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O trabalho permite abrir a discussão sobre a diferença que 
podemos colocar em jogo ao considerar a questão do tempo da 
análise, e na análise.

Partindo da queixa, que podemos escutar na nossa prática, 
acerca da velocidade da vida moderna, que considera o tempo 
como um bem escasso, o texto interroga qual a posição da 
psicanálise frente à exigência de eficácia e rapidez.

“A psicanálise não está fora do tempo” - afirma o texto e se 
pergunta: “poderíamos dizer mais exatamente que se encontra 
a contratempo?” considerando que a psicanálise tem uma 
posição diametralmente oposta às concepções contemporâneas
do tempo.

O trabalho busca demonstrar esta contrariedade e esta 
oposição com as expressões que formam os dizeres dos nossos 
analisantes, cujos fantasmas habitam a ficção do nosso tempo, 
e propõe acabar com a “contemporaneidade”, colocando em 
perspectiva a concepção freudiana de “nachträglichkeit” ou 
après-coup.

Achamos interessante colocar a ênfase na construção do tempo 
como objeto “a”, como coloca Lacan no seminário X sobre a 
angústia, precisamente, porque ali encontramos razões para dar



conta de um tempo em relação ao ato da palavra. O sujeito que 
encontramos na nossa prática, “dividido de forma irremediável”
precisamente porque fala, não poderia senão habitar o mundo 
que se constrói no traumático encontro com a linguagem, com 
essa língua que não tinha e recebe daqueles que lhe ensinam a 
falar. Este encontro se produz em um tempo que “terá sido” 
porque está feito de falta. Ou seja, um tempo que não se 
corresponde com a estética transcendental. É o tempo do que 
não foi, e que é construído no mundo que habita, habitando o 
corpo da língua.

É necessário considerar o tempo que falta na vida cotidiana na 
dimensão da análise, em articulação ao que chamamos “Falta o 
tempo”, porque falta o tempo em ser... Um tempo que nunca 
houve. À diferença do tempo do trauma compreendido desde a 
segunda cena que daria consistência à primeira, o tempo de 
“falta tempo” dá lugar à efetividade real do que não houve. 

O inconsciente é um saber falado e o surgimento de “seu” 
sujeito depende do acesso a uma língua que falta e a partir de 
um tempo que se constrói nesse acesso à língua do Outro. O 
sujeito que surge do encontro com a linguagem, toma a 
linguagem do campo do Outro, contando com esse “falta o 
tempo” que se construirá na medida em que possa ser 
articulado para o sujeito um ato de palavra. 

Como diz o texto de Cartéis constituintes, trata-se de uma 
questão de linguagem dentro da linguagem e esse é o campo no
qual nossa prática se encontra com o não simbolizável, com o 
limite da simbolização, que no mesmo campo da linguagem, 
retorna do real.



“Falta o tempo” SE CORRESPONDE COM ESSA DIMENSÃO REAL. 
É o não simbolizável do tempo e é o que nos leva a ter que 
dizer.

Lacan trabalha esta questão no seminário da identificação, em 
relação à não equivalência entre o corpo e o ser...

Essa não equivalência é a que nos faz falar, a partir dessa marca 
que é, ao mesmo tempo, apagamento, O TRAÇO UNÁRIO.  

Isso que nomeia o sujeito a partir desse traço é do que nos 
ocuparemos na análise, considerando que esse nome é também
uma forma de dizer ao mesmo tempo: “Eu sou um corpo” e “eu 
tenho um corpo”, essa ambiguidade é a que afeta a 
identificação que não é mensurável, apenas fala. E fala a partir 
das marcas desse apagamento que o constitui.

A nova língua a que se refere o texto de CARTÉIS, a língua 
burocrática do nomenclador, desconhece essa impossibilidade 
de mensurar a identificação. Consideramos que não se trata de 
uma “língua perversa”, é a língua do utilitarismo, sob o lema 
liberal que faz equivalência entre “tempo-dinheiro” e 
transforma os seres falantes em unidades de valor-moeda. Com
essa forma de nomenclar com base em manuais de diagnóstico 
elude-se a existência do inconsciente, que é o que faz falar o 
indivíduo que há em todo ser falante. Esse “indivíduo”, como 
vai dizer Lacan mais tarde no seu ensinamento, “afetado de 
inconsciente”.

Na nossa prática, é necessário construir no fantasma como 
comentário lógico dessa desproporção, dessa desmesura que 
constitui o trauma. Também com os significantes da época, é a 
roupagem com que o sujeito se veste para habitar a cena do 
mundo.



Quando digo comentário lógico do trauma, sigo nesta reflexão 
os desenvolvimentos que Norberto Ferreyra propõe no livro 
Trauma, Duelo y Tempo (Trauma, Luto e Tempo). No capítulo 5 
do livro ele diz: “O inconsciente é um lugar onde se suporta a 
solicitação, a demanda de que haja esse tempo que 
corresponde a “falta o tempo”, ou seja, esse tempo que não 
houve.”

Entendo que é o tempo em que podemos considerar a diferença
que Lacan coloca quando afirma “o inconsciente freudiano e o 
nosso” para dar conta da transferência como fazendo parte da 
realidade sexual do Inconsciente, dando lugar ao desejo do 
analista, fazendo-se fazer objeto no dizer analisante.

Há uma diferença nesta consideração do tempo no nível do 
fantasma, em que o sujeito poderá dizer “tenho tempo ou não 
tenho tempo”, ele poderá perdê-lo, recuperá-lo. Esse é o tempo 
ao qual se refere o texto que comentamos aqui. É o tempo do 
espírito da época com o qual se tece o fantasma e no qual 
podemos dizer que transita esse sujeito do qual nos ocupamos, 
que é o mesmo que o da ciência. Nesse transitar, não só 
transporta os grilhões com que seus sintomas lhe fazem dizer 
de sua divisão, mas que põe em evidência - porque fala - esse 
gozo que o parasita no não simbolizado.

Esse tempo de “falta o tempo” daria conta desse real que a 
transferência separa. E na contingência, o desejo do analista 
refaz “um tempo” (objeto a) que amarre as dit-mensões RSI.
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