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O poema de Adélia é como a Rosa de Dali que 
ao pairar suspensa no ar, medita, rosa vermelha desa
brochada, porém calada; dispensou talos, folhas e até 
raízes, flutuando no espaço como se quisesse dizer 
que a salvação vem dali. Gosto da Rosa de Dali e do 
nome de Adélia por me lembrarem do enigma do tem
po. Uma rosa que não está plantada na terra, não com
põe um buquê, mas se implanta no céu e permanece 
muito viva desprezando o tempo que passa para rea
lizar seu sonho de borboleta e voar, ela parece querer 
um novo nome e até, antes do nome, poderia estar. 
Antes do nome, antes da palavra, antes da escrita é o 
tempo do caos diz Adélia . Freud dizia que o tempo 
da interpretação é como o momento preciso em que o 
leão de um só golpe salta sobre a presa. Com Adélia 
dizemos, interpretar em tempo é como pegar um pei
xecom a mão . 

Por que falar sobre o tempo? O tempo urge. 
Vive-se correndo, não há mais tempo para nada. Não 
tenho tempo, quando menos se espera, tudo já se foi. 
Mas será que o tempo existe? Para o inconsciente não. 
Freud designa o inconsciente como a temporal. Lacan 
trata do fator temporal na estruturação dos sintomas. 
Há muito são conhecidas fórmulas da cura relativas 
ao tempo- "O tempo é o melhor remédio" ou fazen
do intervir um corte "o que não tem remédio, remedi
ado está." Entenda-se por remédio, cura. O tempo é o 
agente desta. Agora, se o de que se trata é de vingar
se do que se faz corte, se o que se quer é estar de peito 

Não me importa a palavra, esta corriqueira. Quero é o esplêndido 
caos de onde emerge a síntase, os sítios escuros onde nasce o "de", 

o "aliás", o "o", o "porém" e o "que", esta incompreensível muleta 
que me apóia. Quem entender a linguagem entende Deus cujo 

Filho é Verbo. Morre quem entender. A palavra é disfarce de uma 
coisa mais grave, surda-muda, foi inventada para ser calada. Em 
momentos de graça, infreqiientíssimos, se poderá apanhá-la: um 

peixe vivo com a mão. Puro susto e terror. 
Adélia Prado 

lavado pode se socorrer com um "nada como um dia 
atrás do outro". Precipitando o tempo, pondo um 
ponto final em algo que se arrastava ou pelo contrá
rio deixando o tempo escoar até o esquecimento, en
caminha-se para uma elaboração do que foi vivido 
ou mesmo para o sintoma a se estruturar. Só para ci
tar agora, rapidamente, o que desenvolverei depois, 
a neurose também implica certos tempos como de
monstram magistralmente as fobias. 

Junito de Souza Brandão apresenta uma identi
ficação do tempo com Crono ou Krónos. Na mitologia 
grega a palavra Khronos significa tempo. Crono era 
um Titã (tita- brilho, luz). Os titãs simbolizam as for
ças brutas da Terra, os desejos terrestres em oposição 
ao filho caçula de Urano (o Céu) e Ceia (a Terra). Ceia 
pediu aos filhos que libertassem-na do esposo, pois 
este devolvia os filhos ao seio matemo logo que nasci
am. Ela entregou a Crono uma foice (instrumento sa
grado que corta as sementes) e com esta foice Crono 
cortou os testículos de Urano quando este, à noite, foi 
em busca do amor de Ceia. O sangue do ferimento de 
Urano caindo todo sobre Ceia engravidou-a. 

E dos testículos de Urano lançados ao mar nas
ceu Afrodite (da espuma que saía do membro divino 
unida ao mar que também tem espumas originou-se 
Afrodite). 

Narrei-lhes tudo isto para lembrar que Crono 
(Kronos) devora ao mesmo tempo em que gera, muti
lando a Urano (o pai). 

·Palestra proferida por ocasião do V Encontro de Psicanálise da UFC em Fortaleza-CE, promovido pelo Laboratório de Psicanálise da 
UFC em 17-19 de maio de 2000. 
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Depois de morto Urano, Crono que estancara 
as fontes da vida, torna-se ele mesmo outra fonte, 
fecundando Réia. No entanto, por temer ser destro
nado devora todos os filhos que nascem. Então, o 
tempo que devora o que gera significa tentar impe
dir que as coisas aconteçam, que elas cresçam, que 
encontrem um rumo próprio. Significa não deixar li
vre o analisante para associar, mas transformá-lo, 
ajustá-lo, fazer com que ele se adapte, identifican
do-se ao ideal do ego forte, tornando-se igual ao ou
tro, mutilado em sua singularidade, impedido de 
prosseguir em sua diferença. 

Enfim, Chronos percebeu, como se diz na gí
ria, que era melhor deixar rolar, deixar acontecer. 
Podemos dizer que o analista atua dos dois modos: 
quando lança mão da invenção lacaniana do tempo 
lógico, ele precipita o momento de concluir do su
jeito. O Tempo Lógico demonstra, portanto a 
heterotemporalidade, ou seja, a alteração do tempo 
subjetivo por uma função externa. Ele trabalha como 
Chronos (com ch) quando silencia em vez de suge
rir ou de dirigir. Em vez de dar diretrizes para a vida 
do sujeito, o analista escuta, e assim sustenta um 
discurso. Permite ao sujeito associar livremente, 
deixa falar o inconsciente pois a fala opera um efei
to de verdade e de construção. Lacan promove na 
realidade uma subversão em relação a Freud ao res
ponder, claramente, à pergunta sobre o que faz o 
analista. Freud procurou definir a psicanálise pelo 
que ela não é, mesmo porque é impossível dizer o 
que é a psicanálise. Recordo-lhes que ela é situada 
por Freud entre as três humanas impossibilidades
governar, educar e psicanalisar. Nem por isso ele 
evitou de elaborar o que representava esta impossi
bilidade usando o recurso da matemática de que 
tanto gostava. Freud partiu de um viés tangencial, 
assim como Lacan em muitas ocasiões. Freud ser
viu-se da analogia da tangente-reta que se aproxi
ma de um círculo sem jamais tocá-lo, apenas 
tendendo a aproximar-se dele para procurar definir 
a prática analítica, por isso preferiu a via negativa. 
Preferiu dizer o que a psicanálise não é e não faz. 
Em seus Artigos sobre técnica, apresenta a psicanáli
se como um jogo de xadrez para indicar que temos 
uma certa idéia apenas das aberturas e finais, o de
senrolar do jogo permanecendo impossível de ser 
codificado. 

No artigo A direção da cura e os princípios de seu 
poder (1958), Lacan subverte a questão do que se faz o 
analista responder. Assim diz: "O psicanalista, segu
ramente, dirige a cura. O primeiro princípio desta cura, 
aquele que se soletra em primeiro lugar, que ele en
contra por toda parte em sua formação, ao ponto de se 
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impregnar dele é que não lhe deve dirigir o paciente. 
A direção de consciência, no sentido de um guia mo· 
ral que um fiel do catolicismo aí pode encontrar, é, aqui 
radicalmente excluída. Se a psicanálise apresenta pro· 
blemas à teologia moral, não são os da direção de cons· 
ciência. A direção da cura é outra coisa . Ela consiste, 
primeiro, em fazer o sujeito aplicar a regra analítica, 
ou seja, as diretivas, cuja presença não se poderia des· 
conhecer no princípio do que se chama 'a situação 
analítica', sob o pretexto de que o sujeito as aplicaria 
melhor sem nelas pensar". 

Ao falar, também se lida com o tempo. É só ao 
se chegar à última palavra da frase que se aprende o 
seu sentido. Por um lado tal subentende a questão da 
significação cuja elaboração teórica Lacan faz ao lon· 
go dos Seminários "As Formações do Inconsciente" 
(1957-1958). Por outro lado, a aludida questão impli· 
ca o conceito de ponto de estofo proposto no texto 
"Subversão do sujeito e a Dialética do Desejo" (1960). 
Este conceito é aqui apresentado como a operação em 
que "o significante detém o deslizamento, de outra 
forma indeterminado e infinito, da significação" 
(Lacan, 1966, p .10). 

Retomemos o esquema do grafo do desejo para 
continuarmos a falar sobre o tempo. O vetor ~ sur
ge neste esquema materializando o ponto de estofo, 
colcheteando duas vezes a cadeia significante SS1. É 
sempre retroativamente, portanto, que um signo faz 
sentido, uma vez que a significação da mensagem 
surge no final da articulação significante. Lacan diz: 
"Vocês encontram a função diacrônica desse ponto 
de estofo na frase, na medida em que esta só fecha 
sua significação com seu último termo, cada termo 
sendo antecipado na construção de todos os outros e, 
inversamente, selando seu sentido por efeito retroa· 
tivo". (Op. cit.). 

Na clínica, também, é no tempo de um só de· 
pois que o efeito da interpretação ou de uma associa· 
ção do analisante se faz apreensível. Então podemos 
dizer que o tempo presente não está todo aqui e agora 
uma vez que é só depois, no futuro, que se sabe sobre 
algumas coisas deste tempo. Presente e passado entre
laçam-se indissoluvelmente na atemporalidade e na 
indestrutibilidade do desejo. Lacan constrói pois sua 
topologia a partir da atemporalidade do inconsciente. 
O conjunto da estrutura pode-se modificar pelo corte 
de um laço, não importando a distância geométrica (es
pacial) ou temporal dos nós. Quando o sujeito chega 
ao analista e queixa-se de seu sintoma no presente vai 
contando sua história e buscando apropriar-se dela, 
subjetivando-a. Vai fazendo marcas e laços nesta his
tória, reconstruindo-a. Não importa há quanto tempo 
algo aconteceu, não importa nem mesmo se aconteceu 
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ou não, porque o de que se trata é de dizer o desejo e 
este é atemporal como o inconsciente. Então, é por um 
ir e vir (na psicanálise o tempo é reversível), um ir ao 
passado no presente que o sujeito ousa o futuro ousa 
dizer a próxima frase. Algumas marcas inscreveram 
acontecimentos imaginados, imaginados por terem sido 
desejados como a "Próton Pseudos" das histéricas. 
Freud dizia que a neurose é sempre uma neurose in
fantil, portanto uma infância sempre atual aponta para 
a temporalidade do inconsciente. Lacan propõe uma 
Teoria da Alteridade, o desejo do falante é o desejo do 
Outro. Há, portanto, "uma outra cena" (como em 
Freud) em que Lacan situa o Outro, isto é, o inconsci
ente, o discurso do Outro. O sujeito constituindo-se no 
lugar do outro dependendo do que se articula como 
discurso. O sujeito constituiu-se "em um movimento 
de retroversão diacrônica em relação à cadeia 
significante" (Corrêa, 1998). 

Gostaria de passar, agora, a um outro assunto. 
Proponho-me a refletir as relações entre a compulsão 
à repetição e a uma articulação entre o alcoolismo e 
as sintomatologias fóbicas. 

Parto, então, de uma citação de Lacan extraída 
da lição de 15 de abril de 1959 do Seminário "O dese
jo e sua interpretação". Esta citação nos ajudará a com
preender a participação do fator temporal na 
estruturação dos sintomas. Lacan diz: 

É assim, com efeito, essencialmente esta (hora 
da verdade) que distingue mais profunda
mente o fantasma da neurose do fantasma 
da perversão. O fantasma da perversão é 

convocável, está no espaço, suspende não sei 
que relação essencial, Ele não é, propriamen
te falando, a temporal, mas está fora do tem
po. A relação do sujeito com o tempo na 
neurose é justamente essa coisa de que se fala 
pouco demais e que, no entanto é a própria 
base das relações do sujeito com seu objetivo 
no nível do fantasma. Na neurose o objetivo 
se carrega dessa significação que é buscada 
naquilo que chamo a hora da verdade. 

Na histeria, o sujeito sustenta seu desejo man
tendo-o na insatisfação. Na neurose obsessiva, ele 
dá ao seu desejo a função de um desejo impossível. 
O objetivo está então "sempre uma hora antes ou 
uma hora depois". O obsessivo procrastina perma
nentemente até mesmo porque sempre antecipa tar
de demais. Por sua vez, o histérico fica sempre 
repetindo uma "imaturidade fundamental, um cer
to cedo demais", que é o que sempre existe de inici
al no seu trauma. 

Sempre me impressionou, de modo particular 
na clínica e até mesmo na vida, o modo como certos 
sujeitos repetem compulsivamente uma situação, in
sistindo nela de tal maneira que eu me indagava: afi
nal o que é que pode barrar este gozo nestas 
circunstâncias? O sujeito faz o outro perder a paciên
cia, irrita, provoca, demanda que o barrem. Mas, esta 
barra não é a de uma palavra, é sempre algo que faz 
intervir um movimento de destruição, uma violên
cia, algo da ordem do trágico. E o sujeito cai de tanto 
beber (eu vou beber, beber até cair), é preso, arranja 
uma briga. É a pulsão de morte que nele transborda 
e seu caminho para o que destrói não pode ser conti
do. No alcoolismo temos esta situação de forma 
paradigmática, até mesmo pelo falatório, o fluxo ver
bal incontido que vem junto com a ingestão do 
embriagante fluído. Porém esta compulsão também 
está presente em idéias obsedantes que, sem trégua, 
perseguem o sujeito e quem dele está próximo. Na 
clínica, estas idéias fixas são repetidas até a exaustão, 
e as intervenções do analista parecem inócuas en
quanto não se chega a um ponto que me parece ser 
um ponto de vida ou morte. O sujeito faz uma atua
ção e fica ainda mais perto da morte, do nada e do 
pavor. A partir daí, uma reviravolta. O alcoolista, por 
exemplo, diz ter chegado ao fundo do poço, feito 
dejeto ele já não pode mais descer, não pode mais 
perder, então, ou morre ou procura ajuda. Bom, o que 
estou propondo pensar hoje aqui a partir do que sa
bemos da psicanálise é a experiência que se desen
volve nos grupos de ajuda a alcoolistas (os Alcoólicos 
Anônimos, AA espalhados mundialmente). Há mui
to o que dizer. Charles Melman, por exemplo, alude 
aos irmãozinhos que juntos se defendem de uma mãe 
especialmente devoradora. Uma mãe que ter-se-ia tor
nado psicótica se não vampirisasse o filho com uma 
mordedura que o faz verter o líquido que ele não cessa 
de tentar repor com o álcool. 

Vou me centrar numa dimensão específica 
porque parece-me que isto pode nos apontar uma via 
para lidar clinicamente com a compulsão em suas 
diversas expressões. Trago-lhes uma frase muito 
conhecida para pensar. Frase que inegavelmente surte 
um efeito que faz avançar a pulsão de vida nestes 
sujeitos, num quadro em que a morte já se objetivava 
-"Evite o primeiro gole". Este imperativo além de 
demarcar um tempo- fique antes do primeiro, fique 
antes do nome, anônimo, fique onde A é igual a A, 
ou seja, fique no impossível (ainda que por um dia), 
porque A é sempre diferente de A, nunca temos o 
idêntico, a repetição não é do mesmo, há sempre algo 
diferente. Pois bem, além deste comando apontar um 
tempo que me parece anterior à metáfora paterna, o 
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que retira o sujeito das pelejas fálicas habituais que 
serão doravante manobradas de outro modo e de 
indicar um fator quantitativo (fique antes do primeiro 
gole) aquém do mínimo, o que surge no início da frase 
é o verbo evite. Ora, mas não é este o verbo dos 
sintomas fóbicos? Então, o que será que temos aqui? 
Ao arrastamento da compulsão, fazendo-a descer do 
nível de pulsão com sua variabilidade de objetos ao 
nível da necessidade- agora o objeto é único (o sujeito 
só quer beber e tem mesmo que beber, beber e beber 
ou então se drogar ou ainda comer compulsivamente 
sendo que neste último caso não há alteração da 
consciência propriamente, mas é óbvio que também 
aqui há um buraco enorme a ser tapado, uma fome 
que escava o corpo com a voracidade das mamães 
crocodilo). Ao arrastamento da compulsão, vemos 
estas palavras de ordem "evite o primeiro gole" 
apresentarem uma proposta de economia fóbica. Será 
que é assim? O bebedor torna-se fóbico à bebida antes 
tão desejada. Parece-me até um argumento a favor 
da hipótese que nos apresenta a fobia como placa 
giratória entre a neurose e a perversão. No Seminário 
da Relação de objeto, Lacan aproxima a fobia do 
fetichismo. Lá ele nos diz que o objeto da fobia é 
"exatamente costituído para( ... ) manter a distância a 
angústia de castração" e o objeto fetiche é "ele 
também uma certa proteção contra a angústia, e coisa 
curiosa. A mesma angústia, ou seja, a angústia de 
castração". 

Diante do objeto fóbico, a fuga e a angústia 
permanecem ativas. Diante da bebida, uma fuga bem 
elaborada e uma angústia repartida, parecem ter 
substituído uma proteção por outra, onde a diferen
ça não existe, são todos iguais e sem nome, sem pai? 
Todos se dizem doentes e aceitam isto. A compulsão 
cede e o sujeito enfrenta o desprazer de ficar sem a 
bebida que lhe anestesia o supereu e de se agüentar 
com sua angústia. 

Para Lacan, o objeto fóbico cumpre um papel 
de suplência do pai, o pai fraco em interditar é 
implementado por um objeto que proíbe o sujeito 
muito mais ferozmente, mas que pelo menos está do 
lado de fora e se evitado, pode impedir o surgimento 
da a!1gústia. Trata-se de um truque, uma estratégia 
do sujeito para não se aperceber do perigo pulsional 
que o acossa transformando-o num perigo real, ex
terno: "é de certo modo uma montagem que evoca o 
limite da instalação de uma psicologia do comporta
mento de um verdadeiro reflexo condicionado" 
(Berges, 1992, p. 22). Não posso deixar de lembrar 
das fichas prêmio reforçadoras dos períodos horrosos 
de sobriedade celebrados em grupo nos AA. O sujei
to sob o efeito da compulsão não pára porque não há 

liD Revista de Psicologia, Fortaleza, v. 21 n.l/2, p.111·115, janJdez. 2003 

nada que o interdite, até que chegue algo do real como 
o real do corpo caído no chão, ou real que surge como 
pai que comparece na figura de um policial, ou al
guém que vai interná-lo em um hospital efetivamen
te, ou o real do órgão, o coração que já se encheu de 
gordura, em vez de amor. Então, diante disso o que 
fica para nós como analistas? Como operar este corte 
sem trapaças? Opera um efeito proibir, como na in
tervenção diante de uma compulsão suicida: "você 
vai viver!" (interdição e corte) ou "eu quero que você 
viva!" (proteção contra a angústia, pois parece im
possível ao sujeito sustentar o próprio desejo por si 
só neste momento). 

Lacan dizia que o analisante não teria que se 
identificar com o suposto eu forte do analista. Nem 
com o eu forte do analista, nem com o eu de ninguém. 
O analisante precisaria realmente se despojar do seu 
eu. A diferença, a diferença quanto ao idêntico, isto é 
que importava a Lacan. E não há diferença sem dizer 
não. Porque o não permite nomear, permite sair do 
ideal globalizante, que diz como todos devem fazer 
para serem todos iguais, todos normais. 

Deixo-lhes um chiste de Lacan que ressalta o 
paradoxo da cura. 

Façam como eu, não me imitem! 

Agora, o tempo é de vocês, gostaria de ouvi-los. 
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