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RESUMO 

 

 

A pesquisa tem como objetivo analisar com leituras e escritos sobre o tema 

da linguagem não verbal do silêncio. São várias as manifestações e interpretações 

sobre as questões não ditas na expressão do silêncio, aqueles silêncios que 

verbalizam o medo, a inibição, a vergonha, a admiração, são muitas as emoções 

inconscientes que passam pela expressão desta pulsão. 

O silêncio também conversa com a consciência do paciente; podemos 

verificar nas fantasias e nas imagens que traduzem, também no âmbito fisiológico, 

algum tipo de comunicação não verbal. Esta é uma realidade que demonstra outra 

maneira de interpretar o silêncio na clinica psicanalítica; esta fisiologia não verbal do 

corpo comunica uma linguagem proxemica das alterações visceretonicas oriundas 

do seu trauma emocional. 

O silêncio entre o analista e paciente traduz a importância deste vínculo, no 

rosto entristecido pelas angústias e ansiedades, nas cicatrizes de um passado que 

não foi elaborado, este silêncio das marcas, retratam a dor de vivências que estão 

inscritas em forma simbólica nos sintomas silenciosos que estão matando seu 

espírito. A quietude do espírito pode significar uma aproximação mais profunda com 

a sua intimidade, esta mesma subjetividade conversa com a existência e comunica 

pelo olhar a sua alegria ou tristeza. 

 

Palavras Chaves: Silêncio, inconsciente, clinica, interpretação, psicanálise. 
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O SILÊNCIO. 

 
O mistério das cousas? Sei lá o que é o 
mistério! 
O único mistério é haver quem pense no 
mistério. 
Quem esta ao sol e fecha os olhos. 
Começa a não saber o que é o sol 
E a pensar muitas coisas cheias de calor. 
Mas abre os olhos e vê o sol. 
E já não pode pensar em nada, 
Porque a luz do sol vale mais que os 
pensamentos 
De todos os filósofos e de todos os poetas. 
A luz do sol não sabe o que faz 
E por isso não erra e é comum e boa 

 

Fernando Pessoa 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 

O presente trabalho tem em vista abordar um assunto, que tem grande 

importância na clinica psicanalítica, mas que ainda, mesmo com o passar do tempo, 

conta com uma escassa bibliografia a esse respeito, dificultando bastante a 

pesquisa do mesmo. Falar de silêncio, um silêncio que por si só, fala muito, fala em 

várias línguas, de várias formas, silêncio de palavras, de si próprio, silêncio, que 

muitas vezes fala mais que muitas palavras. Silêncio, que em sua timidez, marca 

presença, demarca seu território dentro do espaço e que se faz bem presente. 

Estou falando do silêncio na teoria psicanalítica. Ele se faz presente, 

queiram ou não, gostem ou não, no espaço terapêutico, ora na pessoa do 

analisando, ora no psicanalista. A teoria psicanalítica, na verdade, iniciou no silêncio 

da hipnose, para trazer a tona o material inconsciente. Após isso, veio a fala, a 

conversa, a verbalização, a livre associação de idéias como fundamental para o 

desenvolvimento da sessão de terapia analítica. 

Mas, durante o percurso, tudo ia muito bem, até que, sem prever, se 

depararam com pacientes que não conseguiam se expressar verbalmente, tendo 

que mudar a direção. Ficaram sem chão, sem prumo, sem saber o que fazer, como 

tratar esse paciente, surgia então um desafio. Foi necessário se rever regras, teorias 

e estudos que originaram outros grandes nomes da psicanálise que se uniram em 

torno do estudo do autismo, um paciente silencioso, em frente a um analista, que até 

então era o único, que podia manter-se calado. 

Precisava então, um psicanalista bastante preparado, perspicaz, 

investigador, observador e decodificador, pois este silêncio é desafiador, pois fala 

em outras línguas, de outras formas, e que chegou de mansinho e marcou seu 
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espaço, consegue falar alto sem palavras, na verdade precisa ser ouvido respeitado 

e interpretado. Muitas podem ser as razões deste silêncio. Diferentes formas de 

silêncio, em diferentes momentos podem acontecer independentemente da vontade 

do analista. 

E quando, o paciente faz silêncio, mas não suporta o silêncio do 

psicanalista. Muitas vezes ao contrário, o psicanalista se angustia com o silêncio do 

paciente. O silêncio do psicanalista faz parte da técnica, e se faz por vários motivos 

também. O que me levou a escolher esse tema foi justamente, os poucos trabalhos 

sobre o tema e o fato de não se ter como prever o momento em que surgem dentro 

do “setting” analítico, suas formas, os tipos e motivos que podem levar o paciente a 

se calar, e como podemos ouvi-lo, e interpretá-lo, com tranqüilidade e segurança. 

Realmente, o profissional da psicanálise, ao se deparar com este silêncio 

que fala, está diante de um intrigante e grande desafio, pois, para fazer a 

interpretação do silêncio, precisa lançar mão de todas as formas de interpretação, 

ouvir através do olhar do paciente, dos gestos, do que vem à tona pela intuição. O 

que está por vir pode realmente ser traduzido pela expressão desta linguagem não 

verbal, atemporal, desta incerteza e de inúmeras possibilidades na interpretação. 
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2 O SILÊNCIO NA TERAPIA PSICANALÍTICA. 

 

 

(...) Parece-nos bem mais importante detectar o 
que o discurso esconde e o que o silêncio 

revela.  
 

Margaret Malher 
 

 

A literatura sobre o silêncio, na terapia psicanalítica é bem escassa, e os 

autores que o abordam, se restringem a tratar do silêncio do paciente como uma 

forma de resistência. Isto era uma regra, nos textos dos psicanalistas clássicos, pois 

eles não dominavam os conhecimentos atuais sobre os sentimentos primitivos, 

sobre a linguagem não verbal, e que determinados pacientes têm dificuldades em se 

expressar através da palavra do discurso verbal. Mas era natural, pois na época a 

análise era praticada e baseava única e inteiramente em torno de uma continuada e 

ininterrupta “livre associação de idéias”; então era óbvio que sem a verbalização não 

existiria a possibilidade de se desenvolver um processo de psicanálise. 

Considerando que além de uma manifestação de controle das resistências, o 

silêncio também exerce uma importante função de comunicação não-verbal na 

interação analista-analisando, tanto quanto no aspecto normal e estruturante, como 

também naqueles destrutivos e desestruturantes na vida do paciente. 

Para desvendar este silêncio, muitos estudos foram feitos e com isso pode-se 

avançar no desvendar o inconsciente e concordar em uma coisa: “O inconsciente é 

silencioso”. Sim, este oculto, misterioso... que nos rege e nos domina, age e fala no 

silêncio. Para entender o sentido do silêncio, cada um de nós precisa embarcar 
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numa viagem intima às profundezas da alma, e também pensar, nos tantos sentidos 

que pode ter, quando o silêncio vir do outro. 

O silêncio então provocou muitos estudos, e se tornou um desafio na terapia 

psicanalítica, para assim interpretar, a comunicação não verbal, e desvendar o 

material inconsciente. Segundo Marina da C. M. Vasconcellos, “o silêncio é cúmplice 

do sigilo, do mistério, do segredo, é no silêncio que a prudência se 

refugia”. (VASCONCELLOS, M., 2007, p.203) 

Precisamos reconhecer o valor do estado do silêncio, nas suas mais 

diferentes formas de comunicação, seus enigmas, suas possíveis traduções e de 

que o silêncio pode ter múltiplos sentidos.  

Toda a manifestação que surge dentro do espaço analítico deve ser 

considerada e principalmente o silêncio, pois essa pode ser uma forma de 

resistência, podendo haver vários outros significados. Este silêncio pode ter 

significados e formas de ser, pode ser calmo, inquieto, opressivo, cômodo, discreto, 

compartilhado ou distanciador, às vezes tão denso que parece ser impossível tocá-

lo, como uma forma desafiadora, mas de todas as maneiras, há algo embutido no 

silêncio. 

O silêncio deve ser interpretado como uma representação própria, podendo 

ser num sentido particular e eventual. Precisamos levar em conta este estado de 

silêncio em forma e sentido. O analista deve procurar ver o que realmente está 

contido nele, entendê-lo, em sua essência, como um aliado e não como um 

empecilho ao desenvolvimento do processo analítico. 
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3 A INTERPRETAÇÃO DO SILÊNCIO NA PSICANÁLISE. 

 

 

O Silêncio não é o vazio, é a plenitude. 

     Clarisse Lispector 

 

 

Na leitura do livro de J-D. Nasio sobre O Silêncio na psicanálise fiz um breve 

resumo, enfocando os pensamentos de vários psicanalistas, e que foi muito 

significativo, para ver onde eles divergem e onde concordam, ao darem sua forma 

de interpretar o silêncio. Muitos falam do silêncio do paciente, outros apenas do 

silêncio do psicanalista. 

Para começar, vamos dizer que, o silêncio é algo sempre presente na 

sessão analítica e seu efeito são muito decisivos e expressivos, assim como ou tanto 

quanto as palavras pronunciadas. Estes silêncios, ou do paciente ou do analista, ou 

dos dois alternadamente ou simultaneamente, sempre fazem parte do transcorrer de 

uma sessão. Silêncios que podem ser crônicos, efêmeros, de resistência ou de 

abertura do inconsciente. 

Seja qual for o nome que se dá ao silêncio, é um fato analítico de extrema 

importância para o desenvolvimento do tratamento, e que, claro, coloca o analista 

em uma situação desafiadora, pois foge da regra primária da psicanálise. O normal 

no transcorrer numa sessão analítica é o paciente falar, e o analista ouvir, e quando 

isso não acontece, obviamente, há que, o analista analisar esse silêncio, dar a ele 

um significado, e dar o devido valor, sabendo que essa particularidade do paciente, 

deve ser respeitada e interpretada. 
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O silêncio é a maneira mais pura, que dentre todas as manifestações 

humanas, sem ruído, sem som e nem palavras ditas, exprimem esta estrutura 

particular, que é o inconsciente. Nasio afirma que “o inconsciente é estruturado 

como numa linguagem não significa em absoluto que o inconsciente seja feito de 

palavras ou de sons; o inconsciente não é uma língua, ainda que nasça por meio de 

uma cultura”. (NASIO, J-D, 1989, p.7) 

Isso quer dizer que, o inconsciente, em sua essência, é silencioso, mas 

através da linguagem, verbal, ou não, é que ele se manifesta. Portanto, se numa 

sessão analítica o analista se cala, não só está usando uma técnica adequada, mas 

permitindo, que outro silêncio reine, um silêncio que fala, através de si só, de um 

olhar, de gestos, de emoções, de reações, um silêncio que tem uma razão de existir, 

e de estar presente naquele momento e naquele lugar. 

É extremamente técnico, saber calar-se, não dizer nada, quando a ocasião 

exige, e é uma maneira de dizer, de lembrar e de mostrar, que o silêncio da psique 

está presente, pois mais uma vez, lembrando que o discurso do inconsciente se faz 

em silêncio, é um discurso sem palavras. 

Mostra claramente essa grande energia, emoção, reação, enfim muitas 

coisas podem estar implícitas neste silêncio. O tema do silêncio vinha tendo uma 

grande evolução na reflexão psicanalítica, e ao longo do tempo continua a ser 

refletido e analisado e as divergências de opiniões se mostram bem presentes nesta 

obra onde Nasio colocou muito bem, a interpretação de vários autores, das mais 

diferentes épocas. 

O recalque se faz no silêncio e na necessidade de se pensar o recalque, e 

ainda mais profundamente a pulsão de morte, como um processo estruturado no 

mutismo. E afirma que o silêncio do paciente nega a presença do analista em sua 

mente. É um silêncio resistente, ou melhor, uma transferência resistencial. 

 Conforme L. Francischelli, “na verdade, uma palavra não foi dita. Ela foi 

silenciada. Ela foi retida pela presença do analista”. (FRANCISCHELLI, 2007, p.121) 

O analista está comprometido com este silêncio; cabe a ele resgatar a 

palavra não pronunciada, não articulada pelo paciente. Tanto Sandor Ferenczi 

quanto Karl Abraham interpretam o silêncio do analisando, como uma manifestação 

de um desejo erótico anal. Em um único artigo, em 1910, Ferenczi, faz uma relação 

entre o fato de “calar-se, retendo as palavras e a retenção da expulsão Anal.” 

(NASIO, 1989, p.10). Ernest Jones, fala que o silêncio é como “guardar 
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ciumentamente o tesouro que as palavras, à maneira dos excrementos, exprimem 

no inconsciente”. (NASIO, 1989, p.10) 

Então se calar quer dizer o mesmo que reter, com prazer, a descarga de 

uma palavra que deveria ser dita. E aqui vemos a semelhança nas interpretações de 

Abrahan e Ferenczi, no que diz respeito ao silêncio, ao fato de considerarem o 

silêncio ligado a retenção anal, a guardar com prazer as palavras, assim como os 

excrementos, como se fossem tesouros.  

Como também, Fliess mais adiante, associa o silêncio com as zonas 

erógenas.  Abraham foi mais longe, quando distingue três tipos de silêncio dizendo o 

mesmo torna-se uma defesa contra o erotismo oral. Abraham (apud NASIO, J-D., 

1989, p.64), afirma que, se a palavra é um substituto da atividade esfincteriana, o 

silêncio seria um fechamento esfincteriano. Dito de outra forma, quando o paciente 

pára de falar, isto pode ser considerado como uma retenção das palavras, substituto 

de uma produção excretora retida. E quando alguns pacientes retêm a palavra, está 

substituindo a produção excretora retida.  

Para W. Reich e Otto Fenichel (1928), uma defesa contra um antigo desejo 

de felação, muito freqüente nos pacientes histéricos obsessivos. Reich aconselhava, 

a responder ao paciente, com outro silêncio, desejoso assim de observar a regra 

fundamental da psicanálise. Isto desencadeou muitas polêmicas e três importantes 

debates: um em 1927, outro em 1935, em Viena e outro em 1934 na Sociedade 

Húngara de Psicanálise. T. Reich e Eduard Glover opuseram-se a tal rigidez da 

parte do psicanalista. Eles não aceitavam, que restringia o silêncio a uma defesa, e 

que se deveria combatê-la com silêncio, ao contrário, que essa pode ser a resposta 

mais convincente à interpretação do analista. Ele descreveu o silêncio de uma forma 

atualizada para a época, pois reverteu a idéia do silêncio de defesa, em um silêncio 

de abertura, no paciente, e sustentou, pela primeira vez, o valor técnico e positivo no 

silêncio do psicanalista. (NASIO, J-D., 1989, p.11) 

Nasio forma um dossiê das mais importantes contribuições pós-freudianas: 

Theodor Reik (1926), e apresentada por Françoise Dolto, Sophie Mongenstern 

(1927) que utiliza pela primeira vez o desenho como método de análise, e que 

mostra claramente que o silêncio é que provocou a escuta analítica através de um 

desenho. Robert Fliess faz sua importante contribuição, desenvolvendo três tipos de 

verbalização regressiva: a oral, anal e uretral - relacionados a três tipos de silêncio. 

Fliess (1949) exemplifica, que: se o fato de falar significa uma representação do 
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substituto da dilatação esfincteriana, o silêncio, então seria o equivalente ao 

fechamento dos orifícios erógenos, a retenção da palavra, com a retenção das fezes. 

Então, segundo ele, “as dificuldades do analisando em respeitar a regra 

fundamental, deveria ser considerada como um temor deslocado de 

incontinência”. (apud NASIO, J-D., 1989, p.11)  

Sendo assim ele conceitua os três tipos de silêncio como: Silêncio erótico-

oral, silêncio erótico-anal e silêncio erótico-uretral. Durante o período de 1919 e 

1935, os autores psicanalíticos, sempre descreviam o silêncio, de um ponto de vista 

econômico, mas introduzindo ao silêncio, um conceito técnico de defesa. Ainda, pela 

escassez de trabalhos sobre o tema do silêncio, em junho de 1985, realizaram no 

Seminário Psicanalítico de Paris, uma jornada de estudos sobre este tema. 

Não podemos atribuir os resultados positivos da psicanálise à verbalização 

ou somente ao poder das palavras ou a livre associação. O certo mesmo seria dizer 

que a psicanálise prova o poder das palavras, tanto quanto o poder do silêncio. Fala-

se muito neste “poder das palavras”, para o desenvolvimento da terapia analítica, e 

por isso, muitas vezes evitam-se os efeitos emocionais e o poder que está no 

silêncio. O silêncio do paciente parece provocar certa inquietação, ou muitas vezes, 

trazer à tona a insegurança no analista, o que poderia ser considerada como 

contratransferência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

14

 

 

 

 

 

 

4 OS SILÊNCIOS DO PACIENTE. 

 

 

A Psicanálise nasceu na descoberta de que as 
palavras são cheias de Silêncio.  

Rubem Alves 

 

 

É importante estabelecer uma diferença entre mutismo e silêncio. O que é 

mutismo? O mutismo é uma forma mais prolongada e com certa determinação mais 

definida por parte do paciente em manter-se silencioso na análise, por vezes de 

forma absoluta ou com esporádicos e lacônicos comunicados verbais. 

Precisamos estar atentos, e observar se este silêncio, é tranqüilo, pode ser 

como um processo de relaxamento, talvez procurando encontrar o assunto que mais 

o incomoda e que deseja compartilhar; se é um silêncio angustiado, confuso, ou 

receoso de dizer as palavras que vem a sua cabeça e ser mal interpretado, também 

pode ser retaliação ao terapeuta, etc. O silêncio, pode ser o sinal de uma elaboração 

muda e se for este o caso, ele será um silêncio repartido e que o analista não deve 

romper. 

O silêncio pode estar repleto de palavras silenciosas. Em um texto 

metafísico, Kafka escreve: “mas as sereias têm uma arma mais terrível ainda que o 

canto: é o silêncio.” (KAFKA, Franz [s.d.]) O silêncio pode acontecer sob distintas 

modalidades, graus e circunstâncias. Embora muitas vezes, o silêncio excessivo 

possa se tornar, um obstáculo ao livre curso da análise, não podemos considerá-lo 

apenas como “resistência”. É preciso estar muito seguro, para se fazer esse 

diagnóstico. 
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Segundo Zimermann (1998) é mais eficaz que o psicanalista compreenda o 

silêncio como um desconhecido “idioma de comunicação” que está à espera de uma 

descodificação e de uma tradução. E que ele foi escolhido para traduzir este silêncio 

(SANTOS, 2009). Num processo terapêutico, devemos permitir as mais diferentes 

formas de comunicação, e compreender que dentre elas está o silêncio, como uma 

forma de comunicação.   

Esta forma de comunicação se dá de várias formas nas quais, o paciente 

manifesta o silêncio, ora no curso de determinadas sessões, ora ao longo do 

processo de sua análise. Então, o silêncio interpretado como uma forma de 

resistência se dá pelo fato de que o processo analítico teria como base a 

verbalização, isto é, a livre-associação, porém, do contrário, quando em silêncio o 

paciente vai contra o processo normal e condutor da terapia psicanalítica.  

Em relação às causas mais comuns que determinam os silêncios na 

situação analítica, podemos distinguir os seguintes: SIMBIÓTICO: o paciente espera 

que o analista adivinhe suas demandas, como um passe de mágica. BLOQUEIO: 

incapacidade de pensar. INIBIÇÃO FÓBICA: tem um grande medo de falar, causada 

por uma forte ansiedade, tem medo de dizer “bobagens”, ser mal interpretado, etc. 

PROTESTO: quando acha que assim obrigará o analista a falar mais. Mais 

comumente, isto acontece, quando seus anseios narcísicos não estão sendo 

correspondidos. CONTROLE: como forma de testar a paciência do analista ou 

impedir que esta tenha material para construir as interpretações que ameacem a sua 

auto-estima. DESAFIO NARCISISTA: este tipo de analisando crê no silêncio como 

uma fantasia de que permanecendo silencioso ele triunfe e derrote o analista. 

NEGATIVISMO: pode ser uma forma de identificação com os objetos frustradores 

que não lhe respondiam. COMUNICAÇÃO PRIMITIVA: por intermédio dos efeitos 

contratransferências que o silêncio do paciente desperta no analista, ele pode estar 

fazendo uma importante comunicação daquilo que está inconsciente e que não 

consegue expressar com palavras. REGRESSIVO: algumas vezes, o paciente 

silencioso, adormece como uma forma de sentir-se como uma criança tendo a mãe a 

velar o seu sono; outras vezes de forma análoga, o silêncio prolongado e um 

aparente distanciamento podem estar representando a busca, na presença da mãe. 

ELABORATIVO: muitas vezes o silêncio se constitui como um espaço e tempo 

necessários para o paciente fazer reflexões, correlações e a integração 

dos insights parciais para um insight total. (ZIMERMAN, 1998, p.370) 
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Segundo Theodoro Reik, “o paciente penetra na situação analítica única em 

nossa civilização, saindo do silêncio”, (REIK, T. Apud NASIO, J-D, 1989, p.20) 

mesmo se mostrando muito falante, o paciente faz silêncio em muitos aspectos 

emocionais e de pensamentos, e de algumas experiências de sua vivência. Assim, 

pode-se comparar o material recalcado a uma “zona de silêncio”, onde nenhum ruído 

exterior penetra, e lugar onde a psicanálise efetuou a primeira penetração. Quando o 

paciente fala de si mesmo, os primeiros sons, mesmo distantes, apenas 

perceptíveis, alcançam sua zona de silêncio. 

Para Alfredo C. Neto, “é importante salientar que o silêncio pode significar 

um momento no qual o paciente está se dando conta de alguma coisa, e aí não deve 

ser interferido”. Pois é natural que ocorram estes momentos de silêncio, e o analista 

deve saber interpretar o que está contido neste silêncio. (NETO, 2003, p.268) 

Há silêncios que são muito especiais, àqueles em que nenhuma palavra 

precisa ser dita, pois se trata de um momento de comunhão, em que um olhar, um 

murmúrio, um gesto, a respiração ou o bater do coração baste para que tudo seja 

compreendido. Concluímos então, que o silêncio pode significar resistência, 

acolhimento, elaboração, amor ou outras diversas significações. 

Criamos o eco no silêncio, onde se abrem espaços para outras dimensões. É 

na ausência de palavras que o silêncio fica marcado, e o sentir se altera. O silêncio é 

para ser sentido. Deve ser visto como uma diferente forma de expressão e 

comunicação. Precisamos transcender a idéia de silêncio, como resistência e sim 

como apenas uma de suas características. 

Para o analisando, o silêncio pode significar várias coisas, dependendo do 

momento da análise ou da sessão: interesse, cuidado, fusão, cuidado atento, 

cumplicidade, respeito ao discurso, consentimento, indiferença, sono, contrariedade, 

rejeição e até mesmo desejo de eliminação deste. O silêncio não é somente 

estratégia. O silêncio pode ser de fato, estar repleto de palavras silenciosas, 

portadoras de sentido consciente e inconsciente, mas também pode estar cheio de 

outras coisas além de palavras. 

Lacan, fala de um “silêncio primordial, silêncio de uma ausência ou falta 

originária, a um objeto, causa de desejo”. (apud FREITAS, 2007) Freud faz relação 

desta falta com este silêncio, este silêncio inquietante, da solidão, da obscuridade, e 

que são esses os elementos, aos quais se liga a angústia infantil, a qual jamais 

desaparece inteiramente na maioria dos homens. 
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Para Freud, o silêncio do analisando está relacionado com o “fluir do 

inconsciente”. E é no silêncio que se manifestam os processamentos das 

transferências, observa Freud, em as “Observações sobre o amor de transferência.” 

(apud FREITAS, 2007)   

Lacan cita em a “Função e Campo da Palavra”, um artigo de Robert Fliess, 

que os silêncios podem representar jogos de construções erógenas.  A palavra seria 

então, uma gratificação equivalente a “dar pela boca”... Alguns estados silenciosos 

de analisantes comprovam a presença de fantasias de gozo e de morte... limites 

entre o Imaginário e o Real. Para Lacan, quando a transferência é muito intensa, a 

forma mais aguda de resistência, que podemos ver, se dá através do silêncio. Mas 

que ele vem em momento oportuno, ele tem seu valor, não é de todo negativo, vale 

muito além da palavra. (apud FREITAS, 2007)  

Se houver um ouvinte, toda palavra tem resposta, mesmo que esta seja em 

silêncio. A palavra verdadeira, essa palavra plena, procede do silêncio e a ele 

retorna. O silêncio representa o núcleo ativo da palavra. 

”Georges Bataille: “a verdade que somente o silêncio não trai. Pois, como 

sabemos sobre o fundo de silêncio a verdade fala de Coisa, e essa coisa, realidade 

muda, fala dela mesma e dá testemunho da existência de um vazio centra”. (NASIO, 

J-D, 1989, p.155)  

Sylvie Le Poulichet: “Os analistas falam pouco de seu silêncio, ainda que ele 

constitua provavelmente o ato mais comum de sua prática.” (Apud NASIO, J-D, 

1989, p. 121) 

Marie-Claude Thomas: “Se nosso trabalho de analista, as voltas com uma 

experiência que é a prática de um discurso, implica que nossa referência seja a 

palavra, então o silêncio é seu ponto de parada. Mais, o silêncio é o efeito de uma 

palavra em espera.” (Apud NASIO, J-D., 1989, p.83) 

Liliane Zolty afirma que: “os pacientes sempre dizem a verdade quando 

dizem que não tem nada a dizer. Mas para encontrar esse nada a dizer, faz falta 

falar.” (Apud NASIO, J-D, 1989, P.191) 

Preciso relatar aqui, as considerações que Zimermam faz a outra situação, que 

é a do adolescente silencioso. Em um breve resumo das Características do 

Adolescente Silencioso. 

1. Que é bastante freqüente e notadamente nos primeiros tempos da análise. 
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2. Em grande parte, deve-se ao fato de que, o adolescente ainda não tem bem 

desenvolvida as condições para discriminar e abstrair. Não compreende a 

abstração da análise. 

3. Este paciente leva tudo ao concreto, exige respostas imediatas, confunde o 

real com o imaginário, tenta falar como se fosse um adulto, exige opinião da 

analista e diante das frustrações magoa-se com enorme facilidade. 

4. Quando o adolescente não se sente compreendido pelo terapeuta, da 

mesma forma como ele acredita, não ser compreendido por seus pais. 

5. Reage as frustrações, faltando muito às sessões e por vezes culmina com o 

abandono da análise; outro modo de reagir às frustrações é por meio de 

silêncios bastante prolongados, não raramente um silêncio absoluto durante 

muito tempo da análise. 

Há diferentes formas de silêncio: os que acolhem, os que consentem, os que 

rejeitam, há até os que silêncios grávidos, à espera da aparição de uma palavra. 

(ALMEIDA, 2007) 

O silêncio do analista faz o seu inconsciente falar além do discurso, faz 

vibrar as cordas de seu próprio inconsciente. Então, assim como o sonho guarda o 

sono, o analista guarda o enquadre, cujo silêncio é o principal 

parâmetro.” (ZIMERMAN, D., 1998, p.369). Para Zimerman, os diferentes 

significados do silêncio do paciente e suas razões, deve levar o psicanalista a ter 

muita cautela no seu entendimento, com sua conseqüente atividade interpretativa: 

para que o analista não corra o risco de deixar-se envolver por uma 

contratransferência do tipo “complementar”, em cujo caso ele possa ser identificado 

com os pais repressores. (ZIMERMAN, D., 1998, p.369) 

 De acordo com Alfredo C. Neto, “é freqüente ocorrer silêncio durante a 

análise, e entender o que está contido no silêncio, ajuda a manejar esta situação. O 

sentimento que o silêncio desperta na terapia pode ser referencial para elucidá-lo. 

(NETO, 2003, p.268) Segundo Antonio Carlos Logres, “o silêncio do paciente é uma 

das partes mais temidas pelos profissionais”. (LOGRES, 2006, p.331) Conseguir 

tolerar este silêncio, torna-se mais um desafio da boa capacidade de comunicação. 

Até porque, do silêncio transbordam significados da intimidade mais profunda do ser 

humano. 

O terapeuta não deve temer o silêncio. Pois este muitas vezes é um 

momento de introspecção e reflexão do paciente. Se pensarmos um pouco, 
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realmente, necessitamos de minutos de silêncio para adentrarmos em nós mesmos 

para só então, verbalizar nosso pensamento. Segundo L. Francischelli, o ato clinico 

é: vencer, superar todos os silêncios da resistência, debelar esses silêncios para 

chegar ao silêncio original, íntimo de cada um. (FRANCISCHELLI, 2007, p.123) 

Há um silêncio íntimo, vital, de cada um. Ali estamos sós, não no sentido de 

desacompanhados, desamparados. Não! É o encontro conosco, momento solitário, 

no qual ninguém nos acompanha, talvez fique próximo, junto, quem sabe em 

silêncio. Há o silêncio do analista e surge como possibilidade de operar como 

interpretação. Mas seria um silêncio para que emergisse o silêncio primordial do 

paciente, recepcioná-lo, dar-lhe a palavra. 

Devemos considerar que, de um modo geral, precisamos levar em conta, 

que cada psicanalista, tem seu estilo particular, e este estilo deve ser respeitado, 

desde que ele conheça suas motivações para se manter em silêncio. Mesmo a 

comunicação verbal, sendo considerada a comunicação normal entre analista e 

analisando, e que, muitas vezes se faz necessário o silêncio atencioso do terapeuta, 

que neste momento ouve, compara e analisa, de forma criteriosa as informações, 

numa tentativa de compreender o paciente e levá-lo, também a compreender-se. 

 T. Reick diz, “o analista não tem medo do silêncio [...], ele não escuta 

somente o que está nas palavras, escuta também o que as palavras não dizem, 

escuta com a “terceira orelha”. (REICK apud NASIO, 1989, p.17) Em certos 

momentos o silêncio tem um uma intenção provocadora, exercendo uma certa 

pressão, para que assim o paciente inicie a comunicação. 

Em certa época, vingava a recomendação de Theodor Reick no sentido de o 

psicanalista manter-se nas sessões, o máximo possível silencioso, com a finalidade 

de despertar um contínuo estado de ansiedade no paciente e, dessa forma, incitá-lo 

a procurar quebrar o mutismo do analista e a verbalizar de forma mais sentida e 

verdadeira as suas experiências emocionais presentes e passadas. (REICK 1945 

apud ZIMERMAN, 1998, p.372) 

Segundo Reick, ao se estar no silêncio da escuta entra-se em contato com o 

silêncio do inconsciente, é como o abrir lentamente das cortinas, que separam o 

público do espetáculo, momentos em que serão compartilhadas, fantasia e 

imaginação. (REICK 1945 apud ZIMERMAN, 1998, p.372) 

O analista silenciosamente está interpretando. Os psicanalistas clássicos 

costumam ser considerados como muito silenciosos, e a formulação da interpretação 
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aconteceria como a culminância que segue a um longo processo de silêncio. 

Convém lembrar que Freud era um psicanalista que participava verbalmente de uma 

forma bastante ativa, e foi Emmy Von.N. quem ensinou para Freud, o quão 

importante é, o silêncio do analista, onde um fala e o outro necessariamente escuta. 

. (REICK 1945 apud ZIMERMAN, 1998, p.372) Os psicanalistas Kleinianos, 

adotaram uma atitude interpretativa bastante mais ativa e imediata, que ia além da 

conflitiva edípica clássica e que visava, sobretudo nomear com palavras as 

experiências emocionais. Os psicanalistas inspirados em Lacan adotam uma técnica 

de não interpretar durante meses, justificando o seu silêncio como uma forma de o 

analisando, dar-se conta, de que ele utiliza o seu discurso com palavras vazias, e 

que ele deve desenvolver a capacidade para falar com palavras cheias, isto é, com 

um discurso significativo. (REICK 1945 apud ZIMERMAN, 1998, p.372) 

Ademais, os lacanianos alegam que evitam interpretar muito para não 

incrementar a fantasia do paciente de que analista pode responder à sua demanda. 

O que reforçaria a sua ilusão de especularidade. Porém, uma conduta 

excessivamente silenciosa por parte do psicanalista possa estar demonstrando 

alguma dificuldade, talvez de natureza fóbica, para evitar uma aproximação mais 

estreita com o paciente. Por outro lado, o terapeuta que não propicia um espaço de 

silêncio também está demonstrando alguma ansiedade, que aludem a uma condição 

de ele poder conter dentro de si mesmo aquelas angústias que resultam das suas 

dúvidas, incertezas e do seu ”não compreender” o que está se passando na situação 

analítica. 

Li algo muito interessante, nos relatos clinicos de Hermam Oppenhein, onde 

um supervisionado, fala que: Relato 1: ...“a proposta da psicanálise é muito difícil de 

ser realizada, pois o paciente fica lá em silêncio, eu fico no meu canto 

aguardando...Não consigo! Acho que o paciente acaba ficando distante de mim.” 

Esse relato fala da angústia de “ouvir o silêncio do paciente”, e não interromper, e 

outros que vão se controlando para não fazê-lo, isto é, lidar, controlar essa angústia, 

e analisar esse silêncio. (OPPENHEIN, 2004, p.370) 

Marie Claude Thomas, “se nosso trabalho de analista, às voltas com uma 

experiência que é a prática de um discurso, implica que nossa referência seja a 

palavra, então o silêncio é seu ponto de parada. Mas, o silêncio é o efeito de uma 

palavra em espera. (apud NASIO, J-D., 1989, p.83)  
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Zimerman diz, “[...] temos que nos ater ao silêncio como uma forma de 

comunicação e pensá-lo como um idioma desconhecido que precisa de 

tradução.” (apud SANTOS, 2009) 

Desse modo, o analista precisa estar preparado para a escuta das diferentes 

formas de comunicação que cada paciente, em sua subjetividade. Que pode ser 

verbal ou não-verbal. Mas que, mesmo de diferentes formas e significados, o silêncio 

tem muito a nos dizer. É evidente que todas as considerações e exemplificações 

anteriores que foram especificamente descritas em relação ao silêncio do paciente e 

ao do analista é uma forma primitiva de comunicação que está sendo reproduzida no 

vínculo transferencial-contratransferencial. 

Zimerman corrobora, “hoje, dou me conta de que um nada pode dizer muito 

acerca de um tudo, relativo a uma séria turbulência emocional, mal contida, 

elaborada, à espera de um continente que, com paciência, exerça uma necessária 

função-alfa de descodificação”. (ZIMERMAN, 1998, p.369) 

A travessia deste vale de silêncio é um desafio proposto ao analista em sua 

escuta. O analista deve demonstrar-se numa escuta interessada, aberto na escuta 

dos silêncios e às palavras ocultas que deles podem vir. Nas situações psicanalíticas 

existem diferentes tipos de silêncios e cabe ao psicanalista conseguir discriminar 

entre os que são necessários e estruturantes daqueles que se tornam impeditivos 

para o desenvolvimento da análise. 

Muitos analistas têm grande dificuldade de entender a postura silenciosa do 

paciente, e intervém, com formulações comuns como: “Em que estás pensando?” 

ou, “não quer falar?” Este tipo de intervenção causa alguns importantes prejuízos, 

como o de uma intrusão superegóica na mente do paciente, uma intromissão, assim 

como também reflete a falta de um atributo importante para o psicanalista, que é o 

da paciência. 

Com certeza, nos defrontaremos com os ditos “pacientes silenciosos” e neste 

caso, é extremamente importante a necessidade de o psicanalista entender e 

interpretar, sem demasia, a comunicação não-verbal do paciente, como são os 

gestos expressivos, certa movimentação motora, a linguagem corporal, etc. Muitas 

vezes o silêncio com características desafiadoras pode estar significando para certos 

pacientes que eles estão em busca de uma identidade autêntica, diferente daquela 

que seus pais e a sociedade lhe impuseram e obrigaram-no a construir um falso 

Self. 
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É importante que o analista detecte com clareza o seu estado 

contratransferencial, caso contrário é muito possível que ele vá responder aos 

silêncios do paciente com um silêncio seu equivalente, e com características de 

retaliação. No analista, o silêncio pode fazer vibrar as cordas de seu próprio 

inconsciente. 

Vale enfatizar que o setting da análise representa um novo e sagrado espaço 

para o paciente “adoecer, falar ou calar”, sendo muito provável que a sua doença 

consiga se manifestar unicamente por meio da linguagem de um mutismo transitório, 

embora muitas vezes de longa duração e que põe a prova as capacidades de uma 

boa maternagem do psicanalista. 
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5 O SILÊNCIO NA VISÃO DA PSICANÁLISE HUMANISTA 

 

 

No contexto analítico humanista, sabemos que o ser humano, precisa fazer 

uma viagem para dentro de si mesmo, para se conhecer, se compreender e se auto-

ajudar. 

Hoje, no nosso dia a dia, com toda a correria, não conseguimos parar tudo e 

ouvir primeiro o silêncio, para então depois ouvir o som de um pássaro ou uma 

poesia, um instrumento musical, uma sintonia. 

O ser humano, antes de tudo, é um ser como outro qualquer, tem necessidades 

básicas, e dentre elas, de conhecer-se. 

O homem é natureza e faz parte dela. 

Como a natureza, as plantas, a terra, o mar...não falam, mas se comunicam através 

de várias e diversas formas.Assim o ser humano. 

O homem tem agredido a natureza, porque a mesma não tem boca para falar, mas 

ela dá sua resposta da forma que pode, e tem feito em alto e bom tom, para que o 

mundo escute, com maremotos, ciclones, inundações , etc, os quais o homem, não 

pode controlar, nem impedir. 

Da mesma forma, podemos comparar o paciente silencioso, ele pode não verbalizar, 

mas ouve, pensa, reflete e o que vem de seu intimo, ele expressa das mais 

diferentes formas. 

É neste estado de silêncio que o inconsciente ergue sua voz. 

É neste silêncio que o paciente resgata o seu eu original. Sem máscara, sem 

distorções, sem censura. 

O silêncio provoca o paciente a tomar consciência de sua existência. 
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Quando entramos no nosso próprio silêncio, entramos em contato com nosso 

inconsciente, onde as imagens estão contidas, estas trazendo e transformando em 

emoções, a passíveis de interpretação. 

O silêncio não é um vazio. 

Silêncio é vida. 

O silêncio tem origem na vida. 

O silêncio produz vida pois traz consigo uma energia. 

O silêncio surge simbolicamente, como pulsão de vida. O que está contido neste 

silêncio, é vivo, quer surgir, vir à tona. 

Muitas vezes, este silêncio oculta uma dor, esta dor precisa ser expressa, senão em 

palavras, de outra forma. 

O silêncio é o símbolo de que algo está para vir à tona. 

Precisamos ter coragem para ouvi-lo. 

No silêncio podemos nos deparar com coisas que não gostamos, com um baú cheio 

de coisas boas e ruins. 

Estar em silêncio, é estar só consigo mesmo. É contemplar seu eu, seu próprio eu. É 

mergulhar numa viagem misteriosa, ao mesmo tempo fantástica. 

Só embarca nessa viagem, quem tem coragem, quer realmente se conhecer, quem 

tem auto-estima. 

Este silêncio é um silêncio que nos tira do contato com o externo e nos põe em 

contato direto com nosso interior. 

O silêncio é imprescindível para a concentração, para a introjeção. 

O silêncio do analista também é necessário, para que escute, com todos os 

sentidos. 

É um ato de coragem, pois proporcionar a sí mesmo, voltar os olhos às suas 

imagens, e estar disposto a reviver certas emoções, e o que pode vir com elas. 

O silêncio é algo muito necessário, pois foi nele que foram feitas várias descobertas, 

foi nele que se criaram as mais belas músicas, e outras grandes criações. 

O silencio faz parte de nós. Não podemos ouvir, refletir, pensar, nem nos ouvir se 

não fizermos silêncio. 

Na visão humanista, em que compreender o ser humano é compreendê-lo como um 

ser único, total, que deve ser ouvido com o coração, se faz necessário saber o que o 

paciente quer nos falar, mesmo em seu silêncio. 

Acolher o silêncio do paciente, como um aliado. 



 

 

25

O silêncio é o único caminho, que nos leva, a elaboração, à produção da fantasia e 

do sonho. 

No silêncio, de nosso sono, sonhamos, e no silêncio de nosso inconsciente o 

fazemos também. 

O silêncio usa imagens para se comunicar com a consciência. 

O silêncio do paciente, não pode ser visto como algo que interfere negativamente na 

análise, pois é quando ele silencia, ele mergulha dentro de si, vai as profundezas de 

seu inconsciente, que está repleto de imagens, que vão se formando em sua mente, 

e estas imagens, fazem com que lhe aflorem as emoções,que vão lhe 

transparecendo ao rosto, ao olhar,aos gestos, a forma como senta, como se 

movimenta, etc. 

O analista deve estar preparado para ouvir então com seu coração. Que se poderia 

aqui mencionar a frase citada anteriormente, ouvir com a terceira orelha. 

Ouvir o que as palavras não dizem , mas que surgem de outras formas. 

Esse respeitar a subjetividade do ser humano, é amá-lo, é respeitá-lo. 

O silêncio pode ser terapêutico ou patológico. 

O silêncio pode ser uma forma de se auto destruir. De permanecer na neurose, na 

patologia. 

É não querer sair do casulo. Morrer para o mundo. 

Pode ser de medo, medo do pacto, medo de se expor,vergonha de falar, de ser mal 

interpretado, medo que seus segredos, venham à tona. 

Um silêncio, como negação da emoção . 

Ou ainda, mostrar ao terapeuta, que não o aceita. Que não permite intromissão em 

seu mundo. 

O silêncio da culpa. 

Um mundo que pode diagnosticar um autismo. 

Mas também pode ser uma forma de vincular-se com o analista. 

Todos os traumas, bloqueios, mesmo na criança ou adulto, existem e moram no 

silêncio, para proteger o segredo, os pactos internos. 

É preciso trazer à tona tudo que o silêncio oculta. 

Fromm, através de sua vivência, foi capaz de saber escutar com o coração, e 

entender a dor e o sofrimento alheio com seus olhos. 

Há a necessidade de ter a sensibilidade de compreender que o humano 

é a manifestação de seu inconsciente. 
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O amor ao ser humano, quando verdadeiro, sabe escutar com o coração, como uma 

forma de sintonia, com o inconsciente do paciente, esta audição transcende ao 

simples fato de ouvir. 

Saber ouvir o paciente em seu silêncio é a sensibilidade da escuta, do movimento 

das emoções, que também determina o equilíbrio dos próprios sentimentos do 

ouvinte. 

É um compreender, em que há sintonia entre o analista e o paciente, há uma 

sincronia dos inconscientes, e uma atitude de amor fraternal da análise, ao saber 

respeitar o seu silêncio. 

Esta sintonia se dá, pois o analista, não usa somente a escuta, mas precisa usar 

todos os sentidos para ouvir todo e qualquer movimento do paciente.O movimento 

do próprio inconsciente do paciente. 

O silêncio são palavras que não são ditas, mas podem ser sentidas, através do 

olhar, dos gestos, do corpo, é um som diferente, que usa o silêncio para se 

manifestar.Não são ditas, ora porque não quer dizer, mas também muitas vezes 

porque não consegue verbalizar suas emoções, mas são perceptíveis. 

Um simples sorriso, o choro, um ataque de raiva,pode comunicar muito mais do que 

um monte de palavras. 

O corpo também fala. 

O silêncio, como abrir de cortinas, que abre um espaço para podermos ouvir e 

escutar a manifestação de dores, alegrias, enfim, das emoções, até então, muitas 

vezes, nunca expressas. 

A tranquilidade, a segurança, e a confiança que a análise humanista proporciona ao 

paciente, permitem que ele aprofunde sua imaginação, dentro deste contexto 

silencioso. 

Para preenchermos um espaço de tempo analítico, não são necessárias palavras. 

Muitas vezes, preencher este espaço com o silêncio, é mais profundo e produtivo do 

que com discurso, pois a natureza das coisas é representada através da simbologia. 

A emoção do medo, do trauma, acontece na emoção do silêncio absoluto, suas 

imagens estão permeadas de verdade, mesmo neste contexto silencioso, solitário, 

de abandono e impotência. 

A inibição, em silêncio denuncia no olhar, a dor de seu sofrimento. 

A escuta na análise humanista, transcende o verbo, e ouve o que é contada pelas 

imagens, que aparecem em forma de emoções, dentro do contexto silencioso. 
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Na ausência do som entra-se em profundo contato com o verdadeiro eu. 

 

“O Silêncio sempre mora dentro de nós, mas, por medo do que ele possa nos 

dizer, nunca queremos ouvi-lo. E ficamos insistindo em abafar os nossos sentidos 

com barulhos que não nos dizem nada. Devemos parar e ouvir o que o silêncio quer 

nos dizer.” (COUTINHO, 2008) 
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 6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Pesquisar e discursar sobre o significado, puro e simples do silêncio, na 

terapia psicanalítica, é concluir que o silêncio tem voz, basta fecharmos os olhos, 

introjetarmos dentro de nós, no nosso próprio silêncio, e ouviremos, dentro de nós 

mesmos, essas vozes. 

Cada um de nós tem suas próprias falas, dentro de seu próprio silêncio. 

Para mim pode ser um momento de paz, para outros, de angústia, outros ainda de 

reflexão ou de contrariedade e assim por diante. Mas nunca algo insignificante sem 

voz e sem eco. Digamos que esta é a voz subjetiva do inconsciente. Ao término 

deste trabalho de pesquisa concluo que mais do que outra e qualquer manifestação, 

o silêncio sempre estará presente em uma sessão de análise. 

O silêncio do paciente pode ser como uma forma de resistência para 

prejudicar a interpretação do analista ou do próprio desenvolvimento do processo 

analítico, além de outros fatores. O silêncio pode ter vários significados. O analista 

precisa estar consciente e preparado, para além de respeitar esse momento intimo 

do paciente, interpretar o que este silêncio fala. 

Mas e o silêncio do analista? Podemos dizer que depende da individualidade 

de cada profissional. Muitos autores acham que o terapeuta deva ser extremamente 

silencioso, outros que ele deve ter a capacidade de saber a hora de falar e a hora de 

calar. Sabemos que tem a hora de só ouvir, “ouvir com a terceira orelha”, como 

vimos anteriormente. 

Hora de só ouvir, sem usar o ouvido, mas usar outras formas para ouvir o que 

não é verbalizado, o que está por vir. Mas principalmente, o quanto pode ser positivo 

o silêncio, para o desenvolver da terapia, se for compreendido, analisado e 
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interpretado de forma adequada.E como uma forma de criar uma cumplicidade e 

vinculo entre ambos, analista X analisando. 

Tentei fazer um apanhado, de vários autores, sobre o assunto. Fazer um 

confronto de várias teorias sobre o assunto. Foi muito importante, para que eu possa 

entender o silêncio de meus futuros pacientes, os meus próprios silêncios, ora como 

terapeuta, ora como paciente. Hoje, na era da tecnologia, do desenvolvimento, 

carros, máquinas, construções, etc., às vezes necessitamos de um pouco de silêncio 

ao nosso redor, e o que muitas vezes se torna impossível, então o buscamos em 

nós mesmos, nos momentos que são nossos, em que nos permitimos. 

O Silêncio faz parte da vida. Está em todo lugar, está em nós, desde o 

momento da concepção e nos acompanhará sempre. O final de nossa vida é um 

grande silêncio, profundo, intenso, é o único silêncio totalmente no vazio. 
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