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Escolher como título deste trabalho “do real do tempo ao tempo do Real” para 

abordar questões sobre a formação e a transmissão da psicanálise é uma forma de falar 

de uma experiência com o inconsciente que vai para-além do lugar de analisante.  

 Eu proponho pensar essas questões pela via de uma dimensão do tempo 

que surge no tratamento psicanalítico e me desperta interesse, pois é algo que se repete 

com frequência no enunciado dos analisantes e remete à ideia de suspensão, de 

descontinuidade. 

 Por exemplo, em queixas que se referem ao tempo de duração ou ao 

numero de sessões, ao tempo gasto para vir à análise, ao tempo de duração do 

tratamento (é muito longo, é muito tempo perdido “nisso”, etc.), na intenção de “dar um 

tempo”, enfim... 

 Disso resultou essa elaboração que trago para dividir com vocês. Trata-se 

de um aspecto que “aparece”, de uma forma ou de outra, no tratamento psicanalítico e 

sempre em referencia à perda. E essa ideia de perda me faz pensar na afirmação de 

Lacan, de que: “Isso fala do sujeito e é aí que ele se apreende”2... O sujeito em seu ser, 

na autenticidade e verdade de seu desejo. 

 Daí o título em referencia ao movimento proposto por Lacan em seu 

Seminário de um Outro ao outro. Nesse Seminário, ele assinala que esse de um ao 

“marca os pontos de escansão de um deslocamento... daqui para ali”.3 Esse processo 

metonímico marcado pelo de um ao aponta para a dimensão de uma falha, marcada por 

essa “escansão” do real do tempo, uma falha que conduz o sujeito, em seu tempo, ao 

Real. 

                                                           
1 Psicanalista, membro de Intersecção Psicanalítica do Brasil/DF. 
E-mail: adrianacanut@cd-graf.com.br. 
2 Lacan, J – Position de l’inconscient in Écrits, Paris. Ed. du Seuil, 1966, p 835 
3 Lacan, J – O Seminário, Livro 16 - de um Outro ao outro. Rio de Janeiro, Jorge Zahar Ed. 2008, p. 344  
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 Em outras palavras, o real do tempo (como dispositivo analítico, e não 

só) acolhe uma demanda e, de demanda em demanda, através da fala, o sujeito estrutura 

o seu desejo - para além da demanda, no tempo do Real. 

 E, ao “escutar” esse tempo, ocorreu-me pensar que ele só é tempo por 

apresentar um aspecto negativizado, um tempo “gasto”, “perdido”. Ele está inscrito na 

experiência analítica como uma perda, falta, e “isso quer dizer algo” sendo que, nessa 

perspectiva, “não diz nada” (pois é da dimensão do Real) e cabe ao analista, com o seu 

“nada dizer” e “nada saber” (do lugar de objeto a), fundar esse sujeito (do inconsciente - 

Je) que lhe fala.  

 Sylvie le Poulichet, em suas considerações sobre “O tempo na 

psicanálise”, se refere a um não-saber gerado pelo tempo que é essencial ao tratamento 

psicanalítico. Ela cita o exemplo de Santo Agostinho que diante da questão: “O que é o 

tempo?”, responde: “Se ninguém me pergunta, eu sei; mas se me perguntam e eu quero 

explicar, não sei mais”.4 

 É desse não-saber, indizível, fugaz, que escapa, que se refere o tempo 

“râté” (falho) da experiência analítica. É o inapreensível do sujeito, o desejo - ponto de 

enlace entre o analisante e o analista. 

 É graças a esse momento “râté” que o desejo se desdobra pela articulação 

significante. Lugar “râté” da linguagem-demanda; onde se inscreve esse sujeito 

intangível, intervalar na relação do tempo com o Outro.  

 Em seu seminário sobre a Identificação, Lacan afirma que é pela 

negatividade que o desejo se inscreve. Ele consiste em uma estrutura de falta. Essa 

inscrição se opera sobre a falha inaugural resultante do engajamento do sujeito na 

linguagem.  

 Ainda em seu seminário “de um Outro ao outro”, ele faz um trocadilho 

entre o advérbio de negação, pas (não) e o substantivo pas, passo, para propor a ideia de 

que é a negatividade (falha) que funda a passagem (o passo) do sujeito para a ordem 

simbólica.5 

                                                           
4 Le Poulichet, Sylvie. O tempo na psicanálise. Rio de Janeiro, Jorge Zahar Ed.1996, p. 8 
5 Lacan, J.– O Seminário, Livro 16 - de um Outro ao outro. Rio de Janeiro, Jorge Zahar Ed. 2008, p. 346 
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 Isso aponta para a importância do lugar da alteridade no ato da 

enunciação. A fala se dirige ao Outro, colocando o desejo (que é da ordem do pas, 

negação) em movimento, pas à pas - passo a passo.  

 Cito Lacan: “...a partir do momento em que dois sujeitos se dirigem e se 

referem um ao outro por intermédio da cadeia significante, há um resto (pas, 

negatividade) e então o que se instaura é uma subjetividade de outra ordem, na medida 

em que está referida ao lugar da verdade como tal.”6 

 Resto também que cai da constituição da linguagem no parlêtre (fala-a-

ser), da simbolização da lei que implica em uma dívida simbólica decorrente da escolha 

de abandonar a posição de objeto do desejo do Outro em prol da posição de sujeito 

desejante. Lembremos que o pai morto é o significante da falta, o primordial na 

instituição da ordem simbólica e que conduz ao ato do sujeito do desejo.    

 Dentro dessa perspectiva, essa falha do tempo e a irrupção do 

inconsciente têm uma relação de linearidade e de contiguidade, na medida em que 

surgem na fala dirigida ao Outro e, obviamente, no tempo de escuta que esse Outro lhe 

reserva.  

  Piera Aulagnier afirma que: “o problema do tempo não pode ser 

separado do Je (eu)...”7 e que ele “será função da disposição do analista para investir na 

escuta...”8 e o analista, ocupando esse lugar, que é o lugar da falta, introduz o analisante 

na via da destituição subjetiva, para além da linguagem, para além da demanda. 

 O manejo do tempo põe em ato a demanda que se desdobra através da 

fala, reinscrevendo-a na relação com o Outro. O analisante se apropria desse tempo de 

escuta instituindo aí o lugar do SsS. Ele “en-forme” o analista no lugar do saber. 

 No entanto, a função do analista é direcionar o tratamento de outro lugar, 

do lugar do desejo do analista, e não desse lugar do saber que o analisante o coloca. O 

analista não tem o agalma, objeto causa do desejo do analisante e deve se colocar como 

tal; como aquele que não o tem, como representante do objeto a.  

 É nesse percurso que consiste a formação de um psicanalista: na virada 

subjetiva, no des-ser que advém dessa passagem do ato inaugural da instituição ao ato 

final da destituição de um sujeito.  

                                                           
5 Lacan, J. – O Seminário, Livro 5 - As formações do inconsciente. Rio de Janeiro, Jorge Zahar Ed,   1999,  
p.110  
7 Aulagnier, Piera. Temps de parole et temps de l’écoute in Topique. Paris, 1973, n. 11-12, p. 41-69 
8 - ibid. p. 64 
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 Como mencionei no início, penso que a articulação desse aspecto do 

tempo com o tema da Jornada, se situa nisso que pode ser considerado um testemunho 

dos efeitos de uma experiência com o inconsciente pois, assim como a experiência com 

a escrita deste texto, ela é permeada por inscrições temporais em que o que era suposto, 

no início, apenas num só-depois, pôde ser revelado.  

 Essa experiência com o inconsciente atesta como os seus efeitos se 

transmitem, percorrendo uma trajetória do início ao fim de uma análise; da psicanálise 

em intensão à psicanálise em extensão que o tempo, com seu “movimento”, faz deslizar.  

 Isso demonstra que a experiência com o inconsciente é uma experiência 

com o negativo, com a falta, e a formação e transmissão da psicanálise implicam na 

possibilidade de poder, de fato, colocar algo, do ponto de vista ético, nessa hiância do 

tempo, reinstituída na transferência com o Outro que é a instituição. 

 


