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XXIV 
 

Não digas: Este que me deu corpo é meu Pai. 
Esta que me deu corpo é minha Mãe. 
Muito mais teu Pai e tua Mãe são os que te fizeram 
Em espírito. 
E esses foram sem número. 
Sem nome. 
De todos os tempos. 
Deixaram o rastro pelos caminhos de hoje. 
Todos os que já viveram. 
E andam fazendo-te dia a dia 
Os de hoje, os de amanhã. 
E os homens, e as coisas todas silenciosas. 
A tua extensão prolonga-se em todos os sentidos. 
O teu mundo não tem pólos. 
E tu és o próprio mundo. 

 
Cecília Meireles 
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RESUMO 
 
  
 

“ALGUMAS FUNÇÕES DO SILENCIAR NA CLÍNICA PSICANALÍTICA” 
  
 
        

Peggy Coelho Carvalho 
 

 
 
O objetivo deste trabalho é investigar algumas funções do silenciar na clínica 

psicanalítica. Neste espaço psicanalítico, no qual o cerne do trabalho é o conversar, o 

dialogar, as experiências silenciosas podem dificultar a capacidade de observação e apreensão 

da realidade psíquica por parte do analista, uma vez que alguns elementos observáveis ficam 

indisponíveis. O método adotado é o meu próprio estilo poético e, através do vínculo poético 

estabelecido com o leitor, proponho expandir nossos conhecimentos, nossas reflexões e 

compreensão sobre as situações silenciosas. Faço analogia com a técnica contrapontística 

musical no sentido de que utilizo três principais acontecimentos simultâneos, ou, vozes: de 

Beethoven, de John Milton e a minha própria voz que se inter-relacionam em torno do tema 

do silenciar durante toda a narrativa. Minha hipótese é a de que seja possível que o ser/não ser 

possa revelar-se e/ou ocultar-se através do silêncio, pregnante de dor mental. Nesta trajetória, 

fui deparando não com o silêncio, coisa-em-si, mas com o processo de silenciar e, ao final, 

encontrei o silenciar como dor e prazer mentais. 

 
 

Palavras-chave: silenciar, dor, prazer, revelação, ocultação, pensar, ser, não ser. 
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ABSTRACT 
 
 
 
This work aims to investigate some functions of silence on the psychoanalytic pratice.  In his 

psychoanalytic space, where the core of the work is talking, dialoguing, the silent experiences 

can upset the analyst’s capacity of observation and apprehension of the psychic reality, since 

some observable elements become unavailable. The adopted method is my own poetic style 

and, through the poetic bond established with the reader, I propose to expand the knowledge, 

reflections and comprehension of silent situations.  I make an analogy with the musical 

technique of counterpoint using trhee principal and simultaneous events, or voices: 

Beethoven’s, John Milton’s and my own, interrelated around the theme of silence during all 

the narrative. My hypothesis is that it is possible that the being/not being can reveal and/or 

hide itself through silence, pregnant of mental pain. In this trajectory, I did not come across 

the silence by itself, but with the process of silence and, at the end, I found the silence as 

mental pain and pleasure. 

 
 
Key words: silence, pain, pleasure, revelation, occultation, thought, being, not being. 
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INTRODUÇÃO 
 
 
APRESENTAÇÃO 
 
 

 
     I 

Não chores, meu filho; 
Não chores, que a vida 

É luta renhida: 
Viver é lutar. 

A vida é combate, 
Que os fracos abate, 

Que os fortes, os bravos 
Só pode exaltar.1 

                                                                                                   
Canção do Tamoio 

           Gonçalves Dias 
 
 

 Na luta constante e renhida de vida e morte - ambas não se separam - revelamo-nos e 

ocultamo-nos. 

 Imaginar que podemos ocultar-nos através da arte, seja visual, literária ou musical 

pode ser ilusório: nela, revelamos que nos escondemos e escondemos que nos revelamos. 

Nem sempre o silêncio implica em ocultação ou proteção: há silêncios eloqüentes, nos 

quais o “ser” pode revelar-se. 

 Por outro lado, pode ocultar-se, através do barulho. 

 Desde menina, no exercício da poesia – quantos rabiscos, quantas tentativas de 

nomear, dar forma verbal e estética às experiências vividas - já mergulhava no vasto universo 

literário. 

Era hábito freqüentar a pequena biblioteca da cidade interiorana onde a bibliotecária 

selecionava os títulos, de acordo com minha pouca idade.  

Palavras. 

                                                 
1 DIAS, G. Antologia. São Paulo: Edições Melhoramentos, 1966. 
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Moça-mulher, já havia escolhido seguir a profissão de psicóloga clínica para poder 

conversar melhor com as pessoas, ajudando-as nos conflitos da vida. 

Para tanto, submeti-me à análise por vários anos: vários anos de conversa incomum.  

Palavras. 

Mulher, havia escrito dois livros de poesia optando por editar apenas o segundo livro 

porque, ao meu ver, o primeiro expunha o eu - lírico que eu queria resguardar, proteger na 

intimidade.  

Palavras.  

Após a publicação de “Dança das Estações” surgiu a necessidade de aproximar-me da 

música e, quem sabe, enriquecer meus poemas, musicando-os. 

Quem sabe, através da música, protegeria mais e melhor minha intimidade deste 

mundo onde, em nome da espontaneidade, da sinceridade, tudo era exposto, explícito, a 

qualquer momento, a qualquer custo, em qualquer lugar, para qualquer pessoa ou grupo. 

Na angústia incontida e excessiva das pessoas, o mundo começava a ficar, para mim, 

ruidoso. 

 Tanto conversar, nomear, musicar, ler, escrever, lidar sempre com as palavras, com os 

sons, impôs-se-me, em um certo momento, a não-palavra, a pausa, o inefável, o silêncio. 

“O silêncio não existe; ou, o silêncio existe como dor”, disse-me algo assim, numa 

conversa, J.Longman e, a partir daí, comecei a observar mais o silenciar, seja no exercício da 

clínica ou em situações da vida comum. 

No exercício da clínica, tenho deparado com muitos silêncios ou, pausas, permeando o 

conversar: seja o silêncio do analisando ou do analista, no jogo de esconder e/ou revelar, de 

agir e/ou pensar, de ser e/ou não-ser. 

Proponho-me a investigar, trazer à luz, algumas funções do silenciar na clínica, sob 

uma perspectiva psicanalítica. 



 
 

 

13 

Estarei presa, inexoravelmente, à minha formação porque o método de organização do 

trabalho terá, como pano de fundo, a visão poética que tenho do mundo. 

Por visão poética, entendo como um estado de expectação ao que virá, ao 

desconhecido que poderá surgir a cada frase, a cada idéia e experiência vividas. Após, uma 

interpretação e doação de sentido, poiesis, a este desconhecido que se tornou conhecido. 

Meu método, então, será o meu próprio estilo poético e, através do vínculo poético 

estabelecido com o leitor, proponho ampliar e expandir nossos conhecimentos sobre as 

situações silenciosas. 

Na Parte I, farei algumas considerações sobre a obra de Bion a título de referencial 

teórico, pois, “diante dos fatos do mundo e da vasta incompreensibilidade do Absoluto e, tal 

como os antigos sábios, talvez ele nos recomendasse: no fim, fica em silêncio ou canta!” 

Este fim poderá ser o meu começo. 

Nesta parte, trabalharei com: 

1.1 – breve história. 

1.2 - teoria do pensar. 

1.3 – sobre o silenciar.                        

Na Parte II, discorrerei sobre o método, usando como analogia o “Contraponto” em 

música. 

Na Parte III, investigarei, refletindo através de muitas perguntas sem respostas, o 

silenciar em fragmentos de casos clínicos sob três aspectos que considero importantes por 

serem realidades com as quais a psicanálise lida: 

3.1- das emoções básicas como amor, ódio, conhecimento, fatores inerentes ao vínculo 

entre objetos relacionados entre si. 

3.2- do pensamento, no sentido de ser e/ou não ser. 

3.3- do respeito pelo desconhecido. 
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Entendo que quando faço perguntas ao longo do trabalho, sem o desejo ou a 

preocupação de respondê-las, permito que meus pensamentos sejam livremente conduzidos. 

Estas questões serão detalhadas e explicitadas ao longo do trabalho. 

As considerações finais serão feitas na Parte IV. 

O Anexo refere-se ao material gentilmente idealizado e realizado pelo compositor 

brasileiro Mario Ficarelli, com o especial objetivo de auxiliar na compreensão do tema 

“Contraponto”. 
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PARTE I 

 

CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS SOBRE A OBRA DE BION 

 

1.1 – Breve história 

  

Analisando de Melanie Klein e de Wilfred R. Bion, o dr. Frank Phillips veio para o 

Brasil onde formou vários psicanalistas na Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. 

Todo o meu percurso profissional foi orientado por psicanalistas que, de alguma 

maneira, em supervisão ou análise pessoal, desfrutaram do convívio com Mr. Phillips. 

Desta forma, tomei Bion como fundamento teórico e prático, compreendendo que ele 

recebeu não só as teorias de Freud e Klein como também a praxis kleiniana, uma vez que ele 

foi seu analisando. Em “Notas sobre a teoria da esquizofrenia”2 (p 38), ele escreve: “Preciso 

deixar claro para que se entenda melhor a minha exposição, que a obra de Melanie Klein 

ocupa uma posição central nas minhas opiniões sobre a teoria psicanalítica da esquizofrenia, 

mesmo nas ocasiões em que não admito tal fato”. 

Partindo de Freud, com a repressão, o inconsciente, com a sexualidade através de 

Édipo, a transferência, os dois princípios do funcionamento mental, norteadores da 

psicanálise; e de Klein, ocupando-se da teoria das posições e seus mecanismos de defesa, seus 

conteúdos (inveja, voracidade), Bion aprofunda e amplia o conhecimento da parte psicótica da 

mente de todos nós. 

Penso que isto pode gerar resistência por parte de muitos leitores de Bion: é-nos muito 

difícil, doloroso, enfrentar nossos aspectos psicóticos. 

                                                 
2 BION, Wilfred R. Volviendo a pensar. Buenos Aires: Ediciones Horme, S.A.E., 1974. 
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Ele aborda o complexo de Édipo expandindo-o ao relacioná-lo não só com a 

sexualidade, mas com o problema do conhecimento. “Pode exprimir situações ligadas à 

arrogância, à proibição ao conhecimento, ao ódio do pai e ao pai do mesmo sexo, ao exílio, à 

solidão”, conforme P.C.Sandler.3 (p 209). 

Bion sugere-nos que o mito de Édipo e o seio materno sejam partes integrantes de um 

aparelho primitivo que funciona como pré-concepção4, isto é, estado de expectação, que ao 

unir-se com as experiências vividas, torna-se concepção. Exemplificando com o mito de 

Édipo, ele refere-se à relação existente entre o casal de pais, cuja realização pela criança, se 

dará no contacto com eles (reais ou substitutos), tornando-se, após, concepção.        

O mito de Édipo é precursor de uma função importante do ego para o conhecimento da 

realidade psíquica: quando este mito sofre ataques destrutivos devido à inveja, voracidade e 

sadismo constitucionalmente presentes, tem-se como conseqüência a fragmentação e 

dispersão desta pré-concepção, e isto impede sua constituição como aparelho de 

aprendizagem por experiência, em suas dimensões intuitivas e evolutivas: fica obstruído o 

desenvolvimento da função psicanalítica da personalidade.5 (p 132). 

Utilizando-se dos mitos do Éden, de Babel e de Édipo, Bion os considera como sonhos 

da humanidade sobre si mesma, ou, como modos primevos da mente humana de apreender a 

realidade, conforme nos esclarecem Sandler e Sandler, tradutores para o português, de 

algumas de suas obras.                                                                                                                     

Ao nível individual, o mito é considerado como um sonho, em vigília, que o 

analisando pode apresentar durante a sessão: no aqui e agora da relação analítica, o 

importante é poder superar os mitos, o “destino”.                                                                       

                                                 
3 SANDLER, Paulo C. Grade? Rev. Brás. Psicanálise, 21: 203, 1987. 
4 Pré-concepção equivale ao conceito kantiano de pensamentos vazios: podem ser pensados, mas não 
conhecidos. 
5 GRINBERG, SOR, BIANCHEDI. Introdução às idéias de Bion. Rio de Janeiro: Imago Ed., 1973. 
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No aqui e agora da sessão, Bion privilegia a experiência emocional e o aprender com a 

experiência e isto, pode ser mais importante do que interpretar a relação transferencial. 

Para observar melhor a experiência emocional, o analista deve focar sua atenção sobre 

“O”, símbolo usado para denotar aquilo que é a realidade última, a verdade absoluta, a 

divindade, o infinito vazio e sem forma, a coisa-em-si, o “desconhecido”, numa atitude em 

que a memória, o desejo e a compreensão não impeçam o processo analítico. 

As atitudes recomendadas ao analista são de que ele seja o “O” a partir do qual o 

analisando evolui e, de que tenha fé na realidade última e na existência de uma verdade que 

pode ser investigada.  

Em outras palavras, lembrando Freud, quando disse que tinha de “cegar-se 

artificialmente para focalizar toda a luz no ponto escuro”, Bion sugere-nos, portanto, que 

ceguemo-nos (silenciemo-nos?) artificialmente através da suspensão de memória, do desejo e 

da compreensão, direcionando o facho de escuridão para a obscuridade da sessão. 

Penso ser esclarecedora a afirmativa de Rezende6 quando traz-nos: 

 

O vértice psicanalítico não é cartesiano. Não é a luminosidade das idéias claras e 

distintas. E aqui está, a meu ver, uma amostra da revolução psicanalítica em 

relação à própria concepção de ciência. A psicanálise propõe à filosofia uma 

revolução permanente ao sugerir que se “apaguem as luzes”. 

Lá, onde as filosofias das luzes, o iluminismo, mandam acendê-las, Bion sugere, 

depois de Freud, que lancemos sobre os objetos um facho de escuridão.(p 31) 

 

 
Bion emprega analogias, metáforas, utiliza-se de inúmeros interlocutores tais como 

Frege, Wittegenstein, Blake, Milton, Shakespeare, Mestre Eckhart, São João da Cruz, 

Bhagavad Gita, etc. 

                                                 
6 REZENDE, Antonio M. Bion e o futuro da psicanálise. Campinas, SP: Papirus, 1993. 
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Desde que, para ele, “o problema da psicanálise é o problema do desenvolvimento e 

sua solução harmoniosa no relacionamento entre continente e contido, repetida no indivíduo, 

no par e, finalmente, no grupo,”7 (p 18) a psicanálise segue desvinculada do modelo médico, 

não sendo necessário fazer diagnósticos pois, o vértice não é de saúde-doença, tratamento-

cura e, sim, de desenvolvimento mental.8 

Desenvolvida, a pessoa passa a ser mais e melhor, ela mesma. Por isto, não nos faz 

sentido usar o adjetivo “bioniano” para nos referirmos a qualquer pessoa ou linha de trabalho: 

não existe um “analista bioniano” – o que existe é, apenas, “o psicanalista João” – 

responsável pelo seu próprio trabalho, pelas suas idéias, pela sua vida.  

Em “Aprendendo da Experiência”9(p 14), Bion adverte-nos que em seus escritos há 

algumas partes obscuras; lamenta-se de sua incapacidade para esclarecê-las e pede ao leitor 

que procure fazê-lo por si mesmo. 

Proponho considerar tal obscuridade como idéias silenciosas em gestação. Silenciar 

pregnante, portanto. 

Do ponto de vista filosófico, Rezende10 (p 20) entende que, pela sua história de vida, 

Bion seja uma síntese entre o empirismo inglês, o pragmatismo americano, o racionalismo 

francês, o idealismo alemão e o misticismo oriental. Ouçamos Bion em “Cogitações”: “Minha 

visão se aproxima dos pontos de vista dos epistemologistas – Kant, Whewell, Mill, Peirce, 

Poincaré, Russell e Popper – cujas crenças são compatíveis com a idéia de que o 

conhecimento científico resulta do crescimento de senso comum11”. 

                                                 
7 BION, W. R. Atenção e Interpretação. Rio de Janeiro: Imago Ed., 2006. 
8 Embora possamos pensar que a insanidade refira-se ao predomínio de sentimentos, fantasias e mecanismos de 
defesa característicos da posição esquizoparanóide, ou seja: onipotência, onisciência, negação, identificação 
projetiva, etc. 
9  BION, W.R. Aprendiendo de la Experiência. México: Editorial Paidós Mexicana, S.A., 1987. 
10 Idem op.cit. nota 6.  
11 O conceito de senso comum, para Bion, refere-se à correlação entre os cinco sentidos: visão, olfato, audição, 
tato e paladar. Refere-se, também, a que mais de uma pessoa em um grupo considere o que parece ser o mesmo 
enunciado da mesma representação de uma experiência emocional.  
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Ele se filia a Kant no sentido de aceitar a incognoscibilidade da realidade última; na 

recomendação sobre irmos além do aparelho sensorial para apreender a realidade; e no uso do 

postulado de que tudo parte de pré-concepções. Estes conceitos serão esclarecidos ao longo 

deste trabalho. 

A hipótese filosófica que Bion desenvolve é a de que os pensamentos existem sem que 

existam pensadores para pensá-los: não é a mente quem cria os pensamentos. Lembremo-nos, 

por exemplo, de Édipo e da relatividade que já existiam antes de surgir Sófocles ou Einstein 

que pudesse pensá-los. Tal qual o oxigênio que existe no ar e que pode ser respirado por 

qualquer pulmão, conforme exemplifica P.C.Sandler.12 (p 89).     

Desta forma, a realidade psíquica do analisando já existe e aguarda um analista que a 

intua, observe-a, apreenda-a através da atenção flutuante, do sonho em vigília durante a 

sessão e comunique ao analisando que, com suas associações livres, intuição, sonho, insights, 

possa também apreender sua realidade psíquica, ou, pensar os pensamentos que por ali estão. 

Isto remete-nos à teoria do continente/contido, característica fundamental da 

concepção de identificação projetiva de M.Klein e, considerada como um elemento de 

psicanálise cuja representação é o signo fêmea e macho: �� 

Abstratamente, temos o continente, no qual um objeto é projetado e o conteúdo como 

sendo o próprio objeto que pode ser projetado. Como exemplo, temos uma relação de objetos 

parciais como a boca e o seio (mãe e bebê) e, quando o vínculo que os une é comensal, ou 

seja, de mútuo benefício, ambos crescem, desenvolvem-se. 

 O vínculo também pode ser simbiótico ou parasítico, conceitos estes, retirados da 

biologia. Não há desenvolvimento quando o vínculo entre os objetos é parasítico. 

                                                 
12 SANDLER, Paulo C. A teoria do Pensar de Wilfred R. Bion. Psicanális. Univ., São Paulo, n.20, pp. 77- 91, 
Abr. de 2004.  
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Bion escolheu o amor (L), o ódio (H) e o conhecimento (K)13, e seus opostos –L, -H e 

–K, como fatores inerentes ao vínculo entre objetos que se relacionam entre si, expressando 

uma parte, apenas, de uma complexa experiência emocional.  

Quando há ataques à verdade devido à inveja, rivalidade, ódio, entramos no âmbito de 

“menos”: -L, -H e –K. 

 

1.2 – Teoria do pensar 

 

  A teoria do pensar refere-se à tolerância à frustração que o bebê possa ter quando o 

seio se ausenta. É preciso que haja, antes, uma pré-concepção (expectação) inata de que o seio 

exista e, à primeira mamada, o resultado mental será uma concepção do seio, então associada 

à satisfação.  

Na falta do seio, o bebê fica à mercê de seu desamparo e terror de aniquilamento que 

não podem ser “digeridos”, transformados, porque sua capacidade de consciência para tal é 

rudimentar. O bebê necessita de uma mãe suficientemente boa (termo introduzido por 

Winnicott) que com sua réverie, exerça esta função para ele: mãe que lhe apresente o mundo 

(interno e externo), mãe que o ajude a conhecer, a pensar - primeira e mais primitiva 

manifestação do vínculo K. 

Se a pré-concepção se associar à frustração e o bebê tiver capacidade de tolerá-la, 

advirá o pensar simbolizando (não mais concretizando) o seio e se desenvolverá um aparelho 

para pensar, modificando a frustração. 

Tal simbolização ocorre através da função “alfa”, ou, função mental que transforma os 

estímulos sensoriais em estímulos psíquicos, não-sensoriais, armazena-os e utiliza para 

sonhar, pensar, memorizar. 

                                                 
13 As siglas L, H, K são mantidas em inglês. 
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Caso não possa tolerar a frustração resultante de um seio ausente ou de um seio que 

não corresponda aos seus desejos, aquilo que deveria ser pensamento se transforma em objeto 

mau a ser evacuado através de identificações projetivas e, como conseqüência, não se 

desenvolve um aparelho para pensar e, sim, um aparelho para livrar a psique da acumulação 

de objetos maus.14  

Caracteriza-se, assim, uma personalidade dominada pelo impulso de fugir da 

frustração. 

Entendendo que a “grade” seja uma tentativa de cercar os processos do pensamento, 

detenho-me a analisá-la em seguida.   

Bion cria o Grid como instrumento para ser usado no exercício de treinamento de 

intuição analítica, fora da sessão. 

 Grid - traduz-se por “grelha” mas, convencionou-se usar o termo “grade”: refere-se à 

criação de símbolos quase-matemáticos, numa tentativa de compactar, padronizar e 

simplificar a comunicação ao grafar as transformações ocorridas na sessão. 

 Assemelha-se ao sistema de coordenadas cartesianas usado no desenvolvimento da 

geometria algébrica, podendo ser usada para impedir ou promover o conhecimento. 

 

O exercício imaginativo da grade está próximo da atividade do músico quando 

pratica escalas e exercícios que não estão diretamente relacionados a qualquer 

peça de música, mas aos elementos que compõem qualquer tipo de música. Neste 

caso, o elemento da experiência é muito menos influente.15 

 

Vejamos, à página seguinte: 

 

 

                                                 
14 Op.Cit., nota 2. 
15 BION, W. R. Elementos de Psicanálise. 2ª ed. Rio de Janeiro: Imago Ed., 2004.  
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A GRADE 

 

HIPÓTESES 
DEFINIDORAS 

1 

PSI 
 

2 

NOTAÇÃO 
 

3 

ATENÇÃO 
 

4 

INVESTI- 
GAÇÃO 

5 

AÇÃO 
 

6 

 
 

…n 

A 
Elementos 

Beta 
A1 A2       A6   

B 
Elementos 

Alfa 
B1 B2 B3 B4 B5 B6 ...Bn 

C 
Pensamentos 

oníricos, 
sonhos, 
mitos 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 ...Cn 

D 
Pré-

concepção 
D1 D2 D3 D4 D5 D6 ...Dn 

E 
Concepção E1 E2 E3 E4 E5 E6 …En 

F 
Conceito F1 F2 F3 F4 F5 F6 ...Fn 

G 
Sistema 
dedutivo 
científico 

  G2           

H 
Cálculo 

algébrico 
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A grade (ou grade de Idéia) pode ser considerada como instrumento para acompanhar 

o desenvolvimento da personalidade, a evolução do pensamento, o qual, como descrevi 

anteriormente, nasce da tolerância à frustração, com a ausência do seio. 

Esta evolução do pensamento, estas transformações em direção à K (ao conhecimento) 

e em direção à “O”16 (tornar-se o que se é) são imanentes a vir- a- ser: “sou, portanto penso: 

penso, portanto sou”, se a função alfa estiver intacta.17 (p 89).  

Na coluna vertical temos os primórdios do pensamento – a genética do pensar – com 

os elementos beta evoluindo até o cálculo algébrico; e a linha horizontal revela-nos o uso que 

fazemos do pensar, constituída pelas funções de ego descritas por Freud tais como notação, 

atenção, investigação e ação. 

Bion agrega outras categorias mais sofisticadas tais como sonhos, pré-concepções, 

concepções, conceitos, sistemas dedutivos, cálculo algébrico e hipóteses definitórias.18 

Os elementos beta são considerados como coisas-em-si, instintos, estímulos 

sensorialmente apreensíveis que, se a pessoa ficar retida neles, sem “digeri-los”, permanecerá 

em um nível concreto e ficará sem poder pensar. 

Os elementos alfa seriam produtos dos elementos beta que foram “digeridos”, 

internalizados e transformados, já descritos anteriormente. 

Hipóteses definitórias são hipóteses feitas pelo analista. Por exemplo: se ele percebe 

que seu analisando está bravo, ele comunica e aguarda a confirmação, ou não, desta hipótese. 

São hipóteses que definem uma direção, um caminho. 

O termo “Psi” refere-se à mentira, aos enunciados falsos da dupla analítica.  

Para usar a grade, recorro a um exemplo de Bion: 

                                                 
16 Outro significado de “O” está explicitado à página 14 deste trabalho. 
17 BION, W. R. Cogitações. Versão brasileira por E.H. Sandler e P.C.Sandler. Rio de Janeiro: Imago Ed., 2000. 
18 Vide maior desenvolvimento deste tema em A Teoria do Pensar de Wilfred R. Bion, de Paulo C.Sandler. 
Psicanális. Univ. São Paulo, n.20, abr. de 2004. 
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...Um estado de atenção, estar sendo receptivo ao material que o paciente está 

produzindo, aproxima-se a uma pré-concepção; portanto, a mudança de atenção 

para préconcepção19 fica representada por um movimento na grade de D4 para E4 

(ou 4D para 4E, conforme nos sugere P.C. Sandler, tradutor), 

caso eu procure confirmar (investigar), a partir de outro material que o paciente 

esteja apresentando, 3E e 5E entram em ação; caso eu comece a verbalizar as 

minhas impressões, 5F também fica envolvido. Se parece que agora é hora de 

interpretar, nova mudança ocorre; desta vez, em direção a 6G, tendo em vista uma 

formulação destinada a afetar o paciente.20(p 43) 

 

Resumindo, muitas questões só podem ser expandidas no contacto analítico com o 

paciente; a grade serve, apenas, para promover a capacidade do analista de fazer conjecturas. 

Posteriormente, Bion achou-a inadequada e deixou-a para quem quisesse usá-la ou 

transformá-la. 

  

1.3 – Sobre o silenciar  

 

Embora o silenciar não tenha sido tema predominante na obra de Bion, penso ser 

possível garimpar momentos e/ou situações nas quais ele o considera como parte importante 

do exercício da prática psicanalítica. 

Esta garimpagem poderá ser seguida, às vezes, de comentários ou observações. 

 Em “Elementos de Psicanálise”21 (p 36), ao fazer analogia entre interpretação e ação, 

podemos lembrar-nos da sugestão ao analista para ter paciência e silenciar (ação silenciosa) 

até que a observação do que ocorre na sessão amadureça e ele possa interpretar com 

segurança. 

                                                 
19 Préconcepção, diferentemente de pré- concepção, diz respeito às teorias em uso pelo analista (ou, pelo 
analisando). 
20 Op. cit. nota 15. 
21 Idem. 



 
 

 

25 

Para o analista, a transição que mais se aproxima da decisão e da tradução de 

pensamento em ação é a transição do pensamento para as formulações verbais da 

categoria 6 (da Grade). Pelo que eu disse no Cap. 4, fica claro que é nas atividades 

dessa categoria que o senso de solidão e isolamento tem maior probabilidade de 

ficar em evidência. 

   

Em “Transformações”22, Bion desenvolve uma teoria da observação sobre psicanálise, 

psicanalistas e sobre o ato psicanalítico e aprofunda a questão do conhecimento. 

Propõe vários tipos de transformações e cita Pascal - “Le silence de ces espaces 

infinies m´effraie”- tendo considerado anteriormente que o que é comum a todos os processos 

de desenvolvimento - religiosos, estéticos, científicos ou psicanalíticos - é uma configuração 

que progride do “infinito vazio e sem forma”, “das trevas”, para uma formulação finita. 

Menciona que esta frase de Pascal pode servir como expressão de intolerância e medo 

do “incognoscível” e, conseqüentemente, do inconsciente - no sentido do não descoberto ou 

do não evolvido. 

Sugere que o início de uma sessão tem a configuração do infinito (Divindade de 

trevas, segundo Meister Eckhart). A partir daí, evolve um padrão e evolui, com o qual o 

analista procura estabelecer contacto. 

O analista o transforma e isto culmina na sua interpretação. 

Ou seja, intolerância e medo do desconhecido, do inconsciente, podem estar presentes 

em todo o processo psicanalítico. 

Em “Estudos Psicanalíticos Revisados”23 (p 36), no capítulo intitulado “Notas Sobre a 

Teoria da Esquizofrenia”, Bion nos traz vários fragmentos de sessões com pacientes, 

considerando as pausas entre as associações e o silenciar dos mesmos pós interpretação. 

                                                 
22 BION, W. R., Transformações. 2ª ed. Rio de Janeiro: Imago Ed., 2004.                           
23 BION, W.R., Estudos Psicanalíticos Revisados. 3ª ed. Revisada. Rio de Janeiro: Imago Ed., 1994. 
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Em uma seqüência de associações abaixo transcritas, nas frases separadas entre si por 

pausas de quatro ou cinco minutos, ele nos revela sua capacidade de tolerar e respeitar o 

silêncio (tais pausas). Vejamos: 

 

(Paciente): Tenho um problema que estou tentando solucionar. 

Quando criança eu nunca tive fantasias. 

Eu sabia que não eram realidade, de modo que parei com elas. 

Hoje em dia não sonho. 

Então, após uma pausa, prosseguiu num tom de voz desnorteado: 

Não sei o que fazer agora.  

Comento: Há mais ou menos um ano atrás o senhor me disse que não sabia pensar. 

Agora o senhor disse que estava tentando solucionar um problema – obviamente 

algo em que o senhor estava pensando. 

Paciente: É. 

Analista: Mas aí surgiu a idéia de que o senhor não tivera fantasias na infância, e 

mencionou que não tinha sonhos; e depois, que não sabia o que fazer. Isso deve 

significar que sem fantasias e sonhos o senhor fica sem meios de pensar o seu 

problema. 

O paciente concordou e começou a falar com acentuada liberdade e coerência. A 

alusão à inibição da fantasia como grave incapacidade que bloqueia o 

desenvolvimento confirma as observações que Melanie Klein fez no trabalho “A 

Contribution to the Theory of Intellectual Inhibition”. 

 

Bion nos mostra, descreve e registra, sem analisar, o silenciar (ou o seu contrário) uma 

pletora de dados, de informações. 

À página 38, ao afirmar “Eu perdi minhas palavras”, o analisando nos mostra que 

perdeu sua capacidade de usar o pensamento verbal, porém, não perdeu sua capacidade de 

falar sobre o silenciar. 
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Mais adiante, num fragmento de início de sessão em que predomina o silêncio, Bion 

nos descreve sua possibilidade de observar os movimentos, os gestos, os olhares, ou seja, as 

experiências sensoriais do analisando que o levaram a tecer considerações sobre a alucinação. 

Alucinação, tendo o mesmo significado da psiquiatria, ou seja, para ele, ver, ouvir, 

sentir com o objeto ausente, não são representações, são coisas-em-si, nascidas do desejo e da 

intolerância à frustração. Não há fracasso em representar, mas, em ser. 

Em “Atenção e Interpretação”24 (p 28), Bion refere-se ao silêncio repentino e total de 

um paciente após ter descrito o mecanismo de uma violenta explosão acompanhada de um 

medo tão intenso – medo psicótico ou pânico psicótico - que “os escombros, indícios ou 

restos de fala imitativa e emoção sintética histriônica flutuam em um espaço mental sem 

definição de limites temporais ou espaciais.” 

Mais adiante25(p 31), refere-se ao silêncio do psicanalista que, tal como o pintor que 

pode comunicar material não visual ou o músico ao comunicar material inaudível, pode 

comunicar material pré-verbal ou não verbal através da capacidade de usar pontos, linhas e 

espaço para a compreensão do “espaço emocional”, libertando-se, assim, das amarras da falta 

de articulação da dupla analítica. 

 Em outro capítulo26(p 105), Bion considera que a comunicação diz respeito a uma 

relação entre significado e sua expressão, entre emoção e expressão; um padrão de 

relacionamentos, no sentido que os matemáticos falam da matemática expressar 

relacionamentos. 

Relata, então, o silêncio do gago representado por meio de uma imagem visual de um 

homem que falava tanto, que seu fluxo de palavras afogava todo e qualquer significado que 

pretendia expressar. Em suma, para o gago, as palavras (ou a falta delas) mais contêm 

significado do que o comunicam. 
                                                 
24 Idem. Op. cit., nota 7.  
25 Idem. 
26 Idem. 
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Em 1973, Bion realizou em São Paulo uma série de seminários que foram organizados 

em um livro intitulado “Conferências Brasileiras”27. Tensão, dúvidas, hesitações e silêncios 

foram as reações suscitadas nos ouvintes neste interjogo de perguntas ocorridas nestes 

seminários. 

O que nos importa, neste momento, é selecionar a interpretação dada por Bion no que 

se refere ao silêncio ocorrido após sua pergunta sobre “Qual é a interpretação desta xícara que 

seguro em minha mão?” (p 73). 

Ele discorre sobre a sua interpretação na Grade e aguarda as interpretações que os 

ouvintes possam comunicar. Porém, o que se passa é o silêncio que Bion entende como sendo 

a prudência do grupo. 

Mais adiante28(p 76), ele diz: 

 

Talvez este silêncio estimule certa fascinação. Ele não parece promover a 

investigação mas, por causa da fascinação do desconhecido, ele não induz os 

membros do grupo a abandonar a investigação e, a julgar pelas aparências, a 

maioria das pessoas que constituem este grupo– ou, se ele estiver representando um 

indivíduo, a maioria dos elementos deste todo – não quer levar avante a 

investigação, embora exista, por assim dizer, um elemento demasiadamente 

fascinado para permitir que ela colapse. 

 

 Imediatamente alguém oferece a interpretação de que a xícara que ele segura em sua 

mão poderia ser F4, e os diálogos continuam. 

Na trilogia “Memória do Futuro”, segundo F. J. Philips, o tema dos três volumes “é 

um vívido relato de suas observações e conclusões (de Bion) sobre a realidade psíquica”29 (p. 

1). 

                                                 
27 BION, W. R. Conferências Brasileiras - São Paulo/ 1973. Rio de Janeiro: Imago Ed. Ltda, 1974. 
28 Idem. 
29 BION, W. R. Uma Memória do Futuro I – O Sonho. São Paulo: Martins Fontes, 1989.  
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 Pode ser lida como se fosse um encontro ou uma “reunião social” de vários 

personagens que expressam muitas das suas impressões e homenagens à realidade psíquica. 

Personagens estes que às vezes representam o próprio Bion e, outras, representam pessoas 

conhecidas dele. 

 Com bom humor, mas, com tristeza e compaixão, Bion se expressa através de 

associações de idéias aproximando-se, segundo a compreensão de P.C.Sandler (seu 

“transcriador”) do teatro do absurdo, cujas raízes se encontram em Sócrates, Diderot e 

Goethe. 

Bion usa trocadilhos, coloquialismos, expressões em cokney, gírias militares do início 

do século XX e arcaísmos e muitos psicanalistas afirmaram que não se tratava de uma obra 

psicanalítica. 

Não há preocupação com acentuação ou pontuação e os números dos capítulos são 

aleatórios sendo que logo após o prólogo temos o capítulo 11 seguido pelo 13, após, o 

capítulo 17, o 25 e assim por diante. 

 Abandonemos, se pudermos, a esperança de encontrar qualquer fato - científico, 

estético ou religioso - e esperemos que esta seleção de diálogos estimule a leitura de toda a 

trilogia. 

Em minha primeira experiência de leitura, senti-me como se estivesse diante de um 

espelho; diante de mim mesma com toda a possibilidade e esperança de prosseguir no 

caminho do auto- conhecimento seja através da psicanálise, seja através da vida mesma.  

Após nova leitura, percebi que, tal como se passa após as sessões com nossos 

analisandos quando esquecemos o que conversamos durante as mesmas, esquecia o que lia e, 

curiosamente, o subtítulo do terceiro volume é “A aurora do esquecimento”. 

No Vol.I, “O Sonho”, Bion traz o silêncio em várias situações de tensão, expectativa, 

medo, terror. 
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Penso que um silêncio significativo deste volume refere-se à fala da personagem 

MÃEZINHA que transcrevo a seguir, sem a barra de travessão entre personagem e a fala (p 

60): 

 

MÃEZINHA Suicídio? Muito fácil; é a única pessoa que qualquer um pode 

assassinar a qualquer hora – sem custar nada? Mas... nesse sono que contas (Bill) 

virão chacoalhar seus pares? Se Jill tem que ser tão boa quanto seu mestre, o que o 

conteúdo não pode fazer ao pote? O que pode o desgraçado do barulho fazer com o 

silêncio que o aprisiona? Ils gisent là sans voix… sans ouie… mas suponha que 

algum escultor com seu cinzel e violência “os” liberte da pedra? Algum cansativo 

William Angelo Moore. Suponha que ele não tenha escolha (Joyce). Haverá silêncio 

profundo o suficiente, espaço mudo o suficiente para enterrar os corajosos que 

vieram antes de Agamêmnon? Paraíso perdido o suficiente para satisfazer os 

malditos que se foram, vazios? Existirá jargão científico túrgido o suficiente? 

Sempre vai haver um confim que não confine o significado – o acróstico duplamente 

cruzado que resolve e dissolve... 

 

E, mais adiante (p 61), 

 

ESQUIZOPARANÓIDE Não agüento mais essa barulheira infernal. É como ser 

bombardeado por sons explosivos de trocadilhos medíocres, partículas de 

Shakespeare, imitações de James Joyce, vulgarizações de Ezra Pound, matemática 

falsa, religião, misticismo, visões de infância, da segunda infância e da velhice.... 

 

Ou seja, ao nos trazer o silêncio, ele vem, inexoravelmente com seu par, o barulho - 

um não existe sem o outro.  

Mais adiante (p 62) lemos, 
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POSIÇÃO DEPRESSIVA......Como é que a pessoa conhece um enrubescer tão 

invisível, um ruído tão inaudível (silêncio?), uma dor tão impalpável que, sua 

intensidade, intensidade pura é tão intensa que não pode ser tolerada, mas precisa 

ser destruída mesmo que envolva o assassinato do indivíduo “anatômico”? 

 

Na situação acima, penso no silenciar como dor. Dor mental. 

À página 128, o personagem EU MESMO após dizer que não pode nem se ouvir 

pensar, pergunta de onde vem a algazarra. (Canta): 

 

“Silêncio eleito cante para mim 

E ressoe em meu ouvido espiralado 

Conduza-me a pastagens tranqüilas e seja 

A música que desejo ouvir. 

Que os lábios nada formem; amorosamente mudos 

permaneçam”.   

 

Também importante é o diálogo30 que se dá entre os personagens EU MESMO e 

BION: 

 

EU MESMO Talvez eu possa ilustrar com um exemplo tirado de algo que você 

conhece. Imagine uma escultura que é mais fácil de ser compreendida se a estrutura 

é planejada para funcionar como uma armadilha para a luz. O significado é 

revelado pelo padrão formado pela luz assim capturada - não pela própria 

estrutura, ou pelo trabalho de escultura em si. O que estou sugerindo é que, se eu 

pudesse aprender a falar com você de maneira tal que minhas palavras 

“capturassem” o significado que elas não expressam e nem poderiam expressar, eu 

poderia me comunicar com você de um modo que no presente não é possível. 

                                                 
30 Idem op. cit. nota 29, p 202. É preciso lembrar que estes diálogos não possuem barra de travessão entre o 
personagem e o início da fala, conforme expliquei à página 26. 
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BION Como as “pausas”, em uma composição musical? 

EU MESMO Um músico certamente não negaria a importância dessas partes de 

uma composição, nas quais nenhuma nota soa; porém, resta uma imensa 

quantidade de coisas por serem feitas além do que se pode conseguir por meio da 

arte hoje disponível e de seus procedimentos tradicionalmente estabelecidos de 

silêncios, pausas, espaços em branco, intervalos. A “arte” da conversa, do modo 

como é conduzida como parte do relacionamento conversacional da psicanálise, 

requer e demanda uma extensão no domínio da não-conversa. 

 

 No vol. II da trilogia31(p 15), os personagens Robin, Roland, Paul e Alice querem 

falar, cada qual na língua da matemática, da religião; Alice diz que quer enxergar o que os 

analistas pensam e, diz Roland: “O que há de errado em não falar nada (fazer silêncio) e ficar 

ouvindo a música?” 

 Porém, os personagens não fazem silêncio e querem, então, ouvir a música das esferas, 

falar a matemática das esferas e P.A. (psicanalista) se defende dizendo que não fala mais 

jargonês (do jargão psicanalítico) do que Paul fala jornalês. 

Parece-me que há algo errado em ficar em silêncio. 

 Mais adiante, P.A. diz: 

 

P.A. - Não tive a intenção de monopolizar, mas penso que se alguém fica em 

silêncio, certamente alguma outra pessoa, que pode saber menos ainda, vai ocupar 

o espaço vazio. 

ALICE – “O caos do mundo da escuridão guarda um trono para ti”, e, então, 

ninguém estaria apto a ocupar o espaço vazio. 

 

 À página 52, através do personagem Edmund, lemos: 

 
                                                 
31 BION, W. R. Uma Memória do Futuro, livro II: O passado apresentado. Rio de Janeiro: Imago Ed., 1996. 
Neste volume II e no volume III, os diálogos aparecem pontuados. 
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EDMUND – O silêncio do espaço infinito não me aterroriza. 

P.A.- Tem certeza que se permitiu ouvi-lo? Dizem que a natureza – com base em 

evidência, que não conheço - abomina o vácuo. De acordo com Milton, nem mesmo 

Satã conseguiu em sua fuga do inferno, desfrutar de um solavanco realmente 

poético. Se é que se pode confiar em Milton, ele sobreviveu à Jornada do inferno 

para o céu, prometida a ancestrais. E Milton pediu mais - “Ó, tu, Luz Celestial, que 

para o interior brilhas...”. 

 

À página 104, após Moriarty mencionar Alice, Rosemary pergunta: 

 

“Por acaso ouvi meu nome?” 

(Um silêncio cai sobre o grupo). 

 

Adiante32 (p 160), penso ser significativo o diálogo sobre um paciente suspeito de ser 

“esquizofrênico”. 

 

ROLAND – Será que você poderia me dar um exemplo de algo - digo, uma 

interpretação que expresse o “cerne” de uma idéia? 

P.A. – Me chamaram para ver um paciente que era suspeito de ser 

“esquizofrênico”. À medida que me aproximei de sua cama, fiquei consciente de um 

ruído de movimento. Quando cheguei à sua cama, o paciente havia se escondido 

sob um cobertor, de um modo tal que só um olho ficava visível. Com este olho, ele 

me observou de modo intenso e intencional. Ele se manteve em silêncio durante 

semanas - deve ter sido um mês ou mais. 

 

ROLAND – Sim, mas será que você poderia me dar a “essência” da sua definição? 

Eu não quero ser descortês, mas nosso tempo aqui é muito limitado. 

P.A.- É isto que eu chamo de “intenso – e intencional”. 

                                                 
32 Idem. 
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Às vezes, como neste exemplo, pode se levar muito tempo para se conseguir atingir 

a essência de uma experiência. Um olho, visto isoladamente, não permite 

comunicação alguma; observado durante algumas semanas, como eu observei, 

permite um resumo razoável daquilo que vi “intenso – e intencional” – o “cerne” 

da experiência. A psicanálise pode exprimir a “essência” do que duas pessoas estão 

fazendo, se ambos estiverem satisfeitos de que o nome “psicanálise” expressa 

significado suficiente às necessidades imediatas. Mas aquilo que eu quero 

comunicar para você poderia requerer outras condições e tempo, de que você não 

dispõe.  

.................. 

P.A.- Um dia, depois d´eu ter feito muitas interpretações, aparentemente sem o 

menor efeito, o homem disse de repente: ”Eu quero ajuda”. 

....................... 

P.A. – Fiquei imaginando se minhas interpretações tinham, afinal de contas, 

alguma utilidade. Penso que isto ficou aparente, pois quando lhe perguntei que 

ajuda queria, ele imediatamente se calou. Meu coração gelou; senti que teríamos 

que prosseguir durante semanas, meses, anos e então talvez ele pudesse repetir seu 

pedido. 

 

 Na fala do Sacerdote, à página 249, lemos: 

 

.......Mas que dia lindo! Claro, silencioso, desolado. Não há nada que se ver além 

destes penhascos gigantescos; fico no topo de um deles e perscruto o horizonte, uma 

linha clara e brilhante, que separa esta brilhante desolação da negritude total que é 

absoluta – não tão fria, não tão hostil quanto um drible. Não há som; o silêncio é 

tão absoluto quanto a visão, quando não há observador. Nenhuma vista, nenhum 

som, nenhum traço de um campo de prímulas, nenhum sol rejeitando, nenhum 

observador, negação absoluta, nenhuma afirmação. O que está por vir é incerto. O 

homem é um experimento descartado, como os mamíferos, como os sáurios, como o 
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fogo, como centelhas que de repente sobem, com dificuldades quando não há mente 

para experimentá-las. 

 

 Através do Sacerdote33 (p 274), uma poesia e, mais uma vez, o silêncio associado à 

visão, ou à não visão. Neste diálogo, penso na possibilidade da não existência do silenciar: 

 

“Com dupla escuridão 

Sejam encapsulados os olhos 

Para descobrir a luz não criada”. 

P.A. “Eu me cego artificialmente” dizia Freud quando desejava investigar algum 

fenômeno obscuro da mente humana. 

SACERDOTE – “Lábios, nada moldem, sejam amorosamente mudos. 

É o escuro, o sino da tarde enviou 

De lá, de onde todas as renúncias provém. 

Algo que apenas te faz eloqüente.” 

Nada gramatical – mas permitido enquanto poesia. 

P.A. Não estou me “desculpando” pelo meu silêncio, mas quando quero ouvir os 

meus pacientes, tenho que ficar quieto. Também presto atenção àquilo que vai além 

do que é falado. 

SACERDOTE – Mais do que às palavras? 

P.A. Sim, mas não apenas mais som. Procuro escutar algo que se junta ao som ou 

aos significados já bem conhecidos das palavras, e que pode não ser aquilo que é 

audível pelo aparato fisiológico, sensorial. 

SACERDOTE - O que é isto? 

P.A. Isto é o que eu espero descobrir ficando consciente. 

  Quase ao final do Vol.II, com subtítulo “O passado Apresentado” à página 288, 

encontramos: 

 

                                                 
33 Idem op. cit. nota 31. 
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FANTASMA DO AUSER - Queria lhe perguntar – nós vencemos? 

(Um silêncio prolongado; muito prolongado). 

 

 Novamente encontro no Vol. III34 (p 3) o silêncio (das palavras) associado à visão ou à 

falta desta, o escuro. O personagem Em diz: 

 

_ Agora está mais calmo. Gametas brigando. Os pós natais outra vez por aí. Dêem-

me Silêncio. “Lábios, nada formem. Olhos sejam cerrados”. Estoma- você aí, do 

outro lado -  fique fechado. “Um tubo selado?” Isto não pode estar certo. 

Sugue! O que? 

QUATRO SOMITOS – Ei, acorde! Pense! 

 

 À página 25, P.A. diz: “Eu conheço silêncios grávidos – não tenho que acreditar neles. 

O SETENTA E CINCO estava dizendo de todos ficarem falando ao mesmo tempo, como um 

Juqueri”. 

 E, finalmente35 (p 46), Bion nos traz a pausa, provavelmente significando silêncio. 

Através de P.A., lemos: 

 

 - Parece-nos que o caso é este. Mas será que aquilo que nos parece é para ser 

encarado como sendo idêntico ao fato? O Sacerdote e outros parecem pensar que 

nós, os psicanalistas, apregoamos saber. Encaro qualquer coisa que “sei” como 

sendo uma teoria transitiva – uma teoria “a caminho” do conhecimento, mas não o 

conhecimento. É meramente uma “parada para descanso”, uma “pausa” onde eu 

possa ficar temporariamente livre para estar consciente de minha condição, mesmo 

que esta condição seja precária. 

 

                                                 
34 BION, W. R. Uma memória do Futuro, livro III: A Aurora do esquecimento. Rio de janeiro: Imago Ed., 1996. 
35Idem. 
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Desejando a todos uma Feliz Insensatez e uma Fissão Relativista, Bion despede-se 

depois de ter esclarecido que era seu desejo “escrever um livro limpo de qualquer tintura de 

senso comum, razão, etc”. 
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PARTE II: SOBRE O MÉTODO 36 

 

Sendo o meu método o meu próprio fazer poético, utilizarei determinadas 

contribuições da música, principalmente através de Beethoven segundo R. Rolland e, da 

literatura através de Milton e seu “Paraíso Perdido”. 

Este trabalho está elaborado de modo análogo à técnica contrapontística musical, no 

sentido de que utilizo vários acontecimentos simultâneos ou, “vozes”: de Beethoven, Milton e 

a minha própria - tomando esta terceira voz como “canto dado”, ou, “cantus firmus”- que se 

inter-relacionam durante toda a exposição narrativa.   

Estes acontecimentos, embora independentes, aqui se interpenetram ao desenvolver o 

tema do silêncio. No contraponto, embora não seja necessariamente elemento estruturante, o 

silêncio é inerente à interrupção do fluxo sonoro, seja como pausa ou respiração. 

Discorrerei sobre a técnica do contraponto musical para que se tenha um melhor 

esclarecimento a respeito e, para isto, utilizarei como material básico partes da aula apostilada 

de Sofia Melo Oliveira, com revisão de Silvia de Lucca, ambas professoras e compositoras. 

Em síntese, Contraponto é a arte de se combinar vozes simultâneas e independentes e 

inter-relacioná-las.  

Surgiu em Florença, no século 14 e veio substituir a prática do canto solo e, seu nome 

– contraponto – veio de Punctus contra Punctus, isto é, nota contra nota ou, som contra som, 

na simultaneidade de vozes melódicas. 

O contraponto se faz, geralmente, até quatro vozes (entenda-se: acontecimentos), 

sendo estas originalmente ordenadas por tessituras37, segundo as vozes de soprano, contralto, 

tenor e baixo. 

                                                 
36 Para ilustrar este capítulo, Mario Ficarelli gentilmente idealizou e realizou em CD as várias espécies de 
contraponto, à disposição no ANEXO. Ele sugere, também, a audição da 3ª Sinfonia de Beethoven. 
37 Neste caso, Vera Silvia Guarnieri, revisora, lembrou-nos do termo “tessitura” ao invés de “altura”. 
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O procedimento didático ainda adotado para se dominar a técnica contrapontística 

compreende uma seqüência de dificuldades e diferentes focos: o “canto dado” é escrito em 

semibreves (notas de longa duração) e será a melodia a ser contraponteada pelas demais vozes 

e, poderá estar assim caracterizada em qualquer uma delas. 

Este procedimento envolve cinco espécies de contraponto determinadas pelo aspecto 

rítmico da melodia que contraponteia o “canto dado”, visando alcançar a sexta espécie, ou, a 

polifonia. 

Primeira espécie:  

dá-se quando esta mesma melodia é também escrita em semibreves: temos, 

assim, o Punctus contra Punctus.  

Segunda espécie: 

- quando esta melodia é escrita em mínimas. Por exemplo, duas notas contra 

uma. 

Terceira espécie: 

- quando escrevemos a melodia em semínimas, em contraponto com “canto 

dado”: quatro notas contra uma. 

Quarta espécie: 

- consiste em escrever a linha melódica em síncopes: duas notas contra uma, 

em síncope. 

Síncope é o deslocamento regular de cada tempo em padrão cadenciado, sempre no 

mesmo valor, à frente ou atrás de sua posição normal no compasso. 

Quinta espécie: 

- contraponto figurado, quando apresenta várias combinações rítmicas. Pode- 

se fazer combinações das espécies anteriores acrescidas de mínimas pontuadas e 

colcheias. 
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Sexta espécie: 

 - todas estas espécies podem ser combinadas entre si, resultando na polifonia. 

Encontramos o  

1- Contraponto simples, quando as melodias não podem ser invertidas. No 

contraponto reversível podemos inverter as melodias sem defeitos ou erros 

de escrita.                                                                                                                                  

2- Contraponto em imitação, quando, deslocado no tempo, reproduz o desenho 

melódico da outra voz e, quando esta reprodução é absolutamente exata, 

intervalo por intervalo, chamamos de imitação regular ou canônica.  

É um cânone perpétuo quando se pode voltar do fim ao princípio, sem interrupção. 

Em intervalos que não são uníssonos, as imitações são irregulares e, aí, temos a 

segunda voz que, como conseqüente, responde à primeira voz que a antecedeu e apresentou 

uma proposta: proposta e resposta, ou, tema e resposta. 

2.1 - A imitação pode se dar por movimento contrário: quando um tema formado na 

escala da proposta tem, como imitação contrária, as notas a ele correspondentes na escala da 

resposta. 

2.2 - Na imitação por diminuição, o conseqüente emprega valores mais breves que os 

do antecedente. 

2.3 - Na imitação retrógrada, a resposta parte da última nota do antecedente e volta até 

a primeira nota deste, sem modificação dos respectivos valores. 

2.4 - A imitação por contratempo se dá quando o conseqüente se inicia em tempo 

fraco, se o antecedente tiver começado em tempo forte, e vice-versa. 

2.5 - A imitação interrompida se dá quando todas as notas do antecedente são 

reproduzidas pelo conseqüente, mas sem intercalação de pausas. 
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2.6 - Imitação periódica é aquela em que o conseqüente reproduz um só fragmento do 

antecedente. 

Desta forma, caminhamos até a “Fuga”, cuja construção se faz ora com uns, ora com 

outros destes tipos de Imitação, criando as diferentes espécies de fuga, tão utilizadas por 

Bach. 

Penso que, com esta breve exposição, torna-se mais compreensível a analogia que faço 

do meu trabalho com a música contrapontística e, com a música como linguagem. 

Esta linguagem inicia-se com o silêncio na alma do artista. Após, dá-se um ajuste de 

sons e formas que se transformam em sons audíveis, para além das formas e notas da pauta 

musical. 

Filosoficamente, podemos afirmar que o compositor pensa os pensamentos musicais 

que vagam pelo universo. 

Música é linguagem universal, prolongamento vivo da alma do artista que apura 

nossas emoções e adoça nossa razão. Razão e emoção: luta eterna da humanidade para 

encontrar o equilíbrio, o caminho do meio. 

É linguagem universal que, até onde se sabe, teve na Índia o seu berço natural, quando 

os sons correspondiam às atividades do cotidiano. Coube aos ciganos divulgá-la entre os 

povos, celebrando a vida, através de suas viagens pelo mundo. 

É linguagem universal pois não reconhece nacionalidades, raças, credos, preconceitos: 

a todos nos une, assim como o mar que, geograficamente, nos une a todos neste planeta. 

É linguagem universal porque sintetiza, através do compositor, desde as nossas 

paixões mais primitivas e violentas que necessitam se expressar através de nossa 

corporeidade, até nossos sentimentos e emoções mais sutis, independentemente de gêneros, 

estilos, vertentes e tendências.  
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E, como linguagem, a música pode ser considerada um reflexo do desenvolvimento 

mental da humanidade e do ser humano: desde a percussão do tambor do aborígine, até o 

“Coral” de Beethoven, na Nona Sinfonia, ou, o sintetizador de Stockhausen. Desde o choro do 

bebê (a primeira música do ser humano), seus “gugus” e “dadás”, até a mais elevada poesia 

ou os mais elevados tratados filosóficos e matemáticos, quando adulto. 

 A psicanálise (através da linguagem), a música e a literatura podem ser vistas como 

métodos de comunicação e transformações do inefável. 

 Ao comunicar fatos e idéias ao analisando - que, enquanto ouve o analista tem o seu 

fluxo sonoro interrompido, mas não tem interrompidos os seus pensamentos - podemos, neste 

sentido, pensar em uma relação contrapontística, dialética, de dois acontecimentos (ou duas 

vozes). 

 E, para além das imagens oníricas do inconsciente, para Naffah A., se 

 

pensarmos que são múltiplos os pensamentos tanto no analista quanto 

no analisando, serão múltiplas as vozes pensantes que, na inter-

relação entre si produzem uma composição verbal, analogicamente 

contrapontística. E este fluxo verbal que transita entre analista e 

analisando vai, no seu devir, produzindo sentido, unidade. 

 

 Esta compreensão de Naffah pode ser alegoricamente representada por Allegri e seu 

Miserere, composição contrapontística para dois corais, totalizando nove vozes. 

O pensamento e sua comunicação através das formulações verbais estão intimamente 

correlacionados e, só existe linguagem porque existe o silenciar como interrupção do fluxo 

sonoro, ou, o silenciar interpenetrando nas palavras, ou, o silenciar como pausa para 

respiração. 
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 Como se sabe, os gregos antigos consideravam que a função do poeta era transmitir e 

conservar o conhecimento através da narrativa mítica, intérprete que era de Mnemosyne, 

deusa da memória. 

Ao escrever este trabalho fazendo analogia com o contraponto musical penso que, pelo 

fato de tecer inter-relações entre os acontecimentos e propor uma unidade temática, no caso, o 

silenciar, estou produzindo conhecimento. 

Semelhantemente ao contraponto musical porque, nele há a apresentação de um tema, 

seu desenvolvimento em cada uma das vozes e, o inter-relacionamento entre elas. 

Também produzo conhecimento quando, através do vínculo poético que possa ter 

estabelecido com o leitor nesta publicação, contribuo para o crescimento do senso comum. 
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PARTE III: INVESTIGAÇÕES SOBRE O SILENCIAR NA PRÁTICA 

PSICANALÍTICA A PARTIR DE FRAGMENTOS DE CASOS CLÍNICOS, 

OBSERVAÇÃO DE ACONTECIMENTOS COMUNS E COMENTÁRIOS 

 

3.1 – Do amor e ódio 

 

Dá-me um fio de prata 

Fio de prata 

Prata 

Luz 

Dá-me a luz 

Luz 

Brilho 

Mas... sem trevas, como tê-los? 

Novelos... dispersos 

Emaranhados de silêncio e brilho 

Do tudo... do nada 

O ruído... contido em versos! 

Dá-me um fio de prata, brilho, meu amigo 

Com o qual, suavemente, alinhavarei 

Poemas, de riso e lágrimas tecidos 

E de bandeirolas, presente lhe farei!38 (p 89) 

 

Luz e trevas, ruído e silêncio: estes podem ser os componentes do cenário emocional 

da dupla analítica no início de cada sessão. 

 O encontro entre duas pessoas no consultório pode ser turbulento, tumultuado, 

considerando que abrigamos em nossa natureza humana a ferocidade e a civilidade. 

                                                 
38 CARVALHO, P., Construções. (1993), inédito. 
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 Somos ferozes – instinto de morte, ódio - pois, matamos muito para sobrevivermos 

neste planeta (só não conseguimos vitória diante de alguns vírus) e somos civilizados - 

instinto de vida, amor - na medida em que convivemos cordialmente, pouco competindo, 

entre nós. 

Portanto, podemos dizer que duas pessoas ferozes e civilizadas adentram na sala tendo 

como objetivo, de certo modo, a cooperação. Há necessidade de tolerar este paradoxo, de 

tolerar o não saber o que vai ocorrer neste encontro e observar as transformações que 

ocorrerão, até que surjam elementos (invariância)39 que iluminem esta situação.  

O quanto estas transformações serão criativas no processo de buscar a verdade a 

respeito de uma destas pessoas (no caso, o analisando) dependerá do amor à verdade, do amor 

ao conhecimento que a dupla analítica seja capaz. 

Pergunto-me se no momento inicial da sessão a dupla silenciosa poderia estar 

emoldurada por sons, ou seu contrário, se os sons internos desta dupla não estariam 

emoldurados pelo silêncio considerando, desta forma, que não há possibilidade de silenciar 

completamente. 

Caminhando na direção da experiência emocional do silenciar, é possível que as 

ansiedades, as emoções, só silenciem com a morte. Enquanto houver vida, há o medo da 

morte, há a dor de viver e o silenciar fica, assim, associado ao medo, à dor, rumo ao inefável, 

ao infinito. 

Porém, para a filosofia oriental, especialmente o Zen, diz-nos Herrigel40: 

 

A perfeição da arte da espada só é alcançada quando o coração do espadachim não 

for mais afetado por nenhum pensamento a respeito do “eu” e do “outro”, do 

                                                 
39 Invariante é um conceito retirado da física, definido como os elementos que compõem o aspecto inalterado da 
transformação. Em psicanálise, há transformações e invariâncias e é importante detectar as invariantes 
empregadas pelo analisando e qual a natureza do relacionamento que estas invariantes mantêm entre si, 
iluminando a experiência emocional durante a sessão. BION, W.R. Transformações. São Paulo: Imago Ed., 
2004. 
40 HERRIGEL, E., A Arte Cavalheiresca do Arqueiro Zen. São Paulo: Ed. Pensamento. 
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adversário e da sua espada, da sua própria espada e da sua maneira de usá-la e 

nem sequer sobre a vida e a morte. Diz Takuan: “Assim, tudo é um vazio: você 

mesmo, a espada que é brandida e os braços que a manejam. Até a idéia de vazio 

desaparece. Desse vazio absoluto desabrocha, maravilhosamente, o ato puro”.(p 

85). 

 

Ou seja, o silenciar pode ser considerado, neste caso, como o vazio, ou, como ato 

puro, ou, nada. 

Tal como a estrela que, sem desejo de brilhar, brilha. Será que brilha silenciosamente? 

Em uma das primeiras sessões de análise, depois de deitar-se no divã, A. disse: “Está 

frio”. 

Após meu convite para investigar sobre este frio que poderia ser físico e mental, ela 

ficou em silêncio por muitos minutos. 

Teria sido prematuro o meu convite? 

O que ela perscrutou? 

Que universo de luzes e sombras ela percorreu? 

Que configurações mentais foram evolvendo sem que ela pudesse se informar e, 

conseqüentemente, informar-me? 

A seguir, ela respondeu-me que não tinha nada a dizer a respeito do frio, que não 

conseguia perceber nada. 

Nesta situação de “não-sonho”, sem representação mental, não nos foi possível 

expandir, transformar, conhecer mais a respeito deste frio que, conjeturando, poderia ser 

“quente”, calor, turbulência e deste silêncio que poderia ser prenhe, pleno de sons (e fúria?).  

Ficamos, assim, com o não saber, com as sombras e, não, com o brilho, com as luzes. 

Porém, 
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É quando  

apagam-se as luzes 

que as sombras 

as mais nítidas imagens produzem 

 

Sonho magia 

despida deusa em 

multicoloridos véus 

nos cabelos... flores 

ela flutua 

dança 

 

dança da liberdade 

dança da lua 

dança das cores41(p 24) 

 

 Este silenciar traz-nos a liberdade de fazer indagações sem respostas,42 sobre qual 

seria a música, quais seriam os sons do inconsciente (das sombras) ou seria ele silencioso, 

formado apenas de imagens?  

Imagens que se movem e, se tudo o que se move tem som, qual seria o som da 

oscilação da posição esquizoparanóide para a posição depressiva? 

Qual a música dos sonhos? 

Remeto-me à música dita crepuscular de Debussy que poderia ser considerada como a 

música do limiar entre consciente e inconsciente e questiono-me se estaríamos nós, analistas, 

suficientemente apurados para ouvir nossa própria música e a que cada analisando nos traz? 

                                                 
41 CARVALHO, P. Dança das Cores. (1996), inédito. 
42 Entendo que no processo de buscar o conhecimento, as respostas podem dar-nos a sensação de saciedade, a 
ilusão de que obtivemos O conhecimento e, não, algum conhecimento. Por isso, para mim, mais importante é 
formular questões e, não, respondê-las. 
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Poderia ser o silêncio uma abstração, uma negação dos ruídos que se interpenetram em 

nossa conversa com nossos analisandos? Ou, nossa conversa analítica poderia ser considerada 

como ruído? 

Memórias e desejos de caráter alucinatório43, poderiam ser vistos como ruídos? 

Em conversa com o compositor Mario Ficarelli, pareceu-me que o ruído pode ser 

considerado como um conjunto de sons desorganizados, ou, caos. 

Cosmos e caos, ser e não-ser, som e silêncio interpenetrando-se em relação 

contrapontística, dialética. “Contraponto é a arte de coordenar linhas melódicas de expressão 

autônomas, tornando-as interdependentes” (p 9). 

Assim escreve-nos Koellreutter,44 professor e compositor alemão, naturalizado 

brasileiro. Disse-me ele que “as regras do contraponto, no fundo, são as regras da fala”. 

Música como fala ou linguagem, música como pensamento, encontrando na obra de 

Palestrina45 o ponto culminante da música renascentista: ele nivelou e aprimorou a linguagem 

musical há, mais ou menos, mil anos em uso no ocidente. 

 Na “Teogonia”46 (p 30) de Hesíodo, encontramos uma imanência recíproca entre 

linguagem e ser: “o ser está na linguagem porque a linguagem está no ser (e vice-versa)”. 

Continuando a refletir sobre o som e o silenciar como elementos da linguagem, do 

pensar, do ser/não ser, proponho-me agora a pensá-los em relação ao sonhar. 

Considerando o não-sonho, o quase–sonho e o sonho, vemos que, na situação de não- 

sonho: “os sonhos não ganharam a qualidade psíquica propriamente onírica em que a angústia 

                                                 
43 Memória diz respeito ao passado - que não mais existe; desejos dizem respeito ao futuro - o que ainda poderá 
vir a ser. Portanto, tem caráter alucinatório na medida em que os objetos da memória e do desejo não existem no 
momento presente. 
44 KOELLREUTER, Hans J. Contraponto Modal do século XVI: Palestrina. Brasília, DF: Musimed Editora, 
1996. 
45 A arte do contraponto foi introduzida por Palestrina. 
46 HESÍODO. Teogonia. Tradução de Jaa Torrano. São Paulo: Editora Iluminuras Ltda, 2003. 
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se transforma e o sonho ganha representação – estamos aquém da representação. Situação 

inominável, indescritiva, imensa dor, desespero, aflição47.” 

 Por este vértice, podemos considerar o silenciar como angústia, dor. 

 Na condição de quase-sonho, apenas o analista pode desenvolver suas emoções, 

fantasias, imaginações e pensamentos na dupla analítica. Não há, para a analisanda, a 

movimentação da função alfa de forma que instrumente o pensamento onírico e, então, o 

sonho. Silenciosa, ela não pode, então, aprender com a experiência. 

 Nos sonhos,  

 

aparecem elementos que permitem discriminar consciente e inconsciente, conteúdo 

latente e manifesto, associação de idéias, permitindo que o analista faça 

interpretações. Analista e analisanda fluem através de uma área do pensamento 

onírico e, em sintonia, fazem um desenvolvimento disto para uma evolução maior.48 

 

Indago-me: qual seria a música desta evolução, desta dupla que pode sonhar? Ou será 

que após sonhar, satisfeita, silencia?  

Silenciar, como prazer mental. 

Esta evolução e involução, esta “dança”, conseqüência da oscilação entre posições 

esquizoparanóide e depressiva da analisanda e da réverie49 do analista, permitem à analisanda 

tornar-se ela mesma, percebendo aspectos de verdade sobre si - suas cores - ainda que 

fugazmente.50 

 

 

                                                 
47 Ver maior desenvolvimento destas idéias em REZZE, Cecil J. Sonho, não-sonho, quase-sonho. Texto 
integrante de “Transformações e Invariâncias, Bion SBPS”. (P 97 a 116). São Paulo: Casa do Psicólogo, 2001. 
48 Idem. 
49 Réverie: órgão da mãe que, através da identificação projetiva, acolhe as sensações do bebê e as devolve 
transformadas, mais aceitáveis para a consciência rudimentar do bebê. 
50 SANDLER, Paulo C. A Teoria do Pensar de Wilfred R. Bion. Psicanálise e Universidade, São Paulo, n.20, 
pp77-91, abril/ 2004. 
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“É preto de ódio. Você está usando tudo que você tem de duro para empurrar para 

frente com toda a sua força este seu escudo preto, seu silêncio. Ele é duro para que 

eu não chegue em você. Seu silêncio é seu juramento cheio de ódio de que nunca 

mais nada vai magoar você”.51 (p 167) 

 

Assim a analista se expressou à sua analisanda D., dando-lhe, entre outras, uma idéia 

compreensiva de como ela estava funcionando, de suas manobras defensivas, de seu silêncio. 

O silêncio e a lentidão com que se davam os acontecimentos mentais nesta análise 

revelaram a escassez como experiência emocional que a analista vivia com sua analisanda: no 

mutismo, no modo cabisbaixo e silencioso de se movimentar, e na apresentação física e 

postural. 

A analisanda presentificava- se pela ausência de palavras, ruídos, gestos ou 

movimentos: “ela pede para ser adivinhada”. 

Prada e Silva nos trouxe outras duas qualidades de silêncio de D. Vejamos: 

 

- A qualidade invisível de seu escudo de silêncio. Você se choca contra ele, mas não 

o vê. Talvez por ser de volatização, a fantasia não se visibiliza em nenhuma criação 

do tipo de desenho, manejo de objetos, etc. Fica sem matéria para se formar. 

- A falsa proteção do abrigo antiaéreo provido pelo silêncio, expressão da 

negatividade que a dotaria de força extraordinária. Abrigo antiaéreo porque, 

dominada pela alucinação de ser aérea e, não, corpórea e de se relacionar com o ar 

e, não, com gente, D. vive as angústias aterrorizantes de se esvanescer numa total 

desorganização de tempo, espaço ou de qualquer noção ancoradoura de si. Aqui 

serve o modelo espacial para me aproximar do que possa ser este terror de se 

perder de toda e qualquer ligação. O acoplamento não é operação própria ao 

universo espacial. (p 167). 

                                                 
51 PRADA e SILVA, M. Figurações do negativo. Alter- Jornal de Estudos Psicodinâmicos, vol. XVIII, n.2, 
SBP- Brasília, 1991. 
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Para melhor compreensão do que pode significar tal abrigo antiaéreo, ou, o 

funcionamento mental de sua analisanda, a autora utilizou-se da estória de “Peter Pan” de J. 

Barrie como feliz metáfora. 

Esta “dança das cores” também pode nos remeter à dança da liberdade, no sentido de o 

analista fazer uso da liberdade no processo de buscar a verdade neste campo submerso em 

névoas, onde tudo é vasto, impreciso. 

B. entra na sala e diz: 

“Bom dia” e, pergunta, “Como vai?” 

Fiquei em silêncio, optando por não responder ao cumprimento, entendendo que posso 

usar a liberdade para tal, uma vez que não se trata de relação social e, sim, psicanalítica. 

Aguardei que outras idéias surgissem, associadas a este cumprimento e considerei, também, 

que não precisava deixar-me controlar pelo analisando através do cumprimento. 

Silenciosamente B. deitou-se no divã, assim permanecendo por alguns minutos. Então, 

iniciou conversação sem nenhuma referência ao que fora vivido nesses momentos iniciais da 

sessão. 

Neste caso, posso apenas conjecturar que o silenciar revelou-se como tendo o sentido 

de liberdade: quando predomina o amor, há liberdade.  

A um jovem casal em conflito, teci os seguintes comentários, respondendo ao marido 

que afirmava enfaticamente: 

 "Não adianta, sou uma pessoa só. Sou sozinho, solitário". 

"Sim, disse eu, estamos sós, somos sós. Sozinhos, solitários. Porém, somos 

incompletos. Então, procuramos alguém para nos completar em nossas insuficiências, em 

nossos defeitos, qualidades, etc. 

Com a convivência, passamos a amar e odiar este alguém: o amor existe na mesma 

proporção do ódio. 
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Quando o amor predomina, queremos cuidar/sermos cuidados, queremos, precisamos 

respeitar/sermos respeitados, queremos admirar/sermos admirados. 

Mas, se predomina o ódio, todo o espaço se fecha: humilhamos/somos humilhados, 

espezinhamos/somos espezinhados, torturamos/somos torturados, sofremos muito e fazemos 

os que estão à nossa volta, sofrer. 

Temos o direito, sim, de procurar alguém, de ter alguém com quem compartilhar 

nossas vidas de solitários. Alguém com quem as solidões se completem, com quem 

tentaremos alcançar alguma perfeição, alguma felicidade”. 

A esposa diz:  

"Que bonito! Espero que ele possa ouvi-la". 

Respondo: "Espero que, além de bonito, possa lhe ser útil também”. 

 O marido ficou em silêncio. 

Em “Mente Zen, mente de principiante”52 (p 133), referindo-se a Bodhidharma, 

Suzuki escreve que para vermos um peixe temos que observar a água e, que quando vemos a 

água vemos o verdadeiro peixe. “Quando o peixe nada, a água e o peixe são o peixe. Não há 

nada, a não ser o peixe. Antes de ver a natureza de Buda, você tem que observar a própria 

mente”. 

 Estimulada por esta leitura, faço uma analogia com a conversa com o casal descrita na 

página anterior: para mim, o casal é o conflito. O conflito é o casal, naquele momento.  

Silenciando o marido, posso ter interrompido o “sendo” deles mesmos e, isto pode ser 

considerado como barulho de minha parte.53 

Por outro lado, é possível considerar que o silêncio do marido possa significar 

humildade, reverência diante da vida mesma, da vida como ela é. 

A vida como ela é: caminhando pelas ruas, ouço u´a mãe dizer à criança:  

                                                 
52 SUZUKI, Shunryu. Mente Zen, mente de principiante. São Paulo: Palas Atena, 1994. 
53 Soube, algum tempo depois, que o casal se separou. 
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“Me dê a mão ou eu corto os dedos”. 

A criança, silenciosamente, dá-lhe a mão. 

Outra mãe, então, em um vagão vazio do metrô: 

“Não sai daqui”. (Do colo).  

A criança desobedece, sai, vai para um canto próximo à mãe e, ela diz: 

“Aí tem bicho”. 

A criança, silenciosa, tenta voltar e a mãe não permite, dizendo-lhe que agora ela terá 

que ficar com o bicho. A criança chora desesperada, desamparada, sem rumo. Logo após, a 

mãe vai buscá-la e a traz para perto de si. 

Estes são alguns exemplos de crueldade que recheiam nosso dia a dia e que expõem a 

bestialidade humana. Lembrando que “a mesma humanidade que criou um Bach, criou um 

Hitler”, temos que tolerar, se pudermos, o paradoxo de que abrigamos em nossa natureza a 

sublimidade e a bestialidade, o amor e o ódio. 

Shakespeare, desejando conhecer a natureza do mal, legou-nos “Macbeth”: 

curiosamente, fez com que a crueldade brotasse, nascesse de um casal cuja ambição era 

desmedida: amor, ódio e medo, vida e morte nascendo de um casal. 

Mais tarde, por algum tempo, passou a ser temeridade, proibido até, na Inglaterra, 

pronunciar o nome “Lady Macbeth”. 

A natureza foi cruel com o poeta inglês Milton, cegando-o, mostrando-lhe “somente, 

um vácuo universal, sem cor, sem formas”, mostrando-lhe o silêncio da luz. 

Porém, ele não reagiu com crueldade e, sim, 

     

Adeus, oh livros, da sapiência fontes! 

Adeus, oh grande livro do Universo! 

Mas tu, eterna luz, porção divina, 

Com tanta mais razão me acode e vale: 
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Brilha em minha alma, n’ela olhos acende, 

As faculdades todas lhe ilumina, 

E de nuvens quaisquer a desassombra, 

Afim que eu livremente veja e narre 

Cenas que à vista dos mortais se escondem.54 

 

 A liberdade se fez e Milton, cego, legou- nos “Paraíso Perdido”, obra literária 

considerada como patrimônio da humanidade. 

 No Canto III, após Deus ter mostrado a Seu Filho que a morte será a punição aos 

nossos primeiros pais e à sua prole pelo crime que cometeram contra o Poder dos Céus, esses 

loucos, “pretendendo o grau de Númen” – a coisa-em-si? – e que somente um imortal que se 

fizesse mortal e caridoso poderia nos redimir, 

 

...Emudecem os coros, 

E silêncio nos Céus reina profundo.55 

 

 Até que o Númen - Filho, por amor imenso ao homem, se oferece para sofrer a 

vingança.  

 Houve profundo silêncio nos Céus, houve profundo silêncio em mim, como leitora. 

Silêncio entre autor e leitor. 

Observei, após, que precisão e simplicidade marcaram a escrita de Milton neste difícil 

e definitivo momento de decisão do Númen Filho. 

 Possamos nós, analistas e analisandos usar a liberdade possível nesse processo 

psicanalítico de busca da verdade, nesse campo submerso em névoas, neblina, e onde tudo é 

vasto e impreciso, a precisão e simplicidade são necessárias, recomendáveis ao analista para 
                                                 
54 MILTON, J. O Paraíso Perdido. Tradução de Dr. Antonio José de Lima Leitão. Lisboa: Empresa Literária 
Universal, 1938. 
55 Idem. 
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nomear a experiência emocional que se desenrola na hora e espaço analíticos. 

Precisão, tal como golpe de karatê, nos dizia Y. Kubo.56  

Precisão e simplicidade na utilização de analogias, mitos, traduzidos em frases curtas, 

sem rodeios, sem erudições, para apresentar o analisando a si mesmo. 

Precisão, ao desvelar as fantasias inconscientes, ao tornar o desconhecido, conhecido.  

Possamos nós, analistas e analisandos ir além do amor e do ódio, rumo ao 

conhecimento, rumo “à vida intelectual e aos pensamentos que sublimes voam por toda a 

vastidão da Eternidade”, tal como nos narrou Milton em seu Canto II. 

Esta aventura que é feita de tolerância às frustrações, de persistência, de palavras e 

silêncios! 

 

3.2 – Do pensamento 

 

Considerando o pensar/não pensar inerente ao ser/não ser57 farei, a seguir, descrições 

do estado de ser/não ser que se revelam e/ou se ocultam através do processo de silenciar em 

conversas comuns, em sessões de análise, em situações do cotidiano e da literatura. 

 Iniciando com a literatura e a música, temos as frases abaixo citadas por Schiller, 

sobre a antiga religião egípcia: 

 

“Eu sei o que é”. 

“Eu sou tudo, o que é, o que foi, o que será; nenhum homem mortal jamais ergueu 

meu véu”. 

“Ele é único e exclusivamente Dele mesmo, e a este único Ser todas as coisas devem 

sua existência”. (p 159). 

                                                 
56 KUBO, Yutaka (1917 - 2003), psicanalista didata da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. 
57 Esta questão foi explicitada teoricamente à página 20. 
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Estas frases foram emolduradas por Beethoven58, para quem a natureza foi hostil 

privando-o de seu ouvido externo: cortou-lhe o acesso aos sons do campo, dos pássaros e dos 

homens, mas não lhe cortou o acesso à criatividade. 

 Perscrutou sons, notas musicais, fraseados, ritmos, tons, intensidades, pausas. 

Podemos afirmar que Beethoven perscrutou conteúdos que dessem sentido à vida: conteúdos 

em busca de continente, neste caso, a música. 

Em silêncio, acabara de compor a Segunda Sinfonia. 

Tal qual Milton que mergulhou no mundo de fantasia imagética, Beethoven 

mergulhou no mundo fantasioso dos sons e, embora lutasse com um zumbido constante 

devido à sua doença, trouxe-nos inestimável e conhecida produção musical. 

Não seria isto o som do sagrado? 

Em conversa comum com o maestro Walter Lourenção, artista que é, volta-se para o sensorial 

conjeturando que o silêncio seja a ausência de sons onde não há ritmo, intensidade, formas. 

Questiona-se: “silêncio é pensar o nome do triângulo?” 

“A experiência com o triângulo é silenciosa?” 

“Consigo pensar sem palavras?” 

“E quando a fonte de som silencia?” 

Pensa que som e silêncio são maneiras de perceber, tais como percebemos o tempo e o 

espaço: o que existe é quem percebe. Neste sentido, diz ele, “eu estou sendo sonorizado pelo 

ventilador, pelo carro, ou, o ventilador (ou o carro) está sendo lourencizado”.    

Lourenção vai além do sensorial e conjectura que silêncio, como substantivo, coisa-

em-si, não se encontra, o que se encontra, é o processo de silenciar. 

“O espírito absoluto não tem som”, diz ele. 

Indago-me: seria esta a voz do silêncio? 

                                                 
58 COOPER, B. Beethoven: um Compêndio. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1996. 
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Nessa conversa sobre o silenciar, não houve silêncios e, rumou em direção ao místico. 

Considerando o místico no sentido de ser e, não, no sentido de um contacto com Deus, 

podemos afirmar que o maestro Lourenção pôde ir sendo ele mesmo ao refletir sobre o 

silêncio, questionando-se, tolerando ficar sem respostas, com o não saber.   

Na literatura psicanalítica, utilizo-me do artigo “Diálogos sobre os Silêncios na 

Experiência Analítica”59, no qual Ferrão e Alves trocam idéias sobre experiências de 

silêncios, tecendo “considerações sobre o significado, uso, função e aproximação das 

experiências de silêncio na prática psicanalítica.” 

Ambos consideram o artigo como um exercício de imaginação psicanalítica e 

convidam o leitor a também se exercitar, libertando-se de esquemas teóricos conhecidos. 

Transcrevo, então, a primeira sessão deste artigo e, após, meu exercício imaginativo 

sobre algumas funções do silenciar do analista e do analisando (p 22): 

 

O paciente chega, deita-se no divã: “Eu estou hoje que nem ontem”.  

Pergunto o que está querendo me dizer. Responde:  

“Estou com a mesma sensação de ontem”.  

Ficou mais 40 minutos da sessão em silêncio. A seguir, diz: 

“Eu sei que não pode haver análise sem que eu fale”. Levanta os braços do divã 

automaticamente e os baixa logo a seguir; transmite-me uma atitude de impotência. 

 

Começo a brincar com a frase e encontro: “Eu estou hoje que NEM...ontem, 

NEM...hoje, NEM...,ou seja, nem ontem, nem hoje estou. O analisando não se sente presente, 

ou, não está emocionalmente presente, sentindo-se, talvez, vazio, sem ter com o que 

contribuir. O silenciar pode ter vindo como expressão deste vazio de si mesmo. 

Traz-nos algo que ele já conhece – hoje estou com a mesma sensação de ontem - 

                                                 
59 FERRÃO, L. M. e ALVES D.B. Diálogos sobre os Silêncios na Experiência Analítica. Rev.Bras.Psicanálise, 
nr. 11, p. 21, 1997. 
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portanto, não é preciso investigar o desconhecido, não é preciso haver análise (ele sabe que 

não pode haver análise sem que ele fale!). Analista e analisando se tornam impotentes para o 

ato psicanalítico. Faz-me imaginar que é possível que este silenciar esteja prenhe de medo. 

Medo de saber sobre si, de conhecer-se mais, através deste analista. 

Silenciar vazio e cheio, ao mesmo tempo. 

Este analisando não pode ser (ele mesmo) e está sendo (como lhe é possível ser, no 

momento): desta forma, compreendo que ele se esconde e se revela, ao mesmo tempo. 

Se consideramos a psicanálise como um método que trata dos problemas do 

desenvolvimento humano, ao verbalizar, nomear este medo para o analisando, diminuindo-o, 

é possível que ele volte a movimentar-se emocionalmente (se torne potente e ao analista) para 

novas configurações mentais, para a vida. 

Em seguida, temos uma sessão de um outro analisando (p 28): 

 

Rapaz com 29 anos; dois anos de análise. Sempre teve facilidade de conversar, 

ainda que a conversa versasse sobre relatos de relações com mulheres. Nos últimos 

meses, tem estado em silêncio, tem faltado. Nesta sessão, fica em silêncio todo o 

tempo, numa atitude desconfortável pois, mexe-se, muda de posição, funga, suspira, 

movimenta os pés e, quase no fim da sessão, diz: 

“Constato que estou em silêncio; isto tem acontecido ultimamente e fico pensando 

por que acordar cedo, sair da minha cama, que é um lugar confortável e vir à 

sessão, que é um lugar menos confortável, para ficar calado, eu que antes tinha 

muito o que falar”.60 

 

Efetuando novo exercício imaginativo a respeito desta sessão conjeturo que, aos 29 

anos, este rapaz seja um analisando ruidoso ao relatar, falar e, não, “conversar” sobre suas 

relações com mulheres. Muito barulho para... nada? 

                                                 
60 Op. cit. nota 59. 
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Entendo que conversar seja comunicar o que pensamos, sentimos ou fantasiamos para 

alguma pessoa (neste caso, o analista), estimulando-a a ter outros pensamentos, sentimentos, 

fantasias e, ao devolvê-los, promovemos mudanças, transformações, novas configurações 

mentais. 

Portanto, é necessário estar disponível para mudanças, para o novo, para o mistério, 

para o desconhecido que uma real conversa pode trazer. 

É possível que quando ele silencia, não tendo mais o que relatar, ele se revele como 

uma pessoa que se expressa melhor corporalmente do que verbalmente, levando-nos a pensar 

que se trata, neste momento, de uma mente infantil, primitiva, aos vinte e nove anos 

cronológicos. Silenciar apenas verbal: o seu corpo... fala! 

Silenciar/falar, como revelação do ser. 

Conjecturo, também, que este silenciar possa ser uma preparação para uma real 

conversa, tal qual o silêncio entre os movimentos de uma música, por exemplo, entre Allegro 

– Larghetto – Allegro, quando o silêncio após o Allegro prepara-nos para o larghetto, novo 

movimento, nova comunicação e, assim por diante. 

 Por exemplo: quando o analisando comunica que constata seu silêncio no momento 

presente, ele faz uma declaração de amor ao trabalho de análise, ao analista, 

perguntando/afirmando que troca seu conforto (sua cama) em casa pelo desconforto de vir ao 

encontro do analista (pela cama/divã). 

Após silenciar, ele se revela mais adulto, comunicando verbalmente seu sentimento 

amoroso. 

Silenciar/conversar, como revelação do ser. 

Passemos para outro analisando (p 32): 

 

O paciente, freqüentemente, diz que está irritado e sentindo-se mal porque precisa 

falar e, ao mesmo tempo, não sabe o que falar. Esta situação o angustia muito. 
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Nesta sessão que apresentamos, ao chegar, diz: 

“Não sei como falar. Estou muito grilado. Me irrita muito ter que falar e não saber 

como dizer”. Depois fica em silêncio. Eu lhe digo: “Quem o obriga a falar?” Ele 

permanece em silêncio. Dez a quinze minutos depois começa a cantarolar de forma 

ininteligível. Mais dez minutos de silêncio e diz: “Foi legal você não me perguntar 

nada. Foi legal ficar quieto”. Digo-lhe: “Vejo-o tranqüilo”. Ele permanece em 

silêncio mais alguns minutos. Pergunta então: ”Que horas são?” Eu não respondo. 

Dá sinais de inquietação e irritação. Diz: “Putz, você não vai me responder?” 61 

 

O analisando ficou em silêncio após ter sido autorizado pelo analista a fazê-lo: ele não 

podia, ainda, ser sua própria autoridade e permanecer fiel a si mesmo, ficando em silêncio.  

Aliviado, então, com a aprovação do analista, passa a cantarolar, ´inda que de forma 

ininteligível para o analista que, parece-me, precisava entender a canção e, não, apenas, ouvi-

la. Analista e analisando silenciosos verbalmente, mas ocupados com obrigações, censuras 

(barulhos, ruídos), não podendo, apenas, permanecerem juntos, lado a lado. 

É uma sessão que me faz pensar em não ter havido, portanto, silêncios ou, o silenciar 

da dupla mais ocultou (os barulhos) do que revelou o ser de cada um. 

Não podendo autorizar-se a ficar em silêncio, pois não tinha o que dizer, não pôde 

autorizar e tolerar o silêncio do analista após ter-lhe perguntado as horas, ficando inquieto, 

irritado, frustrado. 

Como último exercício, os autores nos relatam a experiência do silenciar de um 

paciente psicótico que (p 39), 

 

Durante doze meses, aproximadamente, permaneceu em silêncio, ainda que viesse 

às cinco sessões semanais e chegasse no horário; quando havia qualquer 

impedimento por conta de seus horários escolares, pedia ao analista troca de 

horário. Em algumas sessões permanecia sentado diante do analista, olhando-o 
                                                 
61 Idem. Op. cit. nota 59. 
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fixamente, numa atitude de evidente desagrado e raiva, acompanhando qualquer 

movimento do analista; em outros momentos, entrava no consultório dando 

demonstrações de ódio, desprezo, batendo a porta, mal olhando o analista, punha-

se de costas inicialmente e a seguir postava-se muito próximo ao analista, olhando-

o fixamente e, às vezes, esboçando ameaça de agressão física; em uma única vez 

agarrou o pescoço do analista com ambas as mãos ameaçando estrangulá-lo e 

dizendo: fale, vamos, fale; em outras sessões a tensão era muito grande e ao menor 

movimento ou ruído feito pelo analista se punha muito inquieto, irritado, 

angustiado, havia também, freqüentemente, momentos em que estava mais 

tranqüilo, deitava-se e muitas vezes chegava a dormir profundamente até o fim da 

sessão, quando era despertado pelo analista. 

Após um período em que as sessões foram, sobretudo, muito tensas, mostrando-se o 

analisando silencioso, irritado, tenso e vigiando a fisionomia e gestos do analista, 

ele chega, deita-se no divã e começa a rir. O analista apenas descreve a situação, 

dizendo que o via rindo e deixando-o sem saber o que se estava passando. Ele diz, 

então: “me rio de uma piada...” Permanece alguns segundos em silêncio. “Piada 

do fradinho...” Após cinco a dez minutos diz: “o fradinho estava dando de comer a 

um cego. O cego deveria adivinhar o que comia. O cego disse é feijão. O fradinho 

respondeu: é, sim. Depois, mastigou uma coisa dura, que fazia troc troc. Ele disse: 

é batatinha frita. O fradinho disse: errou (riu gostosamente) errou, isto é casquinha 

de ferida de leproso”. E permaneceu o resto da sessão em silêncio. 

 

 Procuro, em meu exercício imaginativo, pelos elementos invariantes de cada situação 

apresentada pelos autores e o que encontro é o ódio, a agressão. 

 Desta forma, indago-me se o dormir também não teria sido um ataque agressivo ao 

analista, privando-o de sua atenção, do trabalho analítico, ao lado de algum repouso, 

tranqüilidade e alguma confiança de que seu sono estivesse sendo vigiado, cuidado pelo 

analista. 

Confiança porque, afinal, ele voltava a todas as sessões. 
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Lembrando-me do dito popular de que “a melhor defesa é o ataque”, quem agride é 

porque, talvez, esteja amedrontado: medo do analista, medo de seu funcionamento mental, 

medo do silêncio do analista, medo de seu próprio silêncio, de sua própria agressividade que 

explode, sem contenção. 

Ferrão e Alves supõem que a agressão do analisando surge como resposta ao fato de 

sentir-se perseguido, maltratado e agredido pelo analista. 

Para eles, isto pode ser uma alucinação através dos olhos e dos ouvidos. Os silêncios 

seriam escudos, defesas que impediriam uma deflagração psicótica. 

Concluem que nas experiências de silenciar do analisando, é testada a “tolerância do 

analista frente ao desconhecido, despertando angústias, desejos, memórias, teorias que 

obstruem o contacto com a experiência emocional. Conseqüentemente, é mais difícil para o 

analista manter o vínculo com a experiência momentânea, sendo facilmente ofuscada sua 

capacidade de observação”. 

 A respeito do uso dos olhos e ouvidos como órgãos que facilmente são utilizados para 

evacuar a alucinação, remeto-me ao artigo “Crônica Psicanalítica de um Silêncio”, de Juan-

David Nasio.62 

Nesta crônica, que se passa no intervalo de 18 horas entre uma sessão e outra, ele nos 

relata um fragmento de análise de uma adolescente que apresentava uma profunda tristeza, 

enxaquecas e vertigens, sinais de um luto inacabado pela morte de sua irmã, que se suicidara. 

Nasio categoriza três tipos de silêncio experimentado pela dupla: 

 O primeiro silêncio refere-se ao silêncio da escuta, o querer e poder e ser obrigado a 

ouvir. Silêncio pleno da “voz do desejo do Outro, das imagens e das fantasias sonoras, dos 

pensamentos teóricos e das construções mentais que o psicanalista levanta e destrói em 

seguida”. 
                                                 
62 Texto publicado em Les yeux de Laure, concept d´objet a dans la théorie de J. Lacan, Aubier, 1987. 
Embora Nasio tenha formação teórico-prática em Lacan, não adentrarei nestas questões. Utilizarei esta crônica 
apenas como ilustração para trabalhar com a questão do silenciar.       
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 O segundo silêncio refere-se à pausa que marca a fala da analisanda.  

O terceiro silêncio é nomeado como silêncio da transferência, instalado na relação 

transferencial, para o qual a escuta deve se abrir. 

Ao longo da crônica, Nasio esclarece-nos que a reconstrução que ele formulou sobre 

sua analisanda nasceu a partir de um texto de Freud mas, não tinha como objetivo explicar um 

sintoma histérico. Ele considerava que sua analisanda ou sua irmã não pareciam corresponder 

a esta classificação clínica. 

Ao interromper a sessão de Laure, ele a encontra em lágrimas, esperando pelo 

elevador. Descreve sua experiência emocional como “Não vi alguém chorando, vi olhos 

chorando”. 

Em seguida, conta-nos sobre uma apresentação de comentários sobre um artigo de 

Freud a respeito das paralisias histéricas que deveria fazer a colegas, naquela noite. 

Associa este artigo ao que Laure posteriormente apresenta, colocando-se a questão (p 

21):  

 

“Com que material histérico ela modela seu corpo psíquico? E respondamos: com 

as formas imaginárias que ela filtra através de sua superfície perceptiva sensível. 

Essas formas e as singularidades dessas formas, uma vez percebidas, carregarão de 

grande valor afetivo a idéia relativa a tal órgão particular. A idéia inacessível ao 

conjunto das outras idéias será inacessível porque uma forma imaginária veio 

investi-la, isolá-la e torná-la traumática. Mas, com todo o rigor, não é a forma 

imaginária em si mesma que dá uma força traumática à idéia, mas a percepção 

sensível e inconsciente dessa forma...” 

 

 Mais adiante, comenta sobre o ser imaginário “macio, maleável e desmontável como 

um corpo de boneco de pano, ou simplesmente como uma boneca que se abraça, se sente e se 

destrói”. 
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 Afirma que uma mancha, um ferimento, um olhar que foi percebido e ganhou uma 

importância afetiva de um trauma poderá ser uma das causas do sintoma histérico e que “a 

histérica não pode sofrer de um trauma que a boneca imaginária de sua infância já não tenha 

sofrido, pelo menos aproximativamente”.  

Por outro lado, observa que a incidência destas bonecas traumatizantes pode estar na 

formação e produção dos sintomas em geral.  

 Nasio volta-se para a sessão ocorrida com Laure expondo-nos como ele se deixa 

conduzir pelas vivências e reflexões que tomavam sua mente, justificando que, desta forma, o 

dizer próprio e singular do outro pode emergir. 

Os olhos de Laure, os olhos tristes de sua irmã pouco antes de suicidar-se, a tristeza do 

olhar, as bonecas que quase não tinha mas, sim, uma criança triste, com grandes olhos tristes e 

uma pomba na mão, pintada em uma tela e que sempre esteve em um dos quartos, 

acompanhando Laure por toda a vida. Laure encerrada na tristeza desta criança (p 24), 

 

“Não estava em meu quarto (a tela), mas no de minha irmã, bem em cima de sua 

cama, em cima de sua cabeça”. Repito: “No quarto de sua irmã?” 

Laure faz silêncio; um silêncio que não era uma simples pausa antes de retomar seu 

relato, mas um silêncio-ato, tendo toda a força do desejo inteiramente confirmado. 

E como se subitamente tivesse estabelecido a mesma aproximação de minha 

reconstrução, ela me interroga por sua vez: “Como... você pensa que essa criança 

do quadro tem relação com o que aconteceu com minha irmã?”... 

 

A analisanda lembra-se de Maria, mulher espanhola que trabalhava em sua casa logo 

depois de ter perdido sua filhinha em um acidente de automóvel e, ao se comparar com a 

criança triste do quadro, isto deveria lembrar Maria e sua filhinha morta. Para Nasio, esta era 

uma lembrança encobridora e, na verdade, ela falava de sua irmã, de si mesma e deste quadro 

que estava na origem de uma morte real. Ou (p 25), 
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“Na verdade, a analisanda não falava de sua irmã, nem da menininha 

desaparecida, nem da criança triste do quadro, nem mesmo de sua própria tristeza 

que na véspera me tocara. Tampouco falava da morte que, no entanto a horrorizara 

no dia em que, antes dos outros, descobrira o corpo rígido de sua irmã. Não, 

durante esse fragmento de análise, não se tratava da morte nem da tristeza, mas de 

um lugar onde se condensava em silêncio e de forma maciça a transferência em 

jogo. Durante esses fragmentos de sessões, os olhos eram mais que veículos de uma 

tristeza ou de uma morte que encarnavam e transmitiam numa filiação estranha. A 

paciente só falava e o analista só escutava uma única coisa, sempre a mesma, que 

atravessava e ligava como um fio todos esses olhos, inclusive os meus. A esse lugar, 

essa coisa sem substância e muda, destacada dos seres que assim se sucederam, nós 

lhe damos por convenção de linguagem o nome físico de olhar. É ali, nesse olhar de 

ninguém produzido entre uma escuta e um dizer, que a transferência se realiza e 

que o inconsciente existe”. 

 

 O lugar do silêncio, o lugar da transferência que pode emergir quando analista e 

analisando conseguem tolerar a solidão. 

Solidão do analista ao decidir que interpretação dará aos fatos que observa durante a 

sessão e, solidão do analisando para corroborar, ou não, a interpretação. 

 Em relação aos acontecimentos comuns, fiz uma visita ao frei X, aproximadamente 

com noventa anos. Levou-me a passear pela sua casa, mostrou-me seu pequeno jardim, suas 

plantas e flores que atraíam borboletas. Conversávamos e, a certa altura, ao contar-lhe sobre o 

tema de minha dissertação – silêncio como revelação do ser – imediatamente levou-me à sua 

biblioteca para mostrar-me um livro sobre o silêncio. 

Lá chegando, entre tantos metros de livros, foi diretamente para uma prateleira e, ao 

pegar o livro, constatou com muita surpresa que não era sobre o silêncio, mas, solidão que o 

livro versava. 

Disse-lhe que não se preocupasse, pois eu havia entendido que, para ele, silêncio 
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poderia estar associado à solidão. Ele confirmou, de certa forma. 

Quando nos despedimos, disse-lhe que quando se sentisse só, poderia me chamar. 

Replicou que gostava da solidão, não se incomodava com ela. 

Só, com seu jardim.  

Só, feliz, em sua própria companhia. 

Lembrei-me do artigo de D.W.Winnicott sobre a capacidade de estar só e que 

D.B.Alves nomeou soledade, este estado paradoxal de mente que a criança apresenta quando 

já atingiu algum amadurecimento: paradoxal porque consegue ficar só, mas dependente da 

mãe (ou de um adulto que represente a mãe). 

Tal qual E., dois anos, que brincava silenciosamente andando em volta das poltronas 

da sala enquanto os adultos conversavam. 

Por outro lado, uma jovem analisanda, após dois meses de análise, entre outras razões 

que justificavam sua decisão de interromper a análise, disse-me: “Não agüento os silêncios!”. 

Impossibilitada, então, de investigar a respeito de tais silêncios que, para mim, eram 

breves e raros, conjecturo que ela poderia estar com medo, talvez, terror de seu mundo interno 

e/ou da forma como eu lhe apresentava tal mundo e, ao silenciarmos, este medo pudesse vir à 

luz, paralisando-a. 

Portanto, seria melhor “paralisar” a análise. 

Era uma pessoa com dificuldades no casamento que se queixava de sua incapacidade 

de ficar só, caso interrompesse seu casamento e, em nosso silenciar, era possível que a dor de 

ser só, sem poder depender de mim, se fizesse sentir. 

Desde bebê, sozinha, não pudera confiar em sua mãe psiquiatricamente adoentada. 

Seus familiares a adotaram. 

Infelizmente, por razões de saúde, não pude estar presente em algumas sessões deste 

período inicial e, isto, pode ter sido determinante para a decisão de interromper a análise. 
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Sobre a solidão, assim se pronuncia Romain Rolland a respeito de Beethoven: “Está só 

com seus espíritos, o amor ferido, a esperança e a dor, num perene concerto de vozes 

interiores. Enquanto perdura o estio e a esperança, florescem na árvore a alegria e a 

juventude”.63 

 Beethoven estava só.  

E, capaz de estar só, foi verdadeiro, original64, criando todo um universo inefável que 

se revelou na pausa final da “Sonata ao Luar”: nesta pausa, tudo foi dito, sofrido, lamentado. 

Som e silêncio interpenetraram-se. 

Volto a transcrever o diálogo entre EU MESMO e BION, personagens da trilogia 

“Uma Memória do Futuro” sobre a pausa, o silêncio e a arte da conversa, agora neste novo 

contexto: 

 

EU MESMO 

............ O que estou sugerindo é que, se eu pudesse aprender a falar com você de 

maneira tal que minhas palavras “capturassem” o significado que elas não 

expressam nem poderiam expressar, eu poderia me comunicar com você de um 

modo que no presente não é possível. 

BION Como as “pausas”, numa composição musical? 

EU MESMO Um músico certamente não negaria a importância dessas partes de 

uma composição, nas quais nenhuma nota soa; porém, resta uma imensa 

quantidade de coisas por serem feitas além do que se pode conseguir por meio da 

arte hoje disponível e de seus procedimentos tradicionalmente estabelecidos de 

silêncios, pausas, espaços em branco, intervalos. A arte da conversa, do modo como 

é conduzida como parte do relacionamento conversacional da psicanálise, requer e 

                                                 
63 ROLLAND, R. Beethoven – Las Grandes Épocas Creadoras. Buenos Aires: Librería Hachette S.A., 1954. 
Tradução minha. 
64 ALVES, Deocleciano B. Breves Comentários sobre Eventos Observáveis na Prática Psicanalítica. Texto 
apresentado em 20/06/2007 na SBPSP. 
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demanda uma extensão no domínio da não-conversa.65 (p 202). 

 

Nos domínios da não-conversa, penso que pode ser útil nos lembrarmos da observação 

e da intuição dos fatos psíquicos (estímulos não-sensoriais), potentes forças no processo 

psicanalítico. 

Intuição, ou, “ler dentro”, sem mediação do racional; ler, silenciosamente, as diversas 

configurações mentais que o analisando for apresentando e comunicá-las com a maior 

precisão possível.  

Intuição que,  

 

 É como uma “visão” ativa e produzida que rompe com a solidão do analista no 

encontro. E, mais adiante, 

Intuir o que está acontecendo tem a ver com uma atividade mental relacionada com 

atenção e o conhecimento que “sinto” e “que tem sentido para mim”. Intuição, 

assim, é uma forma da razão que a razão não reconhece. Não tem a ver com o 

desejo nem com a memória, mas com o pressentimento. Tem o seu lugar entre os 

processos do pensamento que não se tornam conscientes. Como o processo de 

elaboração do sonho, não é outra coisa que uma forma do pensar.66(p 40). 

 

Sem a intuição e observação receptiva (ou, “olhar de dentro”) de Freud, não teríamos a 

psicanálise que ele nos legou e que Klein, Bion, Winnicott e tantos outros ampliaram e 

aprofundaram. 

Estar presente e observar, tanto quanto nos seja possível, a realidade psíquica, a vida 

em sua transitoriedade e descontinuidade, a vida como ela é! 

 

                                                 
65 Op. cit. nota 29. 
66 LONGMAN, J. O objeto psicanalítico – Uma Aproximação a partir da Experiência. Texto publicado em 
“Ensaios Clínicos em Psicanálise”. Organizador: Sandler, P. C. Rio de Janeiro: Imago Ed., 1997. 
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3.3 – Do respeito ao desconhecido 

 

.............No céu, na Terra, criaturas todas, 

Juntai-vos para dar louvor sublime 

Ao primeiro, ao Central, ao Derradeiro, 

Ao que fim não terá, nem tem princípio...(p 213) 

...Salve, Senhor de tudo! Sê grandioso 

Para todos os bens fazer-nos sempre; 

E, se a noite deixou haver-se a ocultas 

Juntado contra nós algum desastre, 

Dispersa-o como a luz dispersa as trevas. (p 215) 

 

 No Canto V, assim Milton nos revela Adão convocando todos os elementos dos Céus, 

da Terra, para a prece matinal Àquele que não terá fim nem tem princípio. 

 Prece de louvor, de confiança, de esperança e de gratidão, de reconhecimento ao 

Absoluto, mas também de medo, desamparo: condição demasiadamente humana! 

 Iniciei este tema com o mito bíblico do Gênesis, pois entendo que este mito traz 

aspectos atemporais, universais e aspectos de como o ser humano lida com os desconhecidos 

princípio e fim da sua própria história. 

Através do canto, da dança, da grande intimidade com a Natureza, o homem foi 

criando deuses, rituais, mitos para aplacar seu não-saber de onde veio, seu medo da morte, sua 

dor de viver a vida com suas adversidades. 

 Adversidades tais que “Quando o coração transborda, a língua fala!”, dizia-nos o poeta 

São Paulo. 

 Como os corações ainda transbordam de angústia nestes tempos de Internet e 

celulares! 
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Ou seja, é possível que o funcionamento mental não tenha tido grandes mudanças 

desde o início dos tempos e o homem continue seguindo a “partitura” genética, psíquica 

(mundo interno) e, diante da vida mesma, improvise, ao interagir e negociar com seus pares 

um modo de ser e estar no mundo.67 

Improvisar, impromptu, o que não está escrito, o que não está pronto, vir e ir ao sabor 

do acaso, do imprevisto.  

Improvisar, musicalmente, significa tocar uma música no momento presente que ainda 

não foi escrita ou improvisada anteriormente: tocá-la sem a partitura e atuar como co-

compositor, contando apenas com a experiência do instrumentista. 

Desejável é que esta seja uma experiência de toda uma vida dedicada ao rigor e à 

disciplina do estudo da música. 

E, tocando a música no momento presente, música viva, podemos rumar em direção ao 

inefável, ao atemporal.  

Podemos, intérprete e ouvinte, rumar em direção ao desconhecido. 

A improvisação é uma das mais antigas manifestações musicais na história da 

humanidade e, na enciclopédia encontro: 

 

Improvisação: a composição improvisada, ou seja, a criação e execução 

simultâneas da música, representam a manifestação musical original mais primitiva 

na história da humanidade. Desde as origens da música, através dos séculos até 

nossos tempos, a improvisação vocal e instrumental tem sido prática constante e 

universal. Quanto mais nos remontamos no curso do desenvolvimento da música, 

mais generalizado e extenso encontramos o uso da música espontânea, que brota do 

inconsciente musical sem intervenção do pensamento ou da reflexão. Devido à 

invenção de uma notação clara e relativamente tardia na história da humanidade, 

                                                 
67 Ver os desenvolvimentos destas idéias em Alves, D. B. “Do Cravo bem Temperado” à “Arte da Fuga”. 
Espaço Religioso. Espaço Mítico. Espaço Dramático. Trabalho apresentado no congresso “Bion 2004”. São 
Paulo, 2004.  
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as melodias dos tempos antigos e as dos povos primitivos e orientais, em nossos 

dias, são conservadas somente por tradição oral.68 (p 565) 

  

 A história da improvisação continua e, mais adiante, leio que Beethoven acrescentou 

uma cadência (composição improvisada) ao último movimento de seu quinteto de madeiras 

op. 16, durante uma execução, em 1797. 

 Segundo seus contemporâneos, Beethoven causava mais assombro com suas 

improvisações do que com suas composições e, a partir dele, as cadências foram escritas, de 

preferência, pelos próprios compositores. 

 Ouçamos Beethoven: “A dizer a verdade, não se improvisa mais do que prestando 

atenção ao que se toca e esta é a melhor e a única maneira de improvisar em público”. (p 569) 

 Atenção ao que se toca, tal como atenção aos fatos psíquicos que ocorrem na sessão de 

análise.  

 Atenção flutuante e silenciosa do analista enquanto o analisando associa livremente 

suas idéias: entrelaçamento de silêncio e voz. 

 Podemos, neste sentido pensar no silenciar como fonte de conhecimento? 

 Voltando a Milton, ao saber que Eva, desprotegida, transgredira fatalmente a lei 

divina, experimentando o fruto da árvore do conhecimento, Adão:  

 

Atônito ficou pálido e mudo; 

Frígido horror do sangue se lhe apossa, 

E totalmente as forças se lhe quebram: 

Da decepada mão por terra cai 

A grinalda que de Eva ser devia; 

As rosas todas murchas se desfolham. 

                                                 
68 Enciclopédia Salvat de la musica. Barcelona, Espanha: Salvat Editores, 1967. 
Tradução da obra original Encyclopedie da la Musique, Fasquelle Editeurs, Paris. 
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Pálido e mudo está. Mas finalmente 

Assim, depois de um ai, consigo exclama:......(p 382) 

 

Após comunicar-me que seu marido a deixou, pálida e emudecida, a analisanda 

sentou-se sobre o divã, dobrando-se sobre os joelhos. Após algum tempo, chorou, grunhiu, 

gemeu: não havia palavras que poderiam, naquele momento, nomear a dor da perda.  

Apenas silêncio. Silêncio como dor, silêncio como dor mental. 

Fiquei ao seu lado, também emudecida e atenta, observando-a e aguardando que a dor 

se atenuasse. 

Lembro-me de uma estória ouvida sobre um monge budista que, afundando sob neve, 

gritava pedidos de socorro aos monges do mosteiro próximo: um monge o atendeu e 

postando-se sentado ao seu lado, em silêncio ficou. 

Silenciosa “com- paixão”. 

Compadecido pela humildade e arrependimento e pelos indizíveis suspiros de nossos 

primeiros pais, assim o Númen- Filho se dirige ao Pai, intercedendo por eles: 

 

.............. 

................. 

“Eu, dos altares teus excelso antiste, 

N’este incensário de oiro, em que os misturo 

Co’o perfume de aromas, t’os of’reço. 

Ouvidos presta a súplicas humildes; 

Ouve seus ais que articular não pode: 

Permite que por ele eu interprete, 

Do homem propiciação, patrono do homem, 

Os sentimentos seus que inda não sabe 

Com que palavras implorar te deva. 

As obras todas, que tem feito, todas, 
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Sejam boas ou más, sobre mim tomo: 

Por meu mérito aquelas ficam puras, 

E estas espiadas pela morte minha. 

De suas preces e ais o sacro aroma 

De mim aceita em pró da humanidade: 

Deixa que bem contigo viva o homem 

Dias, que lhe marcaste, inda que tristes, 

Té que a sentença proferida, a morte, 

(Que há de cumprir-se mas que logo abrandes), 

A melhor vida o leve, onde comigo 

Em ventura celeste, em paz ovante 

Habitarão os meus remidos todos, 

A mim unidos como a ti eu me uno”.(p 458) 

 

Na situação comum da vida, lembro-me de uma senhora que, ao perder seu filho 

adolescente, isolou-se de todas as pessoas, sentando-se num canto do quarto e emudeceu. 

Após alguns dias, retomou o curso natural de sua vida e, desde então, ela chora a 

morte de seu filho em forma de canção, participando de um conjunto de canto coral. 

vidamorteluta 

Luta pela vida. 

Vida que é combate, aos fracos abate. 

Aos fortes, luta boa que promove o crescimento, constrói. Porém, algo necessita ser 

destruído para que haja construção: assim foi, quando nossos primeiros pais perderam o Éden, 

mas ganharam a oportunidade de alcançar a remissão dos pecados através de nós, sua prole. 

Assim fala o anjo a Adão: 

     

....... 

Mas, ao que sabes, ajuntar te cumpre  



 
 

 

75 

Puras ações que bem lhe correspondam, 

Fé, bondade, paciência, temperança, 

E amor que no futuro há de chamar- se  

Caridade, a primeira das virtudes. 

Não sentirás assim, deixar este Éden; 

Antes sim possuirás dentro em ti mesmo 

Um muito mais ditoso Paraíso. 

...... 

Vivais em fé unânime; a tristeza 

Dos males feitos aliviai co’a idéia 

De que virão a ter um fim ditoso.(p 519) 

.... 

Olhando para trás então observam  

Do Éden (há pouco, seu ditoso asilo) 

A porção oriental que em flamas toda 

Debaixo da ígnea espada, e à porta horríveis 

Bastos espectros ferozmente armados. 

 

De pena algumas lágrimas verteram 

Mas resignados logo as enxugaram. 

Diante deles estava inteiro o Mundo 

Para a seu gosto habitação tomarem, 

E tinham por seu guia a Providência. 

 

Dando-se as mãos os pais da humana prole, 

Vagarosos lá vão com passo errante 

Afastando-se do Éden solitários.(p 521) 

 

Um muito mais abençoado Paraíso possuímos dentro em nós mesmos. Prazer. 

Prazer e dor mental, silenciosos: o silêncio das lágrimas vertidas. 
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E, ao finalizar este trabalho, o que restam são o silenciar respeitoso pelos 

desconhecidos início e fim da aventura humana neste planeta e, a lágrima- canto de 

Beethoven em seu quarteto de cordas n. 15, gravidade profunda e alegria serena.  

Ou, o silenciar da 

Gratidão. 
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PARTE IV – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Estando minha atenção voltada para o silenciar, meu intuito foi trazer a lume várias 

situações silenciosas, para obter melhor compreensão e possibilitar novas observações e 

reflexões. 

Na situação específica do processo psicanalítico, no qual o cerne do trabalho é o 

conversar, as experiências silenciosas podem dificultar a capacidade de observação e 

apreensão da realidade psíquica por parte do analista, uma vez que alguns elementos 

observáveis ficam indisponíveis.   

Do analista se espera, então, uma tolerância frente ao desconhecido, uma disciplina 

mais rigorosa na suspensão dos próprios desejos, angústias, memórias e teorias que possam 

ocupar o lugar do silenciar impedindo o contacto com a experiência emocional que se faz 

presente. 

Por ter me inclinado sobre este tema e verificado sua importância e utilidade, é que ora 

compartilho, na esperança de que assim o seja, também, aos meus pares. 

Tomei como situação principal minha prática clínica de três décadas e a fiz fio 

condutor desta trajetória, conduzida por Bion e sua teoria do pensamento, considerada uma de 

suas mais importantes contribuições à teoria psicanalítica. 

À minha prática psicanalítica, articulei situações da vida comum, da literatura e da 

música. 

Da literatura, entre outros, elegi Milton (1608-1674) e seu poema épico “Paraíso 

Perdido”, por ter sido criado no silêncio indissipável de luzes do exterior devido à cegueira e, 

por descrever o Éden e os nossos primeiros pais. 

Da música, privilegiei algumas composições e situações da vida de Beethoven (1770-

1827), atormentado por um zumbido constante em sua escuridão auditiva nos últimos dez 
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anos de vida e, para quem, a pausa (silêncio) seria o principal problema técnico a ser 

enfrentado. 

A obscuridade que o texto apresentou refere-se ao fato de que em minha formação e 

escrita predominaram a visão poética que tenho do mundo e, à complexidade do tema tratado. 

Feitas as considerações teóricas e descrito o método que utilizei neste trabalho, para 

desenvolver o tema do silenciar em relação ao amor e ódio, trouxe como ilustração o silêncio 

da dupla analisando/analista no momento inicial da sessão, afirmando que, ao interromperem 

o fluxo sonoro, não foram interrompidas as ansiedades, as emoções, e o silêncio apareceu, 

então, associado ao medo, à dor. 

Embora tenha utilizado a filosofia oriental através do filósofo alemão Herrigel para 

registrar que para o oriental é possível silenciar seus pensamentos, não pude ampliar esta 

questão, pois, ocidental que sou, meus limites não me permitiram. Apenas pude associar o 

silenciar, neste caso, ao vazio, ao ato puro. 

Em seguida, descrevi e interpretei o silenciar de uma analisanda associado à liberdade 

de não saber, de poder ficar sem respostas. 

Associei o silenciar a uma possível negação dos ruídos que se interpenetram nas 

conversas psicanalíticas e, através da linguagem musical, introduzi o fato de som e silêncio se 

interpenetrarem, associando-os ao ser/não ser, imanentes na linguagem. 

Ao pensar no silenciar em relação ao sonhar, interpretei-o como angústia, dor e prazer 

nas situações de não-sonho e de quase-sonho. O silenciar poderia estar presente apenas na 

situação de sonhar, da dupla psicanalítica. 

Sobre o silenciar e ódio, apresentei um fragmento de uma sessão onde o silenciar teve 

uma função defensiva, de escudo e de abrigo contra a dor, para a analisanda.  

  Sobre o silenciar e o amor, o que emergiu foi a liberdade. 
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Exemplos da literatura e da vida comum foram se somando, se articulando para 

observar a crueldade, a maldade, o ódio e o amor, sempre associados ao silenciar. 

Ao adentrar no âmbito do pensamento, descrevi estados de ser/não ser que se 

revelavam e/ou se ocultavam através do processo de silenciar em várias situações. 

Em um primeiro momento, refletindo sobre as criações de Milton e Beethoven, o 

silenciar revelou-se como o possível “som” do sagrado. 

E na singularidade do real diálogo, no qual as pessoas puderam ser elas mesmas, o 

silenciar pôde revelar o ser: eis, para mim, o sagrado que se presentifica, pois, na concepção 

de Hesíodo, a linguagem (e aí incluído o silêncio) é o sagrado e, o Sagrado é a pletora de ser. 

No estudo e tradução da Teogonia, de Jaa Torrano, lemos: 

 

No caso de Hesíodo, a linguagem é, por excelência, o sagrado. No hino - proêmio 

da Teogonia ele exprime esta piedade e veneração pelas Palavras. O Sagrado é a 

pletora de ser. A experiência do sagrado é a mais viva experiência do que é o mais 

real, e é a mais vivificante experiência de Realidade. A partir de sua experiência da 

epifania das Musas, Hesíodo se torna Cantor, servo das Musas, o vigia da Palavra. 

Espiritualmente ele passa a habitar nesta proximidade do mais real.69(P 30) 

 

Devido à importância de tratar do tema do silenciar associado às entranhas, aos órgãos 

do corpo, utilizei uma crônica psicanalítica de um autor cuja formação teórico-prática diferia 

do meu campo de apreensão e observação; porém, acreditando que poderia ser de inestimável 

valor sua contribuição a esta questão, não hesitei em incluí-la. 

Confiei, também, que na intimidade mais profunda e primitiva (narcisismo primário), 

todos nós, seres humanos, somos iguais. 

                                                 
69 Op.cit. nota 46. 
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Sobre a solidão, a capacidade e a incapacidade de estar só, trouxe algumas ilustrações 

que me levaram a discorrer sobre a importância da observação e da intuição (silenciosa), sem 

a qual os conceitos seriam vazios. 

Com relação ao respeito ao Desconhecido, último item a ser explorado, concebi-o 

análogo à forma final do contraponto musical, quando todas as vozes vão esmaecendo, até o 

término da composição. 

Articulei, de forma circular, o poema de Gonçalves Dias, em epígrafe nesta 

dissertação. 

Remeti-me a Hesíodo no “Os trabalhos e os dias”70, onde ele nos traz o mito das “duas 

Lutas”. Através dos “Comentários” de Lafer (p 54), temos:  

Este mito distingue, inicialmente, as duas identidades do combate, da luta (éris): 

 - éris má, que leva os homens para a destruição e a outra, 

- éris boa, quando os desperta para trabalhar, construir e, ao final da narrativa, ambas 

ficam confundidas. 

Retomei Milton e o trecho do “Paraíso Perdido”, quando Adão emudece ao saber da 

transgressão de Eva e, quando, resignados e silenciosos, afastaram-se do Éden. 

Finalmente, voltei-me a Beethoven como já o fiz através da reflexão sobre a atenção 

silenciosa. Retomei-o com o quarteto para cordas n. 15 - obra da sua maturidade - associado 

ao silenciar. 

Todo este final de trajeto teve a prática psicanalítica como fio condutor, conforme 

mencionei anteriormente. 

O restante, foi estado de expectação pelo desconhecido. 

 

 

                                                 
70 HESÍODO. Os trabalhos e os dias. Introdução, tradução e comentários de Mary de Camargo Neves Lafer. 5ª. 
ed. São Paulo: Iluminuras Ltda, 2006. 



 
 

 

81 

CONCLUSÃO 

 

O meu estilo tem sido o que intitulo “obra aberta”, ou seja, aquela em que não há 

início, meio ou fim – pode-se ler/ musicar em qualquer ponto que se escolha – e na qual posso 

substituir os pontos finais por reticências. 

Considero, também, minha prática analítica como obra aberta, uma vez que as sessões 

de análise não têm início, meio ou fim: o que tem início, meio e fim são as experiências 

emocionais que transcorrem durante as sessões, assim como na vida, mesma.  

Nisto tudo, temos, ao meu ver, a fragmentação e descontinuidade, integradas pelo ser 

– continuum - de nós mesmos, tal qual um colar de pérolas. 

Soma-se, também, o fato de ser interminável o processo psicanalítico, pois, os fatos 

psíquicos vão “sendo”, transformando-se. 

E ainda que, nesta trajetória, tenha partido do fato do silenciar como dor mental e 

chegado a uma integração, no sentido do silenciar como dor e prazer mental, sinto- me 

confortável em deixar esta obra inconclusa, insaturada, para no futuro poder expandir e 

ampliar ainda mais este tema tão vasto, inafferrabile. 
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ANEXO* 
 

SOBRE CONTRAPONTO 
 
- Definição e síntese geral. 
 
- Cinco exemplos em grafia musical, realizados a três vozes, nas cinco espécies: nota contra 
nota, duas notas contra uma, quatro notas contra uma, sincopado e florido. 
 
- Exemplos em áudio: gravação em CD dos respectivos exemplos em grafia musical. 
 
 
 
 
 
* ) Material gentilmente idealizado e realizado pelo compositor brasileiro Mario Ficarelli, 
com o especial objetivo de auxiliar na compreensão do tema “Contraponto” tratado no corpo 
desta Dissertação. 
 
 
 



O Contraponto
Contraponto é uma técnica musical que compreende a composição de duas ou 
mais melodias (também chamadas de vozes), simultâneas e independentes, que 
obedecem a regras rígidas ditadas pela ciência da acústica.

O Cantus Firmus é uma voz fixa e imutável, sobre ou sob o qual são construídas 
as vozes em Contraponto, e pode ocupar a posição de qualquer voz.

As regras do Contraponto moderno foram instituídas a partir de experiências 
várias desde o século XIV e chegaram à definição plena com Johann Joseph Fux
(1660-1741).

Mozart, Beethoven, Brahms, Liszt e tantos outros na história, estudaram com 
base nesse tratado, conforme prática adotada até os dias de hoje no estudo 
convencional de composição.



Contraponto
Exemplos em Cinco Espécies 

a 3 vozes

São utilizados 3 instrumentos virtuais:
Oboé, Clarinete e Violoncelo (ou Cello)

Legenda:   
Cantus Firmus em preto,  1ª Espécie em azul, 
2ª Espécie em vermelho,  3ª Espécie em verde,
4ª Espécie em marrom  e  5ª Espécie em roxo.



Cantus Firmus
Exemplo:

A linha do Violoncelo (cantus firmus) é tocada duas vezes 
para facilitar memorização. 

Roteiro para escuta:



Contraponto a 3 vozes
• 1ª Espécie: Nota contra nota

Exemplo:

1 - Oboé com Violoncelo (1ª voz com cantus firmus)
2 - Clarinete com Violoncelo (2ª voz com cantus firmus)
3 - As 3 vozes simultaneamente

Roteiro para escuta:



Contraponto a 3 vozes
• 2ª Espécie: 2 notas contra uma

Exemplo:

1 - Oboé com Violoncelo (1ª voz com cantus firmus) 
2 - As 3 vozes simultaneamente

Roteiro para escuta:



Contraponto a 3 vozes

• 3ª Espécie: 4 notas contra uma

Exemplo:

1 - Oboé com Violoncelo (1ª voz com cantus firmus)
2 - As 3 vozes simultaneamente

Roteiro para escuta:



Contraponto a 3 vozes
• 4ª Espécie: síncopas (uma nota intercalada 

com outra do Cantus Firmus)
Exemplo:

1 - Oboé com Clarinete (cantus firmus com 2ª voz)
2 - Clarinete com Violoncelo (2ª com 3ª voz)
3 - As 3 vozes simultaneamente

Roteiro para escuta:



Contraponto a 3 vozes
• 5ª Espécie: Florido (somatória das 4 espécies  

anteriores mais o emprego de colcheias)

Exemplo:

1 - Oboé com Violoncelo (1ª voz com cantus firmus)
2 - Clarinete com Violoncelo (2ª voz com cantus firmus)
3 - Oboé com Clarinete (1ª e 2ª voz)
4 - As 3 vozes simultaneamente

Roteiro para escuta:




