
A psicanálise à prova do tempo

Não temos mais tempo… de vaguear pelas ruas, por museus, de mergulhar em um livro

um pouco mais volumoso. Não importa o que estejamos fazendo ou onde estivermos,

podemos ser  interrompidos por  uma campainha,  um bipe,  uma ligação que devemos

absolutamente atender enquanto estamos em outro lugar… distraídos.

As  novas  tecnologias,  aquelas  da  transmissão  imediata  de  informações,  têm  como

consequência  não  o  ganho  de  tempo,  mas  um  aumento  constante  tarefas  a  serem

realizadas.

Não temos mais tempo. E como não temos mais tempo, administramos nosso tempo e

procuramos discipliná-lo. Novas tecnologias surgem enaltecendo a retomada do controle

deste tempo, e exigem que os indivíduos vivam suas vidas de forma regrada. Tudo deve

ser programado, a carreira, os amores, os filhos, e tal programação é acompanhada de

prescrições: praticar esportes, cuidar de si,  etc.,  dentro de uma perspectiva de alegria

garantida se tudo for seguido corretamente.

Desenha-se assim a ideia de um universo sem sujeito, indiferente à questão do sujeito,

onde as dificuldades (para não dizer os sintomas) são tantas falhas que uma vida regrada

e um pouco de boa vontade seriam suficientes para as corrigir. Desta forma, o indivíduo

ideal é aquele que, após remediar todas falhas, se encontra radiante e feliz, completo.

Face às exigências de eficácia e de rapidez, a psicanálise parece estar situada mais para
o  lado  da  tartaruga  do  que  da  lebre.  Segundo  a  lógica  eleática,  o  movimento  é
responsável pela ligação do espaço ao tempo. A lacuna é a razão do tempo. No entanto, a
psicanálise não pretende louvar a lentidão, mas sim destacar um outro tempo que, longe
de ser filho de Cronos, está na contramão das concepções contemporâneas do tempo.

A psicanálise  não  está  fora  do  tempo.  Poderíamos  considerá-la,  talvez,  apenas  no
contratempo?

Nas  curas  analíticas,  não  lidamos  com  esses  indivíduos  ideais,  unificados.  Nossa
experiência é com sujeitos que jamais aparecem como uma pulsação. Eles aparecem /
desaparecem  no  mesmo  instante.  Lacan  diria  "divididos",  mas  divididos
irremediavelmente,  pelo  simples  fato  de  serem  capaz  de  falar.  O  medo  de  que  o
funcionamento atual  da sociedade implique a erradicação do sujeito  é,  neste sentido,
infundado.  "Erradicar"  significa  fazer  desaparecer  por  completo,  extirpar.  Como  seria
possível  erradicar um sujeito,  que não possui  raízes e, em nenhum momento, é uma
totalidade? 

Se a psicanálise transgride o "ar do tempo", não seria precisamente porque ela está no
contratempo e não fora do tempo?



A afirmação freudiana: "o inconsistente ignora o tempo" é bem conhecida. O inconsciente
é um sistema que funciona zeitloss, de forma intemporal. Freud o compara à uma cidade
que  conserva  todas  as  suas  construções,  de  todos  os  tempos,  em  todos  os  seus
sucessivos  estados.  Esta  tese  atravessa  a  obra  freudiana  cuja  pista  podemos
acompanhar a partir  de  Minutes de la Société psychanalytique de Vienne (Minutas da
Sociedade Psicanalítica de Viena), passando por Psychopathologie de la vie quotidienne
(Psicopatologia  da  Vida  Cotidiana) e  Malaise  dans  la  civilisation  (O  Mal-estar  na
civilização).

Se o inconsciente ignora o tempo, deveríamos concluir que a psicanálise também 
ignoraria o tempo? As transformações, as modificações nas estruturas familiares às quais 
prestamos assistência, não teriam efeitos psíquicos? Não escutaríamos nossos pacientes 
com um ouvido ajustado de uma certa maneira, datado de alguma forma? É o que 
defende Radmila Zygouris em um texto intitulado: L’inconscient et l’air du temps (O 
inconsciente e o ar do tempo)1:

Os psicanalistas " …sujeitos aos dogmas teóricos, tudo fazem para formatar sua grade de
escuta e, portanto, de compreensão das palavras de seus pacientes (…) Sua ligação com
a geração  anterior,  aquela  de  seus  analistas,  os  situam de  forma perpétua  em uma
residência em uma época que não lhes pertence e os fazem endossar verdades locais e
cronologicamente situadas a montante do tempo presente, sobretudo, do tempo de seus
pacientes".

Sem questionar totalmente a afirmação de Freud, uma outra descoberta freudiana nos
permite mudar de perspectiva: aquela do Nachträglichkeit, o après-coup. Aqui não se trata
de  uma  questão  de  eliminar  o  tempo,  mas  de  considerar  uma  temporalidade  muito
particular: uma temporalidade no futuro do pretérito (é a segunda cena que faz com que a
primeira tenha sido traumática).

A teoria freudiana do  après-coup  permite invalidar toda a ideia de contemporaneidade.
Não é mais uma questão de estar dentro ou fora do tempo. A questão do tempo para o
inconsciente perturba a organização do tempo: "A passagem deste tempo do presente
vem do futuro para caminhar rumo ao passado".2

Atualmente,  somos  ainda  confrontados  com  uma  nova  língua:  novilíngua3,  que  faz
desaparecer o sujeito para o enterrar identificando novamente as manifestações clínicas e
o sofrimento que não podem, de forma alguma, permanecer uma pergunta para a língua
dentro  da  língua.  A política  desta  nova  língua  é  inerentemente  e  fundamentalmente
perversa, negando o sujeito, a sua história e a história da humanidade em nome de um
conhecimento científico que se ergue em forma de dogma.

E o que dizer a respeito do pouco espaço dado em nossas sociedades contemporâneas
para acolher a  repetição que causa sofrimento e exclui os nossos filhos desde a mais
tenra idade? Mesmo aqueles que parecem adaptados, assim se mostram às custas de
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um sofrimento onde não querem ou podem nada saber. Devemos refletir sobre a maneira
como  tal  situação  participa  na  construção  de  sintomas  cada  vez  mais  arcaicos  e
perversos.

Não é possível  saber  o  que as modificações da sociedade produzirão nas estruturas
psíquicas e, até mesmo, se elas terão algum efeito que seja.  Tendo-se tudo isso em
mente,  sabemos que nós,  praticantes  da psicanálise,  não somos excluídos,  mas sim
envolvidos!

A transmissão da psicanálise é uma questão que é colocada necessariamente à cada
geração de analistas. Ela jamais encontrou uma resposta adequada e por um bom motivo!
A única condição da transmissão é que ela não para de não se dizer de não parar de não
existir.
A única garantia de efetuar a transmissão, a diferença entre o que é dito e o que é escrito,
é uma condição necessária, a cada vez, para a redescoberta por cada um do inconsciente
(o um a um da comunidade inconfessável de Maurice Blanchot).

A  questão é a transmissão em si, irredutível a todos os enunciados dogmáticos (mas não
o enunciado da enunciação). A questão da transmissão de abre no momento em que o
texto se fecha sobre si. Ela é ateórica. Manter o fractal, a abertura, é a única condição da
transmissão.

A recuperação desta questão no seio de nossas associações é um compromisso político
para a transmissão da psicanálise e vai contra a institucionalização de qualquer adesão
ao dogma.

O Conselho  do  CCAF (Cartels  Constituants  de  l’Analyse  Freudienne)  à
partir de um argumento proposto por Michèle Skierkowski.
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