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A Psicanálise, a letra de Freud, contém em seu registro um caminho que percorre a contramão 

das leituras de muitos que falam e escrevem em seu nome. Esse caminho a que se opõe é o de uma 

Psicologia que a reduz a um herbário, constituição de catálogos racionalizados, construção de 

classificações que se pretendem naturais. 

No entanto, o caráter não amestrável, irredutível, do desejo humano, marcado por uma 

imperiosidade obscura, nos exige complexizar o tratamento dado às questões que a experiência 

analítica nos permite enunciar. 

Uma dessas questões diz respeito ao tempo.  

A clínica da Psicanálise não é uma clínica nosológica que estabeleça o tratamento de 

categorias. Quando falamos em clínica da perversão, da neurose ou da psicose, está posto desde o 

princípio o que isso comporta de uma referência à estrutura. Estrutura tomada enquanto conjunto de 

operadores em torno dos quais a função do analista se engendra como “mais um”, resguardando o 

movimento dialético nesse tecido, onde apresenta-se, no discurso, uma composição na qual a 

singularidade é o resultado radical. 

O sujeito do qual se ocupa a Psicanálise toma seu lugar no jogo do significante, sendo ele 

próprio um elemento dessa cadeia, que se organiza a partir da inscrição da lei, na forma de Metáfora 

Paterna.O conceito de falta é o motor daquilo que está compilado enquanto elementos que se movem 

no jogo, sujeitos ao "acaso" no circuito edípico, onde a operação da castração determinará, em forma 

de aposta, o efeito deste acaso: a estrutura. 

A operação fundante de uma determinada estrutura não exclui o que das outras nela está 

contido. O que está em jogo quando pensamos a clínica em referência a cada uma dessas estruturas é, 

portanto, algo que é puramente o que há de próprio a esse terreno que é o nosso, o da Psicanálise. 

E o que lhe é próprio é o que Freud descobre e a partir de que subverte as noções de 

inconsciente: "Isso Fala". 

Freud fica fascinado pelo modo como os sonhos, atos falhos e chistes aparecem num tropeço, 

numa rachadura que aponta uma preciosidade importante de sublinhar, que essa coisa outra que quer 

se realizar é de uma estranha temporalidade. 

Isso, aprendemos, não se procura, acha-se. É dessa natureza tudo com o que vamos nos 

envolver na análise. Foi mesmo assim que Freud partiu do sintoma das histéricas para chegar às suas 

formulações sobre o inconsciente, tendo muitas vezes, diante desses achados, de retroceder. 

Mas esses achados, como nos mostra Lacan, são reachados que estão sempre prestes a escapar 

de novo, instalando a dimensão do Real. 



 

É, portanto, na sincronia e na diacronia do discurso onde esses elementos significantes se 

movem com suas surpresas, nunca por acaso, como Lacan nos lembra bem em seus estudos sobre a 

lógica dos jogos modernos1, que qualquer que seja o resultado de um jogo, ele estará sempre 

predeterminado em suas possibilidades. É nesse movimento discursivo que está envolvida uma gama 

única de elementos, a composição ímpar em torno do desejo. 

Desejo que não é prazer; o princípio do prazer é o que lhe confere, com sua imposição, o seu 

limite. Dadas as cartas do jogo, o efeito da surpresa é sempre evanescente; em outras palavras, é por 

um instante que esse achado é trazido à luz, estando no segundo tempo reerigido por um fechamento. 

A dialética operadora desse fechamento tem a contrapartida em sua abertura. Abertura infernal 

como a que Freud promove com o que funda, e que encontra seus maiores exorcistas naqueles que 

neutralizam o rigor de seus achados. 

Aliás, a perspectiva e a lógica dos jogos para pensar a questão do tempo e da subjetividade já 

havia sido abordada por Freud, desde 1907, em um artigo intitulado “Escritores criativos e 

devaneios”2. 

 Nesse artigo ele aponta uma aproximação entre as operações da criação literária e o brincar da 

criança, afirmando que o brincar e o jogo são determinados pelo desejo. 

 De alguma maneira, nesse texto, acompanhamos Freud mostrando como os jogos e o brincar, 

análogos ao fantasiar, são uma espécie de exercício simbólico onde a criança age sobre o real, 

alterando-o de forma a recolocar e a recontar a factualidade. 

Essa mobilidade dos termos na fantasia é, conforme suas palavras, determinada por desejos: 

“[...] de fato por um único desejo – que auxilia o seu desenvolvimento –, o desejo de ser grande e 

adulto”3. E ainda, “não devemos supor que os produtos dessa atividade imaginativa – as diversas 

fantasias, castelos no ar e devaneios – sejam estereotipados ou inalteráveis. Ao contrário, adaptam-se 

às impressões mutáveis que o sujeito tem da vida, alterando-se a cada mudança de sua situação e 

recebendo de cada nova impressão ativa uma espécie de ‘carimbo de data de fabricação’. A relação 

entre a fantasia e o tempo é, em geral, muito importante. É como se ela flutuasse entre três tempos – os 

três momentos abrangidos pela nossa ideação. O trabalho mental vincula-se a uma impressão atual, a 

alguma ocasião motivadora no presente que foi capaz de despertar um dos desejos principais do 

sujeito. Dali, retrocede à lembrança de uma experiência anterior (geralmente da infância) na qual esse 

desejo foi realizado, criando uma situação referente ao futuro que representa a realização do desejo. O 

que se cria então é um devaneio ou fantasia, que encerra traços de sua origem, a partir da ocasião que 

o provocou e a partir da lembrança. Dessa forma, o passado, o presente e o futuro são entrelaçados 

pelo fio do desejo que os une”4. 

                                                
1 Lacan, J. (1998[1955]) O seminário sobre A carta roubada. In: Escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar. 
2 Freud S. (1980[1907]).  Escritores criativos e devaneios. In: Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas 
Completas de Sigmund Freud. Vol. IX. “Gradiva” de Jensen e outros trabalhos. Rio de Janeiro: Imago. 
3 Freud S. Op. cit.: 151. 
4 Freud S. Op. cit.: 153. 
 



 

Isso tudo dito por Freud nesse tempo de sua grande solidão, pelo exílio da comunidade 

científica na primeira década do século, é muito revelador, pois tantas vezes manifesta o peso da 

conseqüência de sua descoberta. 

 Ele discute a rede que entrelaça os três tempos principais de um verbo e isso, tomado nessa 

contingência de sua vida, demonstra parte da inquietação em fazer valer o que parecia, para muitos, 

uma brincadeira de mau gosto de suas proposições. 

 O ato de Freud, que funda o inconsciente sob a insígnia da sexualidade, revolve todo um 

passado do conhecimento humano, despindo seu desconhecimento. Esse ato é tomado como 

brincadeira e faz jogo de intrigas no presente, do mesmo modo que nesse entrelaçamento altera todo o 

futuro. 

O desejo, indestrutível, veicula para o futuro, sempre curto e limitado, o que ele sustenta de 

uma imagem do passado. Isso nos ensina Lacan com seu tempo lógico, mostrando que não é de uma 

ausência de tempo que se trata, mas de uma intemporalidade, que coloca o desejo na ordem das coisas 

em relação a um certo tempo, considerando-se que uma coisa é aquilo que dura, idêntica, um certo 

tempo. 

Lacan estrutura magistralmente a “sacada” freudiana de que a subjetividade é construída em 

três tempos arredios aos ponteiros do relógio. Freud estabeleceu esses três tempos de muitas maneiras, 

mas principalmente na tríade das instâncias psíquicas, nos tempos do Édipo e, mais claramente como 

um tempo, em “Recordar, repetir e elaborar”5 e nos três tempos da fantasia “Uma Criança é 

Espancada”6. 

Essa estrutura, que Lacan demonstrará com o máximo rigor no nó borromeu, tem como texto 

clássico o escrito “O tempo lógico e a asserção de certeza antecipada”7. Nesse texto ele retoma a 

lógica dos jogos modernos com minúcia e faz operar três tempos, que chama: “instante do olhar”, 

“tempo para compreender” e “momento de concluir”. 

No término do jogo dos discos, com o qual nos detém em suas marcações, ele dirá que 

“passado o tempo para compreender o momento de concluir é o mesmo de concluir o tempo para 

compreender”8. 

É esse o único sentido do tempo, pois é desta forma que dá a conhecer aos outros que o sujeito 

concluiu. Conclusão que se faz numa asserção que atinge a verdade, que então é posta em dúvida, mas 

que não poderia ser aferida sem que houvesse essa primeira certeza. 

O desenrolar da afirmação em jogo coloca a problemática de uma verdade que se efetiva num 

paradoxo lógico que a perfaz, antecipando-se ao erro e “avançando sozinha no ato que gera sua 

certeza”9. 

                                                
5 Freud S. (1980[1914]). Recordar, repetir e elaborar (Novas recomendações sobre a técnica da Psicanálise II). In: Edição 

Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud. Vol. XII. O caso de Schreber e artigos sobre 
técnica. Rio de Janeiro: Imago. 
6 Ver adiante o artigo: Uma criança é espancada e Édipo: Do objeto “a” ao falo. 
7 Lacan, J. (1998[1955]). O tempo lógico e a asserção de certeza antecipada. In: Escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar. 
8 Lacan, J. Op. Cit.: 206. 



 

Essa demonstração lógica apresenta uma depreensão ao que Freud afirma em “Psicologia de 

grupo e análise do ego”10, a saber, que o verdadeiro ninguém o atinge a não ser através dos outros. 

Verdade e tempo são dois termos articulados por Lacan na clínica da Psicanálise, compondo o 

móbil da transferência. Daí decorre sua inserção na clínica, de uma inovação técnica que abreviava a 

duração das sessões, pontuando o enunciado do significante, o que lhe valeu muito transtorno e o 

começo de uma guerra que culminará com o seu afastamento da International Psychoanalytical 

Association (IPA). 

A verdade, tal como formulada na perspectiva analítica, rompe com o pretenso absoluto e 

galga o estatuto de uma nova Ética. A verdade da Psicanálise é a verdade do desejo, que se insinua 

como verdade do sujeito do inconsciente. 

Este sujeito é levado pelo significante que produz tempo, como efeito evanescente da 

britadeira do simbólico. E o que o leva no rumo do sentido é o manancial metonímico entrecortado 

pela afluência metafórica, que reconduz o sentido. O tempo aí é o tempo da morte simbólica efetivada 

por mais um significante, situado na diferença com a barra do Outro. 

O mais-um é uma conta efetuada entre analisante e analista, na qual a parcela que cabe ao 

segundo é a de, enquanto função, mola do desejo, estar colocado como menos-um, fazendo com que 

nesse espaço vazio advenha o sujeito de um tempo do significante. “Eis por que a transferência é uma 

relação essencialmente ligada ao tempo e seu manejo”11. 

 

                                                                                                                                                   
9 Lacan, J. Op. Cit.: 211. 
10 Cf. Freud, S. (1980[1921]). Psicologia de grupo e análise do ego. In: Edição StanEdição StanEdição StanEdição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de dard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de dard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de dard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de 
Sigmund Freud. Vol. XVIII. Além do princípio de prazer. Sigmund Freud. Vol. XVIII. Além do princípio de prazer. Sigmund Freud. Vol. XVIII. Além do princípio de prazer. Sigmund Freud. Vol. XVIII. Além do princípio de prazer.  Rio de Janeiro: Imago. Nesta obra ele irá tomar coletivo como o sujeito do 
individual. 
11 Lacan, J. (1998 [1964] Posição do inconsciente no Congresso de Bonneval. In: Escritos. Escritos. Escritos. Escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, p.858. 


