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A improvisação materna∗ 

Jean Michel Vives 

 

Da improvisação musical... 

 

Improvisar e improvisação são termos que se vêm regularmente associados a  

conotações negativas. Isto se confirma se nós consultamos a definição do termo 

“improvisação” que propõe Alain Rey no dicionário cultural em língua francesa( 2005 ) 

1642- EMPRESTADO DO ITALIANO IMPROVVISARE, DERIVADO DE 

IMPROVVISO, “QUE CHEGA DE MANEIRA IMPREVISTA”. A PALAVRA ITALIANA 

VEM DO LATIM IMPROVISUS ( IMPREVISTO ), DE im- et proviso, de providere – 

prever, pro e ver 

1) Compor na hora e sem preparação 

2) Organizar na hora, com pressa, de improviso. 

3) Encontrar no último minuto. Improvisar uma desculpa. 

Lendo as propostas feitas por A. Rey, vê-se imediatamente que improvisar está ligado 

a uma certa precipitação, ou seja, um relaxamento ou falta de rigor. Se a etimologia da 

palavra nos envia à ideia de surpresa ( que chega de maneira imprevista), os exemplos dados 

não retomam forçosamente esta dimensão e insistem sobretudo sobre a ideia de expediente. 

Isto é ainda pior quando o verbo, de intransitivo se pronominalisa. “Improvisando-se – frisa-

se a impostura: improvisa-se ator, cozinheiro ou psicanalista. 

É preciso se ater á definição musical de improvisação, para deixar o domínio do mais 

ou menos, que a palavra carrega na linguagem corrente. De fato, nada é improvisado, no 

sentido corrente do termo – na improvisação musical. O muito inspirado Pierre Paul Lacas 

nos faz perfeitamente entender isto na definição que ele propõe do verbo na Encyclopédie 

Universalis. 

Improvisar é prever, recusar o acaso, organizar antecipadamente, fazer face ao 

imprevisto ( improvisus ), descartar o que sobrevém de improviso. Isto porque improvisar é 

retomar, repetir. O ouvinte para quem certamente há o improviso do inédito, aceita-o 
																																																													
∗ Tradução: Cyro Marcos da Silva. 
Revisão musical: Wanda Lantelme Silva. 
 



__________________________________________________________________________________ 
VIVES, Jean-Michel (2016). A improvisação materna. Biblioteca Virtual do Instituto Vox 
de Pesquisa em Psicanálise. São Paulo, 2016. 
 

__________________________________________________________________________________	
www.voxinstituto.com.br 2	

unicamente se ele sabe e se ele sente   ele não é um deles para o artista. Dizendo de outra 

forma, este imprevisto não imprevisível da improvisação, obedece às leis gerais da linguagem 

e da comunicação ( Enciclopédia Universal – 1992, volume 11, pág. 1031(1).  

Pode-se recolher aqui como o autor da definição se diverte indo contra a corrente das 

definições habituais até mesmo chegando a propor o feliz achado: o oxímoro “imprevisto não 

imprevisível”. Improvisar seria trazer  à luz  um imprevisto cuja dimensão de 

imprevisibilidade nada teria de imprevisível. Vamos tentar nos lembrar disto. 

O autor continua: 

“O improvisador, músico que se lembra, fala música como outros falam a língua 

materna. (...) Improvisar é falar música. Um locutor não cria a língua do seu pensamento, 

mesmo se ele forja alguns neologismos para precisá-la e exprimir uma descoberta. A 

improvisação, estrito senso, retórica do discurso musical, não é uma criação, mas um 

agenciamento inédito de vocábulos sonoros anteriormente conhecidos. ( 1992,p.1031,1032) 

Esta parte da definição reteve particularmente nossa atenção, nisto que, utilizando a 

imagem da língua materna, o autor introduz a ideia essencial que  não se improvisa a partir de 

nada, ex nihil ( Causse 2014 ), mas bem a partir de alguma coisa que nos foi transmitida. A 

improvisação não seria em nada um alegre surgimento que viria, de improviso, obturar uma 

falta, mas uma construção articulada ( “improvisar é falar em música ), tomando apoio sobre 

elementos memorizados ( o improvisador, músico que se lembra ) ao qual será pedido que 

imprima seu estilo ( agenciamento inédito de vocábulos sonoros anteriormente  conhecidos , 

“forjar alguns neologismos para precisa-la ( a língua do seu pensamento  e exprimir uma 

descoberta). 

A improvisação se desvela então como um saber e um poder, saber  lidar com este 

idioma ( musical ou linguageiro ) que nos foi transmitido, que assimilamos e ao qual nos é 

possível – ou seja essencial, - imprimir, entre contingência e necessidade, a marca da nossa 

subjetividade. 

 

... à improvisação materna 

 

A tese(2) que nós sustentamos é a seguinte: para dar uma interpretação e portanto 

poder responder de uma maneira “suficientemente boa” ás manifestações frequentemente 

enigmáticas do infans, a mãe(3) deve improvisar, no sentido musical do termo que acabamos 
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de dar. Quer dizer que a resposta, proposta pelo ambiente materno, não tem a ver com o 

imprevisto, mas repousa sobre a relação que ele entretém  com a língua e a lei, como na 

música o improvisador se executa em função de regras musicais interiorizadas. Apenas um 

ambiente capaz de improvisar, quer dizer, de reinventar(4) com(5) e para o infans  o dom da 

fala, pode intruduzir a criança na ordem simbólica, nas leis da linguagem, sem que esta lei 

não seja uma lei louca(6).  Isto supõe que o ambiente da criança seja não somente apto a ouvir 

um grito e a interpretá-lo como demanda, mas que  possa trazer aí uma resposta singular na 

qual pode-se ler surpresa  e prazer(7) 

Improvisando sua sonata materna ( Quignard, 1996), o que implica que ela preludia e 

improvisa levando em conta os “solos” da criança,- a mãe introduz a lei que conduz, através 

da vocalização, o pré sujeito na fala. É importante  notar que o que está em jogo aqui é a 

vocalização. Se nós nos permitirmos uma imagem um pouco audaciosa, diremos que é o 

interesse que a criança dirige ao timbre materno, ao grão da sua voz, que a conduz a se alienar 

na linguagem. Este é o macete:  atraída pela isca ( aqui a vocalização materna), a criança  

morde no anzol da linguagem e ei-la fisgada (8)  

 

A improvisação materna aproximada pelos dispositivos experimentais 

 

Esta dimensão do exercício  de um pelo outro, este duo (9) mãe/criança foi 

perfeitamente colocado em evidência pelos trabalhos experimentais de Colwyn Trevarthen 

que mostram como o “ bebê mexe e responde de maneira rítmica e musical à rica melodia da 

voz materna, que partilha das características da arte musical”(Trevarthen C.,GratierM.,2005, 

p.105). O próprio recém nascido, se não compreende as palavras pronunciadas pelo seu 

entorno, parece entrar em ressonância com as vocalizações dos adultos para os quais ele 

desenvolve muito rapidamente uma apetência particular. Um dispositivo experimental( 

MurrayL., Trevarthen C.,1985) colocou particularmente em valor a dimensão de 

partilhamento e de acorde quase imediato existente no seio do duo mãe/criança que subtende 

o movimento de improvisação. Neste dispositivo, a criança e a mãe estão em duas peças 

separadas e interagem face a face por intermédio de um sistema vídeo e sonoro. Quando a 

interação está  artificialmente defasada  de um meio segundo e o bebê manifesta 

comportamentos de fadiga e a mãe descreve como ela é invadida por um sentimento de mal 

estar. Esta experiência indica claramente que há uma interação muito precisa entre a mãe e a 
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criança e que a mínima disritmia coloca mal não somente o funcionamento do duo, mas 

igualmente algum dos parceiros, individualmente. 

Colwyn Tervarthen  mostrou igualmente, a partir da análise de interações precoces 

mãe/bebê em contextos culturais diferentes ( França, Índia, Estados Unidos), como “a mãe  e 

o bebê entram em acordo de instante em instante com suas expressões vocais de maneira 

quase musical ou com uma musicalidade seguindo uma estrutura temporal coerente e 

universal “” ( Trevarthen C.,Gratier M.,2005,p.112 ) Para além do necessário 

ACCORDAGE(11) afetivo descrito por Daniel Stern (1989) entre a mãe e seu bebê se desvela 

aqui uma musicalização das interações precoces, implicando uma ritmicidade específica de 

jogos de resposta e ecos e uma atenção muito particular à melodia que caracteriza os 

enunciados maternos(12). Esta dimensão melódica foi estudada pelos pesquisadores que se 

interessaram ao mamanhês(13) que é a linguagem non standard produzida pelos adultos 

falando às criancinhas, caracterizado por um tom mais alto e uma prosódia onde se notam 

marcadas acentuações. 

Ainda aí a dimensão do “parceiro” é extremamente importante. Assim, Anne Fernal ( 

citado por Laznik ) mostrou que uma mãe é incapaz de produzir corretamente esta melodia se 

seu bebê não se encontra diretamente diante dela.  Mesmo que ela saiba que a mensagem que 

ela grava será escutada pelo bebê, a melodia característica do “paiês” não poderia ser 

reproduzida. O bebê é portanto um verdadeiro parceiro no sentido musical do termo. O 

endereçamento é essencial aqui para a mãe e as reações do bebê relançam e amplificam as 

produções maternas. Estamos já confrontados com uma co-construção onde a improvisação 

materna é sustentada pela resposta da criança e onde as vocalizações do bebê estimulam as da 

mãe(14) 

Outra característica da intervenção materna é que esta última fala espontaneamente a 

seu filho, tomando seu lugar e lhe atribuindo um discurso. Poder-se-ia dizer que ela lhe 

oferece as palavras para dizer, palavras que não estão ainda à disposição, mas as quais ela 

supõe que um dia ele as possuirá. Marie Christine Laznik analisando uma interação mãe/bebé, 

nota quanto esta ta dimensão é importante. Ela chega a concluir que se uma mãe retoma em 

eco certas vocalizações do bebê sem no entanto falar para ele, não lhe oferendo enunciados 

que ela estrutura como vindo dele e dirigindo-se a ela, o acesso à linguagem fica 

problemático. ( Laznik, 2007, p. 208) 
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Da suposição, antes de qualquer coisa 

 

Para dizê-lo em outras palavras, poderíamos avançar que nesta situação precisa, se a 

mãe goza das vocalizações que se desenvolvem entre a criança e ela, ela não parece supor 

que, destes jogos vocais, possa emergir um “Je” ( eu) que tomaria a palavra. Aqui aparece 

uma dimensão importante do que escolhemos chamar improvisação materna: esta implica a 

suposição de alguma coisa que não existe ainda. Suposição que se revela condição sine qua 

non, já que as situações reportadas por Marie Christine Laznik mostram claramente que 

apenas a vocalização não é suficiente, que ela deve estar subtendida por esta suposição que tal 

como “baixo cifra “ da música barroca ou a “grade harmônica no jazz orienta a produção 

musical, mas não se reduz a isto. A suposição- como a baixo cifra(15) ou a grade harmônica é 

o pré-texto indispensável, mas que tomará seu sentido unicamente no ato da interpretação.(16) 

Esta indispensável suposição nos parece corroborado em parte pelas pesquisas de 

Monique Robin, que mostram que até seus três meses, os enunciados majoritariamente 

endereçados à criança pelos pais são interrogações: “ Que está acontecendo? O que você está 

olhando? O que você quer? Toda interrogação que se poderia reduzir a um “ O que você quer 

que eu queira para você? Onde a mãe corre o risco de emprestar seu desejo para a criança. 

A questão não espera, claro, resposta, mas ela supõe que esta resposta possa advir e é 

esta própria suposição que permitirá que um dia a resposta advenha. Esta hipótese não está 

distante da formulada por Graciella Cabassu-Crspin, quando ela afirma que “a mãe faz 

normalmente a hipótese de um saber na criança. Tudo se passa como se a mãe lesse na criança 

alguma coisa que ali estaria escrito(17) e desta leitura que ela faz a criança pode se identificar 

com aquilo que ela lhe diz. Esta atribuição subjetiva, dobrada da apropriação efetuada pela 

criança, se traduziria , no bebê normal, pela inscrição deste ponto de ancoragem, este ponto de 

amarração que me parece fundador do Sujeito. Se subscrevemos em grande parte as propostas 

da autora, preferimos substituir ao saber suposta pela mãe na criança, por um saber suposto. A 

mãe sustenta a hipótese de um sujeito potencial. A partir daí, podemos dizer que se a criança é 

considerada pela mãe, na leitura que fazemos dos trabalhos de Graciella Cabassu Crespin, 

como us sujeito suposto saber, a mãe só pode estar no processo de improvisação, como 

“sujeito suposto saber que haverá um sujeito”(18) 

 

Os três tempos da improvisação materna 
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A partir daí, podemos determinar três tempos que consideramos mais como tempos 

lógicos que cronológicos que estariam associados à improvisação materna. 

Um tempo que estaria dominado pela suposição. A mãe supõe no bebê, capacidades, 

intenções , bem antes que estas estejam presentes nele. Mesmo se elas ainda não estejam 

presentes, por serem supostas estas capacidades e intenções são potencializadas. Trata-se aí, 

poder-se-ia dizer, de um puro ato de crença que não necessita se expressar em vocalizações ou 

em palavras. A suposição é um ato de fé. Não utilizamos aqui o termo de fé na sua acepção 

religiosa, mas na de confiança, de muito firme segurança na esperança de uma coisa. 

Um outro tempo se expressaria por um parceiro essencial com o bebê: mais que uma 

díade, mãe e bebê constituem um duo. Bebê e mãe são parceiros em partes iguais e co-

constroem uma obra com dimensões musicais inegáveis, onde ritmo e melodia desempenham 

um papel essencial. Este tempo é o tempo da obra comum. 

Enfim, um último tempo veria a mãe se endereçar ao bebê, privilegiando a linguagem, 

em relação à vocalização. O que ela faz preferencialmente sobre o modo do questionamento 

onde um lugar a vir está indicado à criança. Esta não pode ainda falar, mas o ambiente 

materno faz a hipótese que este lugar que desenha será um dia ocupado, de onde brotará um 

“je” ( eu) 

Estes três tempos que temos aqui  artificialmente separados trabalham em concerto, e  

não numa sucessão. A suposição permanece ativa durante todo o desenvolvimento do bebê e 

os enunciados sob forma de questão existem desde a vinda ao mundo do recém-nascido. 

Estes três tempos são trabalhados por dois tipos de silêncio que convém tentar 

diferenciar aqui. 

A suposição se desenvolve fora da linguagem. Ato de fé, ela não tem obrigatoriamente 

necessidade da fala para se exprimir. O silêncio lhe é consubstancial. Não um silêncio ligado 

à atividade linguageira, mas um silêncio que a torna possível(19). 

Nos dois tempos colocando em jogo a vocalização ou os enunciados questionando nós 

encontramos momentos de silêncio integrados nas produções sonoras(20), onde o bebê é 

convidado a vir tomar lugar. Tratam-se aí de silêncios diretamente articulados à atividade 

linguageira, que a interrompem e a estruturam. Assim, a vocalização desenvolvida pela mãe e 

bebê segue um esquema estrito implicando cortes claros entre dois fragmentos sonoros e 

Marie Christine Laznik afirma que estes cortes são essenciais no “paiês“. Com efeito, tudo se 



__________________________________________________________________________________ 
VIVES, Jean-Michel (2016). A improvisação materna. Biblioteca Virtual do Instituto Vox 
de Pesquisa em Psicanálise. São Paulo, 2016. 
 

__________________________________________________________________________________	
www.voxinstituto.com.br 7	

passa como se os silêncios introduzidos  nos jogos vocais desenhassem já em fundo, e isto 

desde o nascimento, este lugar a vir ocupar. Do mesmo modo, o questionamento direto que a 

mãe endereça ao bebê é seguido de um tempo de silêncio provocando o recém nascido ao 

sentido etimológico do termo(21), a tomar a palavra.  

Estes três tempos, - suposição, duo e endereçamento- constituiriam o que nós 

propusemos nomear como improvisação materna e seriam necessários, para que a criança faça 

a escolha de se inscrever na linguagem. 

De início pura suposição para o ambiente maternante, o bebê ver-se-ia no primeiro 

tempo logrado pelo gozo vocal ligado à co-constução musical do duo mãe/criança, pois 

instado a tomar posição diante das questões maternas que lhe indicam um lugar a vir ocupar, 

o bebê investe o sonoro e se tudo se passa bem, a linguagem. 

 

A autor-ização materna: entre prazer e surpresa 

 

Apenas uma mãe capaz de improvisar em  estreito diálogo com seu bebê(22), e se 

revelando assim artista, pode dar a possibilidade ao infans,  se ele também faz disso a escolha, 

de entrar na ordem simbólica e de se inscrever no campo da fala e da linguagem. É preciso, no 

entanto que a mãe possa “se autorizar”( que se possa entender como o fato de se autor-izar a) 

a interpretar no prazer e surpresa  as manifestações do bebê. Esta dupla dimensão de surpresa 

e de prazer e, claro, essencial para que a necessária violência da interpretação, descrita por 

Piera Aulagnier não perca sua dimensão interpretativa, conservando dela apenas a dimensão 

violenta. A surpresa, espanto e o prazer fazem com que a interpretação dada pela mãe ao bebê 

quanto a suas manifestações, conserve sempre uma dimensão de abertura (as numerosas 

perguntas testemunham isto) permitindo à criança deixar o lugar de objeto para ocupar o de 

sujeito suposta tomar a palavra e seu lugar no concerto das vozes do mundo. 

Desde seu nascimento, o bebê é colocado pela mão em posição de sujeito suposto 

falante. Como se demonstrou,  os tratamentos com crianças autistas, mais que em outros, essa 

suposição é essencial(23) Quando isto é impossível  por razões diversas, a interpretação com 

sentido único ou a ausência de interpretação conduz pouco a pouco o bebê a desinvestir o 

meio que o envolve. A mãe, executando as vocalizações e também questões das quais ela não 

espera resposta alguma no imediato, improvisa o seu ritmo e levando em conta o do bebê, 

uma comunicação que, se ela obedece, como vimos, a partir de trabalhos experimentais, a 
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regras precisas, implica de modo muito essencial que ela possa acolher as manifestações  da 

subjetividade materna. 

A improvisação se situa a partir daí entre regramento e franqueamento.   

Franqueamento que se recolhe no prazer e espanto , surpresa,  renovados sem parar , que lhes 

está ligado. 

Esta questão da surpresa é importante e condiciona muito o prazer que mãe 

experimentará nas interações com seu bebê. Com efeito, como o sublinha Alain Didier Weil, 

“o afeto que induz no eu a supresa é, de todos os afetos, o único que eu seja capaz de 

experimentar como tivesse se produzindo pela primeira vez. Mesmo se ele se repita , eu não o 

recebo como uma repetição ( 1995.p.17) Que dá à surpresa  esta possibilidade de escapar ao 

tédio? Por que a relação da mãe com a criança e da criança com a mãe não pode não ser 

tocada pelo  ângulo da surpresa? 

É aqui que nós encontramos a etimologia da palavra improvisação: o que chega de 

maneira imprevista. O encontro entre a mãe e o bebê se efetua no necessário acolhimento 

deste imprevisto(24). Tudo se passa como se o bebê que se desvela à mãe fosse sempre novo 

e a mãe que se oferece ao bebê, “nem absolutamente a mesma, nem absolutamente uma 

outra”(25) . Aqui a etimologia da palavra reencontro, encontra toda sua acuidade. Esta palavra 

teve até o século XVII  o sentido de combate, mas igualmente sentido de resposta. Neste 

sentido, o reencontro mãe/bebê é ao mesmo tempo choque e provocação para responder...para 

um como para o outro. Atrás da mãe se desenha a Coisa e, pré-visto no real que  impõe o 

recém nascido, se pré-figura a criança a vir. Dois movimentos implicando o 

velamento/desvelamento do real estão aqui em jogo: 

- a mãe supõe que deste pedaço de carne sanguinolento saído dela mesma, um sujeito 

vai surgir e assim vela o real 

- o bebê para além da mãe contacta a Coisa e do seu lado o desvela , constituindo um 

lugar fora representações. 

In fine, poderíamos dizer que a improvisação é o processo que conduz a mãe a 

pronunciar esta fala: “Torna-te” ( ou advenha(. – Deviens! - Fala que implica supor na criança 

a existência de um sujeito com possibilidade de responder positivamente a esta injunção. 

Processo que será completado do lado do bebê por um “Volte” – Reviens. Demanda que 

implica que a criança possa sustentar a hipótese de um outro não surdo, suscetível de acolher 

sua voz. 
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NOTAS DE  RODAPÉ: 

 

1.. Convém notar que a parte inicial da notícia consagrada à improvisação musical, foi 

confiada a um...psicanalista. Pierre Paul Lacas é um dos psicanalistas franceses que defendeu 

a obra de Gisela Pankow e se interessou de muito perto pela música . Ele escreveu ainda  para 

a célebre enciclopédia os artigos: Abreação, Acting outr, Associação Livre, Denegação, 

Mecanismo de defesa, Pulsão parcial, Retorno do recalcado, Sobredeterminação, mas também 

Barcarolle, Barroco,B´carre, Boléro, Haute-Contre, soprano... 

 

2. Caroline Audemar e eu mesmo, sustentamos desde 2002 a hipótese de uma improvisação 

materna. Improvisação materna que definimos então como a interpretação feita pela mãe, 

permitindo transformar o grito puro da criança em grito para. ( em francês, de pur para pour ) 

Nossa clínica nos conduziu a influir a representação que então tínhamos disto, acentuando a 

dinâmica interativa em jogo nesta improvisação. 

3. A mãe aqui é o representante do mundo em torno da criança. ´E evidente que nós não 

reduzimos o Nebenmensch – o próximo socorrível do qual Freud fala m 1897 no esboço , à 

mãe. Os trabalhos de Laznik mostram suficientemente que toda pessoa pode se encontrar em 

posição de improvisador para a criança: o pai, o tio....o psicanalista. Trata-se mais de uma 

função que de uma pessoa. Como existe uma função paterna, fazemos a hipótese que exista 

uma função improvisante, que é co-construída e ativada pelo bebê e o adulto. 

4. Esta noção de reinvenção se encontra no fin da obra de Lacan “Tal como agora eu chego a 

pensar, a psicanálise é intransmissível. É bem aborrecedor. É bem aborrecedor que cada 

analista seja forçado – já que é preciso que ele seja forçado – a reinventar a psicanalise ( 

1979-p.219). A proposta lacaniana nos conduz a considerar a hipótese de que a psicanálise 

estaria, devendo se confrontar com este ato de necessária reinvenção, numa posição próxima 

daquela do ambiente materno que é conduzido a transmitir, numa improvisação, o que 

recebeu. Em nenhum dos dois casos se trata da transmissão de um saber, da rememoração de 

um corpus aprendido, mas da comemoração deste instante fora do tempo onde a mãe teria, ela 

mesmo, sido chamada a advir, e este momento onde o analisante tornar-se-á analista depois de 

ter feito a experiência do “mistério mais longe que o inconsciente! 
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5.Nós insistimos sobre este “com”. Com efeito, a clínica nos  ensina que esta oferta não pode 

funcionar senão agregada e “relançada” pela criança.  

6. Cf. a este respeito, nossos desenvolvimentos sobre as relações entre Lei e Voz, na nossa 

obra A Voz no divan ( Vives 2012, p. 73-100) 

7. É Marie-Christine Laznik quem, recolheu esta necessária e dupla dimensão de espanto e de 

prazer na intervenção materna , mas igualmente, no clínico intervindo junto a bebês. Ela 

aproxima esta dinâmica daquela do aparecimento do chiste, tal como Freud fala dela em 1905 

( Cacciali P. Froissart – J2006, Laznik M.C. 1995 ) 

8. Jean Claude Maleval (2009) na sua obra O autista e sua voz interroga de modo notável a 

relação do autista com sua voz. O autista seria aquele que, assim como o peixe que chupa a 

isca sem morder no anzol, não se separando da voz como  objeto, continua a desfrutar disto e, 

a partir daí, não se aliena à lingugem. Uma providência experimental chega a resultados 

similares. Filippo Muratori, Sandra Maestro e Marie Christine Laznik mostraram que, a partir 

do estudo de filmes familiares de crianças ,  ao se tornarem autistas como certas crianças 

podem estar  interessados pela música das palavras , mas não se interessar à linguagem verbal 

expressa pelo adulto como se se tratassem de duas coisas não tendo nenhuma relação. Parece 

portanto que, para ests crianças, a passagem da musicalidade das palavras ao reconhecimento 

da fala como independentes da sua musicalidade, seja uma passagem particularmente difícil, 

que faz pensar numa profunda fratura entre aspectos prosódicos verbalizados, entre música e 

linguagem. ( Muratori P. et coll.2005, p. 187 )  

9. Duo mãe/criança tão importante quando a célebre díade mãe/criança winnicotiana. Com 

efeito, é o estabelecimento do duo, no sentido musical do termo, que implica duas 

subjetividades que permitirá ao infans aceder à dimensão do terceiro. É o duo e a função 

improvisadora que lhe está ligada, que abrem a díade sobre o terceiro. 

10. Para fiar a metáfora musical poderíamos dizer que esta dinâmica de improvisação no seio 

do duo mãe/criança está regulada como pauta para a música ( pauta?)e isto quase desde o 

nascimento 

11. O acorde sendo este mesmo, um termo musical. O acorde de um instrumento é o que lhe 

permite soar e ressoar. 

12. Uma melodia é uma sequência de notas de musica articulada a partir de ritmos e oitavas. 
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13. Marie Christine Laznik ( 2005, p. 176) sublinha que este mamanhês poderia ser 

pertinentemente chamado paiês, essa modalidade expressiva não pertencendo unicamente à 

mãe.  

14. Não insistiremos sobre os numerosos testemunhos dos músicos que dizem quanto o 

engajamento do ou dos parceiros é importante para sustentar o deles. 

15. Ao longo da época barroca, um baixo consiste em  indicar, por cifras, os intervalos entre 

cada som deste baixo e as notas que constituirão o acorde que ele suporta. São os interpretes 

que têm a responsabilidade de reconstituir estes acordes com a margem de interpretação que 

isto implica. Toda continuísta ( cravista, organista, lutista, harpista...) com a tarefa de realizar 

estes acordes ao longo dos séculos XVIi e XVIII era aguerrido a este exercício de semi 

improvisação. 

16. Uma grade harmônica é uma sucessão de acordes sobre a qual está construída uma parte. 

Ela serve, em geral, de trama para a improvisação. Só posso aqui enviar o leitor aos trabalhos 

de Frédéric vinot sobre o jazz ( 2011, 2014) 

17. Não pensamos que se possa dizer que alguma coisa estaria a todo tempo escrita na 

criança. Convém mais justamente pensar, nos parece, esta situação nos termos seguintes: a 

mãe lê na criança alguma coisa que não está ali escrito mas por este próprio ato de leitura lhe 

dá oportunidade de ali se inscrever. 

18 – Esta fórmula é proposta por Alain Didier Weill (1995) para precisar a posição do 

psicanalista na transferência. 

19- si quiséssemos continuar a fiar a metáfora musical, poderíamos dizer que o silêncio é 

aquele que encontramos no momento onde o maestro levanta sua baguette, no início do 

concerto, logo antes que orquestra comece, ou ainda o momento onde os músicos de um 

pequeno conjunto se olham e respiram ao mesmo tempo, antes de tocar a primeira nota da 

obra. Se bem que não soando ainda, a música já está esperada neste momento de suspensão 

que nos faz viver “este admirável tremor do tempo”, caro a Gaétan Picon (1970). Em 2010 

Alain Didieer Weill propôs uma proveitosa aproximação deste primeiro silêncio, no “Um 

mistério mais longe que o inconsciente.” 

20- Este tipo de silêncio é aquele que estrutura a fala, permitindo a articulação dela. Os 

músicos barrocos  denominaram como “ silêncios de articulação” os silêncios separando 

certas notas ou grupos de notas.  Podemos nos remeter  igualmente aos trabalhos de Michel 

Poizat(1986,p.123-127) 
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21 Provocar é emprestado do latim provocare, de pro (diante de ) e vocare  (chamar). 

Portanto, “chamar de fora”, “fazer vir”, “fazer nascer alguma coisa” 

22. Os trabalhos de Marie Christine Laznik mostraram suficientemente que esta “capacidade” 

desaparecia na mãe se a criança não jogasse o jogo, se ela não segura sua parte no duo. 

Frequentemente pode-se tomar aí a consequência pela causa: a mãe estaria deprimida e não 

poderia mais corretamente interagir com o bebê, porque este não entra na dinâmica do “se 

fazer” (trabalhar duro, endereçar...) e não o contrário. 

23. A situação do encontro de Marie Christine Laznik (2006) com “Marine” reportado à 

ocasião d sua entrevista no Jornal Francês de Psiquiatria é disso um exemplo, mas nós 

poderíamos igualmente recolhê-los nas narrativas de tratamentos reportados por Rosine e 

Robert Lefort(1980). Esta mesma suposição é a  que encontramos no coração do processo 

analítico com todos os pacientes. Suposição que conduz o analista, seção após seção, na 

hipótese de que para além das inibições, sintomas e angústias, um sujeito possa advir. 

24. Os pais testemunham isto quando dizem que as coisas se passaram de modo diferente com 

cada um de seus filhos. Pode-se certamente invocar o lugar da criança na fratria, os jogos de 

identificação e de projeção próprias a cada um. Mas pode-se igualmente pensar que o 

necessário acolhimento da dimensão do imprevisto que abre à dimensão do real, ali onde as 

explicações precedentes exploravam a dimensão imaginário-simbólica , faz que as coisas não 

sejam realmente nunca iguais. 

25. Conforme “O sonho familiar” de Verlaine ( 1866), que nos parece uma esclarecedora 

ilustração deste momento de encontro entre o infans e a mãe. Uma vez que se lê assim o 

poema de Verlaine, é difícil não ver nesta mulher desconhecida uma imaginarização do 

primeiro objeto de amor. 

 

O SONHO FAMILIAR 

Tenho sempre este sonho estranho e penetrante 

De uma mulher desconhecida, e que amo, e que me ama 

E que não é, cada vez, nem absolutamente a mesma 

Nem absolutamente uma outra, e me ama e me compreende. 

 

Pois ela me compreende, e meu coração, transparente 

Apenas para ela, infelizmente! Deixa de ser um problema 
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Apenas para ela, e as umidades de meu fronte empalidecem 

Apenas ela as sabe refrescar, chorando 

 

Ela é morena, loura ou ruiva? – Eu o ignoro 

O nome dela? Eu me lembro que é doce e sonoro 

Como aqueles dos amados que a Vida exilou 

 

Seu olhar é parecido com o olhar das estátuas, 

E, para sua voz, longínqua e calma, e grave, ela tem 

A inflexão das caras vozes que se calaram 

 

 

 

 


