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RESUMO 

 

A pesquisa tem origem a partir da prática clínica, orientada pela psicanálise freudolacaniana, 

com sujeitos surdos. Os impasses na entrada da linguagem de uma criança surda submetida ao 

implante coclear levam ao questionamento acerca dos elementos que estão em jogo para que 

uma representação do som possa existir, permitindo ao sujeito utilizar-se da linguagem oral. A 

revisão de literatura aponta para as consequências psíquicas da intrusão do implante coclear 

para a constituição do sujeito e remete a uma reflexão sobre o impacto do mesmo na vida 

pulsional da criança, delienando o objetivo da pesquisa: abordar a teoria psicanalítica de 

orientação freudolacaniana acerca das pulsões, mais especificamente a pulsão invocante. 

Trata-se de uma pesquisa teórica em Freud, Lacan e comentadores. O conceito de pulsão em 

Freud ocupa um lugar privilegiado, como uma força decisiva para os progressos mentais, em 

detrimento do conjunto de estimulações externas ao sujeito. A abordagem lacaniana aponta 

que se a via auditiva não oferece as condições mínimas para a entrada na linguagem, a função 

escópica do olhar funciona como entrada possível na medida em que a superfície do corpo se 

configuraria como uma borda contingente ao significante, não se restringindo ao ouvido. 

Assim, para certos sujeitos o som não se configuraria como matéria-prima para que o 

significante se inscrevesse no psiquismo, ou poderia evocar cadeias rudimentares. O implante 

coclear, e a aposta reabilitadora da via sensorial produzida pelo mesmo possibilitando a 

captação sonora, não se constitui uma garantia, na medida em que a relação que o humano 

estabelece com a linguagem não consiste na capacidade de articular fonemas orais. Isso nos 

mostra que a reabilitação do corpo não é pressuposto para a constituição do psiquismo, mas 

são as experiências primitivas de cada sujeito que lhe permitem construir uma forma muito 

particular de se representar frente ao Outro.  

Palavras-chave: teoria psicanalítica; pulsão; deficiência auditiva; estudo teórico.  
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ABSTRACT 

 

The research stems from clinical practice supervised by psychoanalysis with deaf people. 

Impairments at the entrance of the language of a deaf child submitted to cochlear implants 

lead to questioning about the elements that are related to a sound representation may exist, 

allowing the subject to use-oral language. The literature review points to the psychological 

effects of the intrusion of the cochlear implant for the constitution of the subject and refers to 

a reflection on the impact of the same on the instinctual life of the child, outlining the research 

objective: to investigate the psychoanalytic theory freudolacaniana guidance on the drives, 

specifically invoking drive. This is a theoretical research on Freud, Lacan and commentators. 

The concept of drive in Freud occupies a privileged place as a decisive force for mental 

progress, instead of the set of external stimulation to the subject. The Lacanian approach 

suggests that the auditory pathway does not offer the minimum conditions for entry into the 

language, the scopic function look runs as possible entrance to the extent that the body surface 

would be configured as an edge contingent upon significant, not limited to heard.For certain 

subjects the sound does not qualify as a raw material for the signifier enroll in the psyche, or 

could evoke rudimentary chains. The cochlear implant, to rehabilitative and sensory pathway 

bet made by the same making possible the sound pickup, not a guarantee, in that the 

relationship established with the human language is not in the ability to articulate oral 

phonemes. This shows us that the rehabilitation of the body is not a prerequisite for the 

constitution of the psyche, but are primitive experiences of each subject that allow you to 

build a very particular way of representing towards the Other. 

 

Keywords: psychoanalytic theory; drive; hearing deficiency; theoretical study. 
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1. Introdução 

 

 O interesse pelo tema da linguagem e o sujeito surdo emerge de diferentes encontros 

que aconteceram dentro da Comunidade Surda, como os encaminhamentos recebidos na 

clínica e numa instituição de reabilitação auditiva, tendo meu trabalho orientado pela 

psicanálise freudolacaniana. Um horizonte de pesquisa foi se delineando, e foram os casos de 

crianças surdas submetidas ao implante coclear
1
 que suscitaram questões teórico-práticas.  

 Há crianças que mesmo tendo obtido “sucesso” no procedimento, sendo capazes, 

segundo os exames audiológicos, de escutar próximo à normalidade, não conseguem inserir-

se na modalidade oral da língua, tendendo a utilizar a gestualidade como via de comunicação. 

Este fato produz questionamentos para os profissionais e sentimento de profunda angústia 

para os familiares, que vêem no implante a possibilidade de seus filhos falarem. Essa angustia 

aparece na fala de uma profissional: “O implante que é feito pra dar certo, não dá. Ricardo
2
 

escuta os sons, tudo certinho, mas não quer falar. Ele prefere a LIBRAS, ai pra mim é 

complicado ficar forçando a criança”. Ou também: “Ela foi implantada há três anos, bem 

podemos dizer que a via auditiva foi restabelecida, foi.... mas se comunica muito por 

gestos....”  

 Para a construção da pesquisa, tomaremos uma vinheta de um caso que pude 

acompanhar.  Trata-se de uma menina de dez anos submetida ao implante coclear desde os 

dois anos e seis meses, que, no entanto, se comunica de modo rudimentar tanto através da 

linguagem oral quanto da língua de sinais, mesmo sendo acompanhada por terapia 

                                                 
1 

O implante coclear é um dispositivo eletrônico de alta tecnologia, que estimula as fibras nervosas permitindo a 

transmissão do sinal elétrico para o nervo auditivo, que será decodificado pelo córtex cerebral. É composto por 

duas partes: a interna, que liga cirurgicamente eletrodos na cóclea, e a externa, cujo receptor sonoro e 

processador da fala decodificam o som, enviando para o receptorestimulador, que recebe os estímulos sonoros 

por radiofreqüência e transmite à cóclea (Yamada e Bevilacqua, 2005).  
2
 Todos os nomes que aparecerão na dissertação serão pseudônimos, como também na construção do caso 

tomamos o devido cuidado para resguardar a identidade dos pacientes e a fidedignidade aos elementos 

fundamentais para análise. 
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fonoaudiológica e tendo contato com outros familiares surdos fluentes em Língua Brasileira 

de Sinais (LIBRAS). 

Sua mãe conta que a gravidez de Júlia aconteceu tardiamente, “Eu até me assustei, 

nem esperava engravidar nessa idade (…). A gestação foi toda normal, não tive nada... Mas 

eu ia ao médico (após o nascimento) e falava que Júlia era surda, mas o médico me falava que 

estava tudo bem, tudo normal, e eu respondia: 'Doutor, eu tenho certeza, ela não ouve, ela é 

surda'... Ai viemos fazer o tratamento, e foi diagnosticado que era surda.”  Sendo em seguida 

informados sobre o implante coclear. Em tom de depreciação a mãe desabafa: “Até hoje a 

Júlia não falou, o jeito agora é ir pra LIBRAS mesmo, fazer o que né? Eu queria que ela 

falasse”.  

Sua oralização é através de balbucios, que se articulam com sua expressão facial. 

Quando está animada diz “Eeeh!”, mas quando algo a contraria, como por exemplo, uma torre 

de peças de madeira que ela construía, desmorona faz “Nããããn” repetidas vezes, cruzando os 

braços.  

O atendimento clínico desse caso, ao mesmo tempo em que nos possibilita questionar 

que não basta estimular a audição para que a representação psíquica do som possa existir, 

permitindo ao sujeito utilizar-se da linguagem oral, produz a pergunta: que elementos estão 

em jogo para que essa representação se constitua? Como analisar a dificuldade de Júlia para 

se apropriar do uso da língua, seja a oral, seja a LIBRAS? Tais questões orientaram o 

primeiro tempo da construção da pesquisa. 

 

1.1 Revisão de Literatura 

 

 Realizamos uma busca com os descritores “surdez”, “deficiência auditiva”, “implante 

coclear” e “psicanálise”, nas bases Bvs-Psi, SciELO, LILACS, Portal de Periódicos CAPES, 
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Banco de Dissertações e Teses Brasileiras (BDTD) e Google Acadêmico, bem como 

levantamento de livros que versam sobre a temática surdez e psicanálise. Este teve como 

referência o livro organizado por Angela Vorcaro, Quem fala na língua? Sobre as 

psicopatologias da fala (2004). As referências apresentadas no mesmo serviram como ponto 

de partida para nossa busca.  

 A análise do material revelou quatro vertentes de reflexão: a importância da escuta da 

voz para a constituição do sujeito (Garrido, 2007; Jucá, 2004; Marzolla, 2012); a perspectiva 

de que a palavra não se restringe à sonorização, de modo que há outras vias para o 

recebimento da linguagem (Geovanini, 1999; Monteiro, 2010; Santos & Caldas, 2012; Solé, 

2004); o surdo como estrangeiro em seu próprio lar, ao servir-se da língua de sinais como via 

primeira para sua comunicação (Marzolla, 2012; Rafaelli, 2004); uma divergência entre os 

efeitos simbólicos da língua de sinais, mais próxima de uma elaboração a partir do olhar e o 

que ele tem de imaginário (Bergès 1988/1997; Solé, 2004), e para Dalcin (2005), Pinto (2013), 

Santos e Caldas (2012) . 

 Segundo o último censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE, 2010), 9,7 milhões de brasileiros possuem algum tipo de perda auditiva, dentre estes, 

2 milhões são de perda auditiva severa, que poderão se utilizar do implante coclear e/ou de 

outras tecnologias audiológicas. Destes, 1 milhão são crianças e adolescentes de até 19 anos, e 

6,7 milhões estão concentrados nos grandes centros urbanos. Este fato demanda da sociedade 

o desenvolvimento de políticas públicas no campo da educação, saúde e trabalho, mas apesar 

das leis que amparam os surdos, a população surda não é atendida em suas especificidades 

culturais e linguísticas. 

 Quando nos referimos ao surdo é comum relacioná-lo como aquele que não ouve e não 

fala, marcado pela deficiência, e por ela impossibilitado de agir e desejar. Para compreender 

essa questão é necessário destacar que a concepção de surdez não é uma categoria natural, 
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mas sim uma construção humana, que sofreu diversas transformações ao longo da história
3
.  

 Bisol, Simioni e Sperb (2008) discorrem que, no que diz respeito à psicanálise, 

ressaltam que apresenta um modelo específico para abordar a surdez, uma vez que a 

especificidade da psicanálise está em não tratar a doença, mas visar o sujeito e sua 

constituição subjetiva, rompendo com o ideal de normatividade e distanciando-se de práticas 

curativas ou reparadoras. 

Voltolini (1997) contribui para a discussão acrescentando que a psicanálise enfatiza a 

linguagem como estruturante do sujeito,  de modo que mesmo nos casos em que há uma 

deficiência funcional, este é capaz de posicionar-se frente ao Outro. Aponta que na, psicologia 

e nos movimentos oralistas, gestualistas e bilinguistas, a linguagem é tomada pelo seu viés 

funcional, que objetiva a melhor inserção do surdo na sociedade e consideram a Surdez como 

uma categoria de pessoas. Sobre isto indica, que não existe O Surdo, sendo esta uma 

apreensão imaginária. 

Nessa mesma posição, Marzolla discorre (2012) que o foco do psicanalista é a 

singularidade. Nesse sentido, não é um traço do sujeito (seja ele surdo, cego, cadeirante) que o 

define por completo, ainda que reconhecendo a importância dos movimentos identitários para 

a transformação e luta política.  

 À respeito da linguagem, Mrech (2001) traz que as línguas orais ou de sinais são 

artificiais, e é na linguagem que a criança surda ou a ouvinte terão que inscrever suas 

demandas, desejos e necessidades, utilizando-se de alguma modalidade linguística. Destaca 

que não é só a língua de sinais que teria a capacidade de introduzir o surdo numa posição 

desejante: 

Senão bastaria ensinar a todas as crianças surdas a língua de 

sinais para que automaticamente os alunos se tornassem sujeitos. 

                                                 
3
 Para o aprofundamento indicamos ao leitor as reflexões de Skliar (2010) e Strobel (2009). 



13 

 

Todos os professores de língua de sinais sabem que este 

processo não ocorre desta forma, há sempre impasses, 

retrocessos, paradas, avanços. (Mrech, 2001, p. 04) 

 Encontramos em Jucá (2004) a proposição de que a dificuldade apresentada pela 

criança surda no desenvolvimento da oralidade está relacionada com a sua (in)capacidade de 

ouvir a voz materna, haja vista que, mesmo sendo submetidas a metodologias de oralização, 

tais crianças “emitiam os sons, mas estes não pareciam fazer sentido para elas, como se a fala 

estivesse sendo estabelecida sem compreensão, sendo emitida automaticamente” (p. 144). 

Sustentada em referências teóricas diversas, enfatiza que tal dificuldade em oralizar está 

ligada ao nível de audição (sua capacidade de captar as alterações do timbre e do tom da voz), 

tendo efeitos na formação do simbólico. Este último, para a autora, está representado pelo 

brincar: “nessas crianças parecia haver uma paralisação do brincar que as impedia de 

progredir no processo de aquisição da fala” (p. 145) e acrescenta que tais questões poderiam 

deixar a criança à margem de uma comunicação subjetiva.   

 Marzolla (2012) afirma que a surdez pré-lingual, estabelecida antes do período de 

aquisição da linguagem, pode ocasionar efeitos devastadores nas dimensões cognitivas e de 

constituição psíquica. Destacando que a escuta da voz materna é “tão importante nos tempos 

iniciais de constituição do psiquismo” (p. 17), afirma que a falta de audição poderia conduzir 

o bebê surdo ao isolamento autístico, dependendo, também, das suas interações com os 

genitores. Nesse sentido, o diagnóstico precoce é fundamental para que aparelhos auditivos 

sejam indicados, a criança aprenda a ouvir e, através do atendimento fonoaudiológico, avance 

do pensamento concreto e pautado na visão e nos outros sentidos, mesmo quando o período 

de aquisição de linguagem possa ter passado.  

 Jucá (2004), Marzolla (2012) e Garrido (2007) apontam para os efeitos da deficiência 

auditiva na construção da imagem inconsciente do corpo, propondo uma linha de pensamento 
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que nos adverte para a importância de escutar os pais, para compreender como estes lidam 

com o luto pela deficiência do filho, considerando o impacto perturbador que a deficiência 

orgânica pode causar no outro.  

 Marzolla (2012) ressalta que há casos nos quais os familiares passam a investir 

exclusivamente e cobrar da criança a aquisição da fala oral, se tornando problemático quando 

estes não reconhecem outras formas de linguagem que seus filhos poderão desenvolver. Tal 

advertência é destacada por Santana (2007), ao ressaltar que “a fala é considerada a língua 

legitima, e a abordagem oralista dá aos pais aquilo que buscam: FALAR. (p. 121) Uma vez 

que a maioria dos surdos são filhos de pais ouvintes”, a língua oral é considerada como a 

forma pela qual é possível estabelecer uma comunicação familiar efetiva.  

 Geovanini (1999), ao relatar sua experiência numa instituição que atendia crianças 

surdas rotuladas como caso fracassado por não adquirirem a linguagem oral, propõe outro 

olhar para a questão da surdez, apoiada em referencial freudolacaniano. Afirma que o seu o 

enquadramento junto às demais deficiências desconsidera as especificidades dos sujeitos 

surdos, visto que a surdez se configura como uma marca nas dimensões da linguagem e do 

saber. Entende que pode se tornar uma barreira linguística, muitas vezes utilizada para 

justificar o silêncio dos pais com os filhos, gerando impasses na transmissão das regras 

sociais, sobre a história do sujeito e na forma como estes lidarão com questões do campo da 

sexualidade. 

 Para esta autora, a palavra, enquanto significante, apresenta-se de diferentes formas, 

não somente através da sonorização. Referenciando-se na perspectiva lacaniana, comenta que 

toda a transmissão se dá pela via da linguagem, podendo ocorrer ordinariamente sob a forma 

vocal, mas não se reduzindo à mesma. Nesse sentido, aponta que há outras vias para o 

recebimento da linguagem, e o surdo, mesmo tendo uma língua estrangeira à da sua mãe, é 

atravessado pelo simbólico. Decorre daí a especificidade do trabalho com surdos usuários da 
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LIBRAS e seus familiares, que é a importância que o analista domine a língua de sinais. 

Sendo que este saber do analista é o que permite uma primeira suposição de saber 

transferencial. 

 Sobre a questão da sonorização-palavra, Solé (2004) considera que esta é uma das 

possibilidades que as crianças têm para perceber que o seu corpo e o de sua mãe estão 

separados, visto que a sonoridade não toca fisicamente o corpo, mas pode tornar a mãe 

presente, mesmo que esta esteja fora do seu campo visual.  

Enfatiza que nos casos das crianças surdas há uma necessidade maior do olhar e do 

toque, e propõe que mesmo não ouvindo, a criança surda profunda se depara com a existência 

de uma língua oral, ainda que não se utilize dela e afirma: 

(...) ascender à linguagem não depende da possibilidade de ouvir 

a voz materna ou poder falar: um sujeito surdo é capaz de 

ascender à linguagem sem essas capacidades, mas sua via de 

inserção na ordem simbólica será o olhar e aquilo que ele tem de 

imaginário. (Solé, 2004, p. 271) 

 Rafaeli (2004), destacando a condição de estrangeiro que muitos pais podem se 

encontrar diante dos filhos, disserta que a inserção do surdo no campo da linguagem se dá a 

partir da transformação que o interlocutor, geralmente um familiar ouvinte, estabelece com 

uma intenção de relação comunicativa: 

No lugar da palavra falada surge uma série de gestualizações e 

ou sinais contendo uma sequência de imagens que, a partir do 

recorte significante produzido pelo outro, ganha condições de 

inscrição de um novo código, com valor de língua, agora na 

forma de língua de sinais. É nessa autenticação materna que se 

daria a instalação de um circuito linguístico com produção de 
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sentido. (Rafaeli, 2004, p. 289) 

 Mas que processos estariam envolvidos na relação que o sujeito surdo estabelece com 

a linguagem? Encontramos em Bergès (1988/1997), Santos e Caldas (2012) e Dalcin (2005) 

duas possíveis respostas. 

 Bergès (1988/1997) parte da questão do surdo profundo e o distanciamento que este 

tem com a ordem fonemática. Arrazoa sobre uma antecipação necessária para a estruturação 

do sujeito, destacando a função do outro, que ao interpretar o grito da criança como um apelo, 

o atribui valor de significante. No caso das crianças surdas, essa resposta não pode ser da 

ordem fonemática, mas sim “é o corpo da mãe, seus lábios e todos os seus órgãos fonatórios, 

seu olhar, sua ternura que respondem: é no olhar da criança e no seu corpo, que recebem e que 

imitam, que a mensagem se torna linguagem” (p. 31).  

 Disserta que nas crianças surdas com as quais teve contato percebeu uma hipertonia, 

estado de alerta, instabilidade postural e motriz, apontando que é através da motricidade 

abundante que o surdo profundo tem que há a possibilidade de que através da gestualidade 

simbólica, ele possa dominar a linguagem dos sinais. 

 Para o autor, a língua de sinais “está inteiramente engajada à imagem que é dada a ver 

do meu corpo ao olhar do outro, é completamente imaginária” (p. 33). Não se tratando do 

simbólico, no sentido linguístico, mas uma simbolização, ressalta que o processo de 

desmutização via oralização “encontra um impasse ao nível do sentido; pois ela é incapaz de 

dar conta da homofonia, do equívoco, e de todas as figuras retóricas que estão sob o reino do 

significante, pois este emerge apenas de uma diferença fonemática” (Bergès, 1988/1997, p. 

33). 

 Numa posição contrária, Santos e Caldas (2012) lançam a questão “O que faz o sujeito 

com deficiência auditiva se inserir no campo da linguagem? Apoiadas no referencial 

freudolacaniano discorrem sobre o conceito de lalíngua (lalangue) como sendo “a língua de 
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cada um como resposta à língua em que o sujeito foi falado” (p. 19). Esta não se restringe às 

significações da palavra, mas às modulações, sua logicidade e vibração.  

 A lalíngua é articulada com o desejo do Outro, que circunscreve uma via para a 

linguagem, possibilitando que o sujeito se constitua. É fundamental para que o bebê possa se 

inserir numa língua, seja ela qual for, se utilizar do código e, então, poder fazer laço social. A 

lalíngua advém do Outro, não completo e composto por um sistema linguístico a ser 

internalizado. 

 A partir da leitura do que Emmanuelle Laborit
4
 escreve sobre sua relação com a 

linguagem, as autoras sugerem uma articulação da lalíngua e a língua de sinais, diferente do 

que propôs Bergès (1988/1997), como uma simbolização. Defendem que tais línguas são 

compostas por significantes que formam cadeias, que os sinais não se significam por si 

mesmo. Não havendo, então, uma significação posta na palavra/sinal, nem mesmo há uma 

ligação intrínseca coisa-palavra/sinal, lançam a proposta de que algo da lalíngua também se 

faz presente nas pessoas surdas.  

 Dalcin (2005) sustenta que o surdo pode ser atravessado pelo simbólico, mesmo que 

ele acabe por adotar uma língua estrangeira à do discurso materno. A língua oral de certa 

forma permite ao surdo interagir com o mundo simbólico e a cultura, mas a autora adverte 

para a precariedade simbólica que esta oferece ao surdo.  

 Assim, a mãe estabelece com seu filho surdo um tipo especial de código caseiro para 

sua comunicação e, muitas vezes, esta via precária de linguagem não permite que o surdo 

estabeleça interações sociais para além do seu núcleo familiar. Neste contexto, tal código é 

caracterizado como uma pequena rede de signos, sem a vigência de significante, e que 

“mostra-se suficiente para que o sujeito nele se sustente e dele se sirva, mesmo que de modo 

                                                 
4
 Atriz surda francesa que escreveu sua autobiografia "O grito da gaivota" em 1993, na qual retratou sua infância 

e as dificuldades enfrentadas na infância e adolescência. No mesmo ano ganhou o prêmio Molière de revelação 

teatral. Disponível em http://www.libras.com.br/surdos-famosos/emmanuelle-laborit 

http://www.libras.com.br/surdos-famosos/emmanuelle-laborit
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muito restritivo” (p. 21). 

 Vorcaro (2008) discorre sobre a importância do diagnóstico e tratamento para a 

criança surda, visto que sem estes a criança é vista na condição de débil, podendo não ter 

acesso a uma escola que a atenda em suas especificidades e restringindo a sua comunicação 

entre seus pares através de uma comunicação sígnica e biunívoca. Destaca que alguns sujeitos 

surdos só conseguem ter acesso à língua de sinais na adolescência: 

Depois de passarem toda sua latência na posição de objeto do 

gozo do Outro, sem acesso a meios para aparelhar-se com algum 

saber, são enfim, na adolescência, expostas à língua de sinais. 

Descobrem uma possibilidade inédita de circulação na língua, de 

encontros, de saber. Enfim, aparelham-se com a língua. 

(Vorcaro, 2008, p. 21) 

 Nessa linha de pensamento, Carvalho e Rafaeli (2003) consideram importante ressaltar 

que muitos surdos não tem acesso à LIBRAS, sendo comum o contato tardio, na adolescência. 

Além disso, muitas famílias não aceitarem utilizar-se dela para se comunicar com as crianças, 

desenvolvendo uma comunicação mímica e gestual. Destacam que a língua de sinais, para o 

surdo, permite a ampliação da cadeia significante, a produção de chistes em sinais. Deste 

modo, podemos dizer que a língua de sinais está para o surdo, tal qual a língua oral está para o 

ouvinte. Como propõe Monteiro (2010), a linguagem gestual porta também os significantes 

do que não foi dito. Estes: 

Estarão nas entrelinhas desses sinais, dando-lhes significado e 

sentido, amarrando os conteúdos inconscientes deste sujeito 

surdo. Cada surdo terá na língua de sinais sua fala, seus 

conteúdos e metáforas necessárias para construir sua linguagem. 

(Monteiro, 2010, p. 38) 
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No que se refere diretamente aos descritores surdez, implante coclear e psicanálise, 

encontramos em Pinto (2013) uma reflexão sobre os casos de desencadeamento psicótico de 

sujeitos surdos adultos após serem submetidos ao implante coclear. Discorrendo sobre a 

importância do diagnóstico de possíveis psicoses ainda não desencadeadas, ou psicoses com 

suplência, aponta que em alguns casos “a própria surdez possa representar a base identitária 

estabilizadora de um sujeito cuja estrutura subjetiva seria psicótica” (Pinto, 2013, p. 35).  

A submissão ao implante coclear forçaria o sujeito a se reestruturar em dois eixos: a 

mudança de sistema semiótico predominantemente visual para um que se fundamenta na 

audição; e a reconstrução identitária que poderia ser abalada pelo abandono do significante 

surdo como elemento representativo do sujeito. Destaca um caso, de uma mulher surda 

congênita implantada aos 34 anos: 

Seu desejo de ter um implante foi concomitante ao nascimento 

de seu filho, ouvinte. Ela dizia querer ouvir seu filho chamá-la 

de “mamãe”. No entanto, a experiência do implante foi 

traumática, a ponto de L. pedir para que desligassem o aparelho 

externo e ela somente o coloca em ocasiões que considera 

especiais. Ela diz: “O implante [...] foi necessário aprendermos a 

conviver, eu e ele. Precisava iniciar o implante, isso se faz por 

computador, mas é demorado, demorou 45 minutos. Só depois é 

que poderíamos começar [...]. Mas o que queria dizer que 

podíamos começar? Começar o quê? Então eles ligaram o 

implante, foi uma gritaria na minha cabeça. Eu comecei a chorar, 

eu estava aterrorizada, eu chorava. O médico disse 

imediatamente, ‘tudo bem, tudo bem, vamos parar’ e eles 

desligaram. Que alívio quando eles o desligaram... Eu não 
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estava pronta pra isso, eu não estava pronta. (Pinto, 2013, p. 49) 

O caso relatado acima nos convida, bem como nossa revisão de literatura, a pensar 

sobre o ideal de normatividade, de homem perfeito, tão visado pela ciência de nosso tempo: 

Seria a possibilidade da correção a melhor saída para os sujeitos que são denominados como 

deficientes?  

É inegável que os avanços tecnológicos melhoram a vida dos sujeitos, e também que 

há surdos que nas mesmas condições de Júlia, foram implantados, se inseriram na linguagem 

oral e dela se servem como sujeitos naturalmente ouvintes, claro que necessitando de 

atendimento especializado contínuo. A tecnologia pode e deve ser considerada uma 

possibilidade de melhoria de algum aspecto da vida, mas não a norma, à qual os sujeitos 

devem ficar submissos.  

Neste contexto, destacamos que alguns procedimentos, seja o uso dos AASI's, o 

implante coclear ou as metodologias oralistas, podem ser tomados pelos pais como uma 

possibilidade que a deficiência auditiva de seus filhos possa ser anulada. Tornando o implante 

coclear para alguns sujeitos um imperativo: “Ouça e compreenda!”. 

Como ficariam os sujeitos que realizam o procedimento cirúrgico entre os dois e três 

anos, um tempo em que já se espera que processos de constituição estariam instituídos? 

Bastaria a estimulação para que a representação psíquica do som pudesse existir? Voltolini 

(1997) lança uma para luz para tal questão, ao afirmar que “o aparato biológico (herança 

genética) precisa ser "significantizado" (fazê-lo teu) para que funcione, não em seu 

automatismo, mas inscrito na cultura, fazendo laço social” (p. 99). 

 A partir da revisão de literatura e os elementos do caso clínico, delineamos a nossa 

questão de pesquisa: Como então poderíamos pensar a vida psíquica de um sujeito que foi 

submetido ao implante coclear, e no campo acústico-oral, responde ao ser chamada pelo nome 

e aos estímulos externos, fala triviais palavras, mas não fala como se espera, mesmo depois de  
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aproximadamente 07 anos de reabilitação fonoaudiológica? E tendo em seu seio familiar o 

contato diário com surdos sinalizadores, Júlia não se serve dos sinais para enunciar 

espontaneamente? 

 As advertências acerca das consequências psíquicas da intrusão do implante coclear 

para a constituição do sujeito nos remeteram a uma reflexão sobre o impacto do mesmo na 

vida pulsional dessas crianças, delineando o caminho para a nossa pesquisa, qual seja: abordar 

a teoria psicanalítica de orientação freudolacaniana acerca das pulsões, mais especificamente 

a pulsão invocante, para lançar luzes aos impasses na constituição subjetiva de uma criança 

submetida ao implante coclear. 

 Para a construção da dissertação tomamos como referencia a afirmação freudiana de 

que, na psicanálise, o tratamento, a pesquisa e a teoria são indissociáveis (Freud, 1923/1996). 

Partimos, assim, do fragmento clínico do caso, para investigarmos a nossa questão à luz da 

teoria.  

 Nessa perspectiva, a dissertação foi estruturada em dois capítulos. O primeiro versará 

sobre a teoria das pulsões em Freud (1884/1996; 1900/2001; 1905/1996; 1914/2010; 

1915/1996; 1915a/2010; 1915c/2010; 1920/2010; 1923/2011). E o segundo capítulo abordará 

as pulsões, abordando a questão da pulsão invocante, a partir das construções de Lacan 

(1949/1998; 2005; 2008; 2009; 1960/1998) e alguns comentadores que possibilitaram avançar 

na nossa questão (Hanns, 1999; Jerusalinky, 2004; Meynard, 2014; Quinet, 2004, 2010; Solé, 

2005; Vivès, 2009). 
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2. As pulsões em Freud: entre o somático e o psíquico 

 

Ao me deparar com crianças submetidas ao implante coclear, uma questão emergiu: Já 

que o implante coclear se trata de um aparato físico, que visa (re)estabelecer a audição, que 

tipo de relação esta intervenção poderia estabelecer com a dinâmica pulsional? A reabilitação 

orgânica seria um pressuposto para o desenvolvimento psíquico? Restabelecer a via auditiva 

de um sujeito que nunca escutou, incluiria o som no circuito pulsional? 

Estes questionamentos nortearam a construção do presente capitulo, no qual tratamos 

de abordar o conceito de pulsão, a partir das questões acima citadas, nas obras: Rascunho E - 

Como se origina a angústia (1884/1996); A interpretação dos sonhos (1900/2001); Três 

Ensaios sobre a teoria da sexualidade (1905/1996); Sobre o narcisismo: uma introdução 

(1914/2010); Os instintos e suas vicissitudes (1915/1996); Repressão (1915a/2010); O 

inconsciente (1915c/2010); Além do princípio do prazer (1920/2010); e O ego e o id 

(1923/2011). 

 Partindo da concepção de que o psiquismo humano é composto em dois sistemas 

inconsciente (Ics) e consciente (Cs), Freud propôs o conceito metapsicológico de Trieb para 

avançar na compreensão dos processos inconscientes (chistes, atos falhos, sonhos, a 

sintomatologia histérica, por exemplo). O conceito de pulsão tornou-se um operador 

fundamental para que Freud pudesse tratar tanto das demandas oriundas da clínica, quanto dos 

processos de desenvolvimento humano e da cultura. Garcia-Roza (2000) conta que através do 

conceito de pulsão “somos lançados num redemoinho queimante do caldeirão da bruxa - a 

bruxa da metapsicologia” (p. 79), haja vista que este conceito é, talvez, um dos mais originais 

da obra freudiana, não pela invenção do termo, que já era corrente no vocábulo alemão, mas 

pela sua inserção e articulação num esquema teórico. Destaca que o termo pulsão já estava 
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presente nas cartas trocadas entre Freud e Fliess, ainda que através de “contornos mal 

definidos e com extensão pouco clara. Estamos ainda num nível puramente terminológico e 

não conceitual” (Garcia-Roza, 2000, p.79). Sobre as articulações do termo na língua alemã, 

Hanns (1999) destaca que Freud, ao utilizar-se do termo Trieb, buscou considerar todas as 

significações e formas de uso que o termo pode se referir: 

1 - Força interna que impele ininterruptamente para a ação, ímpeto 

perene (também utilizado como verbo) Sentia um ímpeto de viver, 

de viajar, de conhecer novas terras e pessoas. 

2 – Tendência, inclinação. Ele segue cegamente suas inclinações, 

sem respeitar nada e ninguém. 

3 - Instinto, força inata de origem biológica dirigida a certas 

finalidades. A criança tem um instinto de mamar. 

4 – Ânsia, impulso no sentido de algo que toma o sujeito, vontade 

intensa (também utilizada como verbo). O assassino sentiu um 

impulso (ânsia) de matar (Der Möder spüter einen Trieb zu 

morden). 

5 – Broto, rebento (vegetais). Designa, na botânica, o broto que 

nasce do caule (também utilizada como verbo). Um novo broto 

apareceu esta semana. (Hanns, 1999, p. 29-30, grifo do autor) 

 Essas indicações também servirão como base para compreender algumas estratégias de 

tradução possíveis para Trieb, como instinto ou pulsão
5
. O autor considera que Freud ao 

incorporar Trieb à psicanálise, buscou tanto ressaltar a sua amplitude, visando “1 - formular 

um modelo de funcionamento psíquico; 2 – estabelecer as bases fisiológicas do psiquismo; 3 

                                                 
5 

É importante ressaltar que apesar das traduções dos textos freudianos utilizados adotarem “instinto”, para a 

construção da dissertação iremos adotar o termo “pulsão” como tradução para Trieb. 
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– situar os fatores biológicos do nosso comportamento” (Hanns, 1999, p. 37), como propôs 

uma terapêutica ao conflito pulsional. Sobre este último, no Rascunho E – Como se origina a 

angústia nas Publicações Pré-Psicanalíticas, já encontramos uma referência de Freud à pulsão, 

ao discorrer sobre a emergência da angústia (as neuroses de angústia) a partir do acúmulo da 

tensão sexual. Freud afirma que esta tensão tem caráter endógeno, tendo como sua fonte a 

fome, a sede e a pulsão sexual (Freud, 1884/1996, p. 237). Afirma que esta tensão só teria 

significação psíquica e seria percebida após atingir um determinado limiar: para Freud “É 

somente acima desse limiar que a tensão passa a ter significação psíquica, que entra em 

contacto com determinados grupos de ideias que, com isso, passam a buscar soluções” (Freud, 

1884/1996, p. 238). 

No ano de 1905, Freud publica os “Três Ensaios sobre a Sexualidade”, no qual ressalta 

a existência da pulsão sexual desde a infância, não só na puberdade, ampliando a noção de 

sexualidade humana, para além do ato sexual (união dos genitais que visava exclusivamente a 

reprodução da espécie). Neste artigo Freud afirma: 

Por “pulsão” podemos entender, a princípio, apenas o 

representante psíquico de uma fonte endossomática de 

estimulação que flui continuamente, para diferenciá-la do 

“estímulo”, que é produzido por excitações isoladas vindas de 

fora. Pulsão, portanto, é um dos conceitos da delimitação entre o 

anímico e o físico. (Freud, 1905/1996, p. 159) 

  Acrescenta que as pulsões não teriam uma qualidade específica, mas exigiriam 

trabalho para a vida anímica, podendo ser diferenciadas somente a partir de sua fonte, ou seja, 

da excitação orgânica, e seu alvo seria a supressão do estímulo endossomático. 

A respeito do alvo da pulsão, propõe uma distinção entre objeto sexual e alvo sexual: 

“chamemos de objeto sexual a pessoa de quem provém a atração sexual, e de alvo sexual a 
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ação para a qual a pulsão impele” (Freud, 1905/1996, p. 128). Afirmando a inexistência de um 

vínculo inato e inflexível,  mas sim um tipo especial de soldagem, via uma eleição. Esta é 

estabelecida não de forma pacifica, mas em meio a um embate da pulsão e o desenvolvimento 

de certas forças anímicas (o asco, a vergonha e a moral), que seriam erguidos no período de 

latência, funcionando como uma bússola para orientar a pulsão. 

Durante esse período de latência total ou apenas parcial erigem-

se as forças anímicas que, mais tarde, surgirão como entraves no 

caminho da pulsão sexual e estreitarão seu curso à maneira de 

diques (o asco, o sentimento de vergonha, as exigências dos 

ideais estéticos e morais). Nas crianças civilizadas, tem-se a 

impressão de que a construção desses diques é obra da educação, 

e certamente a educação tem muito a ver com isso. (Freud, 

1905/1996, p. 167) 

Na infância, a atividade sexual encontraria sua satisfação ao apoiar-se em funções 

vitais, como a alimentação, ainda que futuramente possam operar de modo independente. 

Deste modo, certas regiões do corpo servem de apoio como zonas erógenas, ou seja, uma 

etapa auto-erótica do desenvolvimento do psiquismo humano.  

 Tais regiões do corpo (uma parte da pele ou da mucosa) que podem ser fonte de 

sensação prazerosa, a partir de certos tipos de estimulações. A satisfação da fome, por um 

lado configura-se como uma fonte de prazer e por outro tornam os lábios uma zona erógena e 

origem de uma pulsão parcial. Nas palavras de Freud: 

A propriedade erógena pode ligar-se de maneira mais marcante 

a certas partes do corpo. Existem zonas erógenas predestinadas, 

como mostra o exemplo do chuchar. Mas esse exemplo ensina 

também que qualquer outro ponto da pele ou da mucosa pode 
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tomar a seu encargo as funções de uma zona erógena, devendo, 

portanto, ter certa aptidão para isso. Assim, a qualidade do 

estímulo, mais do que a natureza das partes do corpo, é que tem 

a ver com a produção da sensação prazerosa. (Freud, 1905/1996, 

p. 173) 

 A partir disto, Freud introduz a questão das fases de desenvolvimento da organização 

sexual
6
.  Numa tentativa de sequenciá-las, a primeira delas seria a fase oral, ou canibalesca, na 

qual as atividades sexuais não estão separadas da nutrição. Sobre este momento “o sugar com 

deleite alia-se a uma absorção completa da atenção e leva ao adormecimento, ou mesmo a 

uma reação motora numa espécie de orgasmo” (p. 169). Posteriormente, na fase sádico-anal, o 

infante teria como atividade a dominação da musculatura do intestino. Neste momento já 

haveria uma distinção sexual entre passivo e ativo, mas ainda não masculino e feminino. A 

exemplo do controle da musculatura, Freud cita os casos de crianças que obtêm prazer em 

meio à retenção das fezes, mesmo que como consequência disto experienciem contrações 

musculares violentas, associadas a sensações de volúpia simultaneamente, comentando que: 

Um dos melhores presságios de excentricidade e nervosismo 

posteriores é a recusa obstinada do bebê a esvaziar o intestino ao 

ser posto no troninho, ou seja, quando isso é desejado pela 

pessoa que cuida dele, ficando essa função reservada para 

quando aprouver a ele próprio. Naturalmente, não é que lhe 

interesse sujar a cama; ele está apenas providenciando para que 

não lhe escape o dividendo de prazer que vem junto com a 

defecação. (Freud, 1905/1996, p. 175) 

                                                 
6
 Freud desenvolve o conceito de organização pré-genital, acrescentando aos Três Ensaios no ano de 1915, a 

partir de suas elucubrações no artigo sobre “A predisposição à neurose obsessiva” em 1913. (Freud 1905/1996, p. 

186, nota do editor). 
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A terceira, denominada fase fálica, aconteceria após o período de latência e consistiria 

na subordinação das pulsões parciais com base no primado dos órgãos genitais, que teria seu 

inicio na puberdade e estaria a serviço da reprodução
7
. 

Freud (1905/1996) arrazoa que é a chegada na puberdade que produziria as mudanças 

definitivas na relação das pulsões com os objetos, deixando de ser autoerótica. Haveria, assim, 

uma concentração das pulsões parciais e sua subordinação ao primado da zona genital. Em 

1923, ele acrescenta que esta fase “para ambos os sexos, [consiste em] entrar em consideração 

apenas um órgão genital, ou seja, o masculino. O que está presente, portanto, não é uma 

primazia dos órgãos genitais, mas uma primazia do falo” (Freud, 1923/1996, p. 158, grifo do 

autor). Importante aqui destacar que o conceito de falo não se reduz ao pênis, mas a uma 

representação que se constitui com base no órgão masculino. 

Ainda nos Três Ensaios, Freud delimita o conceito de libido, como uma força que 

varia quantitativamente e que: 

poderia medir os processos e transformações ocorrentes no 

âmbito da excitação sexual. Ao separar a energia libidinosa de 

outras formas de energia psíquica, damos expressão à premissa 

de que os processos sexuais do organismo diferenciam-se dos 

processos de nutrição por uma química especial. (Freud, 

1905/1996, p. 205) 

 É importante ressaltar que a libido consiste na manifestação da pulsão e estaria ligada 

à atividade de se fixar em objetos para satisfazer a pulsão. Propõe que a libido pode ser 

distinguida entre libido objetal e libido do ego, mas que estas em sua origem seriam uma só: 

Podemos ainda inteirar-nos, no tocante aos destinos da libido, de 

que ela é retirada dos objetos, mantém-se em suspenso em 

                                                 
7
Esta contribuição é acrescentada em 1924 em suas revisões sobre a teoria da sexualidade, já tendo avançado na 

elaboração do saber psicanalítico. 
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estados particulares de tensão e, por fim, é trazida de volta para 

o interior do ego, assim se reconvertendo em libido do ego. Em 

contraste com a libido do objeto, também chamamos a libido do 

ego de libido narcísica. (Freud, 1905/1996, p. 206) 

 Sobre a libido narcísica, esclarece que o eu se configura como um grande reservatório 

de onde flui a energia libidinal que se liga aos objetos, e para onde esta retorna.  

Já no texto “Sobre o narcisismo: uma introdução”, Freud (1914/2010) articula a noção 

de libido com a constituição do psiquismo. Destaca que o Eu, enquanto instância psíquica, 

não existiria desde o começo da existência do indivíduo, mas se desenvolveria a partir das 

pulsões autoeróticas que, tomando o eu como um objeto de investimento libidinal, compõem 

o narcisismo primário. Este estaria ligado intrinsecamente ao auto-erotismo e ao projeto 

narcísico dos pais, uma revivescência do seu próprio narcismo. Nesta trama, a criança é 

endereçada ao lugar de realizador dos sonhos não realizados dos pais.  

Freud (1914/2010) aponta para a existência de um processo de investimento libidinal, 

que corresponderia ao momento de unificação do eu, no qual a libido partiria deste em direção 

aos objetos (representações psíquicas destes), transformando a libido narcísica em libido 

objetal, configurando assim o narcisismo secundário: “formamos assim a idéia de um 

originário investimento libidinal do Eu, de que algo é depois cedido aos objetos, mas que 

persiste fundamentalmente, relacionando-se aos investimentos de objeto como o corpo de 

uma ameba aos pseudópodes que dele avançam” (p. 12). Ao propor a existência de dois tipos 

de libido, narcísica e objetal, também discorre que estas estabelecem uma relação de tensão e 

oposição entre a libido narcisista e do ego, ocorrendo que quanto mais se emprega uma delas, 

mais a outra fica empobrecida.  

 Tal aspecto destacado por Freud é retomado por Garcia-Roza (2008), ao explicitar os 

caminhos da libido na neurose e na psicose. Na primeira, a retração da libido para o eu não 
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romperia o vinculo erótico com as pessoas e coisas, sendo conservado na fantasia com seus 

objetos imaginários em detrimento dos reais. Já na psicose não haveria o recurso de 

substituição dos objetos imaginários; a libido seria desinvestida dos objetos e sem o véu da 

fantasia, ocorreria “um corte com relação ao objeto e uma acumulação da libido no eu. O 

vínculo erótico com os objetos do mundo é eliminado sem que no seu lugar surjam objetos 

imaginários” (Garcia-Roza, 2008, p. 46). 

Retomando nossa investigação sobre o conceito de pulsão, é no texto “O instinto e 

suas vicissitudes” (1915) que Freud aprofunda-se na delimitação do conceito de Trieb 
8
. A 

pulsão seria uma força constante, de origem interna, exigindo do organismo sua satisfação. 

Através de tarefas complexas e interligadas, a ponto de modificar a percepção do mundo 

externo para “proporcionar satisfação à fonte interna de estimulação” (Freud, 1915/1996, p. 

126), acrescentando que seriam as pulsões, e não a estimulação externa, as verdadeiras forças 

motrizes dos progressos do sistema nervoso da substância viva. Nesse artigo Freud 

(1915/1996, p.127-128) explicita os termos da pulsão: 

● Pressão (Drang): “compreendemos seu fator motor, a 

quantidade de força ou a medida da exigência de trabalho que ela 

representa. A característica de exercer pressão é comum a todos os 

instintos; é, de fato, sua própria essência”.  

● Finalidade (Ziel): “é sempre satisfação, que só pode ser obtida 

eliminando-se o estado de estimulação na fonte do instinto. Mas, 

embora a finalidade última de cada instinto permaneça imutável, 

poderá ainda haver diferentes caminhos conducentes à mesma 

finalidade última, de modo que se pode verificar que um instinto 

                                                 
8 

Na versão da Imago utilizada o termo Trieb é traduzido como instinto, no entanto utilizaremos pulsão como  

possível para o termo. 
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possui várias finalidades mais próximas ou intermediárias, que são 

combinadas ou intercambiadas umas com as outras”. 

● Objeto (Objekt): “é a coisa em relação à qual ou através da qual 

o instinto é capaz de atingir sua finalidade. É o que há de mais 

variável num instinto e, originalmente, não está ligado a ele, só lhe 

sendo destinado por ser peculiarmente adequado a tornar possível a 

satisfação. O objeto não é necessariamente algo estranho: poderá 

igualmente ser uma parte do próprio corpo do indivíduo. Pode ser 

modificado quantas vezes for necessário no decorrer das 

vicissitudes que o instinto sofre durante sua existência, sendo que 

esse deslocamento do instinto desempenha papéis altamente 

importantes”. 

● Fonte (Quelle): “entendemos o processo somático que ocorre 

num órgão ou parte do corpo, e cujo estímulo é representado na 

vida mental por um instinto. Não sabemos se esse processo é 

invariavelmente de natureza química ou se pode também 

corresponder à liberação de outras forças, por exemplo, forças 

mecânicas”. 

 Como Freud já havia antecipado nos Três Ensaios, no presente texto reafirma que as 

pulsões surgem ligadas aos instintos de autopreservação, separando-se destes posteriormente. 

Elenca as vicissitudes das pulsões ao longo do processo de desenvolvimento, sendo passíveis 

de reversão a seu oposto; retorno em direção ao próprio eu (self) do indivíduo; repressão e 

sublimação. 

 Na reversão a seu oposto, como o próprio nome afirma, a pulsão transforma-se em seu 

oposto (do sadismo para o masoquismo; do voyerismo para o exibicionismo) e na reversão de 
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seu conteúdo (a transformação do amor em ódio). Esta reversão, para Freud, só afetaria a 

pulsão em sua finalidade (Ziel).  

No retorno em direção ao próprio eu (self) do indivíduo, Freud (1915/1996) considera 

que o masoquismo consiste no sadismo dirigido ao próprio eu, e o exibicionista obteria prazer 

ao ser visto em sua exibição. Assim “o desejo de torturar transforma-se em autotortura e 

autopunição, não em masoquismo. A voz ativa muda, não para a passiva, mas para a voz 

reflexiva média” (p. 132).  

A sublimação já está presente nas reflexões de Freud desde os Três Ensaios. Afirma 

que as moções sexuais infantis podem ser desviadas do uso sexual, voltando-se para outros 

fins: 

Esse desvio das forças pulsionais sexuais das metas sexuais e 

por sua orientação para novas metas, num processo que merece 

o nome de sublimação, adquirem-se poderosos componentes 

para todas as realizações culturais. (Freud, 1905/1996, p.167) 

 No que diz respeito à repressão, em 1915, Freud, no artigo “A Repressão”, parte da 

observação clínica e propõe uma decomposição da pulsão num montante afetivo e em um 

representante ideacional. Este representante é caracterizado por uma ideia, ou grupo delas, 

que são investidas por certa quantidade de libido e não habitaria o consciente. Já o montante 

afetivo poderia emergir “como nova vicissitude do instinto, a conversão das energias 

psíquicas dos instintos em afetos, muito especialmente em angústia” (Freud, 1915a/2010, p. 

68). 

 Neste artigo, encontramos o maior delineamento da questão da dinâmica psíquica, no 

qual se destaca a existência de uma repressão primordial, que possibilitaria a clivagem do 

psiquismo em inconsciente e consciente, ou seja, a repressão seria constituinte dos dois 

sistemas. “Temos fundamentos, portanto, para supor uma repressão primordial, uma primeira 
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fase da repressão, que consiste no fato de ser negado, à representante psíquica do instinto, o 

acesso ao consciente” (Freud 1915a/2010, p. 63). 

Freud afirma que o psiquismo pode querer tornar uma pulsão inoperante, evitando sua 

satisfação, ainda que desta obtivesse prazer. Nesse sentido, a um representante psíquico de 

uma pulsão o acesso ao consciente fica impedido, produzindo-se uma fixação. Tal 

representação permaneceria inalterada e a pulsão continuaria ligada a ela.  

Em um segundo estágio ocorreria uma repressão propriamente dita que atingiria os 

derivados psíquicos ou cadeias de pensamentos ligados àquele primeiro elemento reprimido 

(Freud 1915a/2010). 

Com Freud podemos compreender que o mecanismo da repressão não acontece de 

uma só vez e que seus efeitos são duradouros, assim como que a repressão exigiria um 

investimento energético constante, já que “o reprimido exerce uma contínua pressão na 

direção do consciente, a qual tem de ser compensada por uma ininterrupta contrapressão” 

(Freud 1915a/2010, p. 66). 

Freud, com seu estilo sagaz de investigação, propõe analisar os casos nos quais a 

repressão não funcionou com toda sua força. Com isso apreende que o material que escapou 

da repressão retornaria através de elementos substitutivos, ou como sintomas, como se pode 

ver num exemplo de fobia animal na histeria de angústia: 

O impulso instintual sujeito à repressão é uma atitude libidinal 

frente ao pai, acompanhada da angústia em relação a ele. Depois 

da repressão esse impulso desapareceu da consciência, o pai já 

não aparece aí como objeto da libido. Como substituto, em lugar 

correspondente, encontra-se um animal, que se presta 

relativamente bem para objeto de angústia. (Freud, 1915/2010, p. 

70) 
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Freud ensina que mesmo através da repressão, a dinâmica entre os sistemas psíquicos 

consciente e inconsciente estariam lidando com o mesmo material, ainda que este fosse 

cindido em representante ideacional e o montante afetivo. Com isso haveria a possibilidade de 

uma ideia existir simultaneamente em dois lugares do aparelho psíquico (Freud 1915b/2010, p. 

83).  

Referindo-se mais especificamente às pulsões, esclarece que estas, de forma alguma 

podem se tornar um objeto da consciência. Somente podemos ter acesso a elas quando se 

ligam aos representantes ideacionais e ao afeto:  

Um instinto não pode jamais se tornar objeto da consciência, 

apenas a ideia que o representa. Mas também no inconsciente 

ele não pode ser representado senão pela ideia. Se o instinto não 

se prendesse a uma ideia ou não aparecesse como um estado 

afetivo, nada poderíamos saber sobre ele. (Freud, 1915c/2010, p. 

85) 

 Consonante a este pensamento, Freud nos ensina que no núcleo do sistema 

inconsciente estariam agrupados os representantes pulsionais que anseiam a descarga dos 

investimentos, não havendo contradição. Quando estes impulsos são ativados 

simultaneamente, mas suas metas são incompatíveis, eles não se subtraem “ou eliminam um 

ao outro, mas concorrem para a formação de um objetivo intermediário, um compromisso” 

(Freud, 1915b/2010, p. 93). 

Em 1920, no artigo “Além do princípio do prazer”, Freud propõe que os processos 

psíquicos seriam regulados pelo objetivo de evitar o desprazer, oriundo do aumento da tensão; 

ou a geração de prazer, através da redução da tensão. 

No entanto, nem sempre o prazer pode ser alcançado e sua busca passaria por 

vicissitudes. A primeira delas consistiria no adiamento da satisfação pela substituição do 
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princípio do prazer pelo princípio da realidade, via influência das pulsões de autoconservação 

do Eu, ocorrendo uma aceitação do desprazer temporário. Acrescenta que, mesmo ocorrendo 

tal negociação, as pulsões não se submetem completamente a esta negociação já que “são 

difíceis de ‘educar’, e volta e meia sucede que, a partir desses instintos ou no próprio Eu, ele 

sobrepuja o princípio da realidade, em detrimento de todo o organismo” (Freud, 1920/2010, p. 

124). 

A segunda delas consiste na própria estrutura cindida do aparelho psíquico, que devido 

à incompatibilidade das metas e exigências pulsionais com a organização egóica, utilizaria do 

mecanismo da repressão para segregá-los e negar sua satisfação. No entanto, como já 

abordamos anteriormente, as pulsões são capazes de encontrar uma satisfação substitutiva, 

resultando na sensação de desprazer pelo Eu. A sensação de desprazer liga dois tipos de 

percepção, sejam elas “oriundas da premência de instintos insatisfeitos ou percepção externa, 

que é penosa em si ou que provoca expectativas desprazerosas no aparelho psíquico, sendo 

por ele reconhecida como ‘perigo’” (Freud, 1920/2010, p.125). 

Ainda no referido texto, Freud comenta sobre uma característica das pulsões: 

Um instinto seria um impulso, presente em todo organismo vivo, 

tendente à restauração de um estado anterior, que esse ser vivo 

teve de abandonar por influência de perturbadoras forças 

externas, uma espécie de elasticidade orgânica ou, se quiserem, 

a expressão da inércia da vida orgânica. (Freud, 1920/2010, p. 

148, grifo do autor) 

Freud introduz a noção de pulsão de morte e pulsões de vida, bem como sua oposição, 

estando em conflito desde os primórdios tanto de toda forma de vida quanto do ser humano, 

sendo que o objetivo de toda pulsão de morte seria o retorno ao inanimado, ou seja a morte. 

Assim, ao propor este novo dualismo pulsional, ele une as pulsões do Eu e as sexuais no 
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conceito de pulsão de vida, afirmando: “desde o princípio nossa concepção era dualista, e hoje 

é mais claramente dualista do que antes, desde que não mais denominamos os opostos 

instintos do Eu e instintos sexuais, mas instintos de vida e de morte” (Freud, 1920/2010, 

p.163). 

 Sobre esta dualidade, Garcia-Roza (2009) esclarece que Freud, ao cunhar o conceito 

de pulsão de morte, se referia à tendência inerente do ser vivo de retornar ao estado 

inorgânico, e a pulsão de vida estaria a serviço da pulsão de morte, como um esforço para que 

a morte ocorra de maneira natural: “O objetivo da pulsão de vida não é evitar que a morte 

ocorra, mas evitar que a morte ocorra de uma forma não natural. Ela é a reguladora do 

caminho para a morte” (Garcia-Roza, 2009, p. 137). 

 No artigo “O Eu e o Isso” Freud (1923/2010), comenta acerca das pulsões de 

autoconservação, ou Eros, destacando que esta consistiria em agregar “cada vez mais 

amplamente a substância viva dispersa em partículas, tornar mais complexa a vida, nisso 

conservando-a, naturalmente” (p. 37) e as pulsões de morte trabalhariam no sentido de 

reconduzir a substância viva/organismo vivo ao estado inanimado, como já destacamos 

anteriormente. Todavia, o comportamento de ambas seria conservador, na medida em que 

visam reestabelecer um estado que foi perturbado com o surgimento da vida. 

Após percorrer os textos freudianos que tocam o conceito de pulsão e suas relações 

com a dinâmica pulsional, podemos afirmar que a pulsão não se reduz à dimensão corpórea, 

ainda que  sua fonte (Quelle) origine-se a partir de um processo excitatório de um órgão; 

entretanto, não haveria um órgão que concentrasse em si a produção da pulsão, já que 

qualquer parte do corpo pode funcionar como uma zona erógena. Nesse sentido, a pulsão é 

disjuntora dos esquemas inatos, como também produtora de novos esquemas, estes que 

podem ser considerados perversos em relação aos naturais.  

A pulsão é, portanto, desmanteladora da ordem natural e 
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constituinte da ordem humana. Essa disjunção produzida pela 

pulsão deve ser entendida em termos de morte do natural 

(negação/superação do natural), dando lugar à emergência da 

ordem humana. A vida humana é uma Aufhebung do natural. 

(Garcia-Roza, 1986, p.133) 

Neste cenário, a pulsão não estaria submissa a nenhuma função biológica. Como já 

advertia Freud, a pulsão se configura como uma força constante, Drang, se distancia do 

instinto quando mesmo demandando um objeto, este não é geneticamente pré-determinado, 

mas variável. 

Podemos pensar que a variabilidade do objeto da pulsão está diretamente ligada ao 

modo de constituição do primeiro objeto de satisfação. A esse respeito, em que sentido 

afirmamos que o objeto é alucinado? Freud aponta para um tempo primevo no qual o bebê 

faminto se depara com a impossibilidade de reduzir tal necessidade por si só, demandando 

auxílio externo. Ao vivenciar uma mudança de estado da tensão, o bebê teria uma primeira 

vivência de satisfação, construindo uma imagem mnêmica associada a esta percepção. Num 

segundo tempo, com o aumento da necessidade, este psiquismo ainda em construção, 

procuraria reinvestir essa imagem mnêmica da percepção, visando a mesma satisfação 

original. Conta-nos Freud que “o objetivo dessa primeira atividade psíquica era produzir uma 

‘identidade perceptiva’ - uma repetição vinculada à satisfação de uma necessidade” (Freud, 

1900/2001, p. 543).  

No entanto, sempre haverá uma defasagem entre o objeto que marcou o psiquismo e 

os objetos encontrados na realidade, o que obrigará a pulsão, para sempre, a buscar o seu 

objeto, sem jamais encontrar.  

Desde modo, apostamos que no caso em questão, o objeto voz, que seria eleito nos 

primórdios da constituição do  sujeito, tal como os demais objetos, não faria parte do arranjo 
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egoico de Julia em função de sua impossibilidade biológica. Tendo aparecido mais tarde, a 

partir do implante coclear, se produziu uma exigência ao psiquismo, trabalho de elaboração 

árduo para que a sonoridade pudesse se tornar um possível objeto da pulsão. Nesse sentido, é 

possível pensar que as marchas e contra marchas da sua relação com a linguagem estão 

atreladas às peculiaridades da dinâmica pulsional. 

 Com o objetivo de aprofundar essa análise, abordaremos a seguir o percurso da pulsão 

em Lacan, com destaque para a sua formulação da pulsão invocante. 
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3. As pulsões em Lacan: do ruído ao significante  

 

 Eis que começamos o percurso em Lacan, nele visamos investigar a relação que a 

pulsão estabelece com o significante, bem como a pulsão invocante e seu objeto voz.  É com o 

seu ensino que podemos precisar a relação que cada filhote humano estabelece com a 

linguagem, a partir de sua tomada da linguagem como via privilegiada para a constituição do 

sujeito.   

Assim como vimos em Freud, encontramos também em Lacan a noção de que o eu 

não é uma instância psíquica que está programada pela configuração genética, mas é 

construída a partir de uma antecipação de um outro. Em “O estádio do espelho como 

formador da função do eu”, Lacan (1949/1998) articula a concepção walloniana de espelho 

com a teoria freudiana do narcisismo, apontando o lugar privilegiado que o outro semelhante, 

como um espelho, tem para a construção ontológica da realidade e do eu. Em suas palavras 

encontramos: 

A assunção jubilatória de sua imagem especular por esse ser 

ainda mergulhado na impotência motora e na dependência da 

amamentação que é o filhote do homem, nesse estágio de infans, 

parecer-nos-á, pois, manifestar, numa situação exemplar, a 

matriz simbólica em que o [eu] se precipita numa forma 

primordial, antes mesmo de se objetivar na dialética da 

identificação com o outro e antes que a linguagem lhe restitua, 

sua função de sujeito. (Lacan, 1949/1998, p. 97) 

Nas últimas linhas da citação, percebemos a dupla importância dessa antecipação 

especular: antecede a identificação ao outro e precede a linguagem, possibilitando uma 
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antecipação de um corpo unificado “numa miragem a maturação de sua potência só lhe é dada 

como Gestalt, isto é, numa exterioridade em que decerto essa forma é mais constituinte que 

constituída” (Lacan, 1949/1998, p. 98). Esta etapa é, segundo o autor, decisiva para a 

formação do sujeito, consistindo num drama que o precipita da insuficiência para a 

antecipação, resultando no investimento numa suposta completude que funcionará como uma 

verdadeira armadura estruturante que marcará a estruturação psíquica do sujeito, e que 

permite que o sujeito situe o que é e o que não é do eu, com base na sua imagem do corpo. 

Lacan (2009) retoma o estágio do espelho em seu primeiro seminário “Os escritos 

técnicos de Freud” e localiza as pulsões libidinais no campo do imaginário e sua relação com 

a economia psíquica. Destaca o valor cativante que o outro tem para o homem, pela via da 

antecipação, oferecendo-lhe uma imagem unitária, a qual funcionará como uma identificação 

narcísica, permitindo a contrução de uma imagem de si. Assinala que mesmo antes do 

processo de maturação fisiológica, o sujeito já tem uma consciência de uma suposta totalidade 

corporal, originada a partir do investimento que um outro humano destina ao bebê: 

(...) o outro que somos, está lá onde vimos inicialmente nosso 

ego - fora de nós, na forma humana. Essa forma está fora de nós, 

não enquanto feita para captar um comportamento sexual, mas 

enquanto fundamentalmente ligada à impotência primitiva do 

ser humano. O ser humano não vê sua forma realizada, total, a 

miragem de si, a não ser fora de si. (Lacan, 2009, p. 186) 

No homem, a dimensão do imaginário articulada com o narcisismo primário 

possibilita a emergência de uma imagem corporal própria e singular que, diferentemente do 

animal, não tem seu organismo (Innenwelt) estruturado a partir da sua realidade (Umwelt), 

neste ultimo há o encaixe entre o objeto da realidade com aquele que é geneticamente 

determinado. Como afirma Lacan (2009), temos “no homem, nós o sabemos, as 
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manifestações da função sexual se caracterizam por uma desordem eminente. Não há nada 

que se adapte” (p. 184). 

Ressalta que a antecipação que o outro endereça ao bebê oferta-lhe uma imagem, 

inicialmente externa ao sujeito, comandada pela voz do outro, ou seja, pela relação simbólica. 

Esta relação se estabelece via palavras, trocas de símbolos, possibilitando que o seres 

humanos se situem entre eu e os outros “(...) é a relação simbólica que define a posição do 

sujeito com aquele que vê. É a palavra, a função simbólica, que define o maior ou menor grau 

de perfeição, de completude, de aproximação do imaginário” (Lacan, 1949/2009, p. 187).  

 

 

 

 

 

 

Esquema simplificado de dois espelhos (Lacan 2009, p. 185) 

 

Sobre este aspecto encontramos no texto “Subversão do sujeito e dialética do desejo 

no inconsciente freudiano”, indicações sobre a função da linguagem na constituição do sujeito. 

Nele, Lacan (1960/1998) propõe que o bebê humano nasce com uma dependência necessária 

de um outro. Este último recorta com significantes as suas expressões (choro, fome, etc.) e, 

assim, lhe atribui uma interpretação. Este outro-pessoa encarnaria, para o sujeito, o Outro 

fundamental (Autre, em francês, representado pela letra A) como um lugar e também como 

tesouro de significantes. No grafo 1, a estrutura mínima do grafo do desejo, encontramos o 

cruzamento de dois vetores: S→S’ que representa a cadeia significante e as manifestações de 

linguagem, e o vetor △→$, no qual temos o modo como o sujeito entra na cadeira significante. 
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Grafo 1 (Lacan, 1960/1998, p. 819) 

Neste cruzamento, que Lacan (1960/1998) chamou de ponto de basta, haveria a 

“função diacrônica da frase, na medida em que ela só fecha sua significação com seu ultimo 

termo, sendo cada termo antecipado na sua construção dos outros e, inversamente, selando-

lhes o sentido por seu efeito retroativo” (p. 820). Entretanto, ressalta que é a estrutura 

sincrônica que, por ser mais oculta, remete-se à origem.   

 Neste sentido, podemos compreender que, na perspectiva da psicanálise de orientação 

lacaniana, cada filhote humano é inserido numa cadeia significante, no discurso do Outro 

parental, que o antecede e que o lançará em certas possibilidades de se estruturar. Destacando 

o lugar fundante da demanda do Outro que se instala no sujeito, já que é através do outro que 

o desejo do homem pode encontrar e ganhar uma forma, subvertendo a necessidade e 

produzindo o desejo, afirma: 

O desejo se esboça na margem em que a demanda se rasga da 

necessidade: essa margem é a que a demanda, cujo apelo não 

pode ser incondicional senão em relação ao Outro, abre sob a 

forma da possível falha que a necessidade pode aí introduzir, 

por não haver satisfação universal (o que é chamado de 

angústia). (Lacan 1960/1998, p. 828) 

Através das palavras de Lacan, encontramos uma distinção entre o desejo, a demanda 

e a necessidade. Esta última é atravessada pela linguagem, na medida em que o cuidador a 
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interpreta com os significantes que ele dispõe para dar conta do choro, atribuindo a ele um 

sentido a fome, por exemplo. 

É no segundo patamar do grafo do desejo que encontramos a articulação dos conceitos 

psicanalíticos, de modo mais claro, com a linguagem. Lacan introduz o ponto A, com uma 

dupla significação tanto sendo lugar do Outro, quanto o tesouro do significante, este ultimo 

não como código, já que não há uma relação unívoca entre o som da palavra e sua 

significação “mas sim que o significante só se constitui por uma reunião sincrônica e 

enumerável, na qual qualquer um só se sustenta pelo princípio de sua oposição aos demais” 

(Lacan, 1960/1998, p. 820). No outro ponto encontramos s(A), no qual é possível encontrar 

uma significação acabada, estes dois pontos formariam um circuito de s(A) para A, e de A 

para s(A). 

 

 

 

 

 

 

Grafo 2 (Lacan, 1960/1998, p. 822) 

Para melhor compreender do que se trata esse A, o Outro como tesouro do significante, 

no grafo do desejo, faremos uma pequena digressão para o início do texto “Subversão do 

sujeito e dialética do desejo” no qual Lacan (1960/1998) afirma: “o inconsciente, a partir de 

Freud, é uma cadeia de significantes que em algum lugar (numa outra cena, escreve ele) se 

repete e insiste, para interferir nos cortes que lhe oferece o discurso efetivo e na cogitação a 

que ele dá forma” (p. 813). Sendo este Outro um sítio prévio do puro sujeito do significante, 

ele ocuparia a posição de mestria, de dominação, antecedendo a existência do sujeito. Nas 
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palavras de Lacan encontramos:  

Pois o que é omitido na mediocridade da moderna teoria da 

informação é que só se pode sequer falar de código quando este 

já é o código do Outro; ora, é de algo bem diferente que se trata 

na mensagem, uma vez que é por ela que o sujeito se constitui, 

uma vez que é do Outro que o sujeito recebe a própria 

mensagem que emite. E estão justificadas as notações A e s(A). 

(Lacan, 1960/1998, p. 821) 

Na base do grafo, Lacan localiza em I(A) ideal do eu, que pela via do traço unário, 

tem o preenchimento da marca invisível que o significante realiza no sujeito, bem como tem 

efeito alienante “aliena esse sujeito, na identificação primeira que forma o ideal do eu” (Lacan, 

1960/1998, p. 822). 

Na outra extremidade ele substitui o △ pelo $, S barrado que configura um vetor 

retrógrado. Este efeito permite que o sujeito “em cada etapa, transforma-se naquilo que era, 

como antes, e só se anuncia ‘ele terá sido’, no futuro anterior (...) pois tudo de que o sujeito 

pode se assegurar, nessa retrovisão, é de vir a ser encontro com a imagem, esta antecipada, 

que ele tem de si mesmo, em seu espelho” (Lacan, 1960/1998, p. 823). Tal concepção de 

construção do eu, a partir de uma imagem, visa romper com a concepção de um eu autônomo 

cartesiano, mas destacando que a constituição do humano se dá via uma antecipação de uma 

imagem.  

A partir da nossa pequena introdução a respeito da constituição do eu, via uma 

imagem ofertada por um outro, avançamos agora para a concepção lacaniana das pulsões, 

tendo em vista a questão que anima nossa investigação: Que relação a pulsão estabelece com 

o significante e que caminhos a pulsão invocante pode articular com o objeto voz para aqueles 

que não escutam? 
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 Para elucidar nossa questão, iniciamos com o grafo do desejo, no qual encontramos o 

matema das pulsões $◊D que, conforme nos esclarece Fink (1998) “envolve o sujeito com 

relação a demanda (não necessidade ou desejo)” (p. 212). 

 

 

 

 

 

 

 

Grafo Completo (Lacan, 1998, p. 819) 

Deste modo, ao articular a pulsão com a Demanda do Outro, bem como a função do 

estágio do espelho com a linguagem, Lacan afirma que a demanda tem um papel fundamental, 

pois sem ela não haveria montagem da pulsão, esta consistiria no efeito da demanda do Outro 

pela via da linguagem, que em Freud seria localizada no narcisismo primário (o investimento 

libidinal que o casal parental destinaria ao bebê). Assim, Lacan (1960/1998) introduz os 

efeitos do discurso do Outro, via cadeia significante. O sujeito é antecipado pelas bordas do 

corpo, que para além das suas funções biológicas, são representadas psiquicamente como 

zonas erógenas e atravessadas pelo significante. Em suas palavras encontramos “é obra do 

corte que se beneficia do traço anatômico de uma margem ou uma borda: lábios, ‘cerca dos 

dentes’, borda do ânus, sulco peniano, vagina, fenda palpebral e até o pavilhão da orelha (...)” 

(p. 832).  

No Seminário 10 “A angustia”, Lacan considera que na sucção, para além dos lábios, 

o que estaria em funcionamento é a sua função de borda, “o fato de o lábio nos apresentar a 

própria imagem da borda, de ser ele mesmo a encarnação, digamos, de um corte, é perfeito 
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para nos fazer intuir que estamos em terreno seguro” (|Lacan, 2005 p. 254). Neste mesmo 

seminário retoma a questão dos efeitos do significante sobre o corpo e a subversão que estes 

resultam sobre ele, introduzindo rupturas e cortes do que supomos ser natural. O corpo é 

atravessado pela linguagem, e através dela constituído por uma anatomia imaginária, por 

peças e órgãos pulsionais. 

No Seminário 11, proferido em 1964, Lacan elege os quatro conceitos fundamentais 

da psicanálise: inconsciente, repetição, transferência e pulsão. Resgatando a indicação de 

Freud, destaca a pulsão como uma força constante que “não tem nem dia nem noite, não tem 

primavera nem outono, que ela não tem subida nem descida” (p. 163), estruturando-se como 

uma montagem, uma colagem surrealista: 

Se aproximarmos os paradoxos que vimos de definir no nível do 

Drang  ao do objeto, ao do fim da pulsão, creio que a imagem 

que nos vem mostraria a marcha de um dínamo acoplado na 

tomada de gás, de onde sai um pena de pavão que vem fazer 

cócegas no ventre de uma bela mulher que está lá incluída para a 

beleza da coisa. (Lacan, 2008, p. 167)  

Ao retomar os termos da pulsão, o alvo e o objeto, afirma que, desde Freud, não há 

uma distinção entre eles, alvo e objeto se situariam no mesmo lugar: 

O objeto da pulsão, como é preciso concebê-lo, para que se 

possa dizer que, na pulsão, qualquer que seja, ele é indiferente? 

Para a pulsão oral, por exemplo, é evidente que não se trata de 

modo algum do alimento, nem do eco do alimento, nem o 

cuidado da mãe, mas de algo que se chama o seio e que parece 

que vai sozinho porque está na mesma série. (Lacan, 2008 p. 

166) 
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Então, servindo-se da topologia, Lacan resgata a precisão freudiana, que o objeto se 

situa no exterior, ausseres, mas que a satisfação só pode acontecer quando este estabelece 

uma ligação à alguma coisa que no interior do corpo, inneres, onde é possível encontrar a sua 

satisfação Befriedigung. 

A esse respeito, Lacan considera que a pulsão não atinge sua satisfação ao encontrar 

seu alvo, ao contrário da fera que “sai de sua cova querens quem devoret, e quando ela 

encontrou o que ela tem para morder, está satisfeita, ela digere” (2008, p. 163). 

Assim, mesmo encontrando sua satisfação com um determinado objeto, este não 

totaliza a sua satisfação, na medida em que nenhum objeto pode satisfazer a pulsão. A boca, 

ao abrir-se sob regência da pulsão, não se satisfaz pelo alimento, que satisfazia a necessidade 

somente, mas “com a boca que está no principio de satisfação - o que vai à boca retorna à 

boca, e se esgota nesse prazer que venho de chamar, para me referir a termos em uso, prazer 

da boca” (Lacan, 2008, p. 165). 

A partir dessa concepção, Lacan destaca que o objeto da pulsão não se trata do 

alimento, nem de sua lembrança, seu eco, ou o cuidado da mãe, mas o seio, em sua função de 

objeto a causa do desejo. A relação que a pulsão estabelece com o objeto trata-se de um 

contorno sobre ele. O que seria fundamental para a estrutura da pulsão é o vaivém em torno 

do qual ela se estrutura.  

Lacan, servindo-se da topologia, constrói no Seminário 11 o circuito da pulsão 

articulando a fonte, o trajeto, o objeto e o seu alvo, esclarecendo que este consiste em: 

um circuito pela curva dessa flecha que sobe e torna a descer, 

que atravessa, Drang que ela é na origem, a superfície 

constituída pelo que lhes defini da ultima vez como borda, que é 

considerada na teoria como fonte, a Quelle, quer dizer, a zona 

erógena da pulsão. A tensão sempre é um fecho, e não pode ser 
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dissolidarizada de seu retorno sobre a zona erógena. (Lacan, 

2005, p. 176) 

A pulsão situar-se-ia na economia psíquica pela dialética do arco. Na medida em que 

contorna o objeto, ela pode satisfazer-se sem o atingir, visto que tal objeto é faltante e 

inatingível por estrutura. A exemplo da pulsão oral, Lacan exemplifica “Ele não é introduzido 

a título de alimento primitivo, é introduzido pelo fato de que nenhum alimento jamais 

satisfará a pulsão oral, senão contornando-se o objeto eternamente faltante” (Lacan, 2005, p. 

177). O objeto da pulsão consiste, na verdade, na presença de um cavo, de um vazio, como 

podemos ver: 

 

 

 

 

 

Arco da Pulsão (Lacan, 2008, p. 194) 

Com isso, para Lacan, o verdadeiro alvo da pulsão não visaria o objeto. Nesse sentido 

toda pulsão seria parcial e o seu alvo “não é outra coisa senão esse retorno em circuito” 

(Lacan, 2005, p. 176).   

Encontramos em Lacan que a passagem da pulsão oral para a pulsão anal não se dá 

pela maturação biológica, mas por algo que está fora da ordem pulsional, a demanda do Outro. 

Apontando que é da estrutura do sujeito ser um efeito de linguagem e estar misturado a ela “o 

sujeito nasce no que, no campo do Outro, surge o significante. Mas por este fato mesmo, isto - 

que antes não era nada senão sujeito por vir - se coagula em significante” (Lacan, 2008, p. 

194).  

A partir dessa afirmação, discorre sobre a questão da abertura-fechamento da hiância 
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do inconsciente, na medida em que os orifícios do corpo, as zonas erógenas, são suas bordas. 

estando ligadas à dinâmica do inconsciente. Neste sentido, Lacan considera que as “zonas 

erógenas estão ligadas ao inconsciente, porque é lá que se amarra a presença do vivo” (Lacan, 

2008, p. 195). 

 

(Lacan, 2008, p. 183) 

 Desse modo, como podemos pensar a constituição das bordas do corpo como tal, 

tendo em vista que o corpo, desde Freud, não é somente a anatomia, mas sim uma 

construção/representação psíquica? Como pensar a transmissão e a captura pela linguagem 

para um sujeito, que, desde seu nascimento, foi privado do som? 

 Encontramos as reflexões de Solé (2005) comentando que o “bebê que nasce com 

perda auditiva profunda não utilizará a voz da mãe para a unificação dos demais sentidos e 

como invólucro para a unificação corporal” (p. 50). Para a mesma, nos bebês surdos 

congênitos, o ouvido torna-se uma zona que não foi investida libidinalmente pela voz materna 

e não possuindo existência psíquica, “não existindo informação sensorial, não havendo 

excitação da zona, o concomitante psíquico e o desejo de encontrar prazer ligado àquela zona 

serão também inexistentes” (p. 58). 

 O percurso, em Lacan, aponta para uma libidinização da zona erógena articulada com 

a demanda do Outro, na medida em que é por meio das bordas do corpo que o sujeito pode ser 

fisgado pelo discurso, para então, constituir sua própria demanda. Tal como encontramos em 

Quinet (2008), o esclarecimento de que não são os processos maturacionais que estão em jogo 
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para a experiência do sujeito com as zonas erógenas, mas é a dialética da demanda de amor 

que abre a passagem da pulsão oral para a pulsão anal. Nas palavras do autor encontramos: 

(...) isto pode ser lido no matema da pulsão em que o sujeito se 

encontra em disjunção e conjunção com a demanda do outro 

($◇D) (…) a pulsão é uma demanda inconsciente que implica 

um corpo, os orifícios do corpo, daí ser um conceito que se 

encontra no limite entre o físico e o mental, o corpo e o 

inconsciente. (Quinet, 2008, p. 97) 

 É por meio dos orifícios do corpo que o Outro da demanda pode operar e possibilitar 

que as pulsões florescam. Nos casos de sujeitos surdos, como pensar para além do ouvido 

anatômico/fisiológico, como uma borda de inscrição psíquica? A partir de uma frase que 

Lacan proferiu, no Seminário 11, “Os ouvidos são, no campo do inconsciente, o único orifício 

que não pode se fechar” (2008, p. 190), como poderíamos abordar a questão da constituição 

do sujeito naqueles que são inseridos no mundo com as vias auditivas prejudicadas? 

Buscaremos, então, esclarecer as especifidades da pulsão invocante, objetivando avançar na 

discussão acerca dos impasses enfrentados no tratamento de crianças surdas submetidas ao 

implante coclear. 

  

3.1 A pulsão invocante 

 

É no seminário sobre a angústia, proferido em 1962/1963, que Lacan se debruça sobre 

os efeitos da voz e seu lugar na constituição de sujeito, tomando aquela enquanto uma das 

formas do objeto a. Ao retornar a um texto de Theodor Reik, intitulado Das Ritual: 

psychoanalytische Studien,  Lacan retoma a questão do chofar na ritualística judaica. Trata-se 

de um instrumento em forma de chifre, utilizado em rituais judaicos para produzir um som, 
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que tem a função de rememorar e renovar o pacto de aliança do povo judeu com Deus, sendo 

sons profundamente comoventes e inquietantes: 

Independente do clima de recolhimento, de fé ou de 

arrependimento em que eles se manifestem e ressoem, uma 

emoção inusitada surge pelas vias misteriosas do afeto 

propriamente auditivo, as quais não podem deixar de comover, 

num grau  realmente insólito, todos os que ficam ao alcance 

desses sons. (Lacan, 2005, p. 269) 

 Lacan aproxima o som do chofar à capacidade evocativa da própria voz de Deus, e 

propõe que tal som se refere à dimensão do Outro, “às etapas da emergência e da insuficiência, 

progressiva, para o sujeito, do campo de enigmas que é o Outro do sujeito” (Lacan, 2005, p. 

275).  

Com um título que toca de perto a nossa questão, Lacan profere uma aula em 05 de 

junho de 1963 “O que entra pelo ouvido”: inserindo a problemática da voz enquanto objeto a. 

Nesta aula, encontramos uma importante citação à nossa problemática de pesquisa, quando 

Lacan afirma que tudo o que o sujeito recebe do Outro ocorre pela linguagem e afirma: “a 

experiência de casos que não são tão raros, embora sempre se evoquem os casos espetaculares, 

como o de Helen Keller, mostra outras vias que não as vocais para receber a linguagem. A 

linguagem não é vocalização, Vejam os surdos.” (Lacan, 2005, p. 299).  A partir desta 

colocação de Lacan podemos superar a perspectiva de que o uso da materialidade da língua, 

como a articulação dos fonemas, por si garantisse a entrada do sujeito, ou não, na linguagem. 

Desta maneira não se trata de um saber falar.  

Retomando a Lacan, destacamos sua pequena digressão, conforme suas próprias 

palavras, que se tornou muito válida para nossa pesquisa. Trata da cóclea como uma caixa de 

ressonância, um ressonador complexo que se compõe de ressonadores elementares, mas que 
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não ressoa qualquer coisa, somente o que ressoa em sua própria frequência. A cóclea é uma 

caixa de ressonância do tipo tubal, não se assemelhando a nenhum outro instrumento musical. 

Seria um tubo com teclas: “segundo parece, é a célula colocada na posição de corda, mas sem 

funcionar como uma corda, que é implicada no ponto de retorno da onda e se encarrega de 

conotar a ressonância em questão” (Lacan, 2005, p. 299).  

Essas reflexões destacam a ressonância especial que a voz tem com a estrutura 

auditiva, já que não é qualquer som que ela ressoa, o que nos remete ao fascínio que a face 

humana exerce sobre o bebê, e levanta a questão se a voz humana também não exerceria no 

primeiro tempo o mesmo encantamento. Este encantamento pela face nos convida a pensar a 

dimensão significante que não se articula, nem se reduz à sonoridade, mas que consiste numa 

dupla via, um sujeito que já foi capturado pela linguagem, que se serve dela para compreender 

e atribuir sentido às expressões do bebê, oferece uma imagem corporal e banha de 

significantes o corpo do bebê. Do lado deste, ainda inerme é marcado pelos significantes, e 

sendo possível alienar-se, ou não, no campo do Outro. 

Retornando para a problemática da voz, Lacan considera que ela não ressoa num vazio 

qualquer, mas que ressoa no vazio do Outro, na medida em que: 

É próprio da estrutura do Outro constituir um certo vazio, o 

vazio de sua falta de garantia. A verdade entra no mundo com o 

significante antes de qualquer controle. Ela se experimenta, 

reflete-se unicamente por seus ecos no real. Ora, é nesse vazio, 

que a voz ressoa como distinta das sonoridades, não modulada 

mas articulada. A voz de que se trata é a voz como imperativo, 

como aquela que reclama obediência ou convicção. Ela não se 

situa em relação à música, mas em relação à fala. (Lacan, 2005, 

p. 300) 
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A voz para Lacan não é assimilada, mas sim incorporada, na medida que  advém do 

Outro e elucubrada pelo sujeito. Nessa lógica, encontramos uma interessante indicação de 

Julieta Jerusalinsky (2004) acerca do uso da prosódia nas falas que, geralmente, as mães 

endereçam aos bebês, composta por uma musicalidade ligada a uma intenção discursiva “num 

momento em que aquilo que é dito ainda não pode ser entendido pelo bebê, na medida em que 

nele estão apenas começando a inscreverem-se as leis fonéticas, sintáticas e gramaticais da 

língua” (p. 207).   

A autora discorre que a mãe, ao falar com o bebê, serve-se de frases simples, com 

entonação peculiar, a prosódia, mas também com uma rica expressão facial e movimentação 

dos lábios, convocando o bebê em duas vias, além de escutá-la, olhá-la. Destaca a importância 

das pausas que a mãe realiza em seu discurso, abrindo uma brecha para que o bebê produza 

suas vocalizações, como também tomá-las como enunciações “na medida em que supõe o 

bebê como um sujeito que tem algo a dizer; sustenta ali uma suposição de um desejo do bebê, 

sustenta ali uma alteridade” (Jerusalinsky, 2004 p. 207). 

Resgatando que a etimologia da palavra voz, em latim vox, tem dois sentidos: como 

um vocalização de uma língua e como a produção de um chamando. Extrai deste último 

sentido os termos invocação (que implica chamar os deuses), evocação (chamar à lembrança) 

e convocação (chamar entre pares), os quais se operam quando a mãe, ao tomar os gritos do 

bebê e suas fonações como um chamado, pode produzir uma interrogação pelo desejo 

enigmático que supõe existir no bebê. 

É preciso que a vocalização como puro objeto acústico caia, seja 

recalcada em seu estatuto puramente acústico para ganhar um 

sentido enigmático e ser tomada na dimensão de um chamado 

no laço com o outro. (Jerusalinsky, 2004, p. 208) 

Nessa mesma linha de pensamento encontramos a indicação de Lacan (2008) de que o 
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sujeito sempre se realiza no Outro, através da fala, como um efeito da linguagem, tendo 

somente a possibilidade de encontrar seu desejo dividido, pulverizado e destacável na 

metonímia enunciativa. “O sujeito só é sujeito por seu assujeitamento ao campo do Outro. É 

por isso que ele precisa sair disso, tirar-se disso e no tirar-se disso, no fim, ele saberá que o 

Outro real tem, tanto quanto ele, que se tirar disso, que se falar disso” (p. 184).  

Tais indicações nos remetem aos tempos das pulsões. Encontramos em Lacan (2008) 

um resgate a Freud acerca dos três tempos e não dois, com referência aos recursos linguísticos 

ativos, passivos e reflexivos: 

É preciso distinguir a volta em circuito de uma pulsão do que 

aparece - mas também por não aparecer - num terceiro tempo. 

Isto é, o aparecimento do ein neues Subjekt [um novo sujeito] 

que é preciso entender assim - não que ali já houvesse um, a 

saber, o sujeito da pulsão, mas que é novo ver aparecer um 

sujeito. Esse sujeito que é propriamente o outro, aparece no 

momento em que a pulsão pôde fechar seu curso circular. É 

somente com a aparição ao nível do outro que pode ser realizado 

o que é da função da pulsão. (Lacan, 2008, p.175) 

Lacan ressalta que o fundamental é o vaivém que a pulsão estrutura, “é notável que 

Freud não possa designar dois pólos senão usando desse algo que é o verbo. Beschauen und 

beschaut werden, ver e ser visto, qüalen e geqüalt werden, atormentar e ser atormentado.” 

(Lacan, 2008, p. 175). 

Quinet (2004), em “Um olhar a mais”, exemplifica os tempos da pulsão a partir da 

pulsão escópica. Para o autor, o circuito da pulsão pode ser decomposto em três tempos: uma 

seta ascendente que se origina na borda de uma zona erógena e vai em direção ao objeto, 

como uma voz ativa “eu olho”; uma curva em torno do objeto, “eu me olho”, voz reflexiva, e 
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outra seta descendente, que atravessa a superfície da borda corporal, “eu sou olhado”.  

 

(Quinet, 2004, p. 82) 

Retomando Lacan encontramos que esse movimento circular da pulsão, o vaivém, ou 

seja, sua atividade se concentra num “se fazer”, os quais seriam: fazer-se ver, ouvir, chupar e 

cagar, articulando as fantasias inconscientes que se estruturam a partir da dinâmica pulsional: 

o oral, as fantasias de devoração, se fazer papar; o anal, referente à demanda de abandono dos 

objetos do sujeito, apontando para uma certa dialética com a satisfação do Outro. E destaca o 

se fazer ver e o se fazer ouvir: 

É preciso que, muito depressa, eu lhes indique sua diferença 

para com o se fazer ver. Os ouvidos são, no campo do 

inconsciente, o único orifício que não se pode fechar. Enquanto 

que o se fazer ver se indica por uma flecha que verdadeiramente 

retoma para o sujeito, o se fazer ouvir vai para o outro. (Lacan, 

2008, p. 190) 

Nesse sentido, após realizarmos o presente percurso, podemos apreender que a pulsão 

invocante, de modo semelhante ao chofar, consistiria numa invocação, um apelo ao outro, nos 

tempos de ouvir, se ouvir e se fazer ouvir. Vivès (2009) esclarece que o circuito da pulsão 

invocante consiste em: “ser chamado”, “se fazer chamar” e “chamar”, entretanto, para que a 

voz seja incorporada, é fundamental que: 

o sujeito a tenha recebido do Outro que terá respondido ao grito, 
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que ele terá interpretado como demanda. É preciso também que, 

posteriormente, ele a tenha esquecido, a fim de poder dispor de 

sua própria voz sem estar saturado pela voz do Outro. (Vivés, 

2009, p. 330) 

Nesta perspectiva o autor discorre, a partir de um caso clínico, no qual a voz materna 

se apresentou para o sujeito em sua dimensão mortífera pela via do real e não metaforizada 

pelas amarras simbólicas. Esta voz por ser cativante convoca a criança a “gozar eternamente 

da indiferenciação” (p. 333), tal como nos ensina os mitos das sereias de Ulisses que 

prometem o gozo sem limites, através do seu canto. 

Assim, resgatando o tempo primevo da existência do sujeito, Vivès (2009) resgata a 

questão da prematuridade do infans que, para lidar com o aumento da tensão, vocaliza um 

grito, uma vocalização de um sofrimento. Entretanto, este grito só se tornará apelo na medida 

em que o Outro inscreve o seu desejo: 

O que você quer que eu queira de você? O sujeito é aqui 

chamado a ser. Ou seja, ele não é um produto natural. Para que 

ele exista é preciso que o Outro o chame (no sentido duplo de 

apelo ou chamamento e de nominação). Pela invocação do 

Outro, o significante entra no real e produz o sujeito enquanto 

efeito de significação, à guisa de resposta. (Vivès, 2009, p. 335) 

A partir disto, do lado do sujeito, com a resposta oriunda do Outro, ocorreria uma 

transformação do grito puro (pur) em grito para (pour), inserindo o infans na fala e que cindirá 

para sempre o imediatismo da voz e o objeto. A este aspecto Vivès (2009) acrescenta que “a 

materialidade do som será, a partir daí, irremediavelmente velada pelo trabalho da 

significação. A palavra faz calar a voz. A linguagem perfura o corpo, marca o vivo e implica a 

apropriação do sujeito pela linguagem e não o contrário” (p. 335). Deste modo, propõe que o 
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circuito da pulsão é composto por dois tempos: 

• O Outro responde ao grito do infans e o chama a advir como 

sujeito, supondo-o: "Torne-se!". 

•A partir daí, o infans não terá mais acesso diretamente à 

materialidade vocal que permanecerá, no melhor dos casos, 

velada por detrás do processo de significação. A busca da voz 

como objeto pode então se engatar. O infans, ao perder a voz 

como objeto, torna-se invocante, dá início a seu processo de 

subjetivação e engata sua corrida desejante: "Volte!" (Vivès, 

2009, p. 336). 

Então, havendo do lado do sujeito a transformação da pulsão, este que era invocado 

pelo som, ao falar, se tornaria aquele que invoca. O autor dá uma importante indicação sobre 

um “ponto surdo” necessário, para que todo sujeito se torne emissor e para advir como ser 

falante: Este “Ponto surdo - no sentido em que falamos de ponto cego em relação à visão - 

que definirei como o lugar no qual o sujeito, para advir como falante, deve, enquanto emissor 

por vir, poder esquecer que ele é receptor do timbre originário” (Vivês, 2009, p. 336).  

 Este ponto surdo se configura como um tipo de surdez estrutural, que por efeito do 

recalcamento originário, protege os sujeitos neuróticos das alucinações auditivas. Entretanto, 

para aqueles que não puderam se constituir pela via do recalque originário, o ponto surdo não 

barraria a voz do Outro, invadido por ela “aquele que não terá conseguido se tornar surdo para 

essa voz primordial ficará para sempre pendurado nela e em sofrimento” (Vivès, 2009, p. 337). 

 Ao retomar a questão da pulsão invocante e a linguagem, encontramos em Meynard 

(2014) no seu artigo La pulsion invocante: ce que les sourds nous enseignent, uma citação de 

Lacan quando o autor se refere à existência de outras vias para além das vocais para o 

recebimento da linguagem, a qual não se restringe à vocalização. O autor propõe que na 
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dinâmica pulsional, em sujeitos surdos, o olho pode se fazer ouvido, e também que mesmo 

nos surdos privados ao acesso da linguagem, pela via da oralidade, os processos de entrada da 

linguagem continuam a se cumprir: “é ao nível de lalangue e das cadeias significantes, não 

mais sonoras mas gestuais, visuais e táteis que se jogam essencialmente os operadores de 

abertura à recepção da mensagem simbólica [...]. Ouvir o registro significante para além do 

sonoro leva a considerar o visual e o gestual no campo da palavra e da linguagem” (Meynard, 

2014, p. 89).  

 No referido autor encontramos que mesmo supondo que o falar e o escutar estariam 

ligados a zonas erógenas distintas “o trajeto da pulsão, contornando o objeto que vem em 

direção ao Outro no terceiro tempo (ou momento) da pulsão, no que concerne o ato de 'se 

fazer ouvir', seria como a encarnação da constituição e da efetividade do objeto a” (p. 96).  

Assim, na medida em que o movimento manual exprime palavras e os olhos se tornam 

capazes de escutá-las, há uma perda de gozo através da inserção do lugar do Outro. Para o 

autor, as mãos e os olhos são fisgadas pela pulsão invocante, através dessa perda constitutiva 

do objeto causa de desejo, de modo análogo à boca para os ouvintes, que para poder enunciar 

deve ser marcada com tal perda para que não permaneça plena de gozo. Para os surdos, o 

trajeto da pulsão invocante, desde os primórdios, seria ativado por zonas pulsionais 

mãos/olhos: 

No entanto, no caso dos surdos, o circuito da pulsão invocante, 

orientado precocemente para tais vias através da ativação das 

zonas pulsionais mãos/olhos, não encontraria estes efeitos de 

estranhamento afetando o falar com as mãos. Nesse sentido, 

estes impulsos a tomar a palavra dessa maneira, estes impulsos a 

falar através de sinais, convidam a averiguar a parte daquilo que 

foi inscrito da falta de um gozo pleno. Pode-se pensar que seria 
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com o intuito de fazer retorno e de fazer borda a este ponto 

evidente de gozo que a insistência nessas modalidades tão 

singulares de tomada de palavra poderiam ser compreendidas. 

(Meynard, 2014, p. 96-97, tradução nossa). 

 Deste modo, podemos compreender que há um deslocamento no campo do 

investimento libidinal no circuito da pulsão invocante, a qual se apoiaria nos olhos, enquanto 

receptores da mensagem do Outro, e não só as mãos como articuladores da cadeia significante, 

mas todas as informações visuais
9
, de modo que o real do corpo também se faz presente nas 

enunciações em línguas de sinais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 
Visto que no campo dos estudos das línguas de sinais, para além da importância da configuração das mãos para 

a realização dos sinais, é o uso das expressões faciais /corporais na realização dos sinais, para expressar o sentido 

de uma frase. 
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4. Conclusões 

 

Iniciamos esse trabalho com um questionamento advindo da clínica acerca do caso de 

Julia, uma criança para quem o sentido da audição não estava presente ao nascer. Submetida a 

um implante coclear por volta dos dois anos e seis meses, no entanto, apresenta aos dez anos 

de idade uma vacilação importante em relação à linguagem. Sua comunicação através da 

linguagem oral é rudimentar, ainda que tenha sido acompanhada por terapia fonoaudiológica 

desde o implante.  

Por outro lado, tendo contato constante com outros sujeitos surdos que fazem uso da 

língua de sinais, também no que diz respeito a essa modalidade de linguagem, sua 

comunicação não é fluida. Se a sua oralização se dá através de balbucios, na língua de sinais 

ela é capaz de responder, mas encontra dificuldade para se expressar, assumindo uma posição 

enunciadora.  

O percurso realizado em torno do conceito de pulsões em Freud e Lacan nos ajuda a 

pensar as marchas e contra marchas da inserção de Julia na linguagem.  

Inicialmente podemos dizer que os traços mnêmicos referentes à voz do outro não 

puderam marcar seu psiquismo e orientar os caminhos das pulsões, já que a intervenção 

reabilitativa somente ocorreu por volta dos três anos de idade. Desse modo, podemos, também, 

supor que o seu arranjo egóico, ao precipitar-se e constituir-se, não permitiu que o registro 

psíquico do som tivesse orientado para si uma parcela de libido.  

No entanto, a continuidade da análise nos mostrou que, se no caso dos ouvintes as vias 

escópica e auditiva entram em jogo na dinâmica pulsional, no caso de uma criança surda, para 

quem a via auditiva encontra-se interditada, a orientação pulsional e o investimento libidinal 

estariam combinados num só registro, o escópico. 
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Ressaltamos que pulsão ocuparia um lugar privilegiado, como uma força decisiva para 

os progressos mentais, em detrimento do conjunto de estimulações externas ao sujeito. Deste 

modo, no processo de constituição psíquica o que está em jogo não se trata da maturação 

orgânica; o somático é tomado como apoio para a estruturação do aparelho psíquico, com seu 

conjunto de possibilidades, porém sem determinar os caminhos da pulsão. 

Assim, são os elementos clínicos do caso que nos permitem pensar, nesse caso em 

particular, nas vicissitudes da sua entrada na linguagem. A frágil aposta da mãe no 

investimento pela via da sonoridade “Eu cantei pra ela, mas se ela era surda!”, do lado do 

desejo do Outro, personificado pela mãe, nos leva à hipótese de não havia algo que 

sustentasse a voz como objeto causa de desejo, e o balbucio de Júlia não poderia se tornar 

linguagem, após o período que todos os bebês passam, sejam surdos ou ouvintes.  

A condução clínica possível com Júlia permitiu a compreensão de que mesmo não se 

servindo da materialidade das línguas orais e de sinais, a dinâmica invocante se fez presente. 

Nas sessões, ela demandava do analista, através no balbucio rudimentar, expressando suas 

vontades, como por exemplo, quando no jogo o analista deixava as peças caírem da torre. 

Exprimindo um de tom de raiva, Julia expressava o seu descontentamento. 

Se Freud nos ensina que a pulsão se localiza nas fronteiras entre o anímico e o 

somático, sem uma qualidade específica, exigindo trabalho para a vida anímica; e que seu 

alvo é a supressão do estímulo endossomático, resultante de uma exigência de trabalho 

demandada ao psíquico em consequência de sua ligação com o corpo, podemos dizer que 

diferentemente do instinto, ela não possui um objeto pré-estabelecido, vínculo inato e 

inflexível, mas que se relaciona com seu objeto via uma soldagem, uma eleição especial. 

Nesse sentido, sustentamos que a restituição da audição, possível através do implante, 

não possibilitou a soldagem com a dimensão significante da voz, e a relação com o campo 

acústico-oral foi precária, não produzindo um movimento material linguístico. Ressaltamos 
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que o lugar no discurso do Outro destinado a Julia era a de um sujeito surdo, que foi por ela 

radicalizado em uma resposta de não dizer mais nada do que pequena palavra, soltas, através 

de um tímido ouvir e se fazer ouvir, que nos aponta que a restituição da via auditiva, através 

do implante, bem como todas as jogadas posteriores de reabilitação, não operaram na 

ampliação do circuito pulsional. 

 Deste modo, apostamos que não se trata da quantidade de estimulação dos cuidadores 

fundamentais nem da frequência dos processos de reabilitação, mas sim do quantum de libido 

é destinado ao bebê e a forma como ele irá receber o que lhe é destinado, respondendo dentro 

daquilo que psiquicamente lhe é acessível. 

Com o percurso em Lacan foi possível compreender que o registro sonoro pode servir 

à dinâmica da invocação. Entretanto, no que se refere a sujeitos surdos, a voz com sua 

materialidade acústica não cairia nos caminhos libidinais, e a voz com suas diferentes 

modalidades de emissões, prosódias, onomatopeias, enfim, toda a infinidade de recursos 

linguísticos, não se tornaria objeto da pulsão invocante. A voz estaria mais ligada a questões 

perceptivas do que inserida na cadeia significante. Para estes, a dinâmica da pulsão invocante 

compartilharia do mesmo objeto da pulsão escópica.  

É com o ensino de Lacan que podemos compreender a relação que os humanos 

estabelecem com a linguagem. De modo singular, cada sujeito responde ao encontro com 

Outro da linguagem, sendo eles surdos ou ouvinte. No caso dos primeiros, se a via auditiva 

não oferece as condições mínimas, a função escópica do olhar funciona como entrada da 

linguagem, na medida em que o sujeito percebe que a boca tem outra função além da 

alimentação, que certos sons poderiam exprimir suas vontades e enviar para o outro sua 

resposta. 

 Nesse sentido, retomamos as indicações de Santos e Caldas (2014) e Meynard (2014) 

ao se referirem aos ecos do discurso do Outro que também estariam presente em sujeitos 
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surdos através dos orifícios do corpo. Podemos avançar e propor que toda a superfície do 

corpo se configuraria como uma borda contingente ao significante, não se restringindo ao 

ouvido. A relação que cada sujeito, seja ele ouvinte ou surdo, estabelece com o som é muito 

peculiar. 

Assim, para certos sujeitos o som não se configuraria como matéria-prima para que o 

significante se inscrevesse no psiquismo, ou poderia evocar cadeias rudimentares, tal como 

vemos no caso de Júlia. Nesse sentido, o seu implante coclear, e a aposta reabilitadora da via 

sensorial produzida pelo mesmo possibilitando a captação sonora, não se constitui uma 

garantia, na medida em que a relação que o humano estabelece com a linguagem não consiste 

na capacidade de articular fonemas orais. Isso nos mostra que a reabilitação do corpo não é 

pressuposto para a constituição do psiquismo, mas são as experiências primitivas de cada 

sujeito que lhe permitem construir uma forma muito particular de se representar frente ao 

Outro.  

 Nessa perspectiva, a prática clinica com crianças surdas, implantadas ou não, exige 

uma escuta dos pais que lhes permita desdobrar a forma como a surdez do filho repercute na 

fantasia inconsciente de cada um dos pais, o que ela pode vir a abalar o seu narcisismo e 

ressoar na constituição subjetiva da criança. 

 Dizendo em outras palavras, a análise realizada mostra que não basta que o 

profissional Psi acolha as angústias dos pais e indique os recursos terapêuticos tecnológicos 

para a reabilitação, aplicando as políticas de saúde, ou demostrando o quanto alguns 

métodos/metodologias são eficazes, sejam oralistas ou fundamentados nas línguas de sinais. É 

necessária uma aposta no sujeito, que mesmo com as vias auditivas prejudicadas está inserido 

no mundo da linguagem e a ela poderá responder de diferentes maneiras. A não resposta, 

como no caso de Julia, é, também, uma possibilidade do sujeito responder.  

Paradoxalmente, neste momento de conclusão, mais do que apontar respostas 
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sobressai o desejo de continuar a investigação sobre a constituição de sujeito no campo da 

surdez, já que podemos tomar a língua de sinais pela dimensão simbólica. A linguagem 

caseira que é estabelecida entre a criança e a mãe, da parte desta, que já foi capturada pelo 

simbólico e a constrói com base na linguagem oral. 

 Nesse sentido, apostamos que a escuta analítica dos pais pode oferecer uma mudança 

subjetiva frente à constatação da surdez, ou de qualquer outra deficiência, sustentando a 

dimensão desejante. No atendimento à criança surda apostamos que a análise pode sustentar o 

valor linguístico das produções dessas crianças, promovendo o deslizamento dos significantes 

a partir dos recursos da criança.  

Sustentamos a proposta de Lacan de que a linguagem não se reduz a vocalização, não 

se restringe ao saber uma língua, ou fragmentos dela, falar requer uma perda de gozo, 

exigindo assim um trabalho de cada sujeito. Com nosso percurso de trabalho, pretendemos 

avançar na discussão acerca dos impasses enfrentados no tratamento de crianças surdas 

submetidas ao implante coclear, ou outras terapias normativas, fazendo furo aos discursos 

tecnológicos imperativos.  
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