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A Psicanálise é tempo, portanto sua natureza é marcada por ligações e separações, o que 

atestam as diversas rupturas da história do Movimento Lacaniano. 

 O tempo na prática da clínica é uma noção imprescindível para que possamos acompanhar e 

distinguir uma das vertentes da cisão de Lacan com a IPA, que teve razões temporais e éticas relativas 

às sessões curtas e ao ensino. 

 Lacan diz que o desejo do analista é sua enunciação, a qual envolve tempo, já que consiste 

numa operação simbólica pelo significante, que produz tempo. 

 A questão do tempo histórico é da ordem da metonímia e transcorre pela via do objeto, sendo 

sua leitura possível apenas na dimensão metafórica, produzida no cruzamento do simbólico 

autenticado pelo Outro. 

 O flagrante feito pelo analista de novos acontecimentos e mudanças ocorridas na vida de um 

analisante revela que o tempo está além da história. O analista é um sujeito do tempo que ele habita 

pelo real, como objeto. E é preciso que nessa função ele se ausente do tempo do outro. A verdade que 

ele transmite é o tempo de inserção da morte simbólica pelo significante e como semblante do real. 

Freud dizia que o inconsciente é atemporal porque é real. 

 Na dialética da diacronia e da sincronia é que se dá o corte revelador de uma visão do 

momento enquanto tal.  

 O nascimento do sujeito pelo significante advém de uma estrutura lógica e temporal, relativa 

à identificação realizada no estádio do espelho. A lógica da sexuação permite ao sujeito, a partir do 

confronto com o universal fálico, correspondente à lei da castração, inscrever-se e contar-se, dizer de 

si mesmo pela presença do Outro. Portanto, sem a noção de tempo se torna impossível conceber o 

significante naquilo que ele introduz. O efeito de tempo pelo sujeito ao qual conduz, assim como o 

objeto a, enquanto causa do desejo, implica uma temporalidade com vistas ao futuro. 

 O objeto a é apenas causação para adiante. Antecede o sujeito, dividindo-o, como está escrito 

no discurso analítico; é a causa significante futura do sujeito – simbolização. 

 É da perspectiva do entrelaçamento do tempo com o significante e com o objeto que podemos 

pensar na afirmação de Lacan, feita nos Escritos: “a transferência é uma relação essencial ligada ao 

tempo e seu manejo”.  

  O desejo do analista toma o lugar na transferência de algo que envolve a direção da cura, 

tendo de ser mantido como diferença, pois possui uma clara depreensão do tempo, do objeto e do 

significante. Mas é importante relacionar essa tônica do desejo à sua castração, que permite apontar 

vazio e morte, para reinscrever-se no analisante. O que vem afirmar que a clínica da transferência é 

uma clínica de e pelo tempo. 


