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RESUMO 

 

Este ensaio buscou trazer impressões acerca da função paterna em situações de privação de 

liberdade do pai com visitas frequentes dos filhos. A ideia surge a partir de um estágio 

obrigatório em clínica psicanalítica numa penitenciária do sul do estado de Santa Catarina. O 

enunciado em questão é construído com a triangulação edipiana (pai, mãe e filho) marcados pela 

castração vinda da execução penal. Para isso, utilizou-se a análise do discurso de base 

saussureana contrapondo com teorias da psicanálise lacaniana.  
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“O pai jamais deixou de ser um filho em busca de um pai.”  

 (Cristóvão Tezza, em “O filho eterno” 2007) 

 

 

A análise do discurso é uma prática linguística que se baseia num tripé teórico-

metodológico bastante interessante: psicanálise, história e linguística. Ou seja, a intersecção 

dessas três disciplinas converge na produção de uma visão sobre o enunciado enriquecida e 

voltada para o contexto (sabendo da complexidade deste termo). Tudo bem, pode-se dizer 

realidade. Invariavelmente, por mais que seja a proposta algo próximo da isonomia, nas palavras 

que seguirão este tripé será manco: o desejo é soberano, portanto, o esforço será em 

contrabalancear a teoria psicanalítica, principalmente lacaniana, com a linguística Saussureana 

(com atravessamento de Beveniste) e a ideologia histórica que abarca o momento do corpus a ser 

analisado. 

A primeira coisa a se observar na Análise do Discurso é que ela não trabalha com a língua 

como um sistema abstrato, mas com a língua do mundo, com maneiras de significar, com homens 

falando, considerando a produção de sentidos enquanto parte de suas vidas, seja enquanto 

sujeitos, seja enquanto membros de uma determinada forma de sociedade (Orlandi, 2005). Uma 

estrutura que responde a uma dinâmica relacional que reproduz práticas perpetuadas enquanto 

verdade, ou melhor, como efeito de verdade evidenciado por Foucault. Ao mesmo tempo, Freud 

afirma que a posição de sujeito circula pela verdade, posto que isso é uma questão fundamental 

de sua existência, embora seja lícito dizer que ele se acomoda muito bem à não-verdade. A 

construção do efeito de verdade e da informação trazida por ele vem no sentido da subjetivação 

de quem reproduz este discurso perante o sujeito. 

O discurso em questão é ambientalizado numa penitenciária e fala sobre a relação parental 

entre o detendo e seu filho, o qual fora concebido na prisão nas visitas íntimas que são, por 

direito, realizadas duas vezes por mês. Ao chegar com sua mãe, uma criança de, aparentemente, 

dois anos ouve o barulho do cadeado sendo fechado, gesto de um dos agentes penitenciários, e 

fala a significante “papai”. Criou-se, então, um enunciado. Todo processo de enunciação ocorre 

pela instauração de um sujeito, que pode se colocar como o eu em um discurso, o que nos leva a 

concordar com Fiorin (2010), quando o autor diz que “a categoria de pessoa é essencial para que 

a linguagem se torne discurso”. Como esse eu enuncia em um dado espaço e em um determinado 

tempo, as relações espaço-temporais de um discurso têm o sujeito como referência. Assim, 

define-se a interdependência entre essas três categorias da enunciação (pessoa, espaço e tempo). 
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A pessoa envolvida no caso acima se desdobra em dois, ou melhor, na relação entre dois. 

Ou seja, o sujeito, sendo definido pela articulação de um significante com o outro, é colocado em 

uma posição descentrada e cindida entre enunciado e enunciação. Portanto, o filho, autor do 

enunciado, diz na fala parte de sua relação com o pai e, principalmente, da função paterna 

exercida por ele, ou seja, um significado subjetivo que perpassa a existência desta criança. Como 

signo, tem-se o barulho do cadeado que remete à imagem paterna, por motivos circunstanciais, 

mas passíveis de análise. Quando se pensa na função paterna sugerida por Lacan, a qual permeia 

a imposição da norma, a castração exercida também por outras existências (nome-do-pai), a 

exemplo da lei. Para subsidiar sua fala trabalhando com significante e significado, Lacan traz ao 

discurso a fala de Saussure e seu esquema das ondas onde, concomitantes, caminham sempre o 

significante e o significado, o qual é atravessado por um sujeito (e vice-versa). 

E aqui, agora, é possível falar da frase que encabeça o texto. Quando Cristóvão Tezza, 

escritor catarinense, fala da busca de um pai pelo próprio pai, ele remonta o mito da castração 

edipiana e a elaboração por meio de Lacan do significante “nome-do-pai” o qual constitui o 

sujeito na falta e, como “faltante” e falante, o sujeito se inscreve na sociedade por meio da 

linguagem e da significação de signos trazidos pela ideologia e sociedade circundantes. O 

menino que chama pelo pai ao ouvir o som do cadeado traz a possibilidade de que a imagem 

paterna não é apenas essa de carne e osso que o afaga periodicamente nas visitas, é também o 

cadeado que castra a relação com o próprio pai. Ao mesmo tempo em que é possível refletir 

sobre esse pai em busca do Outro punitivo, como a imagem “nome-do-pai”, possivelmente 

faltosa na construção psíquica, instituída no cumprimento da lei. 

A questão sobre a realidade do falante, anteriormente citada, é plenamente justificada para 

Benveniste, partindo-se do pressuposto de que, para ele, a linguagem não é um aparato criado 

pelo homem para fins de comunicação, e sim faz parte da própria condição de homem. 

Benveniste (1976), assim como Lacan, renuncia então à questão das origens: não é possível se 

pensar em um momento mítico inaugural de apropriação da linguagem, essa vista como um 

elemento de exterioridade. Só há sujeito porque há linguagem, sendo ambos indissociáveis.  

Muito se pode elaborar acerca do enunciado em questão. O fato de a mãe levar a criança 

todos os finais de semana para a visita pode vir na busca de que a falta do pai não seja tão 

presente. Para tanto, algumas mentiras são ditas à criança para que a lei, imagino, não seja 

introjetada como inimigo direto (por mais que ela sirva para castrar o desejo). “Papai está 

trabalhando”. “Papai está doente e precisa ficar neste hospital diferente”.  Ao dizer papai para o 

som do cadeado, a criança não negativiza a imagem da prisão. Ao contrário, associa à figura do 

pai, o qual (ainda) o é agradável e, portanto, a lei não necessariamente vem como algo pelo qual 

se vai contra. Ainda que tenha sido este o agente de segregação do pai, o qual transgride na busca 

de uma completude jamais alcançável, o sujeito é falha, é falta. 
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 Falar papai remonta o nascimento da própria criança, a qual já tinha um nome antes 

mesmo de nascer, logo, já estava inserida no mundo simbólico dos pais. Da mesma forma, o pai 

cotidiano já existe na significação da criança ainda que este não esteja na ordem da experiência, 

mas perpassa a reprodução de um discurso vindo da outra base da triangulação: a mãe. A cena 

enunciativa exposta suscita muitos debates, principalmente da dinâmica social, mas fala de uma 

microdinâmica no sentido da castração. O pai ausente, em algum momento, surge como nome-

do-pai em forma de outras estruturas e esses filhos da prisão podem não ser órfãos da função 

paterna. No âmbito da neurose, em algum momento ela virá, como cadeado ou não. 
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