
N .11
A N O  1 2

N O V E M B R O . 2 0 1 9

M A C E I Ó . A L

B R A S I L I S S N  1 9 8 0 - 8 9 9 2

N . 11
A N O  1 1

N O V E M B R O . 2 0 1 9

M A C E I Ó . A L

B R A S I L I S S N  1 9 8 0 - 8 9 9 2



“TÓPICA É UMA PALAVRA DERIVADA 

DO VOCÁBULO GREGO ‘TOPOV’, O 

QUAL SIGNIFICA LUGAR, MAS PODE 

TAMBÉM SIGNIFICAR A MATÉRIA 

DE UM DISCURSO. . . . ,  NA RIQUEZA 

DE SUA SIGNIFICAÇÃO SEMÂNTICA, 

LEMBRA, POIS, QUE A NOVA 

REVISTA É O LUGAR DA PESQUISA 

PSICANALÍTICA”.

TRECHO DA APRESENTAÇÃO DA TÓPICA 1, 

POR ZEFERINO ROCHA



PRESIDENTE
Nádima Carvalho Olimpio da Silva

VICE-PRESIDENTE
Ana Lucila Barreiros B.de Araújo

TESOUREIRO 
Elpídio Estanislau da Silva Jr.

SECRETÁRIA
Maria Edna de Melo Silva

COORDENADORA DA COMISSÃO DE 
FORMAÇÃO PSICANALÍTICA
Lenilda Estanislau Soares de Almeida

COORDENADOR DA COMISSÃO 
CIENTÍFICA
Fernando Barbosa de Almeida

COMISSÃO CIENTÍFICA E EDITORIAL
Fernando Barbosa de Almeida
Francisco José Passos Soares
Heliane de Almeida Lins Leitão
Socorro Tenório

PROJETO GRÁFICO/
DIAGRAMAÇÃO
Estúdio Grão
estudiograo.com

FOTO DE CAPA
Michel Rios

TÓPICA é uma publicação bienal do Grupo  

Psicanalítico de Alagoas (GPAL).

R. Dr. Ciridião Durval, 47 – Parque Gonçalves Lêdo, Farol

CEP: 57021-340 - Maceió-AL

82 3221.1404

www.gpal.com.br

gpalmaceio@hotmail.com

ISSN 1980-8992



T Ó P I C A  N .  1 1

4 4

N O V E M B R O  2 0 1 9

SUJEITO DO DESEJO: 
SER DO TEMPO, FEI-
TO DE SENTIDO1

ESPERIDIÃO BARBOSA NETO

RESUMO

o sujeito do desejo pode ser pen-
sado em duas dimensões, Chro-
nos e Kairós. Ele se constitui en-
quanto efeito do tempo, mas, 
principalmente, pelo seu fazer no 
tempo. Nosso objetivo é articular 
sujeito, tempo e sentido, a partir 
de uma referência psicanalítica, 

1 

Apresentado na 

9ª Bienal Interna-

cional do Livro de 

Alagoas, Maceió, 

novembro de 2019.

Professor da Universidade Federal de Alagoas; Doutor em Psicologia Clínica; 

Especialista em Filosofia política, Psicologia Social e Psicopedagogia; 

experiência em clínica e supervisão de estágio.

com ilustrações de frag-
mento da clínica e da li-
teratura. Abordaremos 
sobre o Sujeito do desejo, 
Tempo e Sentido. Con-
clui-se que entre Chro-
nos e Kairós, um sem o 
outro é fragmento.
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INTRODUÇÃO

Há mais de cem anos uma mulher procu-
rou a análise porque sofria de pânico, não 
suportava entrar em lojas sozinha. Duran-
te o tratamento recordou uma cena infan-
til, justificativa do sintoma atual (FREUD, 
1895). Em nossa época Errebê, um homem 
com mais de 50 anos, amou Marina quando 
ela tinha 18. Havia feito o mesmo com He-
lena, a mãe dela (sua ex-mulher, já morta) 
com outro homem, nessa idade. O tempo, 
para ele, não passa; amou ambas em uma só 
(ARAÚJO, 2019).

A clínica reflete o cotidiano (aqui repre-
sentado pela literatura). O sujeito pensa o 
tempo do relógio, dele podendo se tornar 
escravo, mas paga um preço por ignorar suas 
falsas conexões e uma outra temporalida-
de. Neste trabalho, um fragmento clínico e 
exemplo do cotidiano ilustram a condição do 
sujeito frente às perspicácias do tempo.  
O objetivo é destacar o ser de desejo articu-
lado ao tempo e sentido, no campo da subje-
tividade, a partir de uma referência psicana-
lítica. Apresentaremos o sujeito como ser de 
desejo, do tempo e do sentido. Guiado pela 
ideia de tempo segundo Chronos e Kairós, 
observamos que o sentido se produz pela 
elaboração do sujeito, considerando ambas 
as dimensões. Uma sem a outra é fragmen-
to; o sujeito se constitui enquanto efeito do 
tempo e seu fazer sobre ele. 

SER DE DESEJO E DE 
LINGUAGEM

 O homem é ser de desejo, feito 
de linguagem; outras espécies 
se reduzem a necessidades. 
Imerso no mundo falado, desde o 
princípio, tem todas as condições 
para se tornar humano, mas para 
isso precisa passar por efeito dos 
primeiros traumas. Impactado por 
esses (trauma inaugural e civiliza-
tório) e tendo superado-os, é capaz 
de simbolizar. Trauma e operação 
simbólica são marcas do humano.  

A presença do Outro materno 
(e simbólico), de início, é trau-
matizante; isto é, o Simbólico se 
apresenta com efeito de Real. Essa 
experiência inaugural arrebata o 
vivente do puramente instinti-
vo e o põe em estado de tendência 
a voltar à condição anterior, a do 
gozo pleno. Superando-se, torna-
-se objeto do desejo da mãe, am-
bos se fundem pela alienação. No 
segundo trauma, o civilizatório, a 
figura do pai os separa. Consoli-
da-se o desejo, pelo qual o sujeito 
passa a operar o simbólico e bus-
car, por toda a vida, o encontro 
desse amor irrecuperável (VOR-
CARO, 1997).
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O desejo se manifesta em todas as realiza-
ções humanas, inconscientemente. Implica o 
campo do amor e do ódio; um ou outro, um e 
outro. Aparece sutil ou abruptamente, mui-
tas vezes de forma silenciosa (equívoco, ne-
gação, não-querer), incontrolavelmente ou 
sob limites do superego. O desejo é indestru-
tível, não cessa. Errebê, no romance A flor 
selvagem do tempo (ARAÚJO, 2019, p. 73), 
“destruído” pelos caprichos do tempo, viu-
-se “atolado nas águas paradas do desejo”. 

Segundo Barbosa Neto (2019), o Simbólico, 
de início, assedia, coage o vivente à condi-
ção humana. Pensemos a linguagem de modo 
simples, a partir da tecnologia. A rede mun-
dial de computadores inclui todos do planeta, 
sem exceção, uma espécie de teia da qual não 
se escapa. Direta ou indiretamente cada indi-
víduo está conectado ao sistema; ele se expõe 
por iniciativa própria ou involuntariamente: 
imagens, textos,informações, independente 
de escolhas ou nível de compreensão. Somos 
parte da rede por interesse, necessidade ou, 
no mínimo, razões inevitáveis. Nada é dissi-
pado, há um registro subjetivo ainda que se o 
negue do ponto de vista da consciência, nele 
conexões proliferantes da história individual, 
dos antepassados. A linguagem é isso, um jogo 
combinatório de elementos (sentido das coisas 
do mundo) que opera de maneira pré-subje-
tiva - antes do sujeito e, no sujeito constitu-
ído, de modo inconsciente. Nele as palavras 
têm sempre mais sentido do que aquele pen-

sado ao se dizer. Isto é, antes de exis-
tir o sujeito já se encontra presente 
na linguagem, porque é falado pelos 
outros, levado em conta. São fatores 
biológicos, sociais, antropológicos, 
culturais, mitológicos, psíquicos etc. 
que atuam, considerando-se a an-
cestralidade. Lacan (1964, p. 28) afir-
ma: “antes mesmo que se inscrevam 
as experiências coletivas que só são 
relacionáveis com as necessidades 
sociais, algo organiza esse campo, 
nele inscrevendo as linhas de forças 
iniciais”. Na mesma página, comple-
ta: “antes ainda que se estabeleçam 
relações e que sejam propriamente 
humanas, certas relações já são de-
terminadas”. O desejo, portanto, é 
desejo do Outro.

A linguagem permeia toda a rea-
lidade, inclusive como representa-
ção cultural que dá sentido à exis-
tência. O infans, a princípio, vai 
incorporando, de modo involuntá-
rio, o sentido construído filogeneti-
camente. O humano se constitui na 
medida em que ele se apropria dessa 
linguagem, somente assim faz re-
presentar a pulsão dispersa. O que 
determina a constituição do sujeito 
encontra-se, sobretudo, no não-di-
to ou negação. Escreveu Merleau-
-Ponty (2018, p. 251): 
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Se por acaso acontece que uma criança testemu-

nhe uma cena sexual, ela pode compreendê-la 

sem ter a experiência do desejo e das atitudes 

corporais que o traduzem, mas a cena sexu-

al será apenas um espetáculo insólito e inquie-

tante, ela não terá sentido se a criança ainda não 

atingiu o grau de maturidade sexual em que esse 

comportamento se torna possível para ela. 

 Emma, a paciente que sofria de pânico 
(FREUD, 1895), recordou um fato ocorrido 
aos 12 anos, apavorou-se. O tempo do incons-
ciente poupou-lhe da compreensão, relacio-
nada a outro acontecimento anterior, antes da 
sua puberdade.

    
TEMPO

Khronos, na mitologia grega, foi deus do 
tempo. Segundo uma profecia, ele haveria 
de ser destronado pelo próprio filho. Saben-
do disso, “gerou e, sucessivamente, engoliu 
três filhas e dois filhos” (GRIMAL, 1983, p. 
29-30). Ele abortava o futuro para controlar 
o tempo e manter seu poder, violentamen-
te. Chronos se relaciona a um tempo linear, 
mensurado com rigor, implacável a ponto de 
não se abalar diante de apelos. O mercado in-
veja Chronos. No final do Século passado um 
fabricante de lâmpadas destruiu certo lote de 
sua produção. Por equívoco, as unidades te-
riam o dobro de vida útil, pondo-as no mer-
cado usuários levariam mais tempo para vol-

tar a adquiri-las. Identicamente, 
produtores de leite têm lançado 
milhares de litros às águas do rio 
para controlar preços.  

A tecnologia da nossa época eleva 
a qualidade de vida, por outro lado, 
o deus do tempo se manifesta pelo 
viés mercadológico. Somos apri-
sionados pelo compasso do reló-
gio; a velocidade das coisas também 
apressa a proliferação de sintomas e 
o sujeito exige rapidez de cura: die-
tas milagrosas, consumismo medi-
camentoso, ideia de extirpação de 
todo mal-estar e angústia do viver. 
Há um não saber lidar com a espera, 
busca de tratamento livre de sofri-
mento e esforço. O sujeito se isenta 
da responsabilidade sobre o próprio 
destino ao se omitir de trabalhar o 
desejo, atribuindo sua cura a outros. 
Embora não de modo massificado e 
impulsionado por fatores mercado-
lógicos, alguns pacientes de Freud 
(1913, p. 169) assim já se manifesta-
vam: “quanto tempo durará o tra-
tamento? De quanto tempo o se-
nhor precisará para aliviar-me de 
meu problema?”.

A passividade sem limites, diante 
do Chronos implacável, é arriscada. 
Neste caso, o tempo pode aparecer 
como um redemoinho incontrolável 
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(“diabo de poeira”). Estilhaços da experiência 
traumática, aparentemente dissipados ou per-
didos no esquecimento, surpreendem o sujei-
to, cujo inconsciente é atemporal:

No Id não existe nada que corresponda a idéia 

(sic) de tempo; não há reconhecimento de pas-

sagem do tempo [...]. Impulsos plenos de dese-

jo, que jamais passaram além do Id, e também 

impressões, que foram mergulhadas no Id pelas 

repressões [recalques], são virtualmente imor-

tais, depois de passarem décadas, comportam-se 

como se tivessem ocorrido há pouco. (FREUD, 

1932, p. 95).

Afetos sem representação, enquanto fora 
da consciência, subvertem a lógica do tem-
po, criam novas conexões, associam-se a ou-
tras situações históricas do sujeito e produzem 
sintomas que desnorteiam a direção da cau-
sa traumática. Na cena dos 12 anos Emma en-
trou numa loja, dois vendedores riram de suas 
roupas, ela saiu correndo. Depois se deu conta 
do estranho sentimento de atração sexual por 
um deles. Errebê, angustiado, lembrava-se do 
vestido verde com o qual sua esposa havia lhe 
deixado há décadas. A lembrança de uma coi-
sa faz esquecer de outra.  Emma, atrapalhada 
com a passagem do tempo, é protegida pelo 
recalque; Errebê, enganado de modo idênti-
co, a princípio, delira ao destruir aquela que 
ainda em flor é engolida. Ambos pagam, cada 
um, seu preço. 

O inconsciente desorganiza as pe-
ças no tempo, e o sujeito, marcado 
por chronos, embaralha-se: “o que 
o tempo fez comigo!”. Resta unir 
as peças fragmentadas no e pelo 
tempo, até que uma nova ordem o 
reconstitua.

O SENTIDO

Chronos não foi capaz de 
controlar o futuro. Ele perdeu o 
trono, enquanto Kairós, um dos 
seus descendentes, se fez, também, 
deus do tempo, mas um tempo de 
outra ordem. Trata-se do momen-
to oportuno cuja qualidade não se 
dá à mensuração ou controle; dize-
mos nós, tempo do sujeito. Aran-
tes (2015, p. 2) apurou que “Kairós 
era visto na inteligência de Ate-
na, no amor de Eros e no vinho de 
Dionísio”. É um tempo específico 
e singular que “simboliza o melhor 
instante presente [...] em que se 
consegue afastar o caos e abraçar 
a felicidade”.

Cronos engana. A cena dos 12 
anos de Emma, e seu sentimento, 
não elucidaram o trauma, obser-
vou Freud (1895); para ele “as lem-
branças evocadas não explicam nem 
o caráter compulsivo nem a de-
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terminação do sintoma” (p. 465). Por outro 
lado, Chronos e Kairós não são termos que se 
opõem, simplesmente. O primeiro faz parte 
do nosso mundo, encontra-se na linguagem 
da qual é feito o sujeito; ele destrói mas tam-
bém organiza, dá sentido enquanto Kairós fle-
xibiliza Chronos. As recomendações freudia-
nas, ainda em vigor, são bem claras: “a cada 
paciente é atribuída uma hora específica de 
meu dia de trabalho disponível; pertence a 
ele que é responsável por ela, mesmo que não 
faça uso da mesma” (FREUD, 1913, p. 168). 

O método psicanalítico visa pôr o sujeito 
em situação possível ao tempo do inconscien-
te, lugar do imensurável e fugaz. A elaboração 
sobre os conteúdos inconscientes é no sen-
tido de simbolizar a experiência traumática. 
Simbolizar, no sentido grego, quer dizer unir 
fragmentos em função de uma unidade; cons-
trói-se o sentido a partir do fragmentado pelo 
trauma. Pensamos o “entre” Chronos e Kai-
rós, nele o que se fragmentou e o que foi sim-
bolizado, é aí que o sentido se produz. Chro-
nos, na medida adequada, represa o disperso 
(pulsão não representada), abranda-o para 
que se opere alguma amarração capaz de sen-
tido (à existência): “estamos feitos desse ato x 
pelo qual o nó já está feito” (LACAN, 1975, p. 
153). De outro modo, o tempo que corre sem 
limites é pura intensidade, sem sentido, como 
se queixa o Conde Drácula, do filme Nosfera-
tu (MURNAU, 1922): “o tempo é um abismo, 
profundo como mil noites. Séculos vêm e vão 

e não poder envelhecer é um terror. 
Isto não é o pior. Há coisas piores 
que isso. Pode imaginar passar por 
séculos e todos os dias viver a mes-
ma futilidade?”.

O tempo é um só, seus pedaços 
compõem a temporalidade. O que 
muda é o movimento, não o tempo, 
segundo a ideia aristotélica: “rápido 
é o que é movido muito em pouco 
tempo e lento o que é movido pou-
co em muito tempo”. (ARISTÓTE-
LES, citado por VERGEZ & HUIS-
MAN, 1976, p. 51). Para Kierkegaard 
(1844) o tempo é uma síntese de to-
dos os momentos: “todo e qualquer 
momento é processo [...] nenhum 
momento é presente. [...] Não há no 
tempo nem um presente, nem pas-
sado, nem futuro” (p. 93). Há o ins-
tante, um agora expandido, passa-
gem que não passa porque abole-se 
a ideia de sucessão. O instante con-
tém todos os possíveis, revelação de 
um possível que dá lugar a outros 
que irão surgindo. Na psicanálise, 
muitas vezes, o sujeito precisa dar 
dois passos para trás na esperança 
de um à frente, tempos de Chronos 
e Kairós. Fuks (2000) investigou so-
bre o sentido do verbo ser em he-
braico, ele não é conjugado no pre-
sente. O sujeito, como passagem, 
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está sendo em função de um devir, quebra do 
modelo de ser idêntico; há trabalho e tempo 
que nunca se cumprem. O sujeito é estran-
geiro dele mesmo: “experimentar o exílio 
analítico [...] permite ao sujeito buscar, pela 
palavra, uma designação para aquilo que, 
vindo de fora, está nele mesmo, embora lhe 
seja estranho” (p. 76). 

O sujeito é ser do tempo, feito de sentido, 
ambos tomados a partir da linguagem. Esta re-
presentada pelo Outro materno, onde o sen-
tido não está dado mas o sujeito tem as ferra-
mentas para construí-lo, questão essa ligada ao 
tempo. O movimento do sujeito é em função de 
elaborar a experiência traumática a partir dos 
elementos da linguagem, primeiro na relação 
com o Outro (materno), depois com o Outro 
dele mesmo (Outro inconsciente). 

O tempo é aliado da palavra que institui 
o sujeito.  O Outro nomeia, inclusive o cor-
po, subjetivando-o: “A palavra traz o senti-
do e, impondo-o ao objeto, tenho consciên-
cia de atingi-lo. [...] o objeto só é conhecido 
quando nomeado, [...] nomear o objeto é 
fazê-lo existir ou modificá-lo: Deus cria os 
seres nomeando-os [...], a criança aprende a 
conhecer os objetos através das designações 
da linguagem” (MERLEAU-PONTY, 2018, p. 
242). Emma se deu ao trabalho psíquico, con-
siderando-se os tempos da fala, da escuta e do 
inconsciente. Pela palavra Chronos organiza, 
põe em condições para que Kairós, no tempo 
oportuno, possibilite o sentido.  A fala, nesse 

contexto, faz representar afetos 
não representados, ressignifi-
cando a experiência traumática. 
Na análise, a investigação levou 
à reconstrução de um fato ocor-
rido quando Emma tinha oito 
anos, foi comprar doces na con-
feitaria, “o proprietário agar-
rou-lhe nas partes genitais por 
cima da roupa” (FREUD, 1895, 
p. 465). A experiência traumáti-
ca vivida de modo passivo é res-
significada, posteriormente, de 
modo ativo, demonstrou Freud 
(1920) no seu estudo “Fort-dá”. 

Errebê, por outro lado, man-
tém a flor do tempo da juven-
tude ilusoriamente. À medida 
que uma pétala da flor do tem-
po cai (Helena), outra a substi-
tui (Marina), como se não hou-
vesse perda. Até que, por fim, 
diz ele, cai “a última pétala 
da flor selvagem do meu tem-
po” (ARAÚJO, 2019, p. 301). 
O tempo fez, Errebê não fez 
no tempo. Isso tem um preço. 
Contudo, há sempre a possibi-
lidade de reconhecer a si mes-
mo dentro do tempo, conside-
rando as perdas e os ganhos, 
condição pela qual se pode dar 
sentido à existência.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O sentido se produz entre Chronos e Kairós. 
A força do primeiro é implacável, o labor do 
segundo, no tempo certo, transforma. Chro-
nos, a partir do exterior, faz; Kairós, oriun-
do do sujeito, refaz, dá sentido à existência. 
De um lado o acontecimento traumatizador 
incide no sujeito impotente (passivo); do ou-
tro, na sequência, a força do trabalho psíqui-
co (ativo) ressignifica a experiência. Isto é, 
um tempo (Chronos) faz o seu papel, o outro 
(Kairós) reelabora a experiência traumática, 
no tempo do inconsciente. O sujeito é consti-
tuído pelos dois tempos.
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