenciosa”, porque 
o significado das palavras não tem qualquer valor nessa comunicação inicial, 
que é predominantemente afetiva e corporal.

por outro lado, quando o ambiente falha na construção dessa comu-
nicação fundante da existência psíquica – seja por falhas no espelhamento 
materno, por falhas nos cuidados que propiciam o sentimento de confiabi-
lidade no bebê, ou por outras falhas severas – o bebê fica traumatizado, in-
terrompendo sua continuidade de ser e vivenciando as agonias impensáveis 
de não ser. Essa sensação de morte em vida, que está na raiz das psicoses e 
das patologias-limite, não poderá jamais ser evocada por associações livres, 
porque se trata de algo que deveria ter acontecido – a experiência da mutua-
lidade, da confiabilidade, etc. – e não aconteceu. Essas vivências terroríficas 
de desintegração, aniquilamento, de cair para sempre, que foram vivencia-
das mas não experienciadas, precisam ser vividas e experienciadas para po-
derem ser integradas e deixar de ameaçar. Para Winnicott, quando ocorreu 
a vivência do colapso, como ainda não havia um “eu” que pudesse assimilar 
essa experiência, o colapso ficou congelado, à espera de nova oportunidade. 
A tendência a regredir e reviver situações de extrema dor – as agonias im-
pensáveis – decorre do fato de que essas vivências não foram experienciadas 
ou assimiladas, não podendo então cair no esquecimento. Os pacientes têm 
necessidade de experienciar essas agonias de aniquilamento, de não ser, de 
vazio, já que a única maneira de “lembrar”, nesses casos, é revivendo essa 
dor, pela primeira vez, no presente da situação analítica. Winnicott formula, 
desse modo que, no tratamento desses pacientes severamente traumatiza-
dos, a comunicação verbal – tanto de recordações do analisando quando de 
interpretações analíticas – perde seu valor terapêutico, propondo, assim, a 
via regressiva.

Chegamos, com estas questões, ao último capítulo do livro, em que Ser-
gio discorre longamente sobre o silêncio na clínica, articulando conceitual-
mente e com variados exemplos clínicos, as ideias e formulações anterior-
mente desenvolvidas. Tendo como eixo o pensamento de Winnicott, mas 
dialogando fartamente com vários outros psicanalistas, como Michael Ba-
lint, Masud Kahn, Thomas Ogden, Wilfred Bion, piera Aulagnier e Gilberto 
Safra, entre outros, Sergio vai costurando sua “gramática do silêncio”. 

Quando os pacientes regridem à dependência e a tarefa analítica se afas-
ta da interpretação, os elementos não verbais da comunicação tornam-se fun-
damentais, e o silêncio do analisando adquire renovados sentidos de valor 
positivo. Assim, o silêncio, se o paciente não estiver retraído, pode ser uma 
genuína forma de comunicação; significando confiança no analista e, talvez, 



A  G r a m á t i c a  d o  S i l ê n c i o  e m  W i n n i c o t t14

a possibilidade de estar só na presença de alguém. O silêncio do paciente 
pode ter o sentido de ele experienciar um estado de relaxamento e tranquili-
dade, de encontro consigo mesmo, com seu verdadeiro self. Contando com a 
presença viva e empática do analista, o silêncio do paciente pode expressar a 
vivência de sua solidão essencial, entre outros possíveis sentidos. 

Sergio trabalha também a questão do silêncio do analista; que pode fun-
cionar como uma interpretação, mas também se constituir, na proposta do 
autor, como um “silêncio holding”, desempenhando papel fundamental no 
manejo, no sentido de o analista oferecer sua presença corporal viva e cons-
tante – da mesma forma que a mãe o faz com seu bebê – para possibilitar 
ao paciente experienciar momentos tranquilos, de confiabilidade e mutuali-
dade.

É necessário enfatizar, como nos mostra Sergio ao longo do trabalho, 
que os múltiplos sentidos do silêncio no setting analítico remetem às experi-
ências silentes dos primórdios – bem-sucedidas ou fracassadas – essenciais 
para fundar as bases da existência psíquica. 

Com este livro – talvez um dos primeiros estudos sistemáticos sobre o 
tema em nosso meio – Sergio nos convoca a pensar a psicanálise e, especial-
mente, a refletir sobre os problemas que suscita a clínica contemporânea. 
Deixo então ao leitor a tarefa e o prazer de mergulhar neste trabalho, de 
inegável atualidade. 

Ana Lila Lejarraga

Introdução: O Começo É Apenas 
uma Soma de Começos

Os problemas da verbalização e da oralidade sempre estiveram no centro 
das preocupações da clínica psicanalítica, tornando quase impossível 

encontrar um lugar para o não verbalizável, o não comunicável, o indizível. 
O inconsciente recalcado só encontrava via de expressão por meio da lin-
guagem verbal na comunicação entre o paciente e o seu analista, seguindo 
a regra fundamental da psicanálise. Segundo essa regra, o método clínico 
estabelecido por Freud objetivava encontrar, no inconsciente, as raízes dos 
diversos males da alma humana. Com suas histéricas, os fenômenos con-
versivos exibidos por meio de expressões de horror, dor ou prazer davam 
pistas a Freud de qual caminho ele deveria seguir: as comunicações incons-
cientes possibilitadas pela verbalização dos afetos recalcados. Ainda, sem 
dar a devida importância aos gestos e expressões de alguns pacientes, com-
preendendo a recusa em falar, de alguns deles, como pura censura ou resis-
tência ao tratamento no início dos primeiros casos clínicos, para Freud, não 
havia escolha: o inconsciente só podia ser dizível ou verbalizável para daí 
ser analisado e interpretado. Qualquer outra forma de comunicação deveria 
ser posta de lado. 

Freud nunca buscou construir uma teoria sobre a comunicação humana 
e muito menos teorizou sobre o silêncio, apesar de ter escrito acerca dos pro-
blemas entre o psiquismo e a linguagem no texto Sobre a concepção das afasias, 
ainda no período pré-psicanalítico (Freud, 1891). No entanto, é no próprio 
Freud, e no mesmo período, que encontramos uma das suas primeiras for-
mulações sobre as raízes da comunicabilidade humana, em seu Projeto para 
uma Psicologia Científica (Freud, 1895). Nesse texto, ao abordar o estado de 
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desamparo originário do bebê, Freud vai referir-se à experiência de satisfa-
ção a partir da qual podemos compreender as origens dos afetos e do desejo 
no indivíduo. 

Com efeito, o ser humano possui uma vida intrauterina relativamente 
curta, o que não o capacita para sobreviver sozinho assim que nasce, ao con-
trário da maioria dos animais. Sua fragilidade diante das ameaças do mundo 
externo o coloca em total dependência do ambiente materno, e tudo o que 
ele vai viver, em termos de tensão oriunda da interioridade do seu corpo, 
deve ser acolhido pela pessoa responsável, a mãe, ou por seus cuidadores 
a partir de uma “ação específica”. Quando o bebê sente fome, sono ou na 
presença da dor, há uma alteração do estado de homeostase no interior do 
seu corpo; ele chora, movimenta pernas e braços, chamando a atenção do 
ambiente humano para aliviar a tensão oriunda do seu corpo. A descarga 
motora do bebê não alivia a tensão por ele sentida, pelo contrário, produz 
uma sensação de desprazer que não cessa enquanto houver o estímulo endó-
geno. Este estímulo endógeno está ligado às necessidades corporais do bebê 
ou ao estado de urgência da vida. Se estas respostas motoras do bebê não 
forem suficientes para aliviar a tensão e a estimulação da fonte corporal, a 
mãe ou seu cuidador deve vir ao seu encontro para restabelecer o estado de 
homeostase corporal do infante. 

O comportamento motor do bebê ou o seu choro é ineficaz na obtenção 
do alívio de tensão (alimento, diminuição da dor ou recolhimento ao sono, 
por exemplo). Ele demanda do mundo “não eu” uma ação para que consiga 
alcançar o estado de satisfação das suas necessidades. O que se estabelece, 
portanto, é uma comunicação com o mundo externo. “Essa via de descarga 
adquire, assim, a importantíssima função secundária da comunicação [vers-
tändigung], e o desamparo inicial dos seres humanos é a fonte primordial de 
todos os motivos morais” (FREUD, 1895, p. 370).

Com isso, Freud quer enfatizar a necessidade de comunicação entre o 
bebê (para o alívio de tensão) e o mundo externo (ambiente materno), sem 
a qual o bebê não teria condições de voltar à homeostase. O desamparo no 
qual o bebê se encontra só pode ter acolhimento no corpo, nos braços e, às 
vezes, no seio materno, que fornece o ambiente necessário para que ele se 
apoie. O choro é ouvido pela mãe como uma necessidade de atendimento de 
uma demanda (um pedido de socorro) e na medida em que ela é atendida, 
essa “comunicação não verbal” passa a fazer parte da troca simbólica espe-
cificamente humana. A partir desse momento, essa “vivência de satisfação” 
(Befriedigungserlebnis) fica associada à imagem do objeto que proporcionou o 
acolhimento das necessidades do bebê, bem como à imagem do movimento 
que permitiu a descarga. A cada vez que uma necessidade advir na experi-
ência corporal e subjetiva do bebê, essa associação se estabelece mais forte-
mente e daí surgirá o impulso psíquico que por sua vez reinvestirá a imagem 
mnemônica do objeto, reproduzindo a experiência de satisfação original. O 

que antes era apenas uma necessidade torna-se, assim, uma experiência pra-
zerosa para o bebê e daí podem advir o afeto e o desejo. O que proporciona 
isso é a forma como o bebê entra em contato com o ambiente materno por 
meio de uma comunicação não verbal. 

Para René Spitz (1957), essa formulação contém todos os insights necessá-
rios para compreendermos as raízes da comunicabilidade humana. primeiro, 
do ponto de vista subjetivo do recém-nascido, esta comunicação é apenas 
parte do processo de descarga do organismo vivo – seu corpo. Segundo, esse 
processo de descarga é uma expressão do seu estado interno, o qual só é per-
cebido pela mãe, que vem ao encontro do bebê para socorrê-lo, aliviando as 
tensões decorridas do seu estado interno (dor, fome, sono ou algum outro 
tipo de desconforto). Por fim, o processo de descarga indireta do bebê atinge 
um resultado por meio de uma ajuda do ambiente externo, representado mais 
uma vez pela mãe, e é justamente esse ciclo contínuo que constituirá a comu-
nicação entre a mãe e seu bebê, marcando o início de uma relação objetal. 

O próprio bebê não consegue atingir um alívio da tensão produzido pela 
descarga motora, o que traz, como consequência, o desenvolvimento de uma 
função secundária nesse mesmo processo, qual seja, a comunicação dirigida 
ao bebê pela mãe por meio da fisicalidade do seu corpo. Esta comunicação 
pertence a um estágio do desenvolvimento humano cujo pré-requisito é o 
desenvolvimento da percepção e da memória, de modo a ligar a descarga da 
percepção auditiva do seu próprio choro ao traço de memória do alívio de 
tensão propiciada pelo meio ambiente externo (a mãe). Dito de outro modo, 
trata-se de um prenúncio bastante precoce da comunicação verbal, e que tem 
suas raízes nas primeiras experiências de vida entre a mãe e o bebê. A comu-
nicação entre a mãe e o bebê se constitui a partir das primeiras experiências 
de acolhimento materno às suas necessidades desde o momento do nasci-
mento, precede a comunicação verbal e é, em si mesma, uma comunicação 
não verbalizada, ou silenciosa, instada a partir de emoções, sentimentos e 
afetos do par mãe-bebê.

É estranho notar que até o final da primeira metade do século passado 
os herdeiros do pensamento teórico de Sigmund Freud tenham dado pou-
ca atenção à comunicação e à não comunicação (seja entre a mãe e o bebê, 
seja entre o analista e o analisando), e, quando o fizeram, tenham procurado 
descrever muito mais a comunicação verbal do que a comunicação não ver-
bal. podemos pensar que isso se deve à própria origem da psicanálise, que 
se preocupou muito mais com o verbalizável do que com o indizível, não 
verbalizável. Muitos analistas hoje sabem que, para compreender a comuni-
cação do adulto, terão de empreender um estudo sistemático das formas pre-
coces e arcaicas da comunicação infantil, por um lado, e dos fundamentos do 
processo de pensamento no adulto, por outro.

Na verdade, o abalo sísmico na regra fundamental da psicanálise se deu 
quando os poderes da verbalização passaram a ser questionados por Donald 


