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                        Inicio a apresentação de hoje com este poema homônimo de Ferreira Gullar, que , 
para mim, retrata o que somos : sujeitos cindidos,  tendo portanto uma porção inconsciente, que 
inaugurada  por  Freud  no  século  passado  ainda  faz  da  Psicanálise  sua  forma  privilegiada  de 
revelação:

                         

 
"Uma parte de mim é todo mundo

Outra parte é ninguém ,fundo sem fundo.

Uma parte de mim é multidão

Outra parte estranheza e solidão.

Uma parte de mim pesa, pondera.

Outra parte delira.

Uma parte de mim almoça e janta

Outra parte se espanta.

Uma parte de mim é permanente

Outra parte se sabe de repente.

Uma parte de mim é só vertigem

Outra parte linguagem...."

 
(Ferreira Gullar)

 

                        Nos primórdios da psicanálise, época em que a hipnose ocupou um lugar essencial 
na condução  do tratamento,  Freud considerava que a lembrança de acontecimentos traumáticos 
poderia ser a chave para a cura dos casos de histeria, os quais se constituíam da maioria dos casos 
clínicos daquele período. Portanto,  o que era considerado como a primazia do tratamento era a 
rememoração, mesmo depois que o método da hipnose foi descartado e substituído pelo catártico, 
e  posteriormente  pela  associação  livre.  Com a  recordação  pretendia-se  preencher  lacunas  na 
memória  e  provocar  a  descarga  emocional  ligada  à  recordação recalcada,  o  que permitiria  ao 
paciente livrar-se do sofrimento vinculado ao fato traumático.

                        Contudo, fenômenos clínicos que obstacularizavam a recordação e dificultavam a 
evolução do tratamento de algumas de suas pacientes ( especialmente no caso Dora), levaram Freud 
a defrontar-se com um novo fenômeno presente na clínica : a repetição. 

                        O termo repetição foi abordado pela 1a vez em 1914 no artigo "Recordar, Repetir e  
Elaborar",  quando  Freud  destacou  uma  mudança  importante  no  tratamento  psicanalítico, 
entendendo que fazer o paciente recordar-se deixou de ser a primazia no tratamento. Ao perceber 
que  há  certas  lembranças  "encobridoras",  que  na  verdade  substituem  outras  lembranças 
verdadeiramente significativas, Freud voltou-se para a questão da repetição, evidente no processo 



transferencial,  e que possibilita ao analista um "atalho" ao longo do qual as lembranças infantis 
podem se aproximar, após as resistências serem superadas. Isto vincula de maneira muito próxima 
os  conceitos  de repetição ,  transferência,  e  resistência,  os  quais  são muitas  vezes  confundidos 
erroneamente pois, embora a repetição ocorra via transferência, o paciente  não repete situações 
reais vividas, mas  atualiza na relação com o analista protótipos infantis  das relações primitivas 
com as figuras  parentais,  o que impede a  produção de lembranças  e  se configura como uma 
resistência à associação livre. Portanto, os conceitos de transferência, repetição e resistência estão 
intimamente ligados, e só é possível a cura psicanalítica pelo atravessamento de tais fenômenos que 
se impõe à relação analista-analisante  e  que se  constituem ao mesmo tempo em obstáculos  ao 
tratamento e instrumentos de cura.

                        Até  1920 o funcionamento  psíquico  era  explicado por  Freud através  da balança 
energética Prazer x Desprazer, sob a primazia do "Princípio do Prazer", o qual tem como  objetivo o 
evitamento do desprazer ( aumento de excitação), enquanto o prazer é sentido como diminuição do 
estado de tensão (diminuição do grau de excitação). Foi nos casos de neurose de guerra que Freud 
encontrou um obstáculo à tal teoria, pois a repetição da experiência traumática parecia servir a outro 
senhor que não o evitamento do desprazer,  já que as lembranças e os sonhos nestes casos não 
poderiam ser considerados como realização de desejos, e faziam retornar ao paciente as sensações 
desagradáveis  e  o  sofrimento  vinculado  ao  fato  traumatizante,  o  que  parecia  se  opor  ao 
funcionamento  Prazer  x  Desprazer.  Freud  também  observou  o  fenômeno  da  repetição  nas 
brincadeiras  e  jogos  infantis,  no  entanto  ,  para  estes  casos  repetir  situações,  mesmo  que 
desagradáveis,  parece  ser  uma  tentativa  de  dominar  a  situação  de  maneira  ativa,  seguindo  o 
Princípio do Prazer e não se opondo a ele.

                        Tais  indagações  levaram  Freud  a  formular  sua  teoria  sobre  a  "compulsão  à 
repetição", a qual estaria a serviço de um princípio mais elementar que o Princípio do Prazer . Em 
primeiro lugar, precisamos deixar claro que há o Princípio do Prazer e o Princípio da Realidade. 
Enquanto o 1o coincide com o processo primário, funcionando de forma que a energia psíquica se 
escoe livremente e o mais rápido possível, o 2o funcionamento coincide com o processo secundário, 
segundo o qual a energia é ligada, oferecendo um caminho mais longo para a obtenção do prazer. 
Contudo, o Princípio do Prazer reina soberanamente  e o Princípio da Realidade não se opõe a ele, 
mas o desvia.. O que Freud postula como além do Princípio do Prazer e que rememora do passado 
experiências que não incluem possibilidade alguma de prazer, é a Pulsão de Morte. Para relacionar a 
Pulsão de Morte a compulsão à repetição, Freud levanta a hipótese de que a Pulsão é uma tentativa 
de restaurar  um estado anterior,  ao  inorgânico,  ao inanimado,  sendo portanto  conservadora.  O  
objetivo da vida seria a morte, inerente ao ser vivo, e os fatores externos é o que possibilitariam a 
vida . Pulsão de vida x Pulsão de Morte é o novo dualismo que aparece na teoria freudiana a partir 
de 1920, sob um ponto de vista mais biológico, e que Freud retomou em 1930, no artigo "O Mal 
estar  na Civilização",  inserindo o conflito  pulsional  numa versão mais  cultural.  Sem dúvida,  o 
importante de se compreender  até aqui é que a repetição passa a ocupar um lugar fundamental na 
teoria psicanalítica a partir do momento em que Freud postula sobre a compulsão à repetição e a 
Pulsão de Morte. Para além do Princípio do Prazer há algo mais elementar, mais primitivo, mais 
pulsional , para além da significação e do racional, que governa o sujeito e o assujeita. 

                         Enquanto  a  Pulsão  de  Vida  tem contato  com a  percepção  interna  de  prazer  e 
desprazer,  portanto segue aos princípios do prazer e da realidade, a Pulsão de Morte parece efetuar 
seu trabalho silenciosamente ..

                        Sob a luz da psicanálise pós-freudiana, Lacan aborda o conceito da repetição como 
um  dos  quatro  conceitos  fundamentais  da  psicanálise.  A partir  de  sua  afirmação  de  que  o 
inconsciente é estruturado como uma linguagem, Lacan  postula sobre a compulsão à repetição 
como a  insistência  da  cadeia  signficante,  ou  seja,  seu  objetivo  é  a  inscrição  no  tempo  e  na 
história .Portanto, a repetição para Lacan é indissociável da Pulsão de Morte, já que no limite da 
história  do  sujeito,  o  que  aparece  é  o  passado  real,  não  simbolizado  e  portanto  demanda  ser 



simbolizado, e insiste  sob a forma da compulsão à repetição. 

                          Lacan diferencia duas formas de repetição, tendo buscado em Aristóteles e em sua 
teoria  da causa acidental  elementos  para elucidar  suas conclusões,  tomando os termos Tyche e 
Automaton,  para  designar  e  diferenciar  a  repetição  do  igual  da  repetição  diferencial.  Ou  seja, 
enquanto Automaton diz respeito à repetição na cadeia significante, portanto se relaciona com a 
rememoração, com a repetição do mesmo, Tyche diz respeito à repetição diferencial, ou ao encontro 
com o real, por isso sua expressão silenciosa, não acessível à palavra, e que se expressa através da 
atuação. A verdadeira repetição está para além do simbólico, da linguagem, enquanto a repetição 
que se dá na cadeia significante é uma repetição sempre igual (reprodução). O que Lacan concluiu é 
que não há práxis mais orientada para o real do que a psicanálise, pois o lugar do real vai do trauma 
à fantasia, sendo a fantasia algo que mascara e disfarça o real, protegendo-o, e portanto diz respeito 
à ilusão do objeto absoluto que supostamente preencheria a falta. O lugar da falta, é o lugar do 
real.                                                            "O real não é o que retorna- o que retorna são os signos- 
mas o que se repete como falta, é o encontro faltoso que Lacan designa como Tyche...Esta é a 
repetição  que  vai  caracterizar  essencialmente  a  pulsão."(Garcia  Rosa,1986).Portanto,  o  real 
demanda o novo e a repetição demanda a re-escritura.  A repetição do igual faz barreira à repetição 
diferencial, posto que e a linguagem faz barreira ã pulsão de morte. Na medida em que o paciente 
avança na análise e substitui o ato por palavras, inscreve em sua história o que era da repetição do 
real, encontrando vias de simbolização, e portanto de significação. Pois, embora a palavra não seja 
capaz  de  operar  uma  modificação  na  categoria  do  Real,  pode-se  promover  através  dela  uma 
mudança na posição do sujeito frente aos efeitos produzidos pelo real, reorganizando-se frente ao 
seu próprio desejo.

                      "A pulsão de morte, ineliminável quanto à repetição, é justamente a insistência desse 
recalcado e seu retorno até a isto onde ele podia exprimir, ser. Não ser no sentido onde ele seria, 
antes, no nada, mas no sentido onde ele é um não-ser de recalque. Não é nada então, uma vez que a 
repetição revela um saber : que não se sabia. "( Lachaud,1997).

                        A palavra diferencia o homem, o humaniza e o submete à cultura, portanto à Lei que 
o constitui. É o que lhe permite viver sob a égide da Pulsão de Vida, que faz barreira à pulsão de 
Morte, delimitando o campo do desejo e da possibilidade de prazer. Portanto, a palavra dá acesso ao 
simbólico e viabiliza uma estruturação neurótica, a partir da metáfora paterna que assegura-lhe a 
barreira do recalque.  Se o que está recalcado é da ordem da sexualidade ,  o que se repete via 
transferencia também o é, já que não encontra outra forma de expressão, pois não aparece como 
rememorações  pela  via  da  palavra  do  paciente,  e  sim  pela  sua  atuação  na  relação 
transferencial.                                .                                               Se é no campo da palavra que o 
homem encontra um substituo ao ato, é também pela palavra que o ato psicanalítico se funda, ou 
seja, a  transferência é o que nos autoriza o ato analítico, na medida em que nos coloca no lugar de 
suposto-saber, daquele que supostamente decifrará os enigmas do inconsciente. O ato analítico é o 
que permitirá que o material recalcado seja repetido, e que pela palavra,  o que há de pulsional 
encontre uma via de significação.

.         Reconhecemos que há pessoas que na impossibilidade de dizer com palavras, tendo o  
acesso ao simbólico  limitado frente ao declínio do nome-do-pai em sua estrutura, dizem com seus 
atos, consecutivos "acting-out" que tem no funcionamento delinquencial sua forma mais expressiva 
de manifestação. 

            Detenho-me  a  relatar  agora  minha  experiência  psicanalítica  dentro  de  uma 
Instituição Penal, onde dentre centenas de homens que cometeram crimes, me proponho a escutá-
los  cuidadosamente  ,  acreditando  que  seus  atos  são  metáforas  passíveis  de 
interpretação.                           

                        No artigo sobre a” Psicanálise e a Criminologia “de Lacan, 1950, há indicações de 
um tratamento possível ao criminoso, sugerindo que “a cura não poderá ser outra coisa senão uma 
integração  pelo  sujeito  de sua  responsabilidade  verdadeira...”, considerando-se  aqui 



principalmente  as  estruturas  neuróticas.  Não  podemos  deixar  de  enfatizar  a  relevância  do 
diagnóstico para diferenciar as naturezas do crime e sua relação com a estrutura de personalidade de 
seu  autor.  É  evidente  que  para  os  casos  de  estruturas  perversas,  comumente  encontradas  nas 
Instituições  Penais,  a  Psicanálise  não  se  constitui  como  uma  "possibilidade  de  cura",  já  que 
naqueles  casos  dificilmente  se  funda  a  transferência.  No  entanto,  nos  casos  em que  o  delito 
constitui-se  em Sintoma,  próprio de uma estruturação neurótica,  é  possível  se  pensar  em uma 
intervenção clínica dentro de uma instituição penal, considerando-se a possibilidade de estabelecer 
vínculo transferencial a partir do reconhecimento do "não-saber" por parte daquele, o qual passa a 
depositar no profissional o "suposto-saber" sobre  suas questões mais íntimas.

                        Os atos criminosos passíveis de uma compreensão e uma apreensão simbólica são 
aqueles  que  se  expressam como  uma repetição  silenciosa,  associada  à  pulsão  de  morte-  força 
destrutiva e agressiva- que necessita ser colocada em palavras,  emergir  na cadeia significante,e 
adquirir um sentido na rede das representações .O lugar da escuta e o ato analítico se constituem 
então numa via privilegiada capaz de possibilitar ao sujeito que  cometeu um crime, inscrever seu 
próprio ato no tempo e na história, resignificando-o e fazendo emergir um sujeito ao menos mais 
consciente de sua compulsão à repetição e de sua responsabilidade.

                        Trago aqui um recorte clínico que poderá ilustrar melhor a relação que faço entre 
acting-out, repetição e ato analítico:

                                   A.V. é um jovem de 27 anos, que aparenta ser mais novo, preservando nos 
aspectos  físicos  o  semblante  de  um  adolescente.  Iniciou  precocemente  a  vida  delinquencial, 
deixando o ambiente familiar aos 10 anos de idade. Foi criado pelos avós maternos, não tendo 
conhecido seu próprio pai. O seu discurso é de quem se queixa do próprio destino, demostrando 
revolta , considerando-se lesado ao longo de sua vida, lamentando-se pelo percurso assumido ao 
mesmo tempo em que se coloca como vítima social : "devem-lhe" uma vida melhor, uma família 
melhor, um destino melhor. Acredita que a Justiça lhe foi injusta, não conseguindo assumir sua 
própria culpabilidade frente aos delitos cometidos. No início dos atendimentos sua postura arredia 
dificultava qualquer tipo de intervenção, às quais reagia negativamente, ciando um clima de tensão, 
sendo por vezes agressivo verbalmente. Ora se mostrava como vítima, ora como agressor, capaz de 
qualquer ato de crueldade. Em uma das sessões pediu-me ajuda no sentido de conseguir-lhe um 
setor de trabalho, o que neguei-lhe dizendo que deveria buscar o setor responsável , e que tal ajuda 
não poderia lhe dar. Em seguida, muito nervoso, alterou seu tom de voz dizendo que ninguém o 
ajuda ali, e que a única pessoa  boa, que o havia ajudado  era a Diretora da Escola que funciona 
dentro da Unidade Penal. No entanto, na sessão anterior ele havia mencionado sua intenção de 
deixar a escola, pois estava com dificuldade de concentrar-se. Entendi naquele momento que o que 
se passava ali era uma repetição na medida em que ele não suporta o lugar da dívida e da culpa, e 
portanto não suportava permanecer na escola, tendo de abandoná-la a partir do momento em que ali 
lhe ofereceram uma ajuda , algo bom, e portanto se sentia em dívida para com a Diretora. Se tivesse 
atendido ao seu pedido de ajudá-lo a conseguir um setor de trabalho, certamente ele não suportaria 
mais freqüentar as sessões e teria que  "abandoná-las" também . É o início de um tratamento e, 
portanto, ainda não é possível compreender a dimensão desta repetição no contexto de sua história. 
Mas, a intervenção que pude fazer através da escuta, fazendo da palavra ato analítico, permitiu-lhe 
continuar na escola, tendo conseguido um trabalho, o qual vem desempenhando satisfatoriamente.

                        Do ponto de vista juridico-penal, a pena tem uma função punitiva no sentido em que 
é  retribuitiva  do delito  e  proporcional  à  natureza  e  gravidade do mesmo.  Todavia,  a  pena  traz 
consigo também uma função ética na medida em que deve servir para o criminoso reconhecer sua 
culpabilidade  e  responsabilidade.  "Apenas  a  Psicanálise,  por  saber  como  considerar  as 
resistências do eu,  é capaz de destacar a verdade do ato, engajando aí a responsabilidade do  
criminoso através de uma assunção lógica, que deve conduzi-lo à aceitação de um justo castigo”.
(Lacan,1950)
                       Como escreve Lachaud : " O sujeito, para além de toda lei está condenado a repetir." , 



no entanto , inserir o crime no contexto de sua história, dando-lhe um sentido, permite ao sujeito 
encontrar  sua  verdade,  não  toda,  posto  que  não  é  possível,  mas  o  comprometimento  ético  da 
Psicanálise pode oferecer  uma possibilidade de escuta àquele que expressa no crime sua própria 
verdade, apontando a ele um outro lugar – o de sujeito de sua própria história- e que não mais  se 
permita viver à deriva, ocupando um lugar de assujeitamento e alienação à identidade do criminoso 
por ele encarnado, o que certamente terá um significado maior de liberdade do que livrar-se das 
grades, e sim o de livrar-se do  próprio aprisionamento que sua estrutura subjetiva lhe impõe. 

                        Ainda com Ferreira Gullar :

 

Traduzir uma parte na outra parte

Que é uma questão de vida e morte,

Será arte?
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