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RESUMO

Esta dissertação faz uma discussão acerca do tema da repetição em suas dimensões

de determinismo e contingência. Para isso, retoma a noção freudiana de trauma para pensar

o que o autor chamou de uma sobredeterminação psíquica. A repetição está ligada ao

traumático em todo o ensino de Freud. E se Lacan chamou de traumático o encontro com a

linguagem, faremos uso dessa referência da linguagem para pensar o aspecto de não

totalidade, do que manca e se relaciona à causa da repetição. Destacamos também o

aspecto simbólico da repetição em que é possível fazer uma lei de necessidade a partir do

real do acaso. A repetição se apresenta como a insistência da cadeia significante. Por outro

lado, a vertente da tiquê da repetição apontada por Lacan, indica que a repetição não é

apenas um retorno do mesmo, uma reprodução, mas também o encontro contingencial com

o real. A impossibilidade de se encontrar a justa medida para a relação sexual é o que faz o

sujeito insistir em sua repetição, mas é também o que possibilita se apropriar do que lhe é

de mais singular.

PALAVRAS-CHAVE:

Psicanálise, repetição, determinismo, contingência, trauma.
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ABSTRACT

This paper is a discussion on the theme of repetition in its dimensions of

determinism and contingency. In order to do that, it takes the concept of Freudian trauma

to think of the author called psychic overdetermination. The repetition is linked to the

disorder in the teaching of Freud. And if Lacan called traumatic the encounter with the

language, we use this language reference to think about the aspect of not all, and it relation

to the cause of repetition. So, we point out the symbolic aspect of repetition that it is

possible to make a law of necessity from the chance of real. Repetition is presented as the

insistence of the significant chain. On the other hand, the aspect of repetition tics

mentioned by Lacan, indicates that the repetition is not only the return of same, a

reproduction, but also the contingent encountre with the real. The impossibility of writing a

formula for sexual intercourse is what makes the subject/ individual insist on repetition, but

also enables him appropriate what is most unique.

KEY WORDS:

Psychoanalysis, repetition, determinism, contingency, trauma.
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Introdução

Pretendemos, com este trabalho de dissertação, tratar o conceito de repetição e

localizar em que medida a repetição se caracteriza como uma vertente de determinismo,

como um ‘eterno retorno’ que regula a satisfação da fantasia no sintoma e de que forma ela

contém a instância de contingência, da surpresa, do não escrito, que possibilita o

surgimento da novidade.

Além de ser um dos conceitos fundamentais da psicanálise, a repetição se

apresenta como um fator desafiador na clínica psicanalítica. Isso porque se temos, por um

lado, uma insistência do retorno do sintoma, temos também o anseio do sujeito em livrar-se

desse destino tão custoso. Ao mesmo tempo em que a repetição dá ao sujeito um lugar no

mundo, ela também lhe tira, fazendo-o tropeçar nos obstáculos que o próprio sintoma

apresenta.

Outro ponto importante é a articulação da repetição com os outros conceitos

fundamentais da psicanálise. Freud designou o inconsciente como atemporal e a

transferência, como uma revivência de conteúdos infantis, indicando uma permanência da

repetição no tempo. Ou seja, para Freud, o desejo inconsciente é indestrutível. Por outro

lado, todo o trabalho de Freud visava uma transformação no modo de o sujeito obter

satisfação. Assim, se por um lado há a sobredeterminação do sujeito ao seu inconsciente,

por outro, há a possibilidade de dar à pulsão um novo destino.

Assim sendo, é importante questionar: o que faz com que a repetição obedeça a

uma lei determinada? E o que, por outro lado, permite uma invenção? Pensar a repetição

como uma reprodução do passado esquecido nos permite inferir também uma dimensão

contingencial?

Para tratar essas questões, investigaremos, no primeiro capítulo, o que, de fato, o

sujeito repete, segundo Freud. A repetição está eminentemente ligada ao trauma e, por isso,

faremos um percurso na obra freudiana localizando como estes conceitos se constituem. Se

num primeiro momento a repetição é a revivência de uma experiência passada, a partir da

construção da teoria da fantasia, ela expressa uma atuação da representação construída.

Freud está às voltas com a causalidade do sintoma e da repetição. O fator etiológico das

neuroses passa da sedução traumática vivida na infância, e não compreendida, ao excesso

pulsional, que não encontra a barreira de proteção necessária para se defender.

Questionaremos, pois, neste capítulo: O que faz com que um representante recalcado da

pulsão continue ativo e subsista ‘inalterável’?
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Se a princípio há uma tentativa em reproduzir os processos mentais de forma que

o conteúdo inconsciente se torne consciente, mais tarde, Freud questiona se é possível

chegar a uma elaboração completa do recalcado.

No “Além do Princípio do Prazer” (1920/1969), o traumático passa a ser aquilo

que excede a representação e tem um caráter mais elementar. A compulsão a repetir visa a

um estado inanimado, ou seja, visa retornar ao irrepresentável, ao que não se submete à

lógica do princípio de prazer. Recordar uma representação não é o bastante, pois há um

rochedo, um osso, uma impossibilidade de tornar o traumático consciente. Dessa forma, a

dimensão quantitativa da pulsão passa a caracterizar os processos inconscientes.   Podemos

dizer que, se o sujeito repete uma representação construída e determinada a partir de um

encontro com o trauma, essa repetição do sintoma não remete a um destino determinado,

mas sim à possibilidade de uma nova forma de satisfação. Veremos, então, que a causa do

sintoma e a direção do tratamento se relacionam em todos os momentos, na obra freudiana.

No capítulo 2, investigaremos a repetição em sua dimensão simbólica e real. Em

seu “Seminário sobre ‘A carta roubada’” (1956/1998), Lacan enfatiza a primazia do

simbólico na repetição, cujo automatismo extrai a insistência da cadeia significante. Sendo

assim, é a ordem simbólica que é constituinte para o sujeito, a determinação fundamental

que ele recebe de um percurso significante (LACAN, 1956/1998 p. 14).

O autor faz uso do conto de Edgar Allan Poe para ilustrar de que forma a repetição

se apóia na vertente simbólica de deslocamento para fazer um trajeto próprio. O

significante articula a presença e a ausência, assim como um jogo de par ou ímpar.  É

utilizando esse jogo entre a presença e a ausência que Lacan formulará o gráfico que

representa o automatismo da repetição e as relações da memória com a lei. A partir desse

gráfico, traremos o que da repetição se constitui como o necessário, como o acaso, e o que

se apresenta como uma exceção, o impossível, que se deduz da lei simbólica.

Se até então a repetição tinha sua ênfase no aspecto simbólico, no “Seminário XI:

Os quatro conceitos fundamentais da Psicanálise” (1964/1998), Lacan traz à luz a instância

real da repetição apresentando-a em duas vertentes: a da tiquê e do autômaton.  Lacan

recorre à noção de causa acidental de Aristóteles, em que tiquê era uma divindade

responsável pela sorte dos homens intervindo em suas vidas sem nenhuma inteligibilidade,

caracterizada como uma surpresa, mas que, depois que aparece, torna-se já esperada. Já a

noção de autômaton pressupõe uma ordem natural das coisas, o que acontece por si

próprio. Lacan diferencia lei e causa, sendo que, enquanto a primeira traz o que determina,

a segunda se refere ao que claudica.
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Nesse sentido, a repetição é o que traz a seriação automática do significante, mas

também seu tropeço como causa, a vertente da tiquê. Deste modo, a repetição não indica

uma reprodução, uma vez que instaura a hiância no seio do simbólico, e leva ao não escrito

do inconsciente. Também nesse seminário, Lacan dá à repetição o estatuto de conceito

fundamental da psicanálise e, assim sendo, investigaremos, no segundo capítulo, o que o

leva a destacar a importância desse conceito.

O repetir gravita em torno de um núcleo real demandando sempre algo novo, uma

vez que o significante deixou um resto que não é anulável. Assim, o que a repetição traz

“de novo” pode se referir à novidade como a vertente real da tiquê ou ao que ela traz “de

novo” como “outra vez” no sintoma, articulando a vertente de autômaton em seu

determinismo simbólico.

Se chamarmos de determinismo, aquilo que se apresenta como uma cadeia de

necessidade do sintoma, do cálculo, da seriação automática do significante; e

denominarmos contingência, o que, para a psicanálise, é o real apresentado como encontro,

perceberemos que há na repetição duas vertentes, as quais não se contrapõem, mas se

articulam.

Assim, se para Freud a transferência é uma repetição, para Lacan ela comporta algo do

real e ganha o estatuto de uma colocação em ato da realidade do inconsciente. Em Lacan, a

temporalidade do inconsciente é a temporalidade da pulsação de abertura e fechamento,

isto é, um inconsciente que se faz presente no ato mesmo da fala e carrega algo não

realizado.

Tomando esta consideração como ponto de partida, trabalharemos, no terceiro

capítulo, as dimensões de determinismo e da contingência presentes no conceito de

repetição. Para isso, pensaremos a proposição de Freud de que o inconsciente é atemporal,

questionando de que forma a repetição se relaciona com o tempo: como um tempo

eternizado e estático ou como um tempo enquanto contingência.

Freud indica que o sujeito não sabe que está repetindo, isto é, não se trata de uma

repetição para o sujeito, a não ser a posteriori, quando ele se dá conta de que mais uma vez

retornou em seu próprio sintoma. O passado que se repete traz na atualidade uma nova

satisfação. Assim, como nos indica Miller, em sua conferencia “A Erótica do tempo”

(2004), não recebemos bebês em análise, mas o que do infantil retorna e permanece. Vale

então questionar: o que dessas primitivas formas de satisfação (que segundo Freud, deixam

traços que funcionam como uma via de retorno) são determinadas? Se o sintoma traz, no

presente, um passado que se atualiza, qual seria o futuro possível, a partir da psicanálise?
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No “Seminário XX, Mais, ainda” (1972-73/1985) Lacan prioriza o sujeito como

indeterminado uma vez que enfatiza o que não é apreendido pelo significante. O “não-

todo” da verdade e do Outro abre caminho para a contingência, e o sujeito não está

determinado pelo significado, mas pelo furo que lhe é próprio.

Desse modo, se a repetição segue sua insistência num caminho necessário e

determinado, como o que “não cessa de se escrever”, ela também apresenta um ponto de

fracasso nesse circuito que revela o que o sujeito tem de mais singular.

Acreditamos que a clínica psicanalítica se volta cada vez mais para a dimensão

contingencial do sujeito, para o que manca no simbólico e que é a sua causa. Dar um

contorno próprio ao furo, ao invés de transformá-lo numa fatalidade, num destino

determinado, é o que a análise deve proporcionar ao sujeito. O que pertence ao futuro deve

surgir como possibilidade e novidade, e não como repetição. Não pretendemos, com esta

dissertação, esgotar o tema da repetição, em especial, no que se refere ao determinismo e à

contingência. Nosso intuito é fazer deste trabalho uma contribuição a essa discussão

suscitando caminhos que a levem adiante.
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Capítulo 1

O TRAUMA COMO DETERMINANTE DA REPETIÇÃO

“Este passado que se torna nosso verdadeiro presente não se
afasta de nós e se esconde sempre atrás de nosso olhar ao invés
de se dispor diante dele”

Merleau Ponty
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CAPÍTULO 1:

O trauma como determinante da repetição

A noção de trauma passa por várias versões ao longo da obra de Freud. A princípio,

o trauma constituía o fator determinante para o aparecimento da histeria, na qual as

experiências traumáticas não encontraram meios para serem descarregadas só encontrando

no ataque histérico, uma saída para essa excitação. Entre 1895 e 1897, na teoria da sedução

traumática, Freud indica que a histeria é fruto de sedução sofrida na infância. Esta sedução,

não podendo ser compreendida, adquire significado posterior, isto é, somente mais tarde,

em função de um novo acontecimento, esta lembrança surge como traumática. A partir da

teoria da fantasia, o trauma fica, de certa forma, em segundo plano, retornando na segunda

tópica com outro valor: o da pulsão de morte.

Assim, veremos de que forma a repetição do trauma em Freud passa de uma

revivência do infantil para uma atuação da fantasia e, em seguida, para uma compulsão que

excede a própria representação. O traumático se coloca, então, como causa da repetição, o

aspecto de determinação daquilo que faz retornar um modo de satisfação do neurótico.

Veremos, porém, que é no traumático, ou seja, nesse excesso, que pode estar também o

aspecto de contingência e de possibilidade.

1.1- A repetição freudiana: da memória à fantasia

Em Freud, a questão da repetição está intimamente ligada à memória desde o início

de sua clínica. O que o neurótico “esquece” sempre foi determinante para o aparecimento

dos seus sintomas. Entretanto, se a princípio a experiência vivida deveria ser resgatada

através da lembrança, posteriormente Freud postula a teoria da fantasia, indicando que

parte da experiência só pode ser interpretada pelo sujeito, já que não pôde ser

compreendida.

Em sua “Comunicação Preliminar” (1893/1969), Freud atribuía os sintomas

histéricos aos afetos violentos que não tinham sido ab-reagidos. O tratamento1 consistia em

trazer para a memória consciente o conteúdo traumático que permanecia inconsciente. Esse

era o método catártico, que possibilitava ao paciente ab-reagir os afetos patogênicos e

eliminá-los revivendo os acontecimentos traumáticos a eles ligados. No tratamento, a ab-

1 Freud irá empregar o termo psicanálise para designar o tratamento com a técnica da associação livre
somente a partir de 1896.
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reação constituía um processo de descarga da excitação psíquica que não encontrou a saída

no funcionamento “normal” do psiquismo. Em outras palavras, quando não havia a reação

adequada a um acontecimento traumático, a lembrança do evento permanecia ligada ao

afeto, promovendo os distúrbios histéricos. Assim, juntamente com Breuer2, Freud utilizou

a hipnose e produziu o método catártico como um modo de tratamento em que o paciente

era induzido a recordar e se liberar do excesso de excitações que causavam o sintoma.

Via de regra, é necessário hipnotizar o paciente e provocar, sob hipnose, suas
lembranças da época em que o sintoma surgiu pela primeira vez; feito isso,
torna-se possível demonstrar a conexão causal de forma mais clara e
convincente. (FREUD, 1893/1969, p.39).

Nessa situação, o processo psíquico deveria ser repetido o mais nitidamente

possível e ser levado de volta ao seu status nascendi para, então, receber a expressão

verbal. Qual seria esse status nascendi? Onde estaria a causa do sintoma psíquico? Estaria

num acontecimento realmente vivido pelo paciente? Estaria na natureza de seus

pensamentos? Freud considerou essas questões buscando direcionar seu tratamento e sua

clínica.

Para Freud, a natureza do trauma se dá como um susto, ficando impossível uma

reação ao acontecimento. E se não houve a descarga motora adequada à excitação

sensorial, o trauma retém o seu afeto, sendo preciso retornar a essa experiência. Dessa

forma, o conteúdo traumático ficava fora do acesso da consciência, mas fazendo parte de

outro registro suscetível de ser recordado. Notamos, assim, que Freud articula dois níveis

da memória: um que é acessível pela consciência e um que só é alcançado pela hipnose

durante o tratamento. São as lembranças, as reminiscências, com sua magnitude afetiva

que dão a impressão psíquica ao acontecimento. Esse investimento ligado às lembranças é

o aspecto quantitativo, que faz com que estas não sofram um desgaste pelo tempo, como

ocorre com uma recordação qualquer. Assim, é a partir de uma representação que o

neurótico irá fixar o seu sintoma.

Nesse momento, o recordar dependia de um artifício, o qual tinha por função

esclarecer o sintoma e se os histéricos sofrem principalmente de reminiscências (FREUD,

1893/1969, p.43), o tratamento visa resgatar esse material expulso da consciência. Assim, a

causa dos sintomas está estritamente relacionada com a lembrança do trauma ocorrido em

um momento anterior, daí seu valor psíquico.

2 Josef Breuer, médico fisiologista, que se dedicou ao tratamento de uma paciente histérica – Anna O. –
escrevendo com Freud os “Estudos sobre a histeria” (1893).
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O que podemos detectar como um ponto em comum entre a causa dos sintomas e a

direção do tratamento nesse texto?

O que há em comum entre ambas é a dimensão da memória. Para Freud, neste

momento de sua obra, haveria uma lembrança da experiência original, que não faz parte da

memória consciente e permanece intacta, inalterada pelo tempo. Essa lembrança deverá ser

retomada e a experiência deve ser revivida posteriormente para que o paciente se libere da

carga afetiva ligada a essa representação inconsciente. Assim, percebemos de que forma a

repetição está articulada à memória e se faz presente tanto no adoecer psíquico quanto em

sua cura.

Devemos presumir que o trauma psíquico – ou mais precisamente, a lembrança
do trauma, age como um corpo estranho que, muito depois de sua entrada, ainda
é um agente que está em ação (FREUD, 1983/1969, p.42).

Se para Freud, nesse momento, é a recordação que possibilita o retorno, por meio

de um artifício como a hipnose e a catarse, mais tarde ele irá articular esse desejo de

retornar ao conceito de transferência, como veremos adiante. Por enquanto, o médico

deveria provocar uma revivência da lembrança, uma regressão ao trauma desencadeador. 3

O trauma se daria por um acréscimo de excitação, não apenas ligado à quantidade,

mas também a um excesso, a um a mais de energia a qual o aparelho psíquico não dá conta

de processar. Ao afirmar a necessidade de dissipar adequadamente esta excitação pela

reação motora, Freud introduz a idéia de que essa energia a mais é algo que precisa ser

liberado, que necessita de catarse. O ataque histérico surge, neste contexto, como uma

“saída”, através da qual se procura reagir ao trauma, dando conta do excesso que não pôde

ser lembrado. Nesse sentido, ao postular o trauma como acréscimo de excitação, Freud

indica a vertente econômica do aparelho psíquico e não apenas a dinâmica, ligada à

lembrança e ao conflito psíquico.

Porém, ficam as questões: por que é necessário retornar a uma experiência que é

traumática? Por que esse desejo de voltar a esse tempo mesmo que isso traga sofrimento?

A essas perguntas, Freud faz uma formulação provisória do que posteriormente será

chamado de ‘princípio de constância’, afirmando que em todo indivíduo há uma tendência

a diminuir a soma de excitação, a fim de preservar sua saúde (FREUD, 1893/1969, p. 44).

Em seu texto “Sobre o mecanismo psíquico dos fenômenos histéricos” (1893/1969) Freud

afirma que sua terapia se incorpora a um dos mais ardentes desejos humanos: o desejo de

3 Lacan no “Seminário XI – Os quatro conceitos fundamentais da psicanálise” (1964/1998) afirma que o que
a catarse visa é a reprodução da cena primitiva, enfatizando que repetição não é reprodução, como veremos
no próximo capítulo.
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poder voltar a uma experiência (FREUD, 1893/1969, p. 45). A hipnose leva o paciente a

viver novamente a experiência, forçando-o a completar a reação. Feito isso, põe-se termo à

atuação da representação (FREUD, 1893/1969, p. 47).

O método da hipnose, porém, tinha o grande inconveniente de não permitir a

precisão diagnóstica. Esta precisão Freud buscará na teoria da defesa. Com a hipnose,

Freud percebe não apenas o retorno do sintoma, mas também a recorrente expulsão desses

conteúdos da consciência, o que o leva à hipótese da resistência. Se, para Breuer, o

esquecimento é involuntário, para Freud, o “não saber” da histérica é no fundo um não

querer saber (FREUD, 1893/1969, p. 284), deduzindo-se assim que há um importante

aspecto de resistência no tratamento.

Freud propõe então um novo método e, na “Psicoterapia da histeria” (1893/1969),

leva em conta as hipóteses de defesa e resistência que não podiam ser formuladas pelo uso

da hipnose. A sugestão era utilizada para combater a resistência do paciente no momento

de sua associação. Assim, o abandono da hipnose fez surgir um novo obstáculo: a

resistência do paciente ao tratamento, que passará a ser, mais tarde, uma aliada na

condução da análise.

Nessa perspectiva, Freud busca explicar o trauma através da noção de defesa e do

trabalho psíquico envolvido no processo defensivo. O psiquismo precisaria se defender de

determinados conteúdos, de idéias incompatíveis com a consciência. Freud introduz a

noção de que algo é insuportável e precisa ser rechaçado, expulso da consciência por um

mecanismo até então conhecido como inibição e que virá a se tornar o mecanismo do

recalque. Desse modo, há uma dissociação psíquica entre a consciência e uma instância de

conteúdos não acessíveis, a qual Freud ainda não supõe como inconsciente, mas onde já

vislumbra um conflito, uma luta de forças psíquicas opostas. Tal ponto de vista

fundamentará a própria clínica psicanalítica no conflito entre a resistência e o retorno do

recalcado. Com o surgimento da idéia de defesa e, posteriormente, de recalque, o

tratamento não mais consistirá em ab-reagir, mas em trazer à luz os conteúdos recalcados.

Se inicialmente a lembrança traumática encontrava-se fora da memória “normal”

devido à dissociação psíquica, num segundo momento, com a hipótese da defesa, a

concepção da memória torna-se mais complexa. A lembrança traumática é assimilada à

idéia de um núcleo patogênico4 em torno do qual se encontra o material mnêmico.

4 Freud formula que as lembranças traumáticas circulam em torno desse núcleo patogênico estratificadas em
camadas, de forma que, quanto mais perto do núcleo, maior é o grau de resistência. Aí se situa o
inassimilável da memória, permanecendo opaco e contando apenas com o fio lógico das representações.
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Nesse momento, tornam-se pertinentes as seguintes indagações: por que certas

cenas são afastadas da consciência, não se permitindo sua lembrança? O que caracteriza a

amnésia do neurótico? Qual a carga de investimento recebe uma representação para que ela

seja determinante na produção do sintoma? Freud faz, então, uma constatação importante,

a partir de sua experiência clínica: em qualquer caso e a partir de qualquer sintoma, chega-

se ao campo da experiência sexual.

Fui obrigado a reconhecer que, na medida em que se possa falar em causas
determinantes que levam à aquisição de neuroses, sua etiologia deve ser
buscada em fatores sexuais (FREUD, 1893/1969, p. 273).

A histeria passa a ser entendida dentro da dinâmica do conflito de forças, pois se

trata de uma representação sexual intolerável que desperta afetos penosos e desprazerosos

– o que leva o sujeito a expulsá-los da consciência. A noção de conflito começa a

relativizar a potência do acontecimento traumático, pois não é mais o evento que age

traumaticamente, mas a sua lembrança, na qual essas experiências se reorganizam e

adquirem uma significação traumática por excelência.

No “Projeto para uma psicologia científica” 5 (1895/1969), Freud produz um

arcabouço teórico para explicar a memória e o funcionamento do aparelho psíquico. Sua

intenção, nesse texto, é representar processos psíquicos como estados quantitativamente

determinados de partículas materiais especificáveis (FREUD, 1895/1969, p.347). Essas

partículas seriam os neurônios, e o que determinaria seus estados seria a quantidade de

excitação, fazendo a distinção entre atividade e repouso. Esses neurônios receberiam a

quantidade e a descarregariam, tornando-se vazios novamente. Assim, o que define a

existência do aparelho é sua excitabilidade. A função primária seria caracterizada pela

inércia neurônica, que privilegiaria o repouso e rejeitaria a atividade, já que se trata de uma

perturbação. Seria, então, necessário introduzir a função secundária, caracterizada pelo

princípio de constância, o que significa que o aparelho deve manter uma quantidade de

excitação mínima, mas suficiente para funcionar. Assim, Freud formula em neurônios Φ e

Ψ aqueles que são permeáveis e impermeáveis, respectivamente, à passagem de Q -

quantidade de excitação. As barreiras de contato não são suficientes para impedir a

passagem de Q para os neurônios e é assim que a memória é definida como a capacidade

de o neurônio ser permanentemente modificado por ocorrências únicas (FREUD,

Sobre este ponto, Lacan desenvolverá a noção da cadeia significante, que gravita em torno de uma hiância,
como veremos adiante.
5 O título deste livro é uma escolha do editor inglês James Strachey. O título em alemão é “Esboço de uma
Psicologia”, porém, o texto original de Freud não tem título.
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1895/1969, p.351). Assim, é pela incidência do excesso de excitação que irá se constituir a

memória e essa violência será suficiente para marcá-la enquanto traço ou registro. Dessa

forma é que são criadas as trilhas preferenciais através dos traços e registros deixados pela

memória. Aqui já podemos perceber a questão da repetição, e a memória é definida como

um sistema de diferenças que orienta e determina as excitações.

Ao aparelho psíquico chegam dois tipos de excitações: as externas chegam aos

neurônios Φ, que são os da percepção e passam pelos sentidos, o que reduz a sua força. A

endógena vem do próprio corpo e chega aos neurônios Ψ. Assim, toda vez que a excitação

possuir uma Q suficiente para romper as barreiras de contato, produzirá as trilhas da

memória em Ψ.

Isso inclui a excitação externa e interna; porém, da interna não há como fugir, uma

vez que se trata das necessidades do organismo como fome, sexo e respiração. O aparelho

precisa então de uma “ação específica”, para pôr fim a esse processo. Assim, o impulso

interno depende de um estímulo externo. Cria-se uma situação de dependência do outro,

causada pelo desamparo humano, considerada por Freud como a fonte de todos os motivos

morais (FREUD, 1895/1969, p.370). Nesse sentido, como essa condição inicial de

dependência é registrada como traço mnêmico?

Freud afirma que somente dois tipos de experiências têm a capacidade de romper as

barreiras e deixar traços mnêmicos: as experiências de satisfação e de dor. A liberação da

Q interna pode ser produzida pela simples ativação do traço mnêmico. Isso significa que,

nessa experiência de satisfação e dor, caracterizada pela dependência de uma ação

específica, o processo de conhecimento do mundo externo é, na verdade, um processo de

reconhecimento. Esse reconhecimento passa pela trilha mnêmica, por um núcleo

desconhecido, ou seja, a lembrança da experiência promove o mesmo desprazer ou prazer

da própria vivência. É dessa forma que essas experiências se caracterizam por uma

repetição, uma vez que se colocam em dois tempos, os quais se sobrepõem na produção do

trauma. Assim, percebemos que o trauma permanece como um excesso, como um quantum

de excitação que resta sem possibilidade de ligação ou escoamento. Em ambas as

experiências, ficam os resíduos, que são: o afeto, no caso da dor e o desejo, no caso da

satisfação. No desejo, há uma atração pelo objeto e, no caso do afeto, há uma repulsa em

investir no objeto hostil, o que constitui uma defesa primária (recalque). Nesse sentido,

tanto o objeto temido como o desejado se apresentam como percebidos, e a consciência

emerge como um critério do Eu, a fim de distinguir a lembrança da percepção. O desejo

pode coincidir parcialmente ou não coincidir com a imagem mnêmica desejada; desse
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modo, é necessário adaptar a imagem percebida à imagem lembrada, que permanece

investida. Assim, o objetivo e o fim de todos os processos de pensamento é o

estabelecimento de uma identidade entre a realidade e a experiência do próprio sujeito 6

(FREUD, 1893/1969, p. 285).

Nesse texto, percebemos que Freud já estabelece que memória e desejo estão

implicados, mesmo que ainda não mencione a fantasia, pois a trilha mnêmica que é

investida pelo desejo não é anterior a ele. Em outras palavras, é o próprio desejo que

constitui a trilha que caracterizará a repetição em torno de Das Ding7, ou “a Coisa” como

um núcleo irredutível.

A partir disso, com um caso clínico, Freud ilustra de que forma o trauma se

constitui a partir de uma idéia recalcada, que é ao mesmo tempo penosa e de cunho sexual.

Emma é uma paciente com a compulsão de não poder entrar em lojas sozinha. Associada a

essa compulsão, uma lembrança de quando tinha 12 anos: entrou numa loja e viu dois

vendedores rindo juntos e fugiu assustada. Recordou que os dois estavam rindo de sua

roupa e um deles a atraiu sexualmente. Freud considera que talvez houvesse uma idéia

mais primitiva, que tenha desencadeado o sintoma. Associando mais um pouco, a paciente

acaba por se lembrar de outra cena, a cena II, quando, aos oito anos, foi comprar doces

numa confeitaria e o vendedor tocou em seus genitais. Freud estabelece então um vínculo

associativo entre as duas representações, sendo que a cena II se torna traumática ao ser

ligada à anterior, que permanece recalcada. De certa forma, é como se a “cena primeira”

não pudesse ser compreendida, mas apenas conectada a outras lembranças, as quais se

tornam traumáticas. Um elemento qualquer, por exemplo, roupa, passa a ter um sentido

fixado que produz o desprazer. O aumento súbito da excitação psíquica provoca o recalque

da lembrança e sua substituição por uma idéia compulsiva. Analisaremos este caso com

mais detalhes no capítulo seguinte.

Estamos considerando a teoria da sedução elaborada por Freud, pela qual se atribui

às lembranças de cenas reais de sedução o papel determinante na etiologia das neuroses.

Nesse contexto, o trauma passa a configurar-se em dois tempos: é preciso acontecer um

6 Percebemos neste momento, que há no sujeito uma tendência em adaptar a realidade à sua fantasia, ou
como veremos no capítulo 3, o sujeito transforma o acaso em uma cadeia de necessidade do seu sintoma.

7 Lacan retoma a noção de Das Ding no “Seminário VII - A ética da psicanálise” (1960/1997) como um fora
do significado em torno do qual se organizam as representações. Assim, Das Ding, ocupa esse lugar na
constituição psíquica que Freud definiu sobre a base temática do princípio do prazer, é que ela é, essa
Coisa, o que do real primordial, padece do significante (LACAN, 1960/1997, p. 149 ).
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evento vivido de forma submissa e passiva pela criança que sente o impacto, mas nada

compreende; e um segundo momento, geralmente na puberdade (época em que surge a

maturidade sexual) similar ao da infância, em que se ressignifica o evento primeiro,

instalando-se o trauma propriamente dito.

Ao examinarmos a “Carta 52” de Freud a Fliess datada de 6 de dezembro de 1896

(FREUD, 1896/1969), constatamos que Freud toma a memória em forma de registros

suscetíveis de encontrarem novos ‘rearranjos’. A forma como Freud aborda a memória,

neste texto, indica que ela se compõe de vários registros, que não se dão de uma vez só,

mas o material presente em forma de traços de memória sofre retranscrições. O

mecanismo psíquico se forma por um processo de estratificação em que o caminho entre a

percepção e a consciência deve passar por uma tradução.

Freud afirma que o recalcamento se dá quando há uma falha na tradução de um

registro. Para ele, o motivo do recalque é sempre a produção de desprazer que seria

gerada por uma tradução; é como se esse desprazer provocasse um distúrbio do

pensamento que não permitisse o trabalho de tradução (FREUD, 1896/1969, p. 283).

Assim, Freud faz a seguinte formulação: numa defesa normal, um evento quando

atual desperta uma quantidade de desprazer, mas o seu registro mnêmico conseguiu inibir a

produção de desprazer. Porém, quando a inibição é insuficiente, a cena atual não deixa

registros, provocando novo desprazer quando redespertada. Assim, se um evento A

promove desprazer, seu registro mnêmico faz com que tanto A1, como A2, promovam o

desprazer. Essa seria a defesa patológica que faz com que a lembrança se comporte como

se fosse um evento atual (FREUD, 1896/1969, p.284). O que determina a defesa patológica

ou o recalcamento é a natureza sexual do evento e sua ocorrência numa fase anterior.

É desta maneira que os traços de memória ficam fixados numa repetição, a partir

de um desprazer não registrado e determinado pelo recalque. A memória retém o afeto

intacto, sem sofrer o desgaste do tempo, e a lembrança permanece como um corpo

estranho. O essencial do recalcado não encontra outra saída senão através repetição. Como

vimos no caso de Emma, há uma ativação do primeiro registro a partir da segunda cena

experimentada e, a partir disso, é que a lembrança torna-se traumática.8

Neste momento, se torna importante indagarmos: pode haver memória daquilo que

teve apenas a possibilidade de existir? Como se dá o registro de um pensamento

8 Sobre este ponto, já podemos adiantar que se há uma atualização nesta repetição, trata-se de uma demanda
do novo.
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inconsciente?9 A partir dessas questões, Freud começa a esboçar a teoria da fantasia e, com

isso, o fator externo perde sua força como causa dos sintomas neuróticos. As

representações construídas pelo neurótico passam a sobrepujar a busca pela lembrança do

acontecimento real. Há, assim, uma substituição da realidade objetiva da cena traumática

pela ênfase na sexualidade e na realidade psíquica.

É no texto “Lembranças Encobridoras” (FREUD, 1899/1969), que Freud indica a

força da representação e de que modo o tempo, para o neurótico, é fixado pelo

investimento que faz nas representações. Freud se pergunta por que a maioria das pessoas

esquece fatos importantes da infância, atribuindo essa amnésia infantil à causa da formação

dos sintomas neuróticos. Assim, a memória suprime o que é importante e retém o que é

irrelevante, fazendo das lembranças uma tela que encobre um evento anterior e marcante.

Há, neste mecanismo, uma conciliação em que a imagem lembrada não é a experiência em

si, mas outro elemento psíquico intimamente ligado à experiência relevante. Em vez de

recordar a imagem original, o neurótico produz outra imagem, deslocada da primeira, e

essa lembrança substituta perde os elementos importantes e se torna trivial (FREUD,

1899/1969, p. 290). A questão que se coloca neste momento é se é realmente possível

chegar a uma recordação do evento original ou se todas as lembranças são, de fato,

encobridoras. Se o que temos sobre a infância é uma fantasia inconsciente, de que forma

tratar o sintoma que se apresenta com estrutura de uma ficção? Freud afirma que não há

garantia alguma quanto aos dados produzidos pela memória. Mas, na medida em que a

cena lembrada representa a fantasia, ela é autêntica.

No livro “Sobre a psicopatologia da vida cotidiana” (FREUD, 1901/1969), Freud

comenta o texto anterior “Lembranças encobridoras e lembranças da infância”, enfatizando

as peculiaridades da relação temporal entre a lembrança encobridora e o conteúdo por ela

encoberto. A lembrança encobre um tempo mais remoto, mais primitivo da memória e se

vincula a outra recordação não apenas por seu conteúdo, mas pela contigüidade temporal.

Assim, diante das lacunas da memória e da “falha” na função mnêmica, a lembrança se

liga a uma impressão substituta numa “ilusão de memória”.  A resistência teria então, o

papel de favorecer uma lembrança comum, enquanto trabalha contra a recordação de

impressões mais importantes.

9 Essas questões remetem a duas dimensões do inconsciente: o inconsciente como desejo, como algo a se
realizar; e o inconsciente como cadeia significante, como saber que insiste.
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Somos forçados a suspeitar que, das chamadas primeiras lembranças da
infância, não possuímos o traço mnêmico verdadeiro, mas sim uma elaboração
posterior dele, uma elaboração que talvez tenha sofrido a influência de uma
diversidade de forças psíquicas posteriores. Portanto, as “lembranças da
infância” dos indivíduos adquirem universalmente o significado de “lembranças
encobridoras” (FREUD, 1901/1969, p. 63).

Com essa afirmação de Freud, podemos entender que não é possível reproduzir um

conteúdo da memória uma vez que não há um traço que se diga verdadeiro, pois as

formações da memória são construídas principalmente de elaborações posteriores. Ou seja,

o que retorna para o sujeito, seja através da recordação ou do sintoma, são as

representações e sua própria interpretação diante da lacuna deixada. Sendo assim, não

existe um registro fiel à experiência. As lembranças não vêm numa determinada época,

elas são despertadas e ao despertar é que são formadas. Dessa forma, não é o fator

traumático que deve ser extraído da fantasia, mas extrair da lembrança, a fantasia como

desejo do sujeito.

Percebemos, assim, que Freud começa a delimitar o aspecto de sobredeterminação

do sintoma, uma vez que não se trata de uma acumulação das causas, em que para cada

sintoma há uma lembrança de um trauma específico. Há um traço mnêmico, um núcleo

patogênico, uma cena original que permanece opaca e que determina todas as lembranças e

sintomas que aparecem a posteriori.10 O importante é destacar o elo associativo que liga

uma lembrança a outra mais remota e, assim, várias lembranças podem se ligar a um

mesmo sintoma. Freud se detém em encontrar o quê, com sua força traumática, sustenta

todas as outras lembranças que se encadeiam até o surgimento do sintoma.

Constatamos que há, nesse processo, o mecanismo de condensação e de

deslocamento que caracterizam o inconsciente. Freud não está interessado no conteúdo das

lembranças, mas na relação entre a lembrança e o que ela suprime. É nesse momento que a

interpretação passa a ter maior importância na condução do tratamento.

Em “A Interpretação dos Sonhos” (1900/1969), Freud afirma que o inconsciente

fornece a força propulsora para a formação dos sonhos, sendo estes a realização distorcida

do desejo recalcado. Dessa forma, o trabalho do sonho se dá entre os pensamentos

inconscientes (chamados oníricos, latentes) e o conteúdo manifesto. O sonho traz a

gramática inconsciente utilizando-se de restos diurnos para encontrar a representação

pictográfica que forma um “quebra-cabeça”, ou seja, o sonho é um enigma que contém

10 Nesse sentido, poderíamos pensar também no caráter de a posteriori da repetição. O sujeito repete de certa
forma, o que ainda não era. A significação se dá após o ato. Veremos com mais detalhes, no terceiro capítulo,
sobre o aspecto de retroação da repetição.
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uma significação, pois todo sonho versa sobre o próprio sonhador (FREUD, 1900/1969, p.

348). A condensação e o deslocamento são, pois, estratégias para facilitar a representação

do sonho nas quais é possível articular os pensamentos dos sonhos e os traços

inconscientes. Porém há um ponto a partir do qual nada mais é passível de conhecimento,

seja pela condensação ou pelo deslocamento. Freud afirma a respeito de um aspecto

sobredeterminado do sonho e, se é através dele que se pode chegar ao desejo inconsciente,

por outro lado, há nesse processo, um “núcleo dos sonhos”, que Freud chamou de umbigo

do sonho, como ponto irredutível e, de certa forma, inacessível à interpretação.

A condensação se apresenta por omissão: quer dizer que o sonho não é uma
tradução fiel, ou uma projeção ponto por ponto do pensamento do sonho, mas
uma versão altamente incompleta e fragmentária deles. (FREUD, 1900/1969, p.
307)

É a partir desse “umbigo” e da lacuna deixada pela memória que a fantasia irá se

caracterizar como a ficção protetora, como o que é formado a partir de coisas vistas,

ouvidas e construídas pelo próprio sujeito para a obtenção de prazer. Desse modo, a

construção da teoria da fantasia se torna importante na medida em que Freud constata que

o fator determinante passa a ser uma ficção, uma lógica própria do neurótico e não mais

uma busca pela causalidade real, pelo fato verdadeiro. É dessa forma que a associação livre

começa a ganhar força e a transferência e resistência ganham um novo estatuto.

Veremos agora que é através da transferência que a repetição, como outra forma de

recordar, pode ganhar uma nova significação, uma vez que traz uma atualização do desejo

inconsciente.

1.2- O repetir como forma de recordação na transferência

Em seus artigos sobre a técnica, Freud enfatiza o papel da transferência, na qual a

rememoração (Erinnem) deixa de ser o mecanismo essencial para dar lugar ao que se

lembra através da atuação (Agieren). A resistência passa então a ter um papel essencial na

transferência, não precisando ser abolida através de um recurso como a hipnose, mas sim

utilizada como um material de análise.

Em seu texto “Recordar, repetir, elaborar” (1914/1969) Freud ainda articula a

resistência com as lacunas da memória; desse modo, superar as resistências significava

preencher essas lacunas. Se a hipnose visava à suspensão das resistências, a transferência
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traz a resistência em forma de repetição, atualizando o passado esquecido. A repetição é

definida como o que se opõe ao saber e é da ordem da atuação (Agieren).

O Agieren é também uma modalidade do retorno do recalcado, só que, em lugar
de ser dito, produzido como palavra, é mediante uma ação, uma atuação, no
registro da transferência. No Agieren o sujeito não sabe que se trata de uma
repetição (SILVESTRE, 1988, p.47).

Dito de outro modo, tanto o Erinnem (rememorar) como Agieren (atuar) são efeitos

da repetição, e ambos se apóiam na transferência; mas se o primeiro se apóia na

transferência para produzir uma significação, o segundo parece colar-se na resistência.

Assim, o impulso à ação é chamado Wiederholungszwang (compulsão à repetição),

que substitui o recordar. A repetição segue como marca do retorno do recalcado e a

transferência abre o campo para a significação. A transferência, como afirma Freud, é o

playground da repetição e é através dela que a fantasia pode ser conduzida para o analista.

Porém se rememoração e atuação são produções do material recalcado, a pergunta

que se coloca é se esse material é o mesmo. É a partir de então que Freud começa a se

deparar com os limites da interpretação, uma vez que há sempre um resto que resiste à

decifração, sendo que esse resto aparece na compulsão à repetição.

Há um tipo especial de experiências da máxima importância, para a qual
lembrança alguma, via de regra, pode ser recuperada. Trata-se de experiências
que ocorreram em infância muito remota e não foram compreendidas na
ocasião, mas que subsequentemente foram compreendidas e interpretadas
(FREUD, 1914/1969, p. 165).

Desse modo, como pode estar esquecido algo que nunca foi consciente? A

resistência se apresenta então como falhas na memória que não podem ser completadas, e a

fantasia gira em torno do que nunca foi consciente e que, portanto nunca poderia ter sido

esquecido.

Com referência ao curso tomado pelos eventos psíquicos, parece não fazer
nenhuma diferença se determinada ‘vinculação de pensamento’ foi consciente e
depois esquecida ou se nunca, de modo algum, conseguiu torna-se consciente. A
convicção que o paciente alcança no decurso de sua análise é inteiramente
independente deste tipo de lembrança (FREUD, 1914/1969, p.164).

É desta forma que o paciente, ao invés de recordar, expressará sua fantasia através

da atuação, onde ele repete, sem, naturalmente, saber o que está repetindo (FREUD,

1914/1969, p.165).
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Não se trata, pois, de um acontecimento do passado que deve ser lembrado, mas de

uma força atual. O método da associação livre deve, portanto, evocar um fragmento da

vida real e não trazer a uma recordação induzida, como acontece na hipnose.

As fantasias é que permitem essa sobreposição do passado com o presente: toda
nova estrutura de desejo revive os traços de outras anteriores. Isso condiz com a
própria definição do desejo como ativação do traço mnêmico (SANTOS, 2002,
p.67).

Assim, Freud afirma que a transferência é um fragmento da repetição, e a

repetição é a transferência de um passado esquecido: O paciente, então, substitui o impulso

de recordar pela compulsão à repetição.

Em 1912, no texto “A dinâmica da transferência” (1912/1969), Freud descreve de

que forma a transferência desempenha seu papel durante o tratamento psicanalítico. Freud

articula a repetição com a transferência, de forma que o sujeito irá recorrer aos seus

protótipos infantis, inserindo o analista na série psíquica por ele formada. Ou seja, se o

sujeito constrói os “clichês estereotípicos”, que são reimpressos, é através da repetição

desses processos que a transferência tomará seu curso (FREUD, 1912/1969, p.111).

O que seriam esses “clichês estereotípicos” que retornam na transferência? Freud

diz que, através das influências sofridas durante os primeiros anos, consegue-se um método

específico próprio de conduzir-se na vida erótica (FREUD, 1912/1969, p. 111) Esse

‘método’ estabelece as condições para o sujeito se apaixonar, as pulsões que satisfazem,

enfim, o modo de posicionamento. Esses clichês são constantemente repetidos e

reimpressos no decorrer da vida, e o sujeito está fadado a aproximar-se de cada nova

pessoa que encontra com idéias libidinais antecipadas (FREUD, 1912/1969, p. 112). O

analista será incluído nesta série. Se o sujeito tenta re-produzir algo, ele o faz visando

confirmar sua verdade e, assim,

tal como acontece nos sonhos, o paciente encara os produtos de seus impulsos
inconscientes como contemporâneos e reais, procura colocar suas paixões em
ação sem levar em conta a situação real (FREUD, 1912/1969, p. 119).

A repetição fica ancorada pela fantasia, a qual vem encobrir, como uma proteção,

as cenas recalcadas e completar o que ficou sem significação. A transferência se constitui

como uma forma de resistência e, neste momento, Freud propõe uma ‘luta’ do médico com

o paciente para que as armas da resistência sejam arrancadas uma a uma. Assim, ao mesmo

tempo em que Freud se depara com as lacunas de memória que a resistência denuncia, e

entende as fantasias como os clichês que protegem dessas lacunas, ele também tem o
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objetivo de que o tratamento “cure” o sujeito de sua própria construção fantasmática.

Nessa situação, o neurótico encontra-se determinado por seu próprio desejo inconsciente,

suas formas fixas de obter satisfação. E é um sujeito que está preso ou, nas palavras de

Freud, fadado ao seu próprio clichê. O objetivo do tratamento seria o de retirar esse

mecanismo através da interpretação.

No entanto, mesmo que nesse momento haja da parte de Freud a esperança de

preencher as lacunas da memória na condução da análise e vencer esse impedimento da

resistência, ele retorna a esse “rochedo”, que faz com que o trauma passe de uma

representação a uma dimensão irrepresentável e, com isso, o determinismo do sintoma

ganha outro estatuto.

1.3- Da representação ao irrepresentável do trauma

Vimos que o problema da importância da realidade externa na formação do

psiquismo e do inconsciente foi um problema com o qual Freud teve de se defrontar desde

o início de suas descobertas. A partir da escuta que fez das histéricas, Freud entende que

suas vivências foram traumáticas e, consequentemente, recalcadas. Nesse momento,

promove a vinculação entre a sexualidade e o inconsciente. E afirma que as histéricas

sofrem de reminiscências, logo descobrindo a origem infantil e o cunho sexual dessas

vivências.

A princípio, as pacientes teriam sofrido sedução sexual durante a infância por parte

dos pais, formulando a teoria da sedução, que Freud esboça para entender o mecanismo

psíquico da formação dos sintomas. Logo em seguida, abandona essa hipótese pela teoria

da fantasia.

Em “Três Ensaios sobre a teoria da sexualidade” (1905/1969), Freud indica que o

fator que constitui e determina as neuroses é a necessidade da pulsão sexual se satisfazer e,

ao mesmo tempo, paradoxalmente, uma excessiva renúncia a essa exigência sexual.  É a

partir daí que Freud descobre que a sexualidade em si mesma é traumática, pois sua

experiência excede a representação. A representação se inscreve após a experiência e, por

isso, é sempre falha. A representação sexual é algo inconciliável e incompatível às outras

representações11. Aí é que se localiza a força do irrepresentável da pulsão, ou seja, no

inconciliável em que o inconsciente se inscreve. E é com o recurso da fantasia que o

sujeito irá lidar com essa ausência.

11 Segundo Lacan, o sexual se constitui como o que não encontra proporção para o sujeito, como veremos.
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Dessa forma, o caminho do sexual ao inconsciente passa por uma satisfação que

depende de um circuito incerto da pulsão. Isto é, a satisfação pulsional se caracteriza por

estímulos endógenos, exógenos, num circuito limítrofe entre o psíquico e o somático, e

onde a apreensão só pode ser parcial, momentânea e inadequada, já que se trata de uma

tentativa de representação que excede o eu.

Quem sabe interpretar a linguagem da histeria pode perceber que a neurose só
diz respeito à sexualidade recalcada do doente. Para isso, basta compreender a
função sexual em sua devida extensão, circunscrita pela disposição infantil.
(FREUD, 1905/1969, p. 264)

A sexualidade é, então, o que aparece na base das neuroses, o substrato que o

paciente levará ao divã, e que, no entanto, só aparece de forma desconexa, fragmentada,

denunciando sua função parcial na experiência da análise. Freud então percebe, no

tratamento, um nó que implica o funcionamento do corpo e demarca, por exemplo, um

prazer que vai além da necessidade e visa a uma satisfação no nível oral, anal, escópico.

Em outras palavras, a pulsão precisa fazer uma trajetória, um circuito singular que passa

por caminhos como ver e ser visto, ou através do comer ou comer nada, em reter ou liberar

as fezes. Há na sexualidade algo que ultrapassa o sexual em seu sentido biológico e que faz

um caminho em direção ao seu objeto, porém nunca encontrando o que satisfaça

plenamente.12 Permanece, então, uma perda constitutiva, em que o impulso pulsional está

além do objeto visado, caracterizando uma hiância entre o corpo enquanto biológico e a

vivência da sexualidade enquanto falta.

De acordo com Garcia-Roza (2003), Freud, quando funda a psicanálise, já instaura

uma certa ‘perversão’ do sujeito em relação à ordem natural. Isto porque a pulsão traz uma

forma de relação do sujeito com os objetos do mundo que não tem nada a ver com a função

vital. A fonte da pulsão é o corpo, mas ela não visa a autoconservação. Assim, há, no Trieb

freudiano, algo que está sempre por vir, e a representação só se constitui a partir desse

ponto de opacidade da pulsão.

Ou seja, ao mesmo tempo em que delimitou o sexual como fator etiológico, Freud

também aponta que este fator está relacionado ao que falta. A vivência da sexualidade

caracterizada por Freud manifesta o caráter de despedaçamento em que a satisfação é

definida através de uma montagem, um arranjo improvisado e constituído pela fantasia. É

enquanto marcado pelo sexual que o neurótico irá descobrir sua manobra em direção ao

12 Este circuito pulsional caracteriza a repetição que sempre retorna ao mesmo lugar, mas busca
incessantemente alcançar o objeto perdido.
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mundo externo. A fantasia é o que servirá como utensílio para obter satisfação, mesmo que

seja sempre uma satisfação parcial.

Ora, se o que determina o sintoma neurótico, como nos indica Freud, é a

sexualidade recalcada, e se essa mesma sexualidade se dá enquanto incompleta, podemos

entender que o determinismo do sintoma é a sua própria indeterminação.

Nesse sentido, é nesse ponto irredutível, o que da pulsão não se deixa representar,

que está a causalidade do sintoma. O sintoma busca, numa relação de compromisso, um

arranjo entre a exigência pulsional e a exigência do mundo externo.  Porém, os recursos da

fantasia e do prazer não são capazes de nomear o que acomete o sujeito enquanto exigência

pulsional.

É a partir desses impasses da clínica que Freud formula o conceito de pulsão de

morte que vem esclarecer a repetição no sintoma do neurótico como esse ‘para além’ que

excede o próprio sujeito.

1.4- A pulsão de morte na repetição

Freud no “Além do Princípio do Prazer” (1920/1969), faz um giro em sua teoria e

demarca a impossibilidade de uma memória total. A memória é lacunar, e suas lacunas são

de outra natureza, uma vez que não são passíveis de serem preenchidas.

Isso porque o aparelho psíquico, subordinado ao princípio de prazer, não é

poderoso o suficiente para evitar as grandes quantidades de estímulos. Estes estímulos

fortes, muitas vezes, vêm antes de o aparelho se preparar, como um susto, que é anterior à

ansiedade e omite o princípio de prazer, deixando um efeito traumático. São justamente

esses processos excitatórios intensos que não deixam traços de memória. Para se apropriar

de tais situações, o sujeito repete, atuando a quantidade de estímulos que não foi abarcada

pelo princípio de prazer.

A tendência dominante da vida mental, e talvez, da vida nervosa em geral, é o
esforço para reduzir, para manter constante ou remover a tensão interna devida
aos estímulos, (...) tendência que encontra expressão no princípio de prazer, e o
reconhecimento desse fato constitui uma das minhas mais fortes razões para
acreditar na existência da pulsão de morte (FREUD, 1920/1969, p. 66).

Se o princípio de prazer, caracterizado como uma dimensão quantitativa, visa à

diminuição da tensão, como pensar o prazer através do aumento da tensão?
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Freud se depara com impasses clínicos e, nesse momento, a pulsão também

encontra satisfação no desprazer e no sofrimento, isto é, no aumento da tensão. A

compulsão à repetição cumpre sua função de tentar retornar à experiência em que não

houve recursos para lidar com a quantidade de excitação, incapaz de obedecer a um

processo secundário em que uma pulsão é um impulso, inerente à vida orgânica, a

restaurar um estado anterior de coisas (FREUD, 1920/1969 p. 47). O que repete pode ser

entendido como o que não conseguiu entrar na cadeia associativa, não se inscreveu nos

sistemas mnêmicos.

Se antes o traumático e a resistência eram tomados como o que deveria ser abolido,

Freud percebe que há no sujeito uma tendência a permanecer no sintoma e, com isso, passa

a investigar as misteriosas tendências masoquistas do eu (FREUD, 1920/1969, p. 24).

Freud aponta então para a noção de que o princípio de prazer não exerce dominância sobre

os nossos processos mentais, mas que certas outras forças ou circunstâncias

desarmonizam a tendência em direção ao prazer. O que impede que o princípio de prazer

seja levado a cabo? Além do princípio de realidade que efetua o adiamento da satisfação e

promove a tolerância temporária ao desprazer num caminho indireto ao prazer, existe uma

outra função do aparelho mental mais primitiva do que o intuito de obter o prazer e evitar

o desprazer (FREUD, 1920/1969 p. 43).

Que função seria esta que faz o sujeito repetir o que não lhe é favorável? Se os

sonhos são a realização do desejo inconsciente, o que está em jogo na repetição

compulsiva de sonhos traumáticos? Ou na repetição de um destino trágico ao longo da

vida?

Essas questões não levam Freud a contrariar o princípio do prazer, mas o levam a

um novo dualismo pulsional. A compulsão à repetição demonstra que a vivência de prazer

e de satisfação está intimamente ligada à noção de pulsão de morte, uma vez que esta visa

se livrar da tensão do organismo. Mesmo que o psiquismo seja regido pelo princípio de

prazer, este está submetido a algo mais arcaico e inescapável, que impele o sujeito às

repetições. Frente à pulsão de morte, o princípio de prazer falha.

Mesmo assim, o princípio de prazer continua presente, como uma tendência

psíquica à busca do prazer e da diminuição do desprazer. Atuar uma experiência

desagradável significa tentar resgatar retrospectivamente essa experiência que não foi

elaborada. É dessa forma, na própria atividade de atuar, que a compulsão à repetição se

harmoniza com o princípio de prazer na medida em que o sujeito atua algo de uma situação

passiva, repetindo-a numa posição ativa. Como exemplo, Freud cita as brincadeiras infantis
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(como o jogo do Fort –da, que veremos adiante), os sonhos traumáticos e a compulsão à

repetição no processo de análise.

Porém, a repetição vem para restaurar um estímulo não elaborado ou para tentar

repetir uma satisfação vivenciada e nunca mais atingida? É o prazer ou o desprazer que

está em jogo nessa operação? O que se repete?

Percebemos em Freud duas tendências da repetição: uma tendência restitutiva e

outra tendência de satisfação, uma vez que o ser vivo não pode ir à morte por qualquer

caminho, mas pelo caminho da vida. Assim, podemos pensar que, a partir desse texto, o

que determina o sujeito é a morte, ou seja, este inanimado que está aquém de qualquer

representação. Para Freud, a morte seria o determinante da vida, o inanimado é o que

impulsiona, e que, ao mesmo tempo, retorna ao mesmo lugar. A compulsão à repetição,

deste modo, busca um prazer, mas sempre encontra um ponto ‘além’ que a mantém neste

circuito repetitivo.

A tendência ao prazer na repetição evidencia que a pulsão recalcada nunca deixa

de esforçar-se em busca da satisfação completa que consistiria na repetição de uma

experiência primária de satisfação (FREUD, 1920/1969, p. 52). Em outras palavras, a

repetição busca um objeto perdido e, não encontrando, ela retorna. Assim, a repetição

também atua como uma reprodução da experiência da sexualidade infantil, porém, não de

algo que se revive ou que acontece pela segunda vez ao sujeito, mas sim de uma ‘atuação

atualizada’, como o que o sujeito vive como sendo a primeira vez. Neste sentido, a

compulsão à repetição demanda a inscrição de uma cena que permanece atemporal, que

não se tornou passada ainda, mas que se repete sempre, e várias vezes, como a primeira

vez. Trata-se da tentativa de resgatar, no tempo, essa impossibilidade. É deste modo que os

pacientes repetem na transferência situações indesejadas, imaginam-se desprezados mais

uma vez, e obrigam o psicanalista a tratá-lo friamente, pois

nenhuma dessas coisas poderia ter produzido prazer no passado, e poder-se-ia
supor que causaria menos desprazer hoje se emergissem como lembranças ou
sonhos, em vez de assumirem a forma de experiências novas (FREUD,
1920/1969, p. 32).

Apesar de Freud ter considerado a repetição como uma revivência do infantil, ao

mesmo tempo, ela assume a forma de uma experiência nova e nenhuma lição foi aprendida

da antiga experiência de que essas atividades, ao contrário, conduziram apenas ao

desprazer (FREUD, 1920/1969, p.32). Sendo assim, trata-se de uma vivência atual, de uma

nova busca de fazer funcionar o sentido dado ao sintoma de modo que essas experiências



32

são repetidas sob a forma de uma compulsão. Ou seja, a tentativa de obter prazer numa

revivência de satisfação surge como um desprazer, uma vez que esta experiência é estranha

ao sujeito. A soma de excitação encontra-se desligada da consciência e da memória, apesar

de atuar sobre ela. Assim, ele repete aquilo de que não se pode lembrar:

O paciente não pode recordar a totalidade do que nele se acha recalcado, e o que
não lhe é possível recordar pode ser exatamente a parte essencial. Ele é
obrigado a repetir o material recalcado como se fosse uma experiência
contemporânea, em vez de, como o médico preferiria ver, recordá-lo como algo
pertencente ao passado. Essas reproduções sempre têm como tema a vida sexual
infantil (FREUD, 1920/1969 p.29).

Podemos dizer que o essencial mesmo do recalcado não pode ser rememorado, por

isso, não há outra saída senão a repetição. A pulsão de morte se apresenta num processo

primário e poderoso, como uma pulsão livremente móvel e desvinculada, que pressiona no

sentido da descarga e age sem obedecer a um processo secundário. Esse conceito

caracteriza aquilo que conduz o organismo ao retorno, a um estado inanimado e livre de

tensões. Associada ao princípio de prazer, esta pulsão mais elementar efetiva a compulsão

à repetição vinda da satisfação em ser conduzido à morte ou à mortificação.

Assim, poderíamos tomar esse empuxo ao inanimado como um destino? O que na

pulsão de morte se apresenta como um repetir marcado pelo determinismo? Se os pacientes

compulsivamente repetem experiências penosas,

a impressão que dão é de serem perseguidos por um destino maligno ou por um
poder ‘demoníaco’; a psicanálise porém sempre foi de opinião de que seu
destino é, na maior parte, arranjado por ele próprio e determinado por
influências infantis primitivas (FREUD, 1920/1969, p. 32).

Freud demarca então que, se podemos falar de um destino, este, é uma construção feita

pelo próprio sujeito e não uma determinação em que ele não se encontra implicado.

O aparelho é invadido por uma excitação que não pode ser contida ou ligada, que

resta como um excesso e é da ordem do irrepresentável. Eros, ou a pulsão de vida, busca

ligação e unificação, contrariando os aspectos disjuntivos da pulsão de morte que, por sua

vez, é conservadora, no sentido de que busca o retorno ao inanimado, a um estado anterior,

perturbado pelas energias da própria vida. Através do conceito de compulsão à repetição,

Freud explica os mecanismos repetitivos e compulsivos como uma forma de dominar o

excesso de excitação provocado pelo trauma.

Vemos que, nesse contexto, a repetição aparece não apenas como fenômeno

clínico, mas também como motor de elaboração psíquica, uma forma de tentar conter e
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ligar o excesso pulsional. Desse modo, o que a compulsão à repetição faz é tentar ligar os

elementos de uma experiência não adquirida, para que assim essa experiência possa se

tornar presente e atualizar o inconsciente.

Efetivamente o sujeito ainda não repete, pois não sabe o que está produzindo. Ao
ser tomado pelo susto é que ele se dá conta de que a cena já era conhecida - só
então a repetição aparece como tal. É a partir do novo susto que se conta uma
primeira vez, que já aparece duplicada (SANTOS, 2002, p. 102).

Nesse sentido, o trauma torna a ser considerado como um susto (Schreck) e tem um

caráter de surpresa. Ao contrário da angústia (Angst), na qual o sujeito se prepara para uma

situação que poderá acontecer, e do medo (Furcht), em que o perigo está localizado em um

objeto, o trauma se dá devido a uma não preparação do aparelho psíquico.

É dessa maneira que a compulsão à repetição freudiana caracteriza uma perpétua

recorrência da mesma coisa (FREUD, 1920/1969, p.33), pois há um traço de caráter

essencial que permanece sempre o mesmo, levando à repetição das mesmas experiências.

A partir dessa proposição, fica a seguinte questão: seriam essas mesmas experiências um

eterno retorno ao desconhecido da pulsão? Como nos indicou Lúcia Grossi dos Santos, não

se trata de uma repetição para o sujeito, ou seja, não se trata da recorrência da mesma

coisa. O que parece retornar incessantemente ao sujeito é esse estranho, a cena que, a

posteriori, encontrou-se duplicada. Permanece esse ponto inassimilável ao sujeito que se

assusta e se surpreende com algo tantas vezes vivido e repetido e assim, esse inassimilável

persevera como o que não pode ser (pre)visto (SANTOS, 2002, p.95). Deste modo, na

compulsão à repetição podemos pensar que o destino se apresenta muito mais na forma de

um acaso, na forma de circunstâncias acidentais, como veremos ao longo deste trabalho de

dissertação.

Em seu texto “O Estranho” (1919/1969), Freud aponta para a palavra Heimlich

(que em alemão equivale ao que é familiar), cujo significado traz uma ambivalência, pois

coincide com o seu oposto: Unheimlich (estranho). Sendo assim esta palavra pode dizer

tanto de algo estranho como de algo familiar. O tema do estranho relaciona-se com o que é

assustador e provoca medo e horror. Por outro lado, esse sentimento de estranheza nos

remete ao que é conhecido e familiar.

Naturalmente, contudo, nem tudo o que é novo e não familiar é assustador; a
relação não pode ser invertida. Só podemos dizer que aquilo que é novo pode
tornar-se facilmente assustador e estranho; algumas novidades são assustadoras,
mas de modo algum, todas elas. Algo tem de ser acrescentado ao que é novo e
não familiar, para torná-lo estranho (FREUD, 1919/1969, p.239).
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O que a repetição traz, ao mesmo tempo, do estranho e do familiar?

Freud afirma que há uma duplicação, uma divisão no eu, de tal forma que o sujeito

sente que suas ações parecem ter sido realizadas pelo seu ‘outro eu’, uma vez que lhe

aparecem como desconhecidas e assustadoras. Esse duplo, como um espelho ou uma

sombra, vem trazer a garantia da imortalidade, mas também o seu inverso: um estranho

anunciador da morte. Isso porque, a duplicação traz uma proteção contra a destruição do

Eu, própria do narcisismo, trazendo também aquilo que o Eu rejeita de si mesmo e o

projeta para fora como algo estranho, assim como a pulsão de morte. O duplo então

conjuga o “si mesmo” e o outro.

Novamente Freud faz referência ao “eterno retorno” nietzschiano, desta vez

utilizando o conto “O Homem de Areia” para caracterizar a repetição de situações fatídicas

que evocam a condição de desamparo inicial do ser humano:

E finalmente há o retorno constante da mesma coisa – a repetição dos mesmos
aspectos, ou características, ou vicissitudes, dos mesmos crimes, ou até dos
mesmos nomes, através das diversas gerações que se sucedem. (FREUD,
1919/1969, p. 252)

Poderíamos pensar que o princípio de prazer traz o Heimlich, o conhecido, o que

aponta para a significação fálica, onde o sujeito se reconhece. A noção de pulsão de morte

ultrapassa as significações de prazer e traz o estranho que se repete incessantemente

(Unheimlich). Pode-se dizer então que na repetição o sujeito está no seu duplo: ao mesmo

tempo em que age visando o prazer, ali não se reconhece e toma esse repetir como

estranho. O duplo ou essa divisão se transforma num objeto que deveria ter sido mantido

oculto, mas veio à luz. Já em 1919, Freud nos diz que o que quer que nos lembre esta

íntima compulsão à repetição é percebido como estranho (FREUD, 1919/1969, p. 256). A

repetição denuncia, pois, a ineficácia dos clichês e faz retornar um estranho que excede o

reconhecimento, através da resistência na transferência.

Nesse texto, Freud cita exemplos em que algumas ‘coincidências’ poderiam estar

presentes e demarca que há, em todas elas, algo do desejo do sujeito que o ultrapassa e

retorna, trazendo o sentimento de estranheza.

Mais adiante, Freud articulará o estranho ao retorno do recalcado, ou seja, o que

causou mal estar retorna como algo assustador e que amedronta. Portanto, o estranho não é

nada alheio ao sujeito, mas algo que é familiar e há muito estabelecido na mente, e que

somente se alienou desta através do processo do recalque (FREUD, 1919/1969, p. 258).
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O que caracteriza o estranho é essa proximidade e essa familiaridade aliadas ao

oculto. Assim, o absolutamente novo não pode ser temido, pois só há o susto se houver

repetição. O estranho é algo que se repete, que retorna, mas que ao mesmo tempo se

apresenta diferente. Dessa forma, há aqui, na presença do estranho, um duplo caracterizado

tanto pelo retorno quanto pelo novo.

Ao lançar o conceito de pulsão de morte em 1920, Freud promove uma

transformação, principalmente no que diz respeito ao conceito de repetição. A pulsão de

morte é a que separa o sujeito do circuito do recalque, pois ela age desligada. Se essa

pulsão mais pura e elementar visa retornar justamente ao estado em que não haviam traços

de memória registrados, talvez ali se encontre a possibilidade de se traçar novos caminhos.

Há algo da pulsão que não pode ser traduzido, e se é nesse ponto que o sujeito repete

tentando inscrever esse não representável, nele pode estar também uma possibilidade de

invenção.

Como veremos no capítulo seguinte, Lacan designa a pulsão de morte como o real,

como o que não pode ser simbolizado e a partir do qual se formam as cadeias simbólicas.

A repetição vem como algo que insiste em ser inscrito na cadeia significante, porém

sempre encontrando um ponto de falta. Em outras palavras, a compulsão à repetição é o

que excede o sujeito e seu universo significante, excede os recursos do Outro e seu campo

simbólico.

O ‘estranho’ freudiano parece trazer o duplo caracterizado por Lacan na repetição:

a vertente da tiquê e do autômaton, em que há, ao mesmo tempo, a surpresa e também a

confirmação de um retorno. Poderíamos tomar esse traço de caráter essencial apontado por

Freud como algo que é parte de um núcleo real que permanece? Em que medida esse

núcleo se caracteriza como algo determinante de uma reprodução ou como contingência,

como causa?



36

Capítulo 2

O REAL E O SIMBÓLICO NA REPETIÇÃO

“Repetir, repetir – até ficar diferente.
Repetir é um dom do estilo”.

Manoel de Barros
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CAPÍTULO 2

O real e o simbólico na repetição

Vimos no capítulo anterior como Freud caracterizou a repetição ao longo de sua

obra, indicando que os sonhos, atos falhos e sintomas não são arbitrários, mas seguem uma

determinação lógica do inconsciente. Assim, a repetição no sintoma neurótico é

determinada pelo mecanismo do recalque, isto é, na fixação da libido em determinadas

representações que seguem, através da fantasia, um determinado circuito.

Contudo, ao buscar a causalidade e a etiologia das neuroses, Freud se deparou com

o aspecto indecifrável da repetição, constituído como Das Ding ou a Coisa. A Coisa é,

então, situada ao mesmo tempo como o núcleo patogênico que permanece opaco e como

condição para que a memória se constitua a partir desse inacessível, uma vez que a

lembrança é, sempre, uma construção. Nesse sentido, a repetição não visa apenas resgatar

um material recalcado, uma vivência ou uma lembrança, mas algo aquém ou além da

rememoração que determina o circuito de satisfação. É a dimensão quantitativa da pulsão

que determina a repetição e, como nos diz Freud, o sujeito atua o que não consegue dizer.

Esse excesso pulsional caracteriza a pulsão de morte (Todestrieb) e, nesta vertente,

podemos definir a dimensão do real enquanto impossível. A morte aqui se configura não

como um fim, mas como o que primariamente determina o Princípio do Prazer. Esse é um

ponto fundamental da teoria freudiana, que abre a perspectiva para pensarmos o aspecto de

contingência da repetição.

A partir do conceito de pulsão de morte, Freud definiu o trauma como excesso

pulsional caracterizado como um susto para o qual não houve recursos suficientes para o

aparelho psíquico se preparar, o que promove a compulsão à repetição. Lacan, por sua vez,

dará a esse susto o estatuto de um encontro, ou ainda dirá que o traumático é o encontro

com a linguagem. Assim, percebemos que esse encontro deixará uma marca e também uma

perda; a partir disso, inicia-se o circuito de repetição do sujeito em busca do objeto perdido

de satisfação, sendo essa busca sempre falha e o circuito novamente retomado.

Lacan também articula a repetição com a morte. Inicialmente, ele o faz com a sua

teoria do significante a partir do momento em que define o significante como o que

materializa a instância da morte. (LACAN, 1956/1998, p. 26). Desse modo, o significante

assimila-se ao inanimado, ao qual se refere Freud, na medida em que este vem no lugar de

uma suposta realidade que seria anterior ao próprio significante. É nesse sentido que Lacan

afirma que a palavra mata a coisa, já que esta é correlata a uma ausência, uma perda.
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Assim, se o significante “mata” a coisa, por outro lado, há um resíduo pulsional que anima

o sujeito.

É nessa perspectiva que podemos dizer que o significante articula dois registros: do

simbólico e do real. A partir desses registros, a repetição se configura ora como

determinação simbólica, ora como contingência a partir do real. Isso porque, por um lado,

a repetição se constitui como um automatismo significante caracterizado pelo retorno do

sintoma; e por outro, denuncia este ponto inassimilável, a fenda, o tropeço na seriação

significante. A repetição surge assim como o que faz, ao mesmo tempo, um apelo e uma

evitação ao real.

Cabe então questionar: não seria esse encontro do sujeito com a linguagem uma

contingência? Sendo assim, não estaria a determinação da repetição atrelada a uma

contingência primordial?

Veremos, neste capítulo, de que forma Lacan, em um primeiro momento, formula a

repetição como simbólica, definindo a Wiederholungszwang como a insistência da cadeia

significante. Para tal, trabalharemos a partir do seminário de Lacan sobre “A carta

roubada”.

Em seguida, veremos que no “Seminário XI: Os quatro conceitos fundamentais da

Psicanálise” (1964/1998), uma vez reafirmada a vertente simbólica da repetição, Lacan

explora a vertente real da tiquê. A tiquê da repetição proposta por Lacan remete à

dimensão do acaso, da surpresa e traz a perspectiva da contingência na repetição. Esta será

a segunda parte de nosso capítulo.

2.1) A repetição simbólica

Em seu “Seminário sobre a ‘Carta roubada’” (1956/1998), Lacan faz importantes

considerações acerca das relações entre a memória e a lei, a emergência do simbólico e,

principalmente, o automatismo da repetição. Deste modo, ele enfatiza a primazia do

simbólico na repetição, na qual o automatismo extrai sua insistência da cadeia significante

e onde devemos situar o sujeito do inconsciente. De acordo com Lacan, as incidências

imaginárias nada fornecem de consistente, a menos que estejam ligadas à cadeia simbólica

que as une e orienta. Desse modo, é a ordem simbólica que é constituinte para o sujeito, a

determinação fundamental que ele recebe de um percurso significante (LACAN,

1966/1998 p. 14).
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Para ilustrar o fundamento simbólico da repetição, o autor usa o conto de Edgar

Alan Poe (1838/1978) – “A carta roubada”13, que iremos resumir:

Em Paris, um amigo conversava com Dupin, quando chega o delegado de polícia

para pedir opinião a Dupin sobre um caso muito estranho que havia acontecido. Tratava-se

de um documento, ou melhor, uma carta que fora roubada da rainha. O roubo foi feito de

forma ousada, sendo que, no momento em que a rainha lia a carta, ela foi interrompida pela

entrada do rei com o Ministro. Após tentar em vão guardar a carta, teve de colocá-la,

aberta, como estava, sobre a mesa. O Ministro com ‘olhos de lince’, percebe o embaraço

da rainha e, tirando do bolso uma carta semelhante, finge ler e a coloca em cima da

primeira. Ao retirar-se, leva a carta que não lhe pertencia, deixando a outra, sem

importância, sobre a mesa. O Ministro agora de posse da carta, consegue valiosos poderes

sobre a rainha, que nada pode dizer, pois a exibição da carta comprometeria sua honra.

Assim, o Delegado de Polícia foi contratado pela rainha para agir de forma sagaz e

discreta em busca da carta no apartamento do Ministro. A procura incansável foi feita pela

polícia com minuciosos exames dentro dos móveis, almofadas, colunas, teto, tijolos de

todo o prédio, com o uso de microscópio e equipamentos modernos. Para desespero do

delegado, porém, a carta não foi encontrada. Desolado, resolve fazer um acordo com

Dupin e oferecer uma recompensa em dinheiro, caso o ajude. Dupin aceita e, um mês

depois, entrega a carta ao Delegado de Policia que, perplexo, não entende como conseguiu

tal feito.

Dupin, então, explica ao amigo seu raciocínio e como conseguiu recuperar a tal

carta: “O método ‘impecável’ empregado pela polícia parisiense pareceu cumprir seus

deveres muito à sua maneira. Sua pesquisa pormenorizada foi eficaz, mas até certo ponto.

As medidas adotadas não só foram as melhores, mas realizadas com absoluta perfeição. Se

a carta estivesse num lugar óbvio, certamente escaparia à percepção deles. As medidas

então foram erradas justamente por ele não conhecer o Ministro, que era não somente um

matemático, mas também um poeta.”

Pensando assim, certo dia Dupin resolve fazer uma visita ao Ministro, conversando

sobre um assunto de seu grande interesse. Enquanto isso observava à sua volta, com seus

óculos de lentes verdes. Mal começou a conversa e viu que a carta em questão estava

amassada e ‘esquecida’ no porta cartas de cartolina, como que forjada para não levantar

13Lacan aponta para tradução do título de Poe em francês que é similar à nossa: La lettre volée. Entretanto, o
título original em inglês é The Purloined Letter em que purloin é um termo que indica pôr de lado, reservar
disfarçadamente, dissimular, desviar.
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suspeitas. Aproveitando um incidente na rua que atraiu o Ministro à janela, ele tirou uma

carta parecida do bolso e a trocou pela carta da rainha sem que o outro percebesse. É desta

forma que Dupin consegue a carta e a entrega ao Delegado, conseguindo sua recompensa

em dinheiro.

Dupin continua seu raciocínio e relata ao amigo o caso de um garoto da escola com

fama de adivinhador no jogo do par ou ímpar. Sua astúcia estava na observação e no

cálculo de seus oponentes. Assim, se o adversário fosse um bobo e no jogo dissesse par e

perdesse, da próxima jogada, com seu raciocínio simplório, diria impar e perderia

novamente. Mas um menos tolo pediria par e, quando perdesse, seria tomado pelo impulso

de trocar, mas pensaria: o sujeito acha que vou trocar, mas vou manter a escolha de antes.

Assim, há uma identificação do intelecto do jogador com seu oponente. Certamente, pensa

Dupin, se o delegado cometeu tantos enganos é por não pensar como esse garoto do

colegial. Ele considera engenhosas apenas suas próprias idéias e, ao procurar algo

escondido, pensa apenas em como ele mesmo faria para esconder. Dupin, então, finaliza

afirmando que mesmo as verdades lógicas, como a matemática, possuem falhas e que se o

Ministro fosse apenas um matemático e não também um poeta, a carta teria sido descoberta

pelos policiais.

Lacan analisará esse conto, dividindo-o em dois tempos: o primeiro como uma cena

primitiva e o segundo como uma repetição.

Mais importante do que o fato de ter sido o Ministro quem roubou a carta é o fato

de a Rainha saber ser ele quem a detém de modo não inocente. Esse seria o quociente da

cena primeira. A visita de Dupin ao Ministro caracteriza a segunda cena, que se passa sem

estardalhaço. O Ministro não detém mais a carta, mas disso ele não tem idéia, nem de que

foi Dupin que a raptou.

As duas ações são semelhantes e se destacam pelo que Lacan chama, no texto, de

intersubjetividade14. Lacan destaca os três tempos lógicos em que a decisão se precipita. A

decisão é concluída no momento de um olhar.

14 É importante destacarmos que este conceito utilizado por Lacan é posteriormente abandonado.  O
autor aponta para uma intersubjetividade em que o sujeito se dirige ao Outro como absoluto, um Outro que
pode anulá-lo ou agir fazendo-se de objeto para enganá-lo. No esquema ‘L’, afirma que entre esse aquém do
sujeito e esse para além do Outro é que de fato se insere a fala (Lacan, 1956/1998, p. 58). Segundo Zizek
(1988), Lacan parte de uma concepção ainda fenomenológica da linguagem em que a palavra seria um meio
de reconhecimento intersubjetivo do desejo, no qual de um lado temos o eu imaginário, lugar da cegueira e
do desconhecimento e de outro um sujeito totalmente assujeitado à estrutura, alienado e sem resto (Zizek,
1988, p.77) Posteriormente é que Lacan irá postular um Outro barrado, não-todo com um resto não
simbolizável, como veremos.
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Esse olhar supõe dois outros e assim se configuram três tempos ordenando três

olhares por três sujeitos: 1º: O olhar que nada vê: o rei e a policia. 2º: O olhar que vê que o

primeiro nada vê e se engana por ter encoberto: a rainha e o ministro. 3º: O olhar que vê

que o outro deixou descoberto o que era para esconder: o ministro e Dupin.

Percebemos assim, que os lugares simbólicos permanecem com certa autonomia,

independentes dos sujeitos que os ocupam. Dado o módulo intersubjetivo da ação que se

repete, resta reconhecer, então, um automatismo de repetição. Resta saber de que forma os

sujeitos se revezam em seu deslocamento no decorrer da repetição intersubjetiva. O

registro da verdade situa-se onde o sujeito nada pode captar, senão a própria subjetividade

que constitui um Outro como absoluto.

Por mais que o roubo de Dupin seja uma repetição daquele que não vê, há um

elemento diferencial que Lacan delimita: o saber. É nessa própria fenda significante, nessa

impossibilidade de fazer a repetição funcionar plenamente que abre a possibilidade de

pensar o novo nesse automatismo.

Nesse diálogo citado por Freud e trabalhado por Lacan, vemos a forma em que a

fala está submetida ao significante:

Por que mentes pra mim dizendo que vais a Cracóvia, para que eu creia que está

indo a Leinberg, quando, na verdade, é à Cracóvia que vais? (LACAN, 1956/1998, p. 22).

Percebemos que o significante traz um ponto implícito, para além da fala que determina a

relação do sujeito com o outro. Tomar ao pé da letra, como fez o delegado no conto, deixa

escapar o verdadeiro lugar da carta. Assim, esse sentido não foi encontrado em parte

alguma. A partir desta premissa, Lacan compara o conto de Poe com a situação analítica, já

que há um resto que o analista não deve desprezar, mas deter tudo o que é da alçada

significante. Do mesmo modo que a polícia se esgotou de procurar a carta, há um

esgotamento significante na busca de um significado, o que fracassa e só circula pelo ponto

cego, como a carta roubada.

Lacan nos diz ainda que a materialidade do significante está para além da Gestalt,

da noção de todo – piquem uma carta/letra15 em pedacinhos e ela continuará sendo a

carta/letra que é (LACAN, 1956/1998, p. 26) . O significante é unidade por ser único,

constituído como símbolo de uma ausência. É por isso que não podemos dizer que a carta

roubada pudesse estar em algum lugar, mas ela estará e não estará onde quer que vá.

Assim, o que está escondido nunca é outra coisa senão aquilo que falta em seu lugar

15 A tradução traz essa ambigüidade uma vez que lettre em francês significa carta ou letra. Mais tarde, em seu
ensino, Lacan ira trabalhar o conceito de letra como a marca do sujeito.
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(LACAN, 1956/1998, p. 28). Só se pode dizer que algo falta, do lugar do simbólico, pois o

real está sempre e de qualquer modo em seu lugar, o real o leva colado na sola, sem

conhecer nada que possa exilá-lo disso (LACAN, 1956/1998, p. 28). Em outras palavras, é

na medida em que o significante instaura algo enquanto simbólico que ao mesmo tempo se

dá uma falta, denunciando um real que, como indica Lacan, sempre esteve em seu lugar.

Percebemos que a carta/letra em si não oferece sentido, poderíamos dizer que a

mensagem, o saber, o sujeito vai articular por si só. Deste modo, o significante não é

funcional, pois o que interessa não é o sentido da carta (ninguém a abriu e leu seu

conteúdo), não há nada que nos indica a mensagem que ela veicula. A carta poderia ser de

amor ou de instrução, intimação, desolação... Só nos é permitido saber que a rainha não

pode levá-la ao conhecimento do rei. Em razão de sofrer um desvio, a carta/letra faz um

trajeto que lhe é próprio. Aqui podemos tomar o trajeto feito pela repetição a partir de um

desvio. Não se faz uso da carta, mas ela serve apenas para animar o circuito.

O deslocamento dos significantes determina os sujeitos em seus atos, seu
destino, suas recusas, suas cegueiras, seu sucesso e sua sorte, não obstante seus
dons inatos e sua posição social, sem levar em conta o caráter ou o sexo, que
por bem ou por mal seguirá o rumo do significante (LACAN, 1956/1998 p. 34).

Desse modo, o significante só se sustenta num deslocamento, uma vez que seu

funcionamento é alternante por princípio e exige que ele deixe seu lugar para retornar a ele

circularmente.

O Ministro esqueceu a carta, mas a carta/letra, tal como o inconsciente neurótico

não o esquece, garantindo o retorno do recalcado. Deixando a carta num lugar “esquecido”

com o intuito de retê-la em sua posse, o Ministro, numa repetição, perde a carta. O

psicanalista, diz Lacan, se faz emissário de todas as cartas/letras roubadas, ainda que, por

um tempo, elas permanecem com ele em souffrance, isto é, sem serem retiradas, na

transferência. Assim como há um ponto perdido na memória e na fala, há um lugar de

cegueira na carta, que ninguém do lugar da lei (o rei e a polícia) foi capaz de ler. Dupin,

assim como o psicanalista, ao exigir um preço em dinheiro pela carta se retira da teia

simbólica da repetição e, assim, a carta é reduzida em seu valor.

Dado esse crédito evanescente, a entrega que Dupin tenciona fazer da carta ao
delegado vem a ter sua importância reduzida. Que resta agora do significante,
quando, já sem o lastro de sua mensagem para a Rainha, ei-lo invalidado em seu
texto a partir de sua saída das mãos do Ministro? (LACAN, 1956/1998, p. 43).
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Podemos comparar o investimento na carta com o que Freud indicou como sendo o

investimento libidinal nas representações, que só se constitui na medida em que essa é

recalcada. Essa fixação é o que caracterizará o sintoma neurótico, como vimos, por

exemplo, no caso Emma (cf. infra, p. 10). Entretanto, uma vez lembrada, essa

representação pode ser desinvestida, ou seja, enquanto a representação é recalcada, ela

determina o sintoma; mas, ao perder seu valor, ela é lembrada e se torna insignificante.

Bem como a carta que volta para as mãos da rainha como um dejeto desprovido de valor e

não lhe resta nada além de responder à mesma pergunta sobre o que resta de um

significante quando ele já não é provido de significação (LACAN, 1956/1998, p. 43).

Dando prosseguimento ao seminário, Lacan aponta para a importância da

descoberta freudiana sobre a concepção da memória implicada por seu inconsciente. O

jogo do Fort-da, indicado por Freud no texto “Além do Princípio do Prazer” (1920/1969),

manifesta a determinação que o sujeito recebe da ordem simbólica, já que a alternância

entre a presença e a ausência convoca o desejo, e este é assujeitado ao símbolo. Nesse

jogo, Freud observava seu neto brincar com um carretel que, amarrado a um cordão, era

lançado e trazido de volta de forma a se esconder e aparecer novamente. Assim, de acordo

com Freud, o carretel substituía a mãe e suas oscilações de presença e ausência. Esta

repetição fornece ao menino um prazer, um alívio de tensão, pois ele não pode controlar as

saídas da mãe, que é um acaso, mas pode, simbolicamente, representar essa perda, esta

falta. Assim como afirma Lacan, a linguagem caracteriza a sobredeterminação freudiana

em sua função simbólica.

Partindo desta perspectiva, Lacan demonstra como essa determinação simbólica

que emerge da alternância entre presença e ausência pode ser comparada, por exemplo, ao

jogo de par ou ímpar, que se adapta a uma seqüência de lances cuja realidade se distribui

“ao acaso”.

Para isso, ele utiliza os símbolos (+) e (-) para designar esse jogo simples, mas

imprevisível, uma vez que não se pode saber qual será a escolha do adversário, sendo o

resultado uma contingência.

Acaso:

Primeira partida ←     + + + - + + - - + - →     Décima partida
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Porém, se as jogadas se tornam sucessivas, é possível agrupar os resultados

aleatórios numa sequência que possui determinada lógica. Lacan os distribui da seguinte

forma:

1 representa a simetria da constância =  (+ + +) ou (- - -)

2 representa a dissimetria revelada pelo impar16 = (+ - -) ou (- + +) ou (+ + -) ou (- - +)

3 representa a alternância  = (+ - +) ou (- + -)

Desse modo, tornam-se nomeadas as partidas aleatórias:

+ + + - + + - - + - -

1   3    2     2     2

Vemos que a série de onze partidas passa a ser representada por uma série de cinco

símbolos – 1 3 2 2 2. A partir da nomeação das séries, Lacan traça o seguinte gráfico:

Partindo da série do tipo 1, caracterizada pela constância de + ou de -, é possível

permanecer infinitamente na repetição dessa série de 1, enquanto sair o mesmo resultado.

Desse modo, sendo a estrutura do tipo 1 inicial dada por + + +, basta que o jogo do par ou

ímpar apresente, da quarta partida em diante, apenas resultados + para que se gere uma

série de (1)s tão grande quanto se deseje. Se o acaso permitir a sequência de partidas com

os resultados + + + + + + + + + +, teremos a série 11111. Assim, o vetor que circunda o

próprio 1 indica um retorno ao mesmo resultado.

A série de (+) ou de (1)s, porém, pode ser rompida se de repente aparecer um (-).

Nesse caso, o vetor no gráfico aponta para o tipo 2, que representa a dissimetria surgida na

série. Para obter as estruturas tipo 2, é necessário que resultados singulares de alternância

apareçam a cada duas partidas. Desse modo, se tivermos uma série - - + + - - + +- - + +,

teremos o retorno de 2 a ele mesmo.

16 Aqui Lacan faz referência a palavra inglesa odd, que indica o que é díspar, estranho.
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Se nesta seqüência aparecer uma alternância, o gráfico segue para a estrutura 3, em

que o resultado aparece ora como par, ora como ímpar ou na série + - + - + - + - + - . O tipo

3 pode retornar infinitamente a ele mesmo ou voltar para a estrutura 2, caso apareça o

mesmo sinal + ou o sinal – e quebre a alternância.

Resumindo, vimos nesse gráfico, que as séries do tipo 1 e 3 podem se repetir

indefinidamente ou partir para a série 2. A estrutura 2, por sua vez, traz uma ambivalência,

pois, a partir dela é possível voltar para o 1, ir para o 3 ou retornar a ela mesma.

Assim, se antes tínhamos uma série de partidas completamente contingentes, a

partir desta classificação, temos uma lei, representada pelo gráfico à qual os resultados

devem obedecer. Esse gráfico determina todas as sequências possíveis e também as

impossíveis, uma vez que não se pode partir da série 1 e ir diretamente para a série 3 sem

passar pelo intermédio da série 2. Criou-se então uma lógica pela qual o caminho

necessário entre o 1 e o 3 é o 2. Assim, mesmo não podendo prever o resultado da próxima

partida, há uma necessidade determinada pela lei simbólica. 17

Vemos no gráfico que o 2 está como mediador, como o caminho necessário na

relação entre o 1 e o 3.

17 Sobre este ponto, veremos mais detalhadamente no próximo capítulo, que a relação entre os sexos, ou seja,
a fórmula que nomeia o encontro entre um homem e uma mulher, é do campo do impossível. O significante
que deve se interpor, é o significante fálico. Investigaremos assim, de que forma Lacan avança seus estudos a
respeito dos conceitos de possível, impossível, contingente e necessário em psicanálise.
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É impossível partir do 1 e ir diretamente ao 3 e vice-versa.

Podemos considerar, na análise feita por Lacan do jogo do Fort-da, de que forma o

real do acaso e da surpresa são contornados pelo determinismo do simbólico, extraindo

desse processo a lei da repetição, um automatismo. Assim, a memória se articula com a lei

na medida em que lança para o futuro as experiências anteriores, numa repetição. Como

vimos no gráfico acima, o histórico das partidas anteriores é o que permite enquadrar o real

imprevisível da próxima partida numa cadeia de necessidade.

Se é possível classificar quatro estruturas diferentes para o jogo do par ou ímpar, é

na articulação da memória com essa estrutura que se constitui a lei. Instaura-se, então, uma

relação do que a princípio não se relaciona.18

É esta memória enquanto saber produzido pelo sujeito na fantasia que está

embutida na insistência da lei da repetição e que marca os tempos do sujeito como efeito

de seu simbólico, de sua verdade. Lacan nos diz que o automatismo de repetição que Freud

enfatiza no “Para além do Princípio do Prazer”, trata-se de uma determinação e sendo

assim, não há outra ligação, a não ser a dessa determinação simbólica, em que possa

situar-se a sobredeterminação significante cuja noção Freud nos traz (LACAN,

1956/1998, p. 56).

O autômato de repetição do qual fala Lacan é conseqüência direta dessa memória

absorvida dentro das leis do simbólico e que passam a reger a formação das cadeias

significantes com autonomia.

18 Lacan no “Seminário XX, Mais, ainda” (1975/1985) dirá que o real da psicanálise é o real da não relação,
como veremos.
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No jogo de par ou ímpar citado no conto de Poe, vimos que o menino, com sua

astúcia, logrou fama de adivinhador. Ora, se ele tinha, como qualquer outra pessoa, 50% de

chance de ganhar ou de perder, o que fazia com que conseguisse adivinhar o resultado?

De fato, é por planejar e por saber que o adversário também planeja que o acaso

deixa de ser tomado como acaso e passa a se tornar “previsível”. Nesse sentido, podemos

nos aproximar do que Lacan chama de intersubjetividade na medida em que os jogadores

compartilham da função do simbólico. Com a mesma astúcia, o ministro (e depois Dupin)

pôde deter a carta que era mantida como se fosse casual.

A carta se esconde e aparece, num jogo de presença e ausência e, como no jogo do

Fort-da, há uma tentativa de controlar o que escapa, através das leis simbólicas. Em

síntese, podemos dizer que é impossível ao simbólico apreender todo o acaso do real.

Vemos, pois destacar-se do real uma determinação simbólica que, por mais
rigorosa que seja ao registrar qualquer parcialidade do real, só faz exibir melhor
as disparidades que traz consigo (LACAN, 1956/1998, p. 56).

Mas o que do real, o simbólico pode apreender? O que essa lei de determinação

apreende e ao mesmo tempo deixa escapar?

No gráfico de Lacan, vimos de que forma uma lei simbólica tentou determinar o

real e tornar o acaso previsível, produzindo, a partir daí, uma exceção, uma

impossibilidade, um resto que não se articula. O encadeamento das estruturas só pode ser

tomado através do efeito de retroação, ou seja, a partir do resultado da última partida que

se pode inferir as leis de determinação. Esse ponto nos indica que, se podemos falar de

uma determinação, esta se dá apenas a posteriori, como veremos com mais detalhes no

próximo capítulo.

Isso poderia representar um rudimento do percurso subjetivo mostrando que ele
se funda na atualidade que tem, em seu presente, o futuro anterior. Que, no
intervalo deste passado que ele já é naquilo que projeta, abre-se um furo naquilo
que constitui um caput mortuum do significante. Eis o que basta para deixá-lo
suspenso na ausência, para obrigá-lo a repetir seu contorno (LACAN,
1956/1998, p. 55).

Miller, no Seminário “O Osso de uma análise” (2000), afirma que Lacan chama de

caput mortuum exatamente as sucessões que não podem aparecer, onde o significante o

contorna. Trata-se da cabeça de morto, sua caveira, o osso dessa máquina significante, o

resíduo impossível do funcionamento da repetição (MILLER, 2000, p. 65).

O autor nos diz ainda que existem dois tipos de repetição: a repetição da

convergência, que aponta para uma marca essencial; e a repetição da ausência ou da
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evitação, que se constitui para o sujeito como uma pedra de tropeço. No gráfico

apresentado por Lacan, podemos perceber essas duas formas de repetição: nas estruturas

que aparecem e nas estruturas que não podem aparecer, mas estão implícitas.

Repetição e convergência designam, na experiência analítica, a redução ao
simbólico, a redução do discurso do paciente aleatório, confuso, abundante, a
formas simbólicas elementares. Mas há algo mais, há essa evitação, que não
está na presença, mas que introduz uma outra redução, a redução ao real
(MILLER, 1998, p. 66) .

Nesta perspectiva, a repetição articula simbólico e real, indicando ora um

automatismo, ora um encontro inesperado. Assim, se neste momento, observamos que

Lacan caracteriza a repetição como simbólica, isto é, determinada pelas leis da linguagem,

a partir de 1964, no seu “Seminário XI”, ele demarca as duas vertentes da repetição: a

simbólica representada pelo autômaton e a que escapa ao simbólico e se relaciona com o

real, a vertente da tiquê, como veremos a seguir.

2.2) A repetição de autômaton e tiquê

Ao articular a repetição com a vertente real, Lacan fará no “Seminário XI: Os

quatro conceitos fundamentais da psicanálise” (1964/1998) uma importante distinção entre

causa e lei. Enquanto a lei diz do que é determinante numa cadeia (como vimos no gráfico

trabalhado anteriormente), a causa se refere àquilo que manca, algo anticonceitual e

indefinido.

Dizer, por exemplo, que a lua é a causa das marés ou que uma lembrança é a causa

da repetição deixa sempre um buraco, um intervalo de forma que, entre a causa e o que ela

afeta, há sempre claudicação (LACAN, 1964/1998, p.27) O importante, segundo Lacan,

não é que o inconsciente freudiano determina a neurose, mas que esse inconsciente mostra

sua hiância por onde a neurose se conforma a um real – real que bem pode, ele sim, não

ser determinado (LACAN, 1964/1998, p.27) Ao buscar a etiologia das neuroses, Freud se

depara com algo de não realizado, de modo que nos sonhos, atos falhos e nos chistes, o que

se destaca é o modo de tropeço pelo qual eles aparecem.

Nesse sentido, a repetição não está relacionada a uma reprodução de algo vivido; a

causa da repetição está relacionada ao que não se consegue alcançar. Assim, se, como diz

Lacan, o repetir tem relação com a rememoração, não se trata de uma lembrança do

passado esquecido, mas de um limite, pois o pensamento, a rememoração evita o que não
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se consegue alcançar. Este limite é o real, que retorna sempre ao mesmo lugar e impede

que a repetição marche em direção a uma lembrança. Lacan afirma que repetição e

rememoração não são comutativas, não há reversibilidade, isto é, não se trata de utilizar a

rememoração para lidar com a repetição e nem a repetição para se chegar a uma

rememoração.

Se Lacan afirma que a repetição tem a ver com a rememoração, ele não diz de uma

reminiscência platônica e nem do retorno de uma forma, uma impressão, mas de algo que

vem da estrutura significante. Na reminiscência, o que se procura já está ali, pois se trata

de um reencontro com o objeto. Já na repetição o que ocorre é a procura pelo objeto

perdido, uma insistência da pulsão em torno de um objeto que nunca esteve presente de

fato.

É deste modo que o desejo encontra, no deslocamento, seu mecanismo de ação, em

que a repetição oscila nestas duas vertentes: como uma produção de novidade e como uma

reprodução significante. Lacan indica que o sujeito tem sua relação constituinte ao próprio

significante. Assim, é em termos significantes que podemos falar de desejo, uma vez que a

cadeia significante é comandada pelo princípio de prazer. O desejo, este, encontra seu

cerne, sua proporção fixada, seu limite, e é em relação a esse limite que ele se sustenta

como tal, franqueando o limiar imposto pelo princípio do prazer (LACAN, 1964/1998,

p.35).

Enquanto Freud toma o desejo como indestrutível, como aquele que veicula para o

futuro uma cena do passado, Lacan afirma ser o inconsciente o evasivo, mas que

conseguimos cercá-lo numa estrutura temporal. A repetição, assim como o inconsciente, é

o que está por vir, é o que se dá na atualidade, como veremos no capítulo a seguir.

Nesse sentido, não há como confundir a repetição nem com o retorno dos signos,

nem com a reprodução, ou a modulação pela conduta de uma espécie de rememoração

agida (LACAN, 1964/1998, p.56). Aquilo em que o sujeito se sente ultrapassado e se

surpreende por tomá-lo é, de alguma forma, o que ele esperava, tem um valor único de

produção para o sujeito. A repetição é, então, o que se produz nesta hiância como um

achado, e esse achado, uma vez que ele se apresenta, é um reachado, e mais ainda, sempre

está prestes a escapar de novo, instaurando a dimensão da perda (LACAN, 1964/1998,

p.30). Assim, o que não se consegue localizar da repetição é o que dela está excluído,

como impossível de se pensar e de se dizer. Ela é o encontro evitado, faltoso, a chance

falhada. O inconsciente, por sua vez, aparece como descontinuidade, como vacilação e não
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como uma totalidade e por isso trata-se sempre é do sujeito enquanto que indeterminado

(LACAN, 1964/1998, p.31).

Lacan indica que as relações entre o significante e o real não se dão como uma

coincidência, mas tem suas relações com a causalidade. Para Freud, não se trata apenas,

nessa sincronia, de uma rede formada de associações de acaso e contigüidade. Os

significantes só puderam se constituir orientados pela estrutura, pelas relações entre o

processo primário e os níveis pré-conscientes ou, em outras palavras, o significante se

constitui na sua relação com o real. Desse modo, se há uma sincronia inconsciente, uma

diacronia significante, ela tem relação com a causalidade. Isto indica que no núcleo da

estrutura inconsciente há uma hiância causal.

Como vimos no capítulo anterior, Freud constata que não é pela hipnose ou pela

recordação que o sujeito será capaz de se livrar de seu sintoma, uma vez que este é um

ponto não fixado na memória em que não há meios para se lembrar. Assim, o que o sujeito

não é capaz de recordar, só lhe cabe atuar em transferência já que a transferência é, ela

própria, apenas um fragmento da repetição e a repetição é uma transferência do passado

esquecido (FREUD, 1914/1969, p.166).

Já Lacan observa que o conceito de repetição não se traduz como transferência uma

vez que a repetição não é a reprodução de situações vividas pelo paciente, mas o que traz

em transferência os equivalentes do desejo inconsciente. Lacan toma a repetição não

apenas como um retorno de conteúdos infantis, mas como um encontro com o real. Ou

seja, há algo da pulsão que não pode ser traduzido, e é nesse ponto que o sujeito repete,

tentando inscrever esse não representável. Sendo assim, o que se repete só toma sentido a

posteriori, no contexto de análise, pois só se define na relação do pensamento com o real.

Desse modo, não se trata apenas de rememorar ou interpretar o que se repete, pois há um

traço indecifrável que é justamente essa vertente da repetição que encontra o real. A

repetição é algo que, em sua verdadeira natureza, está sempre velado na análise

(LACAN, 1964/1998, p. 56).

A partir destas considerações, Lacan enfatiza que repetição não é reprodução.  A

reprodução era o que se buscava com a catarse, em que uma cena reproduzia a cena

primitiva, como uma cópia. A repetição é uma presentificação em ato, e um ato “tem

sempre uma parte de estrutura, por dizer respeito a um real que não é evidente” (LACAN,

1964/1998, p.52). Todavia, Freud indica que nada pode ser pego nem destruído, se não de

maneira simbólica in effigie, in absentia. Ou seja, se há um real que não é evidente em jogo

na transferência, é preciso que isso se reapresente para ser tratado. Ao fazer a separação
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entre a vertente real e a vertente simbólica da repetição, Lacan recorre ao livro da “Física”

de Aristóteles e sua teoria da causalidade.

De acordo com Ross (1923/1983) a causa aristotélica indica a condição necessária

para a existência das coisas. Tudo o que acontece, acontece a partir de algo, isto é, não há

movimento ou mudança sem causa. Assim, além das quatro causas que são o princípio das

coisas (causa material, formal, eficiente e final), Aristóteles indica ainda uma causa

acidental, que se dá como um acontecimento excepcional. A causa acidental se divide em

dois tipos, a saber, tiquê e autômaton (ou a sorte e o acaso), que dizem respeito ao que

acontece sem a inteligibilidade humana.

A tiquê está associada a uma causa oculta, uma divindade desconhecida

responsável pela sorte ou infortúnio do homem e que intervém no seu destino, no seu

cotidiano. Assim, trata-se de uma surpresa, um acidente, mas também de um destino que só

se constata depois que acontece. Um exemplo da tiquê aristotélica, como nos indica Ross,

é o de um homem que vai ao mercado e lá encontra ‘por acaso’ alguém que lhe devia a

quantia que lhe faltava. Há aqui duas séries causais, sendo que o acidente está no encontro

das duas, estando determinada, mas a posteriori. Deste modo, a tiquê é tomada como sorte,

mas articulada à necessidade. Ainda que o objetivo fosse outro ou houvesse um

desconhecimento, ela possui uma certa deliberação.

A noção de autômaton se associa ao acaso, ao fortuito, que se move por si mesmo

sem intervenção ou deliberação humana ou divina. Por exemplo, um cavalo que foge e se

liberta, mas se direciona, por acaso, ao local onde estava o seu dono. A causa aqui é

exterior.

Percebemos que as noções de tiquê e autômaton aristotélicas se confundem na

medida em que ambas se caracterizam como um acaso secundário e não se sabe o grau de

casualidade ou deliberação envolvida. A causa acidental assim, se refere a um encontro

que tem dimensão de surpresa e que comporta, poderíamos supor, algo do determinismo e

da contingência. Lacan propõe pensar a repetição a partir da noção aristotélica em que a

tiquê se refere à vertente real e autômaton à insistência significante.

O real está para além do autômaton, do retorno, da volta, da insistência dos
signos aos quais nos vemos comandados pelo princípio do prazer. O real é o que
vige sempre por trás do autômaton. (LACAN, 1964/1998, P. 56).

No autômaton, temos um desdobramento automático no inconsciente da cadeia

significante, que envolve o retorno, a volta, a insistência dos signos; enquanto a tiquê
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corresponde ao encontro com o real, ao nível da causalidade, do que interrompe o

funcionamento tranqüilo da seriação automática, da lei que regula os significantes no

inconsciente. Assim, o sujeito do automatismo da repetição surge da memória enquanto lei,

o que podemos chamar de autômaton, e o seu destino imposto pelo real é o que seria o

encontro com a tiquê.

Se existe um real que age através da rede significante, existe também uma vertente

do sintoma que resiste à decifração, só podendo, então, ser repetida. A repetição se dá

como uma clivagem entre o significante e o real, ou seja: o que se repete retorna sempre ao

mesmo lugar e traz algo do real que permanece enquanto falta. Nesse contexto, a repetição

se coloca como parte da própria definição de inconsciente, uma vez que o inconsciente se

caracteriza pela descontinuidade, pela função estruturante de uma falta, da ordem do não-

realizável. Sendo assim, a repetição se dá enquanto falta porque existe uma tentativa de

reconstituir o objeto perdido, objeto que nunca foi como tal, mas que se dá enquanto

perdido. O pensamento não consegue encontrá-lo justamente porque isso está excluído da

cadeia de significantes, mas, ao mesmo tempo, está presente como causa dessa cadeia.

Mesmo se o objeto está perdido, rasurado, a repetição continuará a visá-lo, mas, ao fazê-lo,

ela não o alcança. A insistência dos signos que Lacan designa remete à própria insistência

do desejo, que é comandada pelo princípio de prazer.

Temos, então, a repetição como forma de satisfação, uma solução incompleta, mas

que aponta para o desejo do sujeito. A repetição mescla o que é da fantasia e o que é da

ordem de um impossível. Como diz Lacan:

Não é notável que, na origem da experiência analítica, o real seja apresentado na
forma do que nele há de inassimilável – na forma do trauma, determinando toda
a sua seqüência e lhe impondo uma origem na aparência acidental? (LACAN,
1964/1998, p. 57).

O trauma se apresenta na ordem do inassimilável e, nessa perspectiva, torna-se

pertinente pensarmos que se a repetição fica velada em análise não é por outra coisa senão

pela fantasia. A fantasia assume um papel essencial nesse processo, uma vez que ela se

coloca como uma tela que dissimula algo de absolutamente primeiro, de determinante na

função da repetição (LACAN, 1964/1998, p.61). Lacan afirma que Freud se empreende a

interrogar qual é o encontro primeiro, o real, que há por trás da fantasia. O lugar do real vai

do trauma (esse encontro faltoso e inassimilável) à fantasia. Se a fantasia é a máscara que

tenta encobrir o real, a repetição se constitui pelo disfarce, onde cada máscara encobre

outra máscara, não havendo, segundo Lacan, um primeiro termo da repetição. A repetição
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não representa, portanto, o real, ela o significa. Sendo assim, é se valendo das máscaras ou

dos signos que o real irá se constituir na relação entre a contingência e a determinação.

O real é vivido como um encontro surpreendente e também como algo não

assimilável e não vinculado. Lacan propõe a repetição como função no sentido

matemático, a qual abre um caminho e articula elementos heterogêneos. Desse modo,

repetir é tentar conectar simbólico com o real. É pela palavra que o real faz sua irrupção no

simbólico, denunciando que essa ordem possui um umbigo, que nos remete a algo que

ficou excluído. Assim, se Freud nos diz que o que se repete é o que o sujeito não consegue

colocar em palavras, há nesse processo uma tentativa de articular elementos da consciência

com o que não pode ser acessado pela memória.  A repetição conecta o real visando criar

uma homeostase com o simbólico. Nesse sentido, o sintoma possui a função de

compromisso e é capaz de unir o envelope formal, isto é, a vertente simbólica com o

núcleo real.

Temos, então, a vertente real, do que claudica e tropeça e a vertente do retorno,

da seriação significante. Assim, se a repetição diz respeito a um não alcançável, em que

medida podemos falar de um retorno, uma determinação?

A respeito dessas questões, Bruce Fink (1997) esclarece que o aspecto determinado

ou preso daquilo que se repete é o significante. Ou seja, é o significante que nos permite

considerar as coisas ou eventos como idênticos ou como repetidos.

Um mesmo significante ‘médico’, por exemplo, serve para designar uma classe de

pessoas completamente diferentes. Da mesma forma são os objetos do mundo: coisas

diferentes podem ser classificadas porque um significante abrange todas elas. Assim, a

repetição não corresponderia ao retorno se não fosse o significante. É o significante que

permite o estabelecimento de uma série, uma vez que a palavra pode conter vários sentidos

e, sendo assim, o desejo pode deslizar perseguindo substitutos e buscando incessantemente

a diferença. O significante contorna algo da pulsão, mas deixa sempre um resto e, por isso,

não consegue nomear totalmente o que acomete o sujeito. Nesse sentido, a repetição surge

como demanda do novo reivindicando esse resto ‘mal’ nomeado e, nesse nível, a repetição

implica o ‘retorno’ de alguma coisa que seria diferente da segunda vez, se não fosse o

significante (FINK, 1997, p. 240). Se a recorrência é possível, é porque existe uma ordem

significante que abarca o acaso ou o real. Sendo assim, a insistência dos signos numa série

faz retornar o que do sujeito foi justamente excluído, como a carta roubada que retorna ao

ser esquecida. Assim, se há retorno, é porque essa rede significante se entrecruza sempre

do mesmo modo constituído pelo autômaton. O inconsciente se garante por esse retorno.
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No contexto da clínica, percebemos que, se toda a série de eventos na vida do

sujeito se caracteriza por um traço em particular, é porque esse sujeito atribuiu a esses

eventos uma ordem simbólica, um nome. Tomemos como exemplo o caso trabalhado no

capítulo anterior de uma paciente de Freud: Emma Eckestein. Lembramos que Emma sofre

por não poder entrar em lojas sozinha e que são duas as cenas que se articulam ao seu

sintoma. Uma aos doze anos, em que os vendedores da loja riam juntos e ela pensou que

fosse de sua roupa, fugindo assustada. A outra cena é aos oito anos, na qual o vendedor

tocou sua genitália e agora Emma se recrimina por ter entrado nesta loja. Vemos que a

segunda cena tornou-se traumática ao ser ressignificada pela primeira. Como afirmado

anteriormente, a memória se relaciona com a lei na medida em que articula o histórico

anterior de eventos e os lança para o futuro como uma necessidade. A cena primária coloca

o sujeito diante do enigma do desejo do outro. A segunda cena, que desencadeou o

sintoma, dá sentido à primeira trazendo, ao mesmo tempo, o retorno e a surpresa do desejo.

É a interpretação da cena primeira – cena que era da ordem da contingência – que faz com

que Emma a inclua numa necessidade, transformando-a na lei de determinação do sintoma.

Ao mesmo tempo em que há uma determinação inconsciente, há também uma estranheza

do sujeito em relação à sua própria repetição, uma vez que para a consciência, essas

conexões não se fazem presentes, e o sintoma traz a aparência absurda de uma atuação.

Tomemos o gráfico representado por Freud:

Vendedores Risos Roupas

●-----------● ●

● Descarga sexual

Loja ○------------------○ Roupas

Atentado

?

● Representações inconscientes

○ Representações conscientes
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Vemos que, a partir do quantum pulsional sem significação, a repetição promove

a descarga sexual, que adquire um sentido a posteriori. Essa conexão inconsciente diz

muito mais respeito à valência do trauma do que sua significação mesma. Há um x, um

núcleo desconhecido que determina a descarga sexual e que dá a carga afetiva ao trauma.

O sentido se constitui como uma ficção que nomeia o irrepresentável da pulsão.

Aos oito anos, Emma é tocada por sobre a roupa, aos doze anos, ela é tocada no
significante que passa a representar o trauma. A tiquê, o mau encontro, produz-
se aqui por efeito do retorno de um significante (autômaton) que faz surgir uma
nova significação, inassimilável, que se refere ao desejo (SANTOS, 2002, p.
124).

Assim, se é através do significante que se pode representar o trauma, é ele também

que não consegue abarcar toda a carga afetiva desse trauma, deixando um resto sem

nomeação. As diferenças passam despercebidas, uma vez que já foram tomadas como uma

série, como algo a ser inserido na classificação mesma. O que se passa no campo da

contingência surge para o sujeito como uma necessidade e toma a dimensão de uma

fatalidade, um destino.

É a natureza não representacional do real que acarreta a repetição exigindo que
o sujeito volte ao lugar do objeto perdido, da satisfação que foi perdida.
Qualquer outra satisfação empalidece comparada com aquela que foi perdida, e
o sujeito volta repetidamente ao lugar daquela ausência, na esperança de
conseguir a Coisa real, porém, não a encontrando sempre (FINK, 1997, p. 244).

Essa ‘Coisa real’ que aparece na repetição na forma de atuação, e não de

recordação, traz a dimensão “oracular” de determinação significante. Em outras palavras, é

como se o sujeito estivesse preso ao significante. Lacan nos diz que o repetir está muito

perto do trilhar do sujeito, o qual puxa sempre seu trem (ou troço) por um caminho de

onde ele não pode sair (LACAN, 1964/1998 p. 53).

A repetição não é cíclica, mas testemunha o desregramento, o desejo de retorno ao

que não era. A insistência da cadeia significante ilustra o fundamento simbólico da

repetição fazendo com que o destino se apresente sob a forma de acaso, nas circunstâncias

acidentais, e vice-versa. Ou seja, para o sujeito, tudo o que foge à cadeia significante,

aparece como uma força externa, ao mesmo tempo em que, tudo o que lhe acomete é

inserido como fatalidade.

Entretanto, na própria definição de significante, há um encontro com o real e é esta

vertente real, designada por Lacan como da ordem do tropeço, que impede que se faça

atribuições ao sujeito a partir de um significante, já que o próprio significante não é capaz
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de representar o sujeito a não ser para outro significante. Ou seja, se há um aspecto de

destino embutida na marca significante, há também um aspecto de contingência, de não

escrito, que permite a novidade como invenção.

Considerando que a repetição tem essa dimensão do ato, que traz algo que é próprio

do sujeito, Lacan nos diz que o que se repete, com efeito, é sempre algo que se produz

como que por acaso (LACAN, 1964/1998, p.56) Assim, há algo de um retorno, mas não

como uma reprodução e, sim, como uma produção que demanda o novo. O inconsciente é

da ordem do não realizado e, por isso, permite a criação, sendo que tudo na repetição varia,

modula. De acordo com Lacan, a repetição demanda o novo, ela se volta para o lúdico,

que faz desse novo, sua dimensão (LACAN, 1964/1998, p. 62).

Dessa forma, se há uma tentativa do sujeito de se inserir numa classificação,

identificando-se a um significante, há o que escapa sem sentido e sem nomeação, e que

retorna incessantemente.

A repetição seria pensada aqui por essa série significante, que detém algo do real,

que age no sujeito promovendo, ao mesmo tempo, a sua estranheza e a sua diferença. É no

que foge a esse atributo que se encontra a singularidade. Se existe algo de uma alienação, é

uma alienação do sujeito à cadeia significante que, como Lacan define, é incompleta. A

separação dessa cadeia de significantes surge a cada vez que ele encontra o ponto de falta.

É essa separação que o confronta com a emergência da pulsão de morte, com o encontro

inesperado e traumático. Desse modo, é pelo retorno da cadeia, isto é, pelo autômaton, que

a dimensão da tiquê aparece no encontro contingencial com aquilo que lhe escapa. É dessa

maneira que as dimensões de determinismo e contingência se articulam na repetição do

sujeito que, ao mesmo tempo, se vê determinado a um significante, mas também

confrontado com o acaso e a contingência.

De acordo com Miller, em seu Seminário “Silet” (1994/2005), o que dá a prova do

inconsciente é o retorno dos mesmos significantes. Se o inconsciente é estruturado

enquanto linguagem, é a estrutura linguística que permite o jogo combinatório dos

significantes. A repetição dos significantes é o que precede o sujeito e faz da linguagem a

própria condição do sujeito do inconsciente. Dessa forma, o conceito de repetição aparece,

no Seminário 11, ligado de maneira essencial à abertura do inconsciente.   Porém, Lacan

distingue o sujeito do inconsciente e a repetição sendo o sujeito algo como um tropeço,

uma falha, uma fenda, uma descontinuidade e manifestando-se como um vacilar dentro da

repetição (MILLER, 2005, p.166). Poderíamos pensar então que é justamente nesse vacilar

da repetição que se encontra o aspecto contingencial e que abre possibilidade à novidade?
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Miller indica que Lacan modifica inteiramente o conceito de repetição no

“Seminário XI” uma vez que introduz a dimensão da tiquê. Por mais simbólica que seja, a

repetição possui uma clivagem e aparece determinada pelo trauma enquanto real.

Até o Seminário 11, poderia parecer que a repetição seria pura e simplesmente
rasura do objeto, e que tudo o que fosse da ordem natural, dado no começo, real,
passaria ao simbólico, sem deixar resto. O Seminário 11 assinala que a relação
da repetição com o objeto não é a de uma simples anulação (MILLER,1994/
2005, p. 167).

A repetição vai ao encontro e também de encontro a um real em relação ao qual ela

falha. O trauma freudiano passa a ser algo inassimilável pelo significante e é o motor da

repetição. Assim, se antes, com o “Seminário sobre ‘A carta roubada’”, a repetição estava

do lado apenas do automatismo e de uma determinação, a partir de então ela passa a ter o

real como causa que se apresenta como uma contingência.

A partir desse momento Lacan tomará a repetição sob outros aspectos, no decorrer

de seu ensino. O autor retoma a repetição pela vertente real, mas a articula com a vertente

do gozo. É nesse sentido que investigaremos, no capítulo a seguir, a relação da repetição

como gozo, articulada às vertentes do possível, impossível, contingente e necessário, que

se modulam na repetição. O real da contingência é aquele da não relação, que surge, como

vimos, como um encontro.
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Capítulo 3

AS DIMENSÕES DE DETERMINISMO E CONTINGÊNCIA PRESENTES NA

REPETIÇÃO

“O destino é o acaso atacado de mania de grandeza”

Mário Quintana
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CAPÍTULO 3

As dimensões de determinismo e contingência presentes no conceito de repetição

Vimos nos capítulos anteriores que a repetição segue uma lei simbólica ou, nas

palavras de Freud, segue uma determinação inconsciente. Por outro lado, a repetição traz

também a dimensão do acaso, uma vez que ela não pode ser inteiramente determinada.

Como indicou Lacan, a vertente da tiquê presente na repetição, instaura a surpresa, o

contingente e retorna circularmente ao autômaton na medida em que esse acaso se insere

na cadeia significante e aparece como necessário.

Nesse capítulo, veremos que o determinismo da repetição não é um determinismo

empírico; isto é, a repetição não se constitui como um destino previsto, um oráculo, nem

um fato da infância que segue necessariamente determinado pelo inconsciente. A repetição

se constitui a partir de um determinismo lógico que lança, para o futuro contingente, um

passado necessário e determinado, porém, só sabido a posteriori.

Faremos, na primeira seção deste capítulo, uma retomada do que já tratamos para

ilustrar de que forma a repetição se apresenta, ora numa vertente de um destino

determinado, ora como um acaso que traz o aspecto de contingência e de surpresa. Para

isso, pensaremos a temporalidade em sua dimensão do retorno, mas também como o ‘não

realizado’ da repetição.

Em seguida, veremos que estatuto a repetição toma para Lacan no final de seu

ensino. A partir do “Seminário XX: Mais, Ainda”, (1975/1985) esse autor dedica-se a

pensar o real próprio da psicanálise – o real da não relação – indicando esta modalidade da

repetição, que aparece como necessária e contingente do sintoma, e que passa do que “não

cessa de não se escrever”, isto é, do impossível para o que “cessa de não se escrever”, da

contingência.

3.1 – O inconsciente atemporal e o inconsciente não realizado

Em vários textos de sua obra (1900, 1915, e 1929/1969), Freud afirma que o

inconsciente é atemporal, isto é, desconhece o tempo. Em “Mal-estar na civilização”

(19129/1969), ao explicar como se dá o tempo para o inconsciente, ele compara a vida

mental com a cidade de Roma, a “Cidade Eterna”. Nessa cidade, as ruínas do passado se

mesclam com o desenvolvimento da grande metrópole e vestígios de diferentes fases

podem ser trazidos à luz. Porém, enquanto na cidade há apenas vestígios e restos do
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passado, na vida mental, nada é destruído com o tempo, e as primeiras fases do

desenvolvimento se mostram intactas, conjugam-se com o que se atualizou, e o elemento

primitivo se mostra preservado ao lado da versão transformada que dele surgiu (FREUD,

1927/1969, p. 77).

O inconsciente freudiano se apresenta como uma memória, um passado que insiste

em se repetir, indiferente à sucessão temporal. A compulsão à repetição é movida pela

pulsão, que tenta fazer uma trajetória regressiva a formas anteriores de satisfação. Estas

formas primitivas de satisfação, nunca totalmente abandonadas, deixam traços mnêmicos

que funcionam como uma via de retorno. O desejo se coloca como indestrutível e, se há

um tempo que passa e que se dirige ao futuro, há outro, que projeta, para o presente, o

passado na forma de repetição. Sendo assim, como pensar um inconsciente que é

atemporal, mas que, de acordo com Lacan seguindo o caminho de Freud, atualiza-se na

transferência?

Eric Laurent, em seu texto “Cidades Analíticas” (2007), comenta uma

conferência feita por Lacan em 1966 aos estudantes norte-americanos na qual propõe uma

definição do inconsciente como algo pouco representável. Nesta conferência, Lacan adota

o mesmo procedimento freudiano e também faz referência a uma cidade para descrever o

inconsciente: Baltimore ao amanhecer. Tal como propõe Laurent, enquanto o inconsciente

freudiano traz a versão de ruínas arqueológicas, com impressões de uma civilização

enterrada, Lacan afirma que a cidade está ali para recompor espaço e tempo. A cidade seria

o espaço com o tempo concentrado. Ou seja, na indefinição entre dia e noite, há um resto

de passado, mas também um futuro que se insinua ao sujeito que se apresenta dividido.

Assim, se o inconsciente é Baltimore, sua relação com o tempo não é com o tempo

arqueológico. É um tempo de profundidade menor, um tempo em superfície (LAURENT,

2007, p.97). Em outras palavras, poderíamos dizer que a cidade é o que materializa todos

os tempos juntos, as ruínas do passado, mas também o amanhecer que aponta para o futuro,

assim como o inconsciente.

Vimos que Freud tenta captar o que do sujeito não desapareceu, o que permanece

com o passar do tempo, assim como se pode escutar o silêncio das ruínas e fazer uma

leitura das entrelinhas dos textos das civilizações perdidas. O inconsciente poderia, então,

ser comparado com o hieróglifo, sistema cifrado que, por ser uma estrutura organizada,

pode ser decifrado.
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Lacan indica que o tempo não se constitui de camadas acumuladas, mas de uma

estrutura na qual o próprio observador está imerso. Sendo que a modernidade é o

transitório, o fugidio, o contingente, a metade da arte, cuja outra parte é o eterno e o

imutável (LAURENT, 2007, p. 102). Percebemos então, outra versão do inconsciente

marcada pela possibilidade de invenção, como um futuro contingente e não a noção de um

inconsciente que permanece determinado no tempo.

No “Seminário XI: Os quatro conceitos fundamentais da psicanálise”

(1964/1998), Lacan afirma que o inconsciente está sempre indefinido, pois não se sabe o

que ele é. Nesse sentido, o sujeito do inconsciente está em todos os lugares e não se prende

a nenhum deles, assim como a carta roubada. Esta é a própria pulsação significante tecendo

o tecido da repetição. A repetição não é da ordem de uma reprodução, mas traz consigo

uma hiância entre o significante e o real, marcando o ponto inassimilável da pulsão. Em

Lacan, a temporalidade do inconsciente é a temporalidade da pulsação de abertura e

fechamento, isto é, um inconsciente que se faz presente no ato mesmo da fala e carrega

algo de não realizado. A repetição seria o que traz a dimensão temporal do inconsciente,

uma vez que constitui a marca de um traço fixado no passado, mas também sua atualização

através da fantasia. Como indica Jésus Santiago: ao se manter como não–realizado, o

inconsciente se apresenta em suspensão como indeterminado; mas é também sujeito de um

desejo a se realizar (SANTIAGO, 2004, p.44).

Percebemos, desse modo, que temos uma dupla valência do inconsciente: por um

lado um inconsciente que traz uma marca determinada e caracteriza uma via de retorno ao

sujeito e, por outro, um inconsciente contingencial, indeterminado.

Como vimos, a pulsão de morte na repetição age como se estivesse desligada do

princípio de prazer e se apresenta ao sujeito como um destino demoníaco, uma força

impossível de suprimir. Assim, há um resto pulsional que se repete e que não é capaz de se

inserir simbolicamente no tempo, mas que age através tempo. Por outro lado, a

transferência presentifica o desejo do sujeito e, se a palavra repetir significa pedir de novo,

há aí uma demanda em escrever o novo, ou seja, uma demanda de atualização. Esse

circuito demonstra uma insistência em inserir, no simbólico, o que só consegue se repetir.

É desse modo que a repetição demanda a inscrição de uma cena que permanece atemporal,

que não se tornou passada ainda, mas que se repete, sempre como a primeira vez, várias

vezes. Se não se trata de uma repetição para o sujeito, há aí um novo e depois, um “de

novo” que se atualiza, mas que retorna como um destino eternizado.
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Assim, em Freud não há um destino típico senão uma série de casos em que o
destino se joga, sem dúvida entre o constitucional e o acidental, mas esse
destino sempre aparece como metáfora do inconsciente (ELLEB, 2007, p. 60).

O destino surge como uma força exterior que determina o sujeito em sua vida.

Nesse momento, fica a questão: o destino do sujeito está atrelado ao retorno do passado

não realizado ou a um futuro contingente?

3.2 - A repetição como destino e o futuro contingente

Vimos, no primeiro capítulo, como Freud aponta para o que não é arbitrário do

sintoma, ou seja, no lugar de um acaso ou de um simples lapso, o que temos é uma

sobredeterminação inconsciente. Porém, seria uma determinação em que o sujeito é

prisioneiro de seu próprio inconsciente? De que forma o acaso e a contingência podem se

relacionar com a sobredeterminação inconsciente, que leva à repetição?

Para problematizarmos acerca destas questões, tomamos do livro “Psicopatologia

da Vida Cotidiana”, um interessante texto chamado “Determinismo, crença no acaso e

superstição – alguns pontos de vista” (1901/1969). Nele, Freud faz uma diferenciação entre

os processos psíquicos determinados pelo inconsciente e as explicações supersticiosas para

tais acontecimentos. Apresenta, então, vários casos aparentemente inexplicáveis ou

arbitrários e destaca que há, nessas situações, a determinação de motivações inconscientes.

Freud ainda diz que, se existe um livre arbítrio, este está submetido às determinações

inconscientes. E estipula as diferenças importantes entre o supersticioso e ele mesmo: ele

não acredita em casualidades no mundo interno, enquanto o supersticioso nada sabe da

motivação dos seus atos falhos e atribui ao acaso um sentido para acontecimentos reais.

São duas diferenças entre mim e o supersticioso: primeiro ele projeta para fora
uma motivação que eu procuro dentro; segundo ele interpreta mediante um
acontecimento o acaso cuja origem atribuo ao pensamento. Mas o oculto para
ele corresponde ao que para mim é inconsciente e é comum a nós dois a
compulsão a não encarar o acaso como acaso, mas interpretá-lo. (FREUD,
1901, p. 252).

Percebemos que, tanto para Freud, como para o supersticioso, os acontecimentos e

processos, a princípio, estão submetidos a uma determinação. Entretanto, trata-se de uma

determinação, como já vimos, construída pelo próprio sujeito. O caso ilustrado por Freud

nesse texto possibilita pensarmos a repetição em seu determinismo inconsciente, mas

também em sua dimensão de contingência, marcada pela tiquê e pelo autômaton.
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Trata-se de uma nota de rodapé acrescentada em 1924 de uma história contada por

Ossipow. O narrador conta que, logo após se casar numa cidadezinha da Rússia, partiu

com sua esposa numa viagem de trem para Moscou. Numa estação, duas horas antes de

chegar ao destino, ele sentiu o desejo de sair para dar uma olhada na cidade e, como o trem

iria demorar tempo suficiente, foi até o portão da estação deixando sua esposa no vagão.

Ao voltar, porém, viu que o trem já tinha partido com sua jovem esposa. Comentando

depois em casa o incidente com sua velha empregada, esta declarou profeticamente: “Esse

casamento não vai dar certo.” Passados cinco meses, ele se separou da esposa e,

recordando a profecia da empregada, encarou seu abandono do trem como um “protesto

inconsciente” contra o casamento. Anos depois, ele se casou com uma pessoa que vivia

precisamente naquela cidade em que ocorrera o ato falho em que descera do trem. Essa

pessoa e essa cidade eram naquela época totalmente desconhecidos para ele. Assim,

enquanto a explicação mística diz que o seu destino já estava traçado em relação ao novo

casamento e que esse acontecimento seria o sinal de um futuro inevitável, a psicanálise

remete-o a um desejo inconsciente.

Desse modo, se a repetição acontece, é porque há uma determinação, uma verdade

inconsciente, esta, porém, é construída e só pode ser desvelada a partir de uma articulação.

Se tomarmos a definição de Aristóteles conforme tratamos no segundo capítulo,

esse relato é um exemplo da causa acidental. Ou seja, se aparentemente não há

inteligibilidade e os elementos aparecem como uma coincidência, o que há, na verdade, é

uma causa determinante. Nesse caso, a tiquê aristotélica traz o destino que só se constata

depois que acontece.

Freud também explica, assim como o supersticioso, que esses acontecimentos

possuem uma motivação. Qual seria, então, a diferença essencial entre as concepções de

Aristóteles, Freud e do supersticioso?

Todas têm um mesmo referencial: uma ordem determinante dos acontecimentos.

Assim, se existem três fatos isolados – descer do trem numa cidade qualquer e

esquecer a esposa; separar-se da esposa e voltar àquela cidade; casar-se com outra mulher

nessa mesma cidade – estes fatos podem ser articulados numa determinação inconsciente.

Porém, se para o supersticioso trata-se de uma intuição, de um destino já estipulado, para a

psicanálise, esse ‘destino’ só pode ser traçado a posteriori.

Quando Freud afirma que todos os fenômenos psíquicos são determinados, isto
não implica que, a priori, possamos dizer o que vai acontecer, mas sim que,
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uma vez tendo acontecido algo, possamos remetê-lo a uma série determinante
(GARCIA ROZA, 2003, p. 86).

Ou seja, não se poderia prever que o fato de ter descido do trem já indicava que ele

futuramente se casaria com outra mulher nesta mesma cidade. Trata-se de uma

contingência ou, como indica Lacan no “Seminário XI”, trata-se da dimensão da tiquê da

repetição. Assim, se a tiquê, que remete a uma contingência, foi inserida na cadeia de

repetição do sujeito, isso só é possível depois que o evento acontece. A inclusão desse

evento na cadeia só pode ser feita a partir de uma releitura.

Nesse sentido, em sua conferência “A Erótica do tempo” (2004), Miller

desenvolverá o que Lacan chama de paradoxo do futuro contingente. O nervo desse

paradoxo é a conversão do possível em necessário, um efeito de retroação. Por exemplo,

chover amanhã, é algo simplesmente possível. Na medida em que isso aconteceu, tornou-

se efetivo, verdadeiro. É simplesmente porque reprojetamos essa efetividade em sentido

contrário que podemos dizer que isso anteriormente já era necessário (MILLER, 2004,

p.26). Há, pois, uma dupla dimensão do tempo: o tempo que passa, marcado por uma

abertura de possíveis, que Miller chamou de T1, e outro de uma temporalidade retroativa,

que tem como efeito de significação a necessidade, T2. Ou seja, T1 é continuamente

duplicado por T2, que é constitutivo da significação, do sujeito suposto saber. Assim, o que

pertence ao futuro já está, de alguma forma, inscrito no passado (MILLER, 2004, p. 28).

Podemos dizer que, no caso de Ossipow, a contingência do futuro (voltar à cidade e

casar-se novamente) se tornou já inscrita no passado como se estivesse submetida a uma

determinação. A partir dessa indicação de Miller, consideramos que a repetição do sujeito

em análise estaria no tempo que progride, T1, mas reprojetada no tempo que retroage, isto

é, atribuída ao inconsciente como já estando ali. Se, para Freud, há um retorno a um

inconsciente que já se encontra determinado, para Lacan a regressão se constitui na própria

articulação significante. Não instalamos bebês no divã, mas podemos passar novamente

pelas experiências das demandas antigas que se fixaram nos sintomas (MILLER, 2004,

p.40).

Assim, o inconsciente atemporal freudiano é traduzido por Lacan pelo termo sujeito

suposto saber, que indica a ilusão do sujeito de que no passado pode conter tudo o que é

presente, inclusive a relação com o futuro. Segundo Miller, é a ilusão do “já estava escrito”

pelo Outro. Assim, a experiência analítica é marcada pelo sujeito suposto saber, ou seja, é

duplicada por sua própria inscrição no passado. A fala do analisante se torna equivalente a

uma leitura e remete a uma escrita, à escrita de antes. O que acomete o sujeito é reenviado
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através de sua fala à sua escrita, à enunciação desse sujeito suposto saber. É aí que se

insere a descrição do inconsciente atemporal como necessidade lógica, já escrita, e que

Lacan representou no gráfico do texto sobre ‘A carta roubada’, como uma pura memória

automática.

Se a repetição se apresenta ao sujeito como um destino, como algo eternizado, a

psicanálise vem inserir o tempo na sua dimensão da surpresa e do devir. Isto é, ao invés de

pensar a transferência e o inconsciente articulados ao passado, pensa-se a clínica na

vertente do futuro. Se, por um lado, temos o inconsciente como repetição, como

autômaton, por outro, temos a vertente do inconsciente e da repetição como imprevisto,

como contingência.

É a transferência que vem conter a repetição débil do inconsciente. Na verdade,
a passagem de uma concepção do inconsciente como saber do que se repete
para o inconsciente como sujeito foi o que reforçou as radicais mudanças na
questão do tempo na psicanálise. Se o inconsciente da repetição é um
inconsciente intemporal, a transferência traduz a imissão do tempo no saber, a
interposição de algo que Lacan chama de tempo lógico da cura, que nada mais é
que a estreita conexão do real com a contingência (SANTIAGO, 2004, p.49).

A esse respeito, Danielle Eleb, em “Figuras do destino” (2007), indica que o

autômato de Freud é o inconsciente, isto é, o que existe é o encontro com o significante já

presente. É nesse sentido que ele articula a transferência com a repetição. O que sucede por

acaso, vem de encontro à fantasia. Neste encontro, Freud considera necessária a repetição,

como também que é preciso destruí-la. E se isso não pode ser feito in absentia, é preciso

simbolizar a repetição na transferência.  Assim, no caso ilustrado, o passado retorna no

presente e, na interpretação freudiana, a tiquê cai reduzida ao autômaton. Freud articula o

passado, o presente e o futuro ao largo do fio contínuo do desejo, que sabe explorar uma

oportunidade oferecida pelo presente para esboçar uma imagem segundo o modelo do

passado. Em outras palavras: o desejo do sujeito determina este encontro que não se sabe.

Mas a vida psíquica tem muito menos liberdade e capricho do que queríamos
crer. Pode ser inclusive que não haja em absoluto. O que no mundo exterior
chamamos de acaso, termina por resolver-se, como sabemos, em leis; o que na
vida psíquica denominamos capricho também se assenta em leis, que pelo
momento somente pressentimos obscuramente (FREUD, 1900/1969, p.329).

O sujeito busca encontrar, na análise e na sua vida, o seu destino determinado, isto

é, o sujeito visa confirmar sua verdade inconsciente.  Porém o encontro com o psicanalista

é o encontro que nada responde através do inconsciente, é o encontro que aponta para a
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contingência, para a não relação, para aquilo que, neste destino, apresenta uma fissura, uma

dissimetria.

Se em Freud, o destino está relacionado a esse inconsciente arqueológico e a

transferência traz estereótipos fixos, em Lacan, não se trata de uma repetição do passado

no presente, pois a transferência realiza o inconsciente não realizado. Esse inconsciente

não é plenitude nem memória, mas um vazio, o que deveria ser, mas não é. Assim,

Tiquê e autômaton substituíram em Lacan o binário freudiano de trauma e
repetição. Por isso mesmo, introduz uma concepção de trauma numa dialética
do sujeito cujo centro é um mal encontro. Lacan situa o mal encontro no nível
do sexual, como ausência de significação. O traumático, no encontro com o real,
é essa falta de significação (ELLEB, 2007, p. 64).

Se podemos correlacionar o trauma freudiano à tiquê em Lacan, é por esses dois

conceitos tratarem de um encontro com o real, com o que não apresenta proporção ou, nas

palavras de Freud, com o que a lembrança e o aparelho psíquico não conseguem alcançar.

Esse encontro, que se produz por acaso, está determinado. Assim, o aleatório está, de certa

forma, prisioneiro do determinismo, ao mesmo tempo em que a determinação se dá a partir

do acaso. Veremos então de que forma a repetição se constitui a partir desse mau encontro,

da não-relação.

3.3 – O necessário e o contingente na repetição

Vimos, no primeiro capítulo, que, para Freud, a sexualidade está associada à causa

das neuroses e constitui fator determinante na repetição do sujeito em análise. Isso porque

a sexualidade em si mesma já é traumática uma vez que o sujeito nunca está preparado

para essa vivência que o excede. Lacan, de certo modo, retomará essa concepção freudiana

onde a sexualidade está no centro do que acontece ao inconsciente, na medida em que

constitui uma falta.

Em seu “Seminário XX: Mais, ainda” (1972-73/1985) Lacan formula que, no

campo da sexualidade, há um ponto inapreensível, ou seja, não há no nível do inconsciente,

o que determina como um homem se vincula a uma mulher. Não há complementaridade

nesta relação, esse é um saber que falta. Ao fazer a articulação significante submetida a

uma lei de determinação, o sujeito tropeça numa exceção, o que Lacan chamou de não há

relação sexual.
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Na medida em que o Outro se constitui como o Outro sexo, se estabelece um

enigma que estará no centro da sexualidade do sujeito e que marcará sua trajetória de

satisfação. É desse modo que a realidade é abordada com os aparelhos do gozo ou, como

vimos em Freud, pelo recurso da fantasia. Porém, o gozo é este que denuncia que alguma

coisa do lado do sujeito manca, e que, diante da relação que não existe, ele só pode ratear.

O conceito de gozo, em Lacan, pode ser articulado à satisfação perdida em Freud, ou seja,

a descrição da gênese do desejo que se define na ambiguidade prazer-desprazer.

Assim, dizer que não há relação sexual implica que não há programação possível

no encontro entre os sexos. Esta relação só se dá no nível do semblante, ou seja, é

necessário que opere para o sujeito uma função de anteparo. Esta função é a função fálica,

a função do pai, é o que supre, pela castração, a relação sexual. É o que suporta a ilusão de

sentido ao sem sentido da relação entre os sexos.19 Diante do impossível da relação sexual,

é preciso que um significante se interponha. Lacan denomina esse significante como o falo

(ф). Ou seja, na relação entre os sexos, entre um homem e uma mulher, o significante

fálico se interpõe. Esse sentido promovido pela função fálica, irá se articular pela fantasia,

um saber construído a partir da ausência. Com isso, o sujeito é definido por uma exclusão,

uma disparidade trazida pelo significante que a ela faz contorno, ou seja: o sujeito contorna

a inexistência da relação sexual. Esse contorno é o da fantasia, o que vem ocupar e cobrir o

lugar de falta, fazendo existir imaginariamente o que não há. Este sentido é o que dá a

ilusão de um destino determinado.

Contudo, aponta Lacan, o sentido é aparência, ele não vai muito longe. O gozo,

então, só se elabora, só se evoca a partir de um semblante. Desse modo, quando Lacan

afirma um "não-todo", reconhece a existência de um gozo que permanece alheio ao falo,

em regime de exceção. Em outras palavras, se a função do pai atua na tentativa de recobrir

de sentido uma impossibilidade, essa operação deixa sempre um resto, um resíduo, o que

promove um gozo que não se insere no simbólico. É considerar que o que da ordem do

sintoma se escreve, de modo necessário, funda-se numa contingência.

19 Vimos que, no “Seminário sobre ‘A carta Roubada’” (1956/1997), Lacan formula um grafo para
indicar a insistência da cadeia significante na repetição. Podemos dizer que, da mesma forma que não se
pode, neste grafo, ir do 1 ao 3 sem passar pelo 2, não se pode representar a relação sexual sem que um
elemento significante se interponha, para que seja possível. O que Lacan demonstra, e que veremos adiante, é
que a partir da contingência do encontro com o Outro, o sujeito cria uma lei de necessidade gerando daí, um
impossível.



68

Por este fato, a aparente necessidade da função fálica se descobre ser apenas
contingência. É enquanto modo do contingente que ela pára de não se escrever.
A contingência é aquilo no quê se resume o que submete a relação sexual a ser,
para o ser falante, apenas o regime do encontro. Só como contingência é que,
pela psicanálise, o Falo, reservado nos tempos antigos aos Mistérios, parou de
não se escrever. Nada mais. Ele não entrou no não pára, no campo do qual
depende a necessidade, por uma parte e, mais acima, a impossibilidade
(LACAN, 1972-73/1985, p. 127).

Este enlaçamento no inconsciente indica que, numa análise, o sujeito não trilha

apenas a vertente do desejo, enquanto repetição significante. O que o discurso analítico nos

indica é a direção na qual o sentido sexual, enquanto semblante, fracassa. Assim, entre os

sexos, no ser falante, a relação não se dá. E é somente a partir daí que se pode enunciar o

que vem, a essa relação, fazer suplência (LACAN, 1972-73/1985, p. 90). No contexto da

análise, o que vem, a essa relação, fazer suplência?

Se o sujeito lança mão de um recurso frente à impossibilidade, esse recurso, como

indica Lacan, é o do amor. No amor, o que se visa é o sujeito, o sujeito como tal, enquanto

suposto a uma frase articulada, a algo que se ordena ou pode se ordenar por uma vida

inteira (LACAN, 1972-73/1985, p. 90). O amor ao Outro se caracteriza como uma

suposição de saber, uma suposição de que o Outro sabe a fórmula para que a relação sexual

exista.

O deslocamento da negação da contingência à necessidade é aí que está o ponto
de suspensão que agarra todo amor. Todo amor, por só subsistir pelo
contingente tende a fazer passar a negação ao necessário, ao que não pára de se
escrever, não pára, não parará. Tal é o substituto que – pela via do inconsciente
– constitui o destino e também o drama do amor (LACAN, 1972-73/1985, p.
199).

Assim, se o sujeito vai buscar em análise uma resposta ao seu enigma no campo do

sexual, pela via do amor, o que ele encontra é um sentido que tropeça. A transferência,

então, não é repetição, mas conduz à repetição. E conduz justamente porque o analista

ocupa o lugar de um enigma e promove a impossibilidade dessa relação. O sujeito encontra

o fracasso de sua repetição, em sua vertente contingencial. Se o amor ao Outro o fazia

seguir um destino suposto, é a destituição dessa suposição que lhe permitirá a novidade

quanto ao que não está determinado em seu destino.

Se o inconsciente nos ensinou alguma coisa, foi que em alguma parte, no
Outro, isso sabe. Isso sabe porque se baseia justamente nesses significantes de
que o sujeito se constitui (LACAN, 1972-73/1985, p. 118).
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Podemos dizer que a repetição é uma forma de apresentar essa impossibilidade, o

que não se inscreve no simbólico, aquilo que do sexual acomete, mas que não há fórmula

que nomeie. A repetição denuncia esse impossível e, ao mesmo tempo, tenta inseri-lo

numa lei de determinação, numa forma de dar-lhe tratamento em que a inexistência da

relação sexual, sua impossibilidade, são o que fundamentam a existência do inconsciente,

que está estruturado como linguagem (RABINOVICH, 1986, p.94). A experiência

analítica tenta extrair esse saber construído pelo sujeito reportando o que se passa ao que

‘já estava lá’ desde sempre, ou seja, ao que do sintoma segue seu ‘destino’. O sujeito em

seu sintoma transforma o contingente em necessário.

Por outro lado, não há apenas a conversão do contingente em necessário, mas

também a transformação na qual o impossível se torna um acontecimento. Isso indica que

o que é da ordem do acontecimento propriamente dito é o que não poderia ocorrer, ou

seja, tudo aquilo que sai do círculo do possível. Esse é o sentido preciso que Lacan dá à

contingência (MILLER, 2004, p.59). Se a contingência aparece como uma surpresa, que

sai do círculo de determinação, a novidade, da qual tratamos neste trabalho, não indica

algo necessariamente positivo, mas aquilo que se escreve como o que interrompe o

funcionamento ‘tranqüilo’ na repetição do sujeito.

Lacan dirá que o necessário é algo do significante que não pára de se escrever,

trata-se de um autômato, do retorno incessante do sintoma. O necessário é o determinismo

da repetição, ao passo que o possível é o que pode cessar de se escrever, isto é, o que pode

ser ou não ser. Daí, contudo, o impossível - esse que não pára de não se escrever - em

algum momento, subitamente por uma contingência, cessa de não se escrever. Em outras

palavras, aquilo que nunca surgia na cadeia e que dava a impressão de um eterno retorno

do mesmo, de repente se escreve e insere uma novidade. É isso que caracteriza o

acontecimento imprevisto.

Sobre o fundo do possível e do necessário, poderíamos prever o que aconteceria a

um sujeito, como por exemplo, verificamos o automatismo dos animais. Mas é justamente

o encontro com a impossibilidade de se fazer cálculos e leis no que se refere ao sujeito, que

isso sai do círculo dos possíveis e se insere como um acontecimento contingente. Ou seja,

o sujeito visa encontrar o gozo obtido na primeira experiência de satisfação, mas o gozo

fálico é o que se produz na repetição significante necessária.
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O necessário – o que lhes proponho acentuar deste modo – é aquilo que não
pára, de quê? – de se escrever. (...) O que não pára de não se escrever é uma
categoria modal que não é a que vocês terão esperado para opor ao necessário, o
que mais teria sido o contingente. Figurem que o necessário é conjugado ao
impossível e que esse não pára de não se escrever é a sua articulação. O que se
produz é o gozo que não se deveria. Aí está o correlato de não haver relação
sexual, e o que é o substancial da função fálica (LACAN, 1972-73/1985, p. 81).

Tudo seria bem mais harmonioso se pudéssemos nos satisfazer como na situação

mítica do primeiro encontro com o objeto. Se a relação sexual fosse possível, não seria

necessário o gozo fálico. O gozo fálico torna-se necessário e este é o correlato da

afirmação de que não existe relação sexual. O "Outro gozo" permanece subtraído da

inscrição significante, preservando sua face de impossível, uma vez que, na tentativa de

recobrir com significação sexual todo o campo da pulsão, há um fracasso do corte operado

pelo falo. Lacan destaca que, nesta operação, existem fissuras que se apresentam na

tentativa de uma totalização operada pela função fálica. Ou seja, essa função é sempre

ultrapassada, deslocada. Contudo, é a presença do falo que permite identificar a ausência

da relação sexual.

Para descrever essas quatro categorias – possível, impossível, contingente e

necessário - Lacan traz uma lógica modal diferente da apresentada por Aristóteles. No

quadro abaixo, vemos que o contingente dá acesso ao impossível, e o possível nos remete

ao necessário. Por outro lado, a seta que relaciona o contingente ao impossível vai ser

interceptada pelo possível enquanto a seta que articula o possível ao necessário será

atravessada pelo contingente.

O impossível corresponde a um “não há”. Por exemplo, não há termo preciso para

escrever o rapport sexual. Ou não há termo que dá sentido, sentido definitivo e categórico

ao sujeito. Já o necessário é um “há”, um “há necessariamente”.
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Percebemos então que na repetição existe o “há”, ou seja, há algo que identifica o

sujeito e o amarra numa série necessária, que está do lado do automatismo significante. Por

outro lado, traz a dimensão do “não há”, isto é, não há um objeto de totalização que ponha

fim ao desejo.

Não existe a relação sexual é correlato do sentido sexual, e é correlato também ao

encontro. É devido à inexistência da relação sexual no real que há relação sexual no

imaginário, ou seja, a partir desse “não há” é que se constrói um sentido de necessidade.

Como afirma Lacan, o todo repousa, portanto, na exceção colocada (LACAN, 1972-

73/1985, p.107).

É a partir de uma falta no que diz respeito ao sexual que o sentido se engendra.

Assim, poderíamos tomar essa falta como a condição do estabelecimento da série, ou seja,

a partir da inexistência de um saber totalizado que contorne o enigma do Outro, é que o

sujeito constrói um saber e uma cadeia de necessidade. Se existe o inconsciente, sua

existência se funda numa inexistência. A suposição de inexistência é conseqüência da

produção de necessidade.

Se Lacan destaca e valoriza o termo encontro na relação amorosa, é na medida em

que, em nenhuma parte há uma proporção no nível da relação entre os sexos. É sobre esses

termos que recai a idéia de atribuir à psicanálise um real que lhe seja próprio. É o real da

modalidade do encontro. Ao pensarmos no encontro, lembramos que no “Seminário XI”,

Lacan dá ao trauma o estatuto de encontro. E também define a repetição como um

encontro. Mas um encontro falido com o real. O que isso nos indica?

Indica que a relação sexual no ser falante depende do encontro com o Outro. Este

encontro é o que traz a marca do traumático e o que estabelece a repetição em sua dupla

vertente de necessidade e de contingência.

Somente na repetição, a repetição do encontro falido, se revela a permanência
do sujeito posto que este, nas manifestações do inconsciente não se mostra
como uma permanência, mas como um corte, e, portanto como um
desvanecimento, algo que aparece e desaparece. No encontro, e graças ao seu
caráter de acidente, de encontro que se repete, sempre semelhante, se afirma
algo que tem a ver com a permanência do sujeito (SOLER, 2004, p.105).
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O real próprio do inconsciente é o que se encontra na ausência, no que produz furo,

no resíduo de toda explicação. A repetição seria o que emparelha o real com o simbólico,

indicando, ao mesmo tempo, um inconsciente determinado, sendo o recalcado o

necessário; mas também apontando para o caráter de surpresa e contingência, demandando

o novo. A contingência é esta que se apresenta como um acidente, como algo não

programado.  Por outro lado, ela não se desvincula do necessário, ou seja, a contingência

surge na medida em que o sujeito destaca do real uma determinação significante.

Percebemos, desse modo, que o inconsciente, que é da ordem do não realizado, do

disjunto, promove a repetição, que vem justamente relacionar o sentido do inconsciente. A

repetição seria, em situação de análise, o que se encarrega de “construir” esse inconsciente,

uma vez que articula a determinação simbólica do significante ao real da ordem do

perdido, rasurado, não realizado.

A repetição é como um vetor que conjuga, ao mesmo tempo, a lei de determinação

e a verificação de um impossível, um inalcançável. Há, no nível do sexual, uma repetição

que só se entende no nível do que não há. Desse modo, a repetição fixa caminhos

necessários ao sujeito, mas aponta para caminhos impossíveis. Se a lei relaciona os

elementos sucessivos, paradoxalmente, esta lei aponta para o que não se relaciona e

apresenta, nessa sintaxe, uma hiância. Assim, se o determinismo está em referência à lei, a

contingência se refere à causa.

O que marca o começo do último ensino de Lacan é o abandono da categoria de
determinação como bússola da prática analítica em benefício da categoria da
contingência. Em seu último ensino, Lacan não utiliza, não realça a palavra
determinação senão a de necessidade. Esta necessidade cujo principal mérito é
isolar um impossível é dizer algo que não pode se inscrever no interior de uma
sintaxe. (MILLER, 2008, p.3)

Como vimos, o lançar da moeda ou o jogo do par ou ímpar se origina ao acaso e o

resultado é uma contingência. Não podemos saber o próximo resultado. A partir das

jogadas sucessivas é que o sujeito pode criar uma lei de determinação e necessidade.

De acordo com Miller, em sua lição de 13 de fevereiro de 2008, a contingência

existe no nível do acaso:

Aí podemos dizer que há contingência posto que não podemos saber se uma
moeda que caiu cara, a vez seguinte será cara ou coroa. Simplesmente sabemos
que não cessará de escrever-se para sempre o que não cessará de não escrever-se
nesta referência. Então neste nível da contingência a demonstração de Lacan é:
não há sujeito. Só há sujeito quando a sintaxe começou e na medida em que esta
sintaxe define as determinações que vão se tornando opacas até que já não
saibamos quais são as vias de determinação, o que não impede que ela exista
(MILLER, 2008, p.3).
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Da mesma forma, o jogo do ‘Fort–da’, citado por Freud, transforma o acaso das

ausências da mãe em um jogo que insere numa lei o enigma do desejo do Outro. O sujeito

aqui está entre os significantes Fort e Da. Assim, o que Lacan chama de sujeito é a

temporalização do par significante (MILLER, 2004 p.63). Se o sujeito está no intervalo

entre dois significantes, ele está dividido, num estado evasivo, fugaz. Esse ponto de

opacidade do sujeito aparece como um gozo sem explicação e articulado ao furo próprio à

não relação sexual. O inconsciente surge como sujeito suposto saber, o qual determina o

destino do sujeito e o situa numa cadeia significante a partir do acaso. O sujeito suposto

saber é um engano que consiste em crer que se detém esse saber que falta, quando, na

realidade, ele se apresenta em sua hiância.

Vemos, assim, que o que Lacan chamou grande Outro é o lugar destas

combinações, desta combinatória, o lugar da determinação significante, que vai

estreitando-se sobre um esquematismo. Esse lugar deixa por fora um sujeito vazio, um

sujeito barrado e ambíguo em relação à cadeia significante. O símbolo do sujeito barrado

($) já indica que uma parte está excluída, que ele está modalizado por uma barra que, ao

mesmo tempo, o inclui e o excetua. Pois, como expressa Lacan, esse sujeito se inclui na

combinatória e, ao mesmo tempo, dela se subtrai porque só exerce a função de falta.

Por isso o sujeito está suspenso na ausência, está obrigado a repetir o contorno. Ele

está obrigado a repetir esta exclusão, a exclusão da zona significante à qual não tem

acesso. Lacan define o sujeito por esse percorrido em exclusão, isto é, por um certo modo

de disparidade aportada pelo significante.

Podemos dizer que, por princípio, o sujeito é uma disparidade e que seu
conceito está ligado a uma ausência, a um contornar, o contornar de uma zona
que eu chamava proibida, é dizer de um buraco, um furo, mas que podemos
também tratar como um resíduo e que, de fato, e que ele o chama com esses
termos, o caput mortum do significante – o caput mortum é o resíduo da
operação alquímica (MILLER, 2008, p.3).

Assim, é a indeterminação do sujeito que se estabelece como indispensável, como

constituinte do sujeito do inconsciente, sujeito que se funda a partir da determinação

sintática. É a partir do ponto opaco, da hiância como causa, que o sujeito irá extrair sua

articulação, sua significação de gozo. Assim, ele é efeito daquilo que se supõe, efeito do

significante. E o que é o significante? (...) é primeiro aquilo que tem efeito de significado,

e importa não elidir que, entre os dois, há algo de barrado a atravessar (LACAN, 1972-

73/1985, p. 29).
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Há algo barrado a atravessar e esse algo é o Outro. Ao fazer essa travessia, o sujeito

extrai sua determinação significante e também marca uma satisfação com o que resta sem

significação. O significante é a causa do gozo. Sem o significante, como mesmo abordar

aquela parte do corpo? Como, sem o significante, centrar esse algo que, do gozo é a causa

material? (LACAN, 1972-73/1985, p. 36).

O significante de uma falta no Outro – S( ) – indica a impossibilidade de dizer

toda a verdade. O objeto a é este que surge como resultado da ausência de proporção entre

o significante e o real. Lacan afirma: O simbólico ao se dirigir para o real, nos demonstra

a verdadeira natureza do objeto a. Ele [o objeto a] parece nos dar o suporte do ser

(LACAN, 1972-73/1985, p. 128).

De acordo com Soler (2004), a repetição não é outra coisa senão a reiteração dessa

estrutura. O Outro barrado não é aquele que se identifica ao sujeito, mas que identifica esta

estrutura da repetição. Nesse encontro do sujeito com o Outro, o que resta é o objeto a.

A consistência lógica do objeto a não é outra coisa que a estrutura de repetição.
Não se trata do traço unário e nem de um conjunto vazio. É o nome, a letra que
Lacan produziu para designar o insaciável da repetição. O objeto a é o nome da
estrutura indefinidamente repetida que manifesta a impossibilidade de totalizar
o saber. O saber é não todo.(...) O objeto a se aborda pelo trabalho da formiga
que efetua o analisante para produzir o único que pode produzir, a saber, os
significantes (SOLER, 2004, p. 134).

E sobre o objeto a, Lacan continua: Mas ele só se resolve, no fim das contas, em

seu fracasso, em não poder sustentar-se na abordagem do real (LACAN, 1972-73/1985, p.

128). Ou seja, a tentativa de apreender o real pela via do simbólico é sempre falha. O

verdadeiro, então, é aquilo que só se atinge por caminhos tortuosos. Lacan afirma que

apelar para o verdadeiro é lembrar que não é preciso enganar-se e crer que já se está

mesmo dentro da aparência.

Sobre esse ponto, Freud já nos indicou que a lembrança não pode ser tomada em

sua totalidade. Há sempre um núcleo impossível de ser lembrado e, frente a ele, o sujeito

só poderá encobrir com outras lembranças. Freud já apontava para a estrutura de ficção, de

aparência, sendo impossível um registro fiel, verdadeiro. Podemos dizer que a repetição

surge como uma tentativa de dizer a ‘verdade toda’ e, constatando sempre essa

impossibilidade, inicia uma nova busca. A repetição verifica, reitera, de certo modo, uma

espécie de ‘beco sem saída’ próprio da estrutura do sujeito traduzido por um “não é isso”.

O encontro não se produz, mas para o sujeito, sempre fracassa da mesma maneira. A

repetição comporta, assim, essas duas vertentes: a do determinismo e da contingência.
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De um lado, a dependência do sujeito ao Outro, já caracteriza um determinismo

necessário. Há aí uma marca. Entretanto, esse Outro, por ser não-todo, deixa um ponto

impossível de significar. A repetição se constitui na tentativa de resgatar o Outro em sua

completude. Por essa tentativa ser sempre falha, resta ao sujeito dois caminhos: dar à

repetição o estatuto de um destino determinado ou fazer uso desta falha para inventar seu

próprio destino. Se o sujeito fosse redutível ao significante do Outro, seria possível uma

reminiscência platônica de sua história predeterminada. Mas é por não se identificar

completamente a esse significante, que o sujeito de desejo tropeça em sua própria história.

Neste ponto, já podemos concluir que se o sujeito é marcado pelo encontro com o Outro,

um encontro que se estabelece por uma contingência, é a partir dessa marca que ele estará

determinado. O sujeito não pode se livrar desta marca deixada pelo encontro com a

linguagem, mas pode dar a ela um estilo próprio.

Entretanto, é preciso ressaltar que a ênfase colocada sobre o aspecto contingencial

do sujeito em detrimento de sua determinação significante necessária não implica que a

psicanálise atue apenas na dimensão do contingente. Na realidade, o necessário, ou o

determinismo, não se opõe ao contingente. A determinação simbólica não faz oposição ao

acaso, mas é dele derivada. Desse modo, o contingente na experiência analítica deve

sempre ser tomado em referência ao necessário. Ou seja, não se pode prescindir da cadeia

de necessidade que o próprio sujeito criou. É através disso que pode surgir o que tropeça

nesse destino construído, para dar lugar ao que ele possui de mais indeterminado.

Assim, torna-se importante demonstrar que o determinismo psíquico não é saber

exatamente o que um sujeito fará, uma vez que o acaso é imprevisível, mas, a posteriori,

entender que o que ele fez era parte de uma estrutura pré-existente da qual, aparentemente,

ele não poderia escapar.

De acordo com Monique David-Menard, o objetivo da psicanálise é justamente

fazer o sujeito encontrar arranjos inéditos que não lhe sejam tão custosos. Arranjos estes

que produzem uma ligação entre os componentes pulsionais e significantes que formam o

sujeito de desejo. O processo da análise constitui a transformação tanto na palavra do

analisando como nos destinos de suas pulsões em que a cura provoca e contém ao mesmo

tempo essa face obscura da repetição, e é nessa condição que as invenções significantes

podem se destacar da destrutividade (DAVID-MENARD, 2006, p. 33).

Se o que surge como contingência é aquilo do sujeito que não se deixa representar,

podemos dizer que nisso se encontra sua singularidade. O sujeito se diferencia na medida

em que se depara com a ausência e a ela dá uma forma própria, destacando sua diferença.
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A análise consiste na queda das identificações e vem acompanhada da inclusão da

contingência em prol do sujeito, um saber fazer com isso que antes era da ordem da

fatalidade, de forma que o sintoma possa deixar de ser um estranho para ser o que se tem

de mais singular. Na análise, a redução à contingência é a redução ao traumatismo, isto é, o

trauma, que aparecia ao sujeito como algo fatídico e inescapável, pode ser desinvestido

dessa significação. Isso permite ao sujeito inventar um modo próprio de viver diante de sua

indeterminação.

Sem abrir mão da dimensão necessária da estrutura de linguagem, Lacan prioriza

progressivamente o aspecto contingencial do sujeito. Passa a enfatizar a parte do sujeito

não apreendida pelo significante, o que podemos constatar nos desenvolvimentos das

figuras do "não-todo", do infinito, do gozo do Outro, do gozo do corpo, do ser, etc. E ao

final, o que Lacan coloca no lugar mesmo onde mais tarde reconhecerá a ausência da

relação sexual como princípio da contingência analítica, da contingência do inconsciente,

o que coloca no lugar é o sujeito como indeterminado (MILLER, 2008, p.3).

Na experiência analítica, o que conta não é que o significado está determinado, mas

que o sentido escapa. O sentido que escapa se conecta diretamente com o furo. Há um

pertencimento não entre o significado e o significante, mas entre o sentido e o furo. O

sentido pode ser tomado sempre como preso em tonéis, como se expressa Lacan, a mercê

do furo essencial caracterizado como o real próprio do inconsciente. Diante disso, resta ao

sujeito a possibilidade de permanecer ‘eternamente’ tentando tamponar esse furo, numa

repetição que sempre fracassa, ou de dar a ele um contorno próprio.

No contexto da subversão do sujeito e da dialética do desejo, Lacan elabora uma
espécie de estilística do objeto. Esta teoria postula que não há representação
possível, no campo da linguagem, para o objeto de desejo do sujeito, tomado em
sua radical contingência e singularidade, e a o mesmo tempo em que afirma que
a representação do sexual qua sexual é da ordem do impossível, não apenas
porque o simbólico não recobriria a totalidade do real, mas também porque a
linguagem não é pensada a partir do paradigma da representação. O estilo, nesta
vertente, será o modo pelo qual o sujeito pode criar algo em torno do vazio de
referência inerente ao desejo (IANNINI, 2003, p.4).

Ao longo do percurso de análise o sujeito terá que se deparar justamente com o

que escapa à sua identificação, com aquilo que não se enquadra numa classificação e

revela o que lhe é mais singular. A partir da destituição da suposição de saber, que

estipulava seu destino, é possível ao sujeito extrair de sua repetição um estilo próprio que

lhe permita conduzir sua vida e seu destino indeterminado.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O que a repetição traz de novo?

A questão da repetição é colocada por Freud e por Lacan como conceitos

essenciais para a clínica psicanalítica. E se esses psicanalistas se esforçaram por trabalhar

esse conceito, não é por outro motivo, senão por ele comportar uma ambiguidade. Freud

aponta que não há apenas a tendência em resgatar o prazer na repetição, e considera a

pulsão de morte como o fator que promove a repetição em sua compulsão. Lacan divide a

repetição em tiquê e autômaton.  Assim, fica claro que a repetição não é uma simples

reprodução do mesmo, já que está presente um fator de desconhecimento, ou seja, algo que

excede o próprio sujeito. Deste modo, se consideramos o aspecto de determinação da

repetição, apontamos que não se trata de uma determinação a priori, uma vez que a

dimensão da contingência está presente. Se a repetição “traz de novo” os elementos

psíquicos, ela também traz o novo como possibilidade. A repetição indica a marca de um

tropeço, de um real que permite a entrada da contingência ao que era entregue ao

necessário, à fatalidade, ao destino. É aqui que a novidade pode emergir.

Vimos que Freud, desde o início de sua clínica, empreendeu-se em interrogar qual

era a etiologia das neuroses, isto é, que fator leva à repetição no sintoma. Nesse contexto,

ele define o trauma psíquico como o fator determinante das neuroses. A princípio, esse

trauma era considerado uma vivência intensa de excitação que não tinha sido devidamente

ab-reagida. A repetição para Freud, que aparece neste momento, através do método da

catarse, constitui-se quase como uma repetição do mesmo. Como indicou Lacan, o método

da catarse equivale a uma reprodução ou, pelo menos, uma tentativa de reproduzir todos os

processos mentais envolvidos na vivência traumática e que levaram àquele sintoma.

Posteriormente, o próprio Freud percebeu que este método deixava de lado um

importante material do sujeito: suas associações. Ou seja, se a hipnose era reveladora para

os médicos, não era tão eficaz assim para os pacientes, os quais não se implicavam no que

diziam sob o estado de hipnose e continuavam a repetir seus sintomas.

Assim, ao notar os limites do método catártico e, posteriormente da sugestão, que

Freud chega ao método da associação livre. Com este novo método, surge a resistência do

paciente. E qual a relação da resistência com a repetição? Que papel a resistência exerce na

condução do tratamento?
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A resistência se constitui como um obstáculo com que o sujeito e o analista se

deparam no decorrer do tratamento. Um obstáculo do paciente diante do livre dizer, de se

lembrar, de dar continuidade ao tratamento. Freud percebe, neste momento, que é inútil

lutar contra essas resistências, mas que é preciso fazer delas um aliado na condução da

análise. Percebe também que diante da dificuldade de associar, o sujeito repete. Dessa

forma, a repetição está sempre articulada à resistência como obstáculo.

Bom, atentar para essa questão já pressupõe um importante fator uma vez que

Freud está às voltas, em toda a sua obra, com um resto não eliminável, seja em relação à

consciência, seja em relação ao inconsciente.

Esses pontos opacos que impedem que o paciente fale ou se recorde em sua

totalidade, foram denominados por Freud de diferentes formas, como vimos. Já no “Projeto

para uma psicologia científica” (1895/1969), Freud caracteriza Das Ding, ou a ‘Coisa’,

como um núcleo irredutível a transcrições. Em “Sobre a psicopatologia da vida cotidiana”

(FREUD, 1901/1969), Freud indica a existência de um núcleo patogênico que se apresenta

como lacunas na memória, as quais organizam as lembranças em torno do que não possui

registro. O “umbigo” do sonho em “A Interpretação dos Sonhos” (1900/1969) também

aponta para a impossibilidade de se descrever o sonho numa totalidade, há uma hiância,

um núcleo impossível de significar e interpretar.

Esses conceitos se tornam importantes na medida em que apontam para o que falha

nas inscrições e retranscrições do aparelho psíquico, na consciência e nas associações. O

que manca no aparelho psíquico e no princípio de prazer. E parece que a repetição está

diretamente relacionada a esses pontos de falta indicados na obra de Freud. Mesmo antes

de conceituar a compulsão à repetição, já se podia perceber a repetição ao lado do que

claudica para o sujeito. Ou seja, entre a articulação significante, o saber, e o investimento

libidinal, o quantum pulsional, há um hiato, uma ruptura de causalidade.

Em “Recordar, repetir, elaborar” (1914/1969), é em relação ao que o sujeito não

consegue dizer, ao que ele não pode elaborar e colocar em palavras, que está a atuação, o

repetir. É diante da impossibilidade que o sujeito repete sua fantasia.

Da mesma forma, no “Além do Princípio do Prazer” (1920/1969), Freud percebe

que o binômio prazer-desprazer não era suficiente para explicar as repetições do sujeito. Se

a repetição visa resgatar o prazer, por que o sujeito repete experiências tão penosas? A

repetição dos sonhos traumáticos e as brincadeiras infantis levam Freud à conclusão de que

o sujeito pode extrair satisfação inclusive no desprazer, o que Lacan, mais tarde, chamará

de gozo.
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Nesse contexto, a compulsão à repetição se refere ao quantum de excitação, nunca

totalmente elaborada pelo princípio de prazer. O traumático, desse modo, volta a ser o

encontro com o excesso, com o que o sujeito não consegue traduzir.

E o que é o traumático para o sujeito? Que encontro é esse que não possui

elaboração possível?

Vimos que o traumático está relacionado a essa impossibilidade como causa das

neuroses. No centro dessa impossibilidade, o que Freud localiza (e em que Lacan irá se

deter mais tarde) é a sexualidade.

A sexualidade é o encontro traumático uma vez que ela não se constitui de forma

programada, como nos animais. O ser humano, desde seu nascimento, já está marcado,

afetado pela pulsão em sua incessante busca de satisfação. Essa satisfação tem que passar

pelo Outro, que não responde de maneira completa, então não há o que ponha fim ao

desejo do sujeito. A partir dessa ausência, o circuito pulsional, o sexual, toma caminhos

incertos. As vicissitudes da pulsão vão se situar no âmbito da trajetória singular que o

sujeito faz em busca de satisfação, passando por diferentes objetos para atingir seu alvo,

mas sempre encontrando uma satisfação parcial.

Nesse momento, já percebemos que se a repetição visa seguir um caminho de

determinismo, de reprodução, o que ela encontra é uma impossibilidade. O trauma, em

Freud, aponta para a causa como hiância, como definiu Lacan no “Seminário XI, Os quatro

conceitos fundamentais da psicanálise” (1964/1998). O trauma se equivale à tiquê em sua

dimensão de encontro com o real. Por outro lado, o sujeito irá transformar este encontro

em uma cadeia de necessidade, dando sentido ao que era da ordem do non sense. Como

indicou Freud no caso Emma, a cena primordial e sem sentido adquire sentido posterior ao

ser ligada a uma segunda lembrança. Ou seja, é na medida em que o sujeito constrói um

saber, uma significação, que a vivência se torna traumática. Podemos dizer que o

significante por si só não significa nada. Seus efeitos só se atualizam em função de sua

inserção na cadeia, na série dos significantes e em sua conexão com o quantum libidinal,

com o gozo.

Isso indica que o determinismo e a contingência estão implicados de forma que é a

partir de uma contingência primeira (e aqui poderíamos dizer respeito ao encontro com a

linguagem, ou seja, o traumático de acordo com Lacan) que o sujeito pode construir um

saber determinado. Para o sujeito, esse saber está determinado pelo Outro e sua vida e suas

repetições aparecem como um destino, uma ‘força demoníaca’ como se expressou Freud.
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A repetição, assim, se produz por um acidente externo, que vem de fora, como
se o sujeito não tivesse participação alguma nela. Em outras palavras, a
repetição que é necessária, emerge pelo caminho da contingência, tiquê, o
acidente (SOLER, 2004, P.89).

Tomando o conceito de sobredeterminação de Freud, Lacan (1956/1998) utiliza, no

início de seu ensino, o conto ‘A carta roubada’ em que pensa a repetição na ordem

simbólica, na sintaxe significante e sua insistência.

Nessa leitura de Lacan do conto de Poe, vemos os sujeitos sendo determinados pela

repetição, pelo deslocamento dos significantes. É neste sentido que ele coloca o desejo

freudiano enquanto indestrutível situado na cadeia simbólica com exigências próprias.

Neste momento, a repetição é simbólica, sendo o inconsciente apenas uma frase repetitiva

que obedece a uma determinação.

Lacan situa o jogo entre os personagens segundo as diferentes posições que

ocupam, relacionando-os à carta/letra e aos instantes do circuito simbólico. Cada volta do

“destino” torna o sujeito um outro, de acordo com o lugar que ocupa em relação à carta (ao

significante). Determinado pela letra, o sujeito a segue, estruturando-se em torno dela, ao

mesmo tempo em que as voltas discursivas permitem-lhe definir um novo traçado em sua

rota. É exatamente o que se passa no automatismo de repetição.

A cadeia significante é, então, uma dimensão da memória que o inconsciente

revela. O sujeito é efeito do significante e dele recebe sua determinação. O ordenamento

mesmo da cadeia determina, por sua distribuição ao acaso, a emergência de leis simbólicas.

O exemplo do par ou ímpar exemplifica a autonomia da memória significante e sua lei,

permitindo pensar a sobredeterminação simbólica que se situa na persistência irredutível

do desejo inconsciente.

O símbolo surge no real a partir de uma aposta primeira: algo será ou não será? Em

relação a esta aposta, a noção de causa se coloca como mediação entre a cadeia simbólica e

o real. Assim, o jogo tem como pré-condição a pergunta sobre a presença ou a ausência

acerca do (+) e do (-). Deste modo, a estrutura mesma, organiza a pergunta. De acordo com

Rabinovich (1986), uma vez que nasceu a pergunta, o desdobramento da partida simbólica

organiza o que chamamos de sujeito. O subjetivo surge no real na medida em que supomos

nele um sujeito capaz de usar o jogo significante para enganar. Precisamente nisso é que

está ausente o natural. No natural, encontramos o real como o que sempre retorna ao

mesmo lugar. Assim, a subjetividade é definida como sintaxe que engendra no real a marca
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significante, desprendendo-se do real uma determinação simbólica. Essa determinação

registra toda parcialidade, introduz disparidades.

Vimos que, no “Seminário sobre ‘A carta Roubada’” (1956/1997), Lacan formula

um grafo para indicar a insistência da cadeia significante na repetição. A partir do jogo do

par ou ímpar, que se representa pelos sinais (+) e (-), é possível atribuir, às jogadas que se

faz aleatoriamente, uma cadeia de necessidade.

Lacan demonstra, com esse raciocínio, a emergência do impossível a partir do

necessário, o que se deu a partir do acaso. Da mesma forma que não se pode ir do 1 ao 3

sem passar pelo 2, não se pode representar a relação sexual sem que um elemento

significante se interponha, para que seja possível. Lacan denomina esse significante como

o falo (ф). Ou seja, na relação entre os sexos, entre um homem e uma mulher, o

significante fálico se interpõe, uma vez que não há a relação sexual, ela é da ordem do

impossível. Este grafo de Lacan indica a repetição dos mesmos elementos, mas também, a

repetição da ausência, do contorno, dos elementos que não aparecem.

Em seu Seminário “O osso de uma análise” (2004), Miller faz referência ao poema

de Carlos Drummond de Andrade em que ele não só diz que “tinha uma pedra no meio do

caminho” como repete várias vezes esses versos. Ou seja, a repetição faz parte do poema e

enfatiza a pedra como obstáculo. Essa repetição é insistente no aparelho psíquico e é

sensível ao obstáculo que a pedra apresenta. A insistência repetitiva manifesta a própria

presença da pedra, em seu caráter incontornável no meio do caminho (MILLER, 2004,

p.28). Deste modo, é porque existe a repetição que se percebe e se isola o obstáculo

(MILLER, 2004, p.30). O caminho é o que cria a pedra, ou seja, não há obstáculo se não há

caminho. Da mesma forma, podemos dizer que não há a tiquê, não há a surpresa do

encontro se não houver o automatismo da repetição. A pedra não existe sem o caminho e o

caminho não existe sem a pedra.

Sobre este ponto, Lacan retoma a brincadeira citada por Freud no “Além do

Princípio do Prazer” (1920/1969), que já conduzia a indagação sobre a repetição para a

inscrição do impossível. Seu netinho, quando brincava com o carretel, repetia o gesto do

‘lá e cá’ (fort-da) para representar a si próprio no movimento da ausência e presença.

Lacan interpreta esse jogo como o intuito do menino de dar conta do irrepresentável da

falta, bem como o associa à fundação do sujeito e do objeto. O carretel se transforma,

assim, não tanto na mãe que se ausenta, mas no próprio sujeito que se constitui a partir da

fenda aberta no desejo do Outro. Como efeito dessa construção, o pequeno objeto se

desprende do que antes era colagem, e o sujeito toma posição ativa. Se é verdade que o
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significante é a primeira marca do sujeito, é na oposição presença e ausência que ele está

designado. Desse modo, Lacan pressupõe o símbolo como morte da coisa, fundado num

par presença-ausência, necessitando da ausência para seu surgimento.

Contudo, não é apenas em referência ao simbólico que a repetição se situa. É no

“Seminário XI, Os quatro conceitos fundamentais da psicanálise” (1964/1998) que Lacan

definirá a repetição como conceito fundamental e articulada à tiquê e ao autômaton, isto é,

à vertente real e simbólica.

Podemos dizer que, enquanto o autômaton se associa ao princípio do prazer

freudiano, ou seja, à redução da tensão psíquica ao seu mínimo, a tiquê refere-se ao

encontro desconcertante, desestabilizador do sujeito. O autômaton supõe o sujeito situado

em determinado lugar e ligado a uma resposta sobre quem é, bem como, ao que a cadeia

significante aponta.

Quando o significante intervém, assinalando um sujeito, deixa como resto o objeto,

e traça, a partir desse ponto, dois caminhos: o que liga o sujeito às palavras do Outro e o

que se relaciona ao objeto faltante. Pois se nada permite capturar o objeto mediante uma

elaboração significante, há aí uma heterogeneidade radical, abrindo-se dois percursos.

Um percurso seria a trilha do autômaton, na qual ao sujeito crê que, se ele repassar

uma e outra vez os significantes, terá pistas sobre o ponto final e o inicial de seu destino.

Porém, nessa direção não há previsão fechada ou destino permanente, assim como não há

resposta definitiva sobre o seu ser. O caminho que se faz está de acordo com o recorte que

o sujeito fez dos significantes do Outro, quer dizer, ele não é infinito, mas passível de

múltiplas combinações.

Na outra trilha, a da tiquê, o destino chega ao sujeito de fora, a partir do real, sendo

sua causa. A tiquê é causa e destino na medida em que o encontro com o real acarreta não

somente o que as palavras não podem nomear, mas também o que as palavras produzem,

pois o real é um efeito do significante; é só depois do emprego do significante que o real já

estava ali. A tiquê marca o encontro faltoso com o real, que repete porque este não deixa

de não se escrever. Ela rompe o encadeamento-homeostase dos significantes.

Assim, a repetição é do campo do significante, do recalcado, embora seja sempre

em relação à não inscrição no recalque, do núcleo do trauma, do real. O que se repete diz

respeito a uma insistência em relação ao fracasso, ao perdido.

Essa insistência, no “Seminário XX, Mais, ainda” (1972-73/1985), Lacan denomina

de necessário, ou o que não cessa de se escrever frente ao impossível do real. A inscrição

da necessidade da repetição dá a entender que esta é natural e está correlacionada com o
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inconsciente enquanto escritura. Quando se fala em destino, emprega-se o “estava escrito”.

Freud renovou a idéia do destino com o inconsciente, uma vez que este é um “está escrito”

e não um “estava escrito”. Isso indica que ele não vem de fora, mas que se relaciona ao

trauma e ao desejo do sujeito. Indica também que o destino não “estava escrito” a priori,

mas que se há uma determinação, esta só pode ser apreendida numa articulação posterior.

O trauma é a marca de um gozo real com que o sujeito se deparou, e que segue sendo

contingente em relação ao que o sujeito dispõe do Outro.

Como nos indica Lacan, o sujeito é aquele que emerge na medida em que destaca

do real uma determinação significante, pois ele é definido a partir de uma exclusão. Assim,

o sujeito está suspenso na ausência, está obrigado a repetir o contorno, a exclusão, a

exclusão da zona significante, à qual não tem acesso. Para Lacan, o que tem um valor

constituinte para a subjetividade primordial é a correlação com a ausência. Correlação que

tem como conseqüência a repetição.

Como questiona Miller (2004), por que uma certa palavra do Outro, do pai, da mãe,

tomou valor determinante para o sujeito? No gráfico utilizado por Lacan, podemos saber o

que é necessário e o que é impossível, ou seja, os elementos que sempre se repetem e os

que nunca aparecem. Mas,

quando nos perguntamos por que tal palavra ganhou tal valor para o sujeito,
trata-se de outra coisa. Não chegamos, de maneira alguma, ao necessário e ao
impossível, (...) mas somos sempre remetidos à contingência, à contingência de
uma história particular (MILLER, 2004, p. 67).

Assim, no que diz respeito ao gozo, não há programação possível, pois trata-se do

que está aberto ao encontro, à contingência. A existência do gozo reside na tiquê, no

automatismo da repetição como encontro impossível. A inexistência da verdade se funda

no meio dizer ela mesma, na impossibilidade de dizer a verdade toda, absoluta, o que

condiciona o sintoma. O sintoma é, precisamente, a inexistência da verdade. E é pelo efeito

da palavra que as contingências do passado surgem como necessidades por vir, ela

funciona como apres-coup organizador.

O autômaton está ligado ao sofrimento do sujeito, entretanto, ele próprio obtém

satisfação em estar ‘submetido’ a um destino, ao fracasso, em que tenta se recobrir de

sentido. Esse sentido é cortado pela repetição, que aponta para um resto irredutível, o real

do desencontro. A repetição na experiência analítica se desdobra em diferença e repetição,

pois o que caracteriza o significante é sua diferença com outro significante e o que o real

da tiquê aponta é para a dissimetria nessa repetição.
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Ao caracterizar as pulsões de morte em 1920, Freud indica que o que a compulsão à

repetição faz é tentar ligar os elementos de uma experiência não adquirida, para que, assim,

essa experiência possa se tornar presente. Assim, é com o dispositivo da transferência que

a repetição é capaz de convocar as forças de desligamento e promover um novo destino às

pulsões. Se é possível, pela transferência, fazer uma ligação e possibilitar, através da fala,

um novo arranjo pulsional, é a repetição que estará presente em todo o processo analítico.

A psicanálise lida com o real, com o impossível de se significar com vistas a levar

o sujeito a inventar um novo destino para o sintoma e o gozo. O real aponta justamente

para o que não se pode prever, para aquilo que instaura o não escrito, o possível de se

inventar. A expressão singular do sujeito pode aparecer na medida em que ele atentar para

essa fenda, esse tropeço, apropriando-se desse novo para inventar seu destino. A fala do

analisante vai girar em torno desse osso, em espiral, circunscrevendo cada vez mais perto,

até esculpir essa impossibilidade de um modo singular. Para isso, o sujeito há de suportar

não ter destino determinado, ao mesmo tempo em que há de tolerar ser surpreendido por

novos caminhos abertos pelo real.
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