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RESUMO 

 
Propõe-se com este trabalho realizar uma investigação acerca das articulações entre o 

tempo e o ato psicanalítico na direção do tratamento. O tempo foi tomado por filósofos como 

tendo apenas uma dimensão, ou seja, o tempo cronológico, que separa passado, presente e 

futuro. No entanto, Freud concebe o tempo a princípio com o conceito de a posteriori e, 

posteriormente com a atemporalidade do Inconsciente. O que Freud teorizou, Lacan 

executou, levando até as últimas consequências a subversão do tempo padrão no tratamento 

feita por Freud. Em sua clínica, Lacan utilizou outro temporizador que não o relógio: o ato 

do psicanalista, marcando assim uma nova temporalidade nos tratamentos. O ato do 

psicanalista é o demarcador da temporalidade que interessa à psicanálise, principalmente 

pelo viés da direção do tratamento. 

Palavras-chave: tempo, ato psicanalítico, corte, direção do tratamento, psicanálise. 
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ABSTRACT 

 
 

It is proposed on this work to investigate the articulations between the time and the 

psychoanalytic act in the treatment direction. The time was taken by philosophers as owning 

only one dimension, i.e., the chronologic time, which separates past, present and future. 

However, Freud conceives the time firstly with the concept of a posteriori, and later with the 

timelessness of the Unconscious. What Freud theorized, Lacan performed, leading to the 

ultimate consequences the standard time subversion in the treatment performed by Freud. In 

his clinic, Lacan has used other temporizer than the clock: the act of the psychoanalyst, thus 

marking a new temporality in treatments. The act of the psychoanalyst is the temporality 

path that matters to the psychoanalysis, especially through the bias of the treatment direction. 

Keywords: time, psychoanalytic act, cut, treatment direction, psychoanalysis. 
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INTRODUÇÃO  

A questão do tempo e sua relação com a direção do tratamento psicanalítico 

perpassam toda a obra de Freud e podemos pensar que Freud subverteu o tempo 

cronológico1 (o tempo mensurado pelo relógio e que separa passado, presente e futuro). 

Lacan, em suas contribuições, destacou que, em psicanálise, trata-se do tempo lógico. Apesar 

de não encontrarmos o verbete específico “tempo lógico”, no verbete “tempo” do Dicionário 

enciclopédico de psicanálise (1996), Kaufmamm sustenta que Lacan não constitui uma 

lógica do tempo, mas uma lógica da ação e da deliberação que se apóia em três tempos. Essa 

lógica concede à repetição de duas escansões um valor que não é o de situar o sujeito no 

tempo, mas de engendrar o sujeito da asserção (que conclui sobre si mesmo) pelos tempos 

dessas escansões, isolando a função da pressa. O que Freud teorizou, Lacan executou, 

levando até as últimas consequências a subversão do tempo padrão no tratamento feita por 

Freud.  

Em sua clínica, Lacan utilizou outro temporizador que não o relógio: o ato do 

psicanalista, marcando assim uma nova temporalidade nos tratamentos. O ato do psicanalista 

é o demarcador da temporalidade que interessa à psicanálise, principalmente pelo viés da 

direção do tratamento, fazendo-se necessário investigar de que maneira o seu ato 

possibilitaria orientar a direção do tratamento.  

Investigamos no presente trabalho as referências ao tempo contidas na obra de Freud, 

sem a pretensão de passar por todas as referências, a começar pelo conceito de a posteriori, 

nos textos: “Projeto para uma psicologia científica” (1895/2006); “A psicoterapia da 

histeria” (1895/2006); “Carta 52” (1896/2006); “Sobre o início do tratamento” (1913/2006); 

“O inconsciente” (1915/2006) e “Análise com fim e sem fim” (1937/2006) e demais textos. 

Examinamos ainda, as referências ao tempo no ensino de Lacan por meio dos seguintes 

textos: “O tempo lógico e a asserção de certeza antecipada” (1945/1998);  “A direção do 

tratamento e os princípios de seu poder” (1958/1998); o Seminário 15 O Ato psicanalítico 

(1967-1968/s.d.) e de outros textos contemporâneos a esses que se fizeram necessários no 

decorrer da pesquisa, sem pretender esgotar as referências feitas por Lacan ao tempo e à 

direção do tratamento em todo o seu ensino. 
                                                 
1 O tempo padrão é tomado, neste trabalho, como sinônimo ao tempo linear, cronológico, que separa passado, 

presente, futuro e é mensurado pelo relógio. Utilizaremos, então, a expressão “tempo cronológico” para nos 

referirmos às características descritas acima.  
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Nosso objetivo principal é circunscrever o conceito de tempo em torno do ato 

psicanalítico; ou seja, analisar as formulações feitas no Seminário 15 de Lacan O ato 

psicanalítico (1967-1968/s.d.), principalmente as que articulam o ato do analista ao tempo 

no/do tratamento. Para isso, utilizamos também os textos de Lacan: “O ato psicanalítico”, 

resumo publicado nos Outros Escritos (1969/2003); “Paradoxos do ato psicanalítico” 

(1969/2008), e “O amor e o significante” (1973/1985). 

No primeiro capítulo, abordamos a questão do tempo em psicanálise, mais 

especificamente na obra de Freud, recorrendo ao conceitos de a posteriori e à 

atemporalidade do Inconsciente e no ensino de Lacan, pesquisando as referências ao tempo 

nos textos já mencionados. 

Segundo Castro (2008), o tempo se fez construto e/ou conceito em diversos lugares, 

porque contar o sujeito inclui a gênese, a existência de um marco inaugural (S¹) a partir do 

qual o sujeito pode começar a se contar. O conceito de sujeito para a psicanálise e para a 

antropologia considera a abertura de uma série temporal estabelecida por algum marco zero, 

além de pressupor sua localização no espaço da cultura/família. Onde há sujeito, há alguma 

forma de referência ao tempo; o tempo é inerente ao sujeito, existe apenas em relação ao 

sujeito, a uma maneira de ser que lhe é intrínseca. 

Freud pensava, então, haver detectado em todas as formações do inconsciente 
algo característico do sujeito (do inconsciente) coexistindo ao lado da 
consciência, o tempo passado e o tempo presente estariam,  portanto, em 
contínuo remanejamento (p. 4). 

 
Borges (1995) afirma que Freud constatou uma disjunção entre o tempo psicanalítico 

(ou psíquico) e o tempo histórico, o qual passa, escoa, enquanto o tempo psicanalítico, o 

sujeito se dá conta dele só-depois (nachträglich2). Freud começa a se referir ao tempo a 

partir desse conceito, a princípio no campo do sentido, o qual remete ao registro simbólico e, 

posteriormente, se dirige ao campo do real para pensar a atemporalidade do inconsciente, 

que será ainda investigada neste trabalho.  

Freud acentuou que o sujeito modifica a posteriori o registro dos acontecimentos e 

esse fato possibilita conferir um sentido, uma eficácia ou sentido patogênico aos mesmos. 

Em 1896, na Carta 52, Freud escreve a Fliess:  

 ...como você sabe estou trabalhando com a hipótese que nosso mecanismo 
psíquico tenha se formado por um processo de estratificação: o material presente 
em forma de traços da memória estaria sujeito, de tempos em tempos, a um 
rearranjo segundo novas circunstâncias- a uma retranscrição (p. 281). 
 

                                                 
2 O termo em alemão nachträglich foi traduzido pela expressão latina a posteriori. 



 

 
 

9

Ainda na mesma correspondência, Freud postula que um evento sexual de uma fase 

remota exerce efeitos sobre outra fase como se fosse atual, não sendo passível, portanto, de 

inibição. Neste momento de sua obra, Freud já antecipa o fato de passado, presente e futuro 

estarem em contínuo remanejamento no psiquismo, desenvolvimento que culminou na 

formulação do Inconsciente como a-temporal, em 1915. 

           O analista deve ser esclarecido de que o estado de enfermidade do paciente pode não 

cessar pelo fato dele ter começado o tratamento psicanalítico; se deve tratar a doença como 

uma força atual e não como um acontecimento do passado, pois o sujeito a experimenta 

como algo real e contemporâneo. Há um rompimento com a referência cronológica, o sujeito 

experencia algo da ordem da atualidade, do real. Existem experiências que ocorreram na 

infância do paciente e que, nesta época, não puderam ser compreendidas, mas que, a 

posteriori, puderam ser compreendidas e interpretadas.  

Os processos inconscientes não se sustentam segundo o tempo cronológico, não são 

alterados com a passagem do tempo, são atemporais. Os processos do sistema Inconsciente 

não são ordenados temporalmente, não se subordinam ao tempo cronológico e não obedecem 

a um tempo linear, que tenha apenas uma dimensão, mensurado pelo relógio, no qual há 

separação de passado, presente e futuro. 

Resumindo: a isenção de contradição mútua, o processo primário (mobilidade 
das catexias), a atemporalidade e a substituição da realidade externa pela 
psíquica: tais são as características que podemos esperar encontrar nos processos 
pertencentes ao sistema Inconsciente (FREUD, 1915/2006, p. 192).  
 

 
No verbete a posteriori, do Vocabulário de Psicanálise (2001), os autores postulam 

que a noção de a posteriori em Freud impossibilita uma interpretação que reduza a 

concepção psicanalítica da história do sujeito a um determinismo linear que considere apenas 

a ação do passado sobre o presente. A experiência não pôde, no momento em que foi vivida, 

integrar-se num conteúdo significativo; a remodelação a posteriori é possibilitada por 

acontecimentos que vão permitir ao sujeito acesso a um novo tipo de significações e a 

reelaboração das suas experiências anteriores. Freud ressalta que trata-se de uma lembrança 

encobridora, uma falsificação, mas que aponta a direção ao analista.  

No verbete tempo, do Dicionário enciclopédico de psicanálise (1996), Kaufman 

postula que a afirmação de Freud, segundo a qual os processos do sistema Inconsciente são 

atemporais, quer dizer que os processos inconscientes não se desgastam no tempo e que o 

desejo é indestrutível. Lacan, retomando o esquema freudiano do a posteriori, faz dele um 

tempo de retroação de um significante sobre outro, separando a ordem lógica da linguagem, 
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na qual é situada a retroação. Lacan se refere ao movimento de retroação na estrutura da 

frase (a significação é retroativa) e na estrutura das formações do inconsciente, nitidamente 

nos sintomas e nos sonhos, que se constituem em dois ou mais tempos e que têm seu sentido 

estabelecido retroativamente como verificaremos posteriormente. Generalizando o esquema 

temporal, Lacan o eleva à condição de esquema explicativo da significação, ressaltando que 

a significação de uma frase só é dada quando a mesma é encerrada.  

Em primeiro lugar, homogeneizou em termos de significantes os dois tempos de 
Freud: de fato, havia nele uma disparidade entre o primeiro tempo, designado ora 
como experiência, ora como traço mnêmico, impressão ou percepção, e o 
segundo, designado pelo termo representação. Ao formalizar o esquema do só-
depois com o grafo, Lacan faz do só-depois um tempo de retroação de um 
significante sobre outro (p. 519). 

 
Lacan utiliza o termo après-coup, em francês (em tradução literal: após o golpe) ao 

invés da expressão latina a posteriori, para mencionar a retroação na cadeia significante, 

cujo sentido só é dado retroativamente. Os termos retroação e a posteriori referem-se, 

portanto, à duas maneiras de nomear uma só e mesma coisa: a atemporalidade do 

Inconsciente. 

O primeiro capítulo do Seminário 11 Os quatro conceitos fundamentais da 

psicanálise (1964/1995) é intitulado “A excomunhão”, onde Lacan relata que sofreu por 

parte da IPA uma proscrição do seu ensino, este considerado como nulo no que se refere à 

formação de analistas. 

A excomunhão de Lacan da IPA3 teve como uma das alegações a prática das sessões 

curtas, sobre as quais Lacan nunca dedicou um texto ou mesmo fez disso motivo de 

publicidade. Lacan não foi proibido de praticar a psicanálise, nem mesmo o direito ao 

ensino, mas foi proibido de formar analistas, de exercer a chamada análise didática4 e o 

ensino válido em cursos oficiais da IPA. 

No segundo capítulo da pesquisa, discutimos as formulações feitas por Lacan sobre o 

ato psicanalítico no Seminário 15 O ato psicanalítico (1967-1968/s.d.), que é dedicado ao 

psicanalista. Por isso, abordamos o ato psicanalítico em suas relações com a transferência, 

com o tempo e com a direção do tratamento. A transferência e a interpretação estariam 

implicadas no ato pelo qual o analista sustenta e autoriza o seu fazer.  

                                                 
3 IPA é a sigla que designa a International Psychoanalytical Association: a Associação Internacional de 

Psicanálise, fundada em 1910, na Grã-Bretanha.  

4 A análise didática refere-se ao tratamento psicanalítico a que o sujeito se submete com o objetivo de exercer 

a profissão de psicanalista. 
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No terceiro capítulo, investigamos como é feito o manejo do tempo no tratamento 

analítico e qual a participação da espera e da pressa neste processo por meio do corte 

lógico-temporal. 

As questões que nos colocamos e que orientam esta pesquisa são: em que sentido a 

temporalização do tratamento pode ser articulada à direção do mesmo? Como o ato do 

psicanalista possibilitaria orientar a direção do tratamento? Em que aspectos as três 

modalidades de escansão lógico-temporal podem participar da direção do tratamento? Em 

que o ato psicanalítico e o tempo se articulam na direção do tratamento? 
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1. O TEMPO NA PSICANÁLISE 

 

1.1 O tempo segundo a teoria freudiana do Inconsciente 

 

Investigamos as referências de Freud à expressão a posteriori e ao tempo, no que este 

se articula ao tratamento psicanalítico. A primeira referência explícita de Freud à expressão a 

posteriori data de 1895 no texto “Projeto para uma psicologia científica” (1895/2006). Aí, 

Freud tenta explicar processos psicológicos normais e relata que existem o pensamento 

cognitivo, o prático, o reprodutivo e o rememorativo. A expressão a posteriori é utilizada 

para ressaltar que a reprodutibilidade dos processos de pensamento ultrapassa as indicações 

de qualidade; os pensamentos podem tornar-se conscientes a posteriori, ainda que o 

resultado de uma passagem de pensamento deixe rastros com maior frequência do que as 

suas etapas intermediárias. A própria passagem do pensamento, mesmo que sem nenhuma 

indicação de qualidade, deixa vestígios. 

Freud se pergunta por que o recalque incide preferencialmente sobre a sexualidade. 

Demonstra que o recalque supõe dois acontecimentos separados numa série temporal. O 

primeiro acontecimento é constituído por uma vivência sexual, sedução por um adulto, mas 

que, na infância, não tinha significado sexual para o sujeito. O segundo acontecimento 

apresenta semelhanças superficiais com o primeiro, entretanto, dessa vez a emoção sexual é 

possível, visto ter advindo a puberdade no intervalo entre os dois acontecimentos. A emoção 

que o sujeito ligará conscientemente a este segundo acontecimento é provocada pela 

recordação do primeiro. O eu não pode utilizar as modalidades de defesa como evitação por 

meio da atenção, por exemplo, contra esse afeto sexual desagradável. Não se trata de uma 

percepção que libera desprazer, é de um traço mnésico que se trata. É só a segunda cena que 

confere à primeira o seu valor patogênico, a posteriori.  

Os pacientes histéricos estariam sujeitos a uma compulsão exercida por idéias 

intensas. A emergência destas idéias acarretaria consequências que não poderiam ser 

compreendidas nem suprimidas, tais como descarga de afeto, inervações motoras e 

impedimentos. A experiência de Freud demonstrou que, para cada compulsão, haveria um 

recalque correspondente e para cada irrupção excessiva na consciência, existiria uma 

amnésia correspondente. O recalque e a amnésia seriam, portanto, defesas do sujeito de 

modo a não se implicar em seu gozo. 
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O processo patológico é descrito como um processo de deslocamento, isto é, um 

processo primário. O que seria típico do recalcamento na histeria seria o fato de que só 

seriam recalcadas as lembranças que se tornassem traumas por ‘ação retardada’. Nenhuma 

experiência sexual produziria efeitos antes da puberdade. O histérico se tornara 

prematuramente excitável em sua sexualidade devido à masturbação. A lembrança da 

vivência sexual desperta o afeto que não foi experenciado quando da ocorrência do trauma. 

Após a puberdade, é possível uma remodelação diferente do que foi lembrado. A 

adolescência desperta o traço psíquico da primeira experiência. A segunda experiência, 

assim, aparece como sendo a primeira. A lembrança atua como atualidade, trata-se do efeito 

real do Inconsciente. Poderia, então, desprender um desprazer novo que surpreenderia o 

sujeito. O histérico mente que foi seduzido, vítima do gozo do outro para desculpá-lo de seu 

gozo masturbatório. É o sexual que está em questão.  

Portanto, para Freud, a causalidade do trauma se faz em dois tempos, onde o antigo 

(o traço mnésico) e o novo (o trauma) são contrapostos, o que impossibilita pensar na idéia 

de uma causalidade linear que trataria do efeito do antigo sobre o novo. O sintoma teria, em 

sua constituição, a vertente simbólica, conforme já mencionado anteriormente, e a vertente 

real, na qual o desprazer que o sujeito sente como atual, nada mais é que um reflexo do 

passado. 

No rascunho K (1882-1899a/2006), Freud se encontra empenhado no estudo da 

etiologia diferencial das neuroses e promove a distinção entre histeria, neurose obsessiva e 

paranóia. As neuroses seriam aberrações patológicas de estados psíquicos normais: no caso 

da histeria, seria o conflito, a autocensura na neurose obsessiva e a mortificação na paranóia. 

As neuroses acarretariam prejuízo para o eu do sujeito e ocorreriam sujeitas às mesmas 

causas precipitantes dos seus protótipos afetivos, contanto que a causa preencha duas 

precondições a mais- que seja de natureza sexual e que ocorra durante o período anterior à 

maturidade sexual (p. 267). 

A hereditariedade seria a precondição a mais para a neurose, na medida em que ela 

facilitaria o aumento patológico do afeto do sujeito. No entanto, Freud não acreditava que a 

hereditariedade determinasse a escolha da neurose. No aparelho psíquico haveria uma 

tendência normal à defesa que atuaria contra lembranças e pensamentos. Tal tendência 

tornaria-se prejudicial quando fosse dirigida contra idéias, sob a forma de lembranças, 

capazes de liberar novo desprazer, seria o caso de idéias sexuais. Freud sustenta que seria 

assim que se concretizaria o fato da lembrança ter capacidade de despertar um desprazer 

maior do que o produzido pela experiência correspondente. A puberdade seria o evento que 
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aumentaria o efeito de revivescência da experiência sexual. Pode-se pensar que o desprazer 

teria o caráter de um frescor, de atualidade. A lembrança operando como se fosse atual, 

havendo inversão, já que a lembrança deveria atenuar o afeto que acompanhou o 

acontecimento e não aumentá-lo.  

Freud descreve o desenvolvimento da neurose: a experiência sexual prematura é 

traumática e deve ser recalcada, em alguma ocasião posterior, o recalcamento desperta a 

lembrança correspondente e tem-se a formação de um sintoma primário. O estágio de defesa 

bem sucedida é equivalente à saúde, mas ainda há o sintoma primário. Posteriormente, há o 

estágio em que as idéias retornam e a formação de novos sintomas, os sintomas da doença, 

que foram formados pela luta entre as idéias recalcadas e o Eu do sujeito. 

As diferenças entre as neuroses seriam demonstradas na forma como as idéias 

recalcadas retornam, na maneira como os sintomas são formados e no ‘rumo’ tomado pela 

doença. O modo como se realizaria o recalque seria o caráter específico de determinada 

neurose. 

No rascunho M (1882-1899b/2006), Freud relata que a fantasia origina-se de uma 

combinação de coisas que foram experimentadas e ouvidas pelo sujeito. A combinação 

obedece à determinadas tendências, cujo objetivo é tornar inacessível a lembrança da qual 

emergiram ou poderiam emergir os sintomas (p. 301). As fantasias são construídas por um 

processo de distorção, ou seja, uma falsificação da memória pela fragmentação e as relações 

cronológicas são desconsideradas. Freud ressalta que as correções cronológicas dependeriam 

do sistema Consciente.  

A segunda referência à expressão a posteriori é feita na discussão do “Caso da srta. 

Elisabeth Von R.”, (1893-1895/2006). Neste momento de sua obra, Freud utiliza o método 

catártico5 e a hipnose nos tratamentos que conduz, trabalhando com a idéia de que o trauma 

resulta de uma ausência de descarga da excitação. Freud relata que fez o melhor que pôde 

para livrar Elisabeth da histeria de retenção6, fazendo com que ela contasse as experiências 

perturbadoras e as ab-reagisse a posteriori.  

Neste mesmo caso clínico, Freud discute a gênese dos sintomas histéricos e relata 

que, na investigação de casos desse tipo, não se depara apenas com uma única causa 

                                                 
5 O método catártico consiste em colocar fim à força da representação que não foi ab-reagida no momento 

adequado, permitindo que o afeto seja liberado através da fala. Desse modo, o sintoma histérico desaparecia 

quando o sujeito se lembrava do fato que o havia provocado e liberado o afeto que acompanhava o sintoma.  
6 Forma de histeria cuja patogenia caracteriza-se pelo fato de os afetos, especialmente sob a ação de 

circunstâncias exteriores desfavoráveis, não terem sido ab-reagidos. 
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traumática, mas com um grupo de causas semelhantes. Comprovou que, em alguns casos, o 

sintoma em causa já havia aparecido por um breve período de tempo após o primeiro trauma 

e desaparecera, sendo depois provocado e estabilizado por um trauma posterior. Verificou 

que um primeiro trauma não é capaz de gerar sintoma, mas um trauma posterior do mesmo 

tipo produz um sintoma; todavia, este não poderia ter surgido se não houvesse uma causa 

provocadora anterior e não poderia ser esclarecido se não se analisassem todas as causas 

provocadoras. A conversão pode resultar de sintomas novos e de sintomas que foram 

relembrados. Pode-se verificar desde aí a formação do conceito de a posteriori como uma 

subversão do tempo cronológico, subversão evidenciada pelo fato do registro dos 

acontecimentos ser remodelado posteriormente. 

No texto “A psicoterapia da histeria” (1895/2006), a expressão a posteriori é 

mencionada mais uma vez quando Freud relata que a paciente em questão denuncia a 

posteriori os motivos de uma resistência que não ousava admitir no início do tratamento.  A 

paciente é uma mulher casada que o consulta por causa de uma dor persistente no abdômen 

que resistira a tentativas anteriores de tratamento. Freud se empenha em descobrir a causa da 

dor, solicita que a paciente se concentre e pergunta que idéia lhe ocorre ou se ela vê alguma 

imagem. A paciente, então, relata imagens como cruz, triângulos, sol com raios dourados, 

lagarto gigante, cobras. Questionada sobre o significado das imagens, a paciente relata que é 

membro da Sociedade Teosófica e que tem se interessado por livros publicados pela referida 

sociedade, o que faz com ela se recrimine e fique insatisfeita consigo mesma. Freud, então, 

infere que um episódio insignificante deu margem à autocensura, uma ocasião onde a dor 

orgânica surgiu como consequência da conversão de uma excitação, a paciente se 

autocensura porque se dedicou a ler conteúdos sobre ocultismo. 

No referido texto, Freud expõe as limitações e dificuldades da hipnose como método 

de tratamento, entre as quais, destaca que alguns sujeitos não podem ser hipnotizados, o 

método não consegue afetar as causas subjacentes da histeria, não podendo, 

consequentemente, evitar que novos sintomas substituam os que foram eliminados. Tratava-

se, então, de um tratamento sintomático e não causal. Propõe como método alternativo à 

hipnose, perguntar ao sujeito se ele se recorda do que ocasionou o sintoma em questão. A 

tentativa de Freud é de se afastar da hipnose e, desse modo, inventa o método da associação 

livre como regra fundamental do tratamento psicanalítico. Segundo esta, o sujeito deve dizer 

o que lhe vem à cabeça, sem nenhuma crítica, nenhuma auto-censura. Diante da resposta 

negativa do sujeito quanto a se lembrar o que provocou o sintoma, Freud se torna insistente e 
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assegura ao sujeito que ele sabe, e pede que o mesmo se deite no divã para se concentrar 

melhor e relatar os pensamentos que lhe ocorrem.   

A aplicação do método da associação livre não era isenta de complicações, pois o 

sujeito demonstrava resistência, esta indicada pelo fato de as associações se interromperem e 

as imagens serem recordadas de maneira incompleta e indistinta. Freud sustenta que a 

resistência a recordar as experiências deve estar em vigor há muito tempo e só pode ser 

dissipada com lentidão, era preciso um certo tempo e o analista deveria ter paciência. 

No que afirmei até agora, a idéia de resistência se impôs no primeiro plano. 
Demonstrei como, no curso de nosso trabalho terapêutico, fomos levados à visão 
de que a histeria se origina por meio do recalcamento de uma idéia incompatível, 
de uma motivação de defesa. Segundo esse ponto de vista, a idéia recalcada 
persistiria como um traço mnêmico fraco (de pouca intensidade), enquanto o 
afeto dela arrancado seria utilizado para uma inervação somática. (Em outras 
palavras, a excitação é “convertida”). Ao que parece, portanto, é precisamente 
por meio de seu recalcamento que a idéia se transforma na causa de sintomas 
mórbidos, ou seja, torna-se patogênica (FREUD, 1895/2006, p. 298).  

  

Na “Carta 52” (1896/2006), Freud comenta que a memória se faz presente não de 

uma só vez, mas em vários tempos, sendo registrada em diferentes espécies de indicações. 

Os sucessivos registros representariam a realização psíquica de épocas sucessivas da vida e 

o mecanismo psíquico estaria sujeito a um rearranjo, uma retranscrição de tempos em 

tempos. No limite entre as diferentes épocas da vida deveria ocorrer uma tradução do 

material psíquico; cada transcrição inibiria a anterior, lhe retirando o processo de excitação 

e, no caso de faltar uma transcrição subsequente, a excitação obedeceria  às leis 

psicológicas do período anterior. Desse modo, o recalcamento seria uma falha na tradução 

que impediria a produção do desprazer que seria gerado caso ela ocorresse.  

Um evento sexual de uma fase atuaria sobre as fases seguintes como se fosse atual, 

não podendo ser inibido. Nesse caso, o recalcamento (defesa patológica) seria determinado 

pela natureza sexual do evento e sua ocorrência em uma fase anterior. Entretanto, nem 

todas as experiências produziriam desprazer, na verdade, a maioria das experiências 

produziria prazer, prazer esse não passível de inibição, o que constituiria uma compulsão. 

Quando essa experiência fosse recordada numa época posterior, a liberação de prazer seria 

acompanhada por uma compulsão e a liberação do desprazer seria acompanhada pelo 

recalcamento.  

Algumas pessoas, quando se lembram das experiências sexuais, que na época 

geraram prazer, experimentam desprazer e, em outras pessoas, persistem como compulsão. 

No primeiro caso, o desprazer gerado é o que não foi liberado no início. Uma outra 

consequência das experiências sexuais prematuras seria a perversão, na qual a defesa não 
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teria ocorrido antes do amadurecimento do aparelho psíquico do sujeito. A histeria seria o 

repúdio da perversão. Entende-se perversão como tendo a ver com um excesso de gozo, 

justamente o que o histérico atribui ao Outro quando da experiência sexual, se colocando 

como vítima do gozo do Outro. Para Freud, então, o ataque histérico seria uma ação, um 

meio de reprodução do prazer, dirigido a uma pessoa inesquecível, não se constituindo 

como mera descarga. O ataque histérico seria a demonstração do real do Inconsciente, o 

sujeito continua reproduzindo ações dirigidas a alguém de um outro tempo. 

Na “Carta 84” (1898/2006), Freud formula que, biologicamente, a vida onírica 

derivaria dos resíduos do ‘período pré histórico da vida’, a saber, entre um e três anos de 

vida, período que seria caracterizado por uma amnésia análoga à amnésia da histeria. O 

que foi visto nesse período produziria sonhos, o que fosse ouvido produziria fantasias e o 

que fosse experimentado sexualmente produziria a psiconeurose. A repetição das 

experiências que fossem vivenciadas nesse período seria a realização de um desejo. 

No texto “A hereditariedade e a etiologia das neuroses” (1896/2006), Freud 

sustenta que não seria a hereditariedade que determinaria a escolha da neurose a ser 

desenvolvida por um sujeito predisposto de uma família, haveriam outras influências 

etiológicas a serem consideradas. Haveria uma etiologia específica para cada tipo de 

neurose e, sem a existência desse fator, a hereditariedade não teria nenhum efeito na 

causação da neurose no sujeito.  

Nesse momento de sua obra, Freud divide as neuroses em dois grandes grupos: a 

histeria e a neurose obsessiva de um lado e do outro, a neurastenia e a neurose de angústia. 

As influências etiológicas poderiam ser agrupadas em três classes: precondições, seriam 

indispensáveis para a produção da neurose, mas seriam encontráveis também na etiologia 

de outras doenças; causas concorrentes, não seriam indispensáveis para a produção da 

neurose, porém compartilhariam com as precondições o fato de estarem presentes tanto na 

causação desse tipo de neurose, quanto de outras doenças e as causas específicas, seriam 

indispensáveis como as precondições, mas só apareceriam na etiologia da neurose de que 

seriam específicas.     

A hereditariedade seria a precondição para a neurose que, todavia, não poderia 

prescindir das causas específicas para sua causação. A importância da hereditariedade seria 

comprovada pelo fato de que,  se houvessem as causas específicas para um sujeito, mas 

não a predisposição hereditária, não seria produzido um efeito patológico manifesto. Freud 

enumera como as causas concorrentes das neuroses, outros agentes que poderiam ser 
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encontrados em outras situações, como doenças graves, esgotamento físico, perturbação 

emocional, acidentes, etc. 

Freud eleva as influências sexuais do sujeito à categoria de causas específicas das 

neuroses, ressalta que tais influências atuam em todos os casos de neurose e formula que 

há uma correspondência entre a natureza da influência sexual e o tipo de neurose do 

sujeito. 

A etiologia específica da neurastenia seria a masturbação ou emissões espontâneas 

do sujeito e seu aspecto clínico é constituído por fadiga, fraqueza sexual, pressão 

intracraniana, etc. Quanto à etiologia específica da neurose de angústia, Freud sustenta que 

tratava-se de abstinência sexual forçada, excitação genital que não terminava em 

gratificação sexual, esforços sexuais que extrapolavam a capacidade física do sujeito. O 

quadro clínico da neurose de angústia apresentaria irritabilidade, fobias, estados de 

expectativa angustiada, taquicardia, ataques de medo e de vertigem, tremores, ataques de 

angústia, insônia e etc.  

A experiência sexual passiva ocorrida antes da puberdade do sujeito constitui a 

etiologia específica da histeria. Como o sujeito não tem maturidade sexual na infância, a 

excitação sexual não surte efeito, mas o traço psíquico da excitação é preservado. Na 

puberdade, esse traço é despertado e a lembrança atua como se ele fosse um evento 

contemporâneo. O que acontece é, por assim dizer, a ação póstuma de um trauma sexual 

(p. 152). A relaçao inversa entre o evento e o efeito psíquico da lembrança constitui o 

motivo pelo qual a lembrança permanece inconsciente. O conceito de a posteriori, assim, 

refere-se à vertente do real, o que escapa ao significante. 

Na neurose obsessiva, trata-se de um evento que proporcionou prazer, um ato de 

agressão dotado de desejo ou um ato de participação nas relações sexuais acompanhado de  

gozo. As agressões sexuais ocorridas na infância decorreram de uma sedução prévia, ou 

seja, a ação foi precedida por uma agressão, da qual o sujeito participou passivamente. As 

representações obsessivas seriam, então, recriminações dirigidas pelo sujeito a si mesmo 

por causa desse gozo sexual antecipado, mas recriminações distorcidas por um trabalho 

psíquico inconsciente de transformação e substituição (p. 154). Ressalta-se que haveria 

gozo, a criança experimentaria o gozo, ainda que a experiência tenha sido passiva, haveria 

participação da criança no gozo. 

No texto “A psicopatologia da vida cotidiana” (1901b/2006), Freud investiga os 

atos falhos e menciona o termo nachträglich a propósito do esquecimento do nome próprio 

de um rapaz que o procurou no consultório. A razão desse esquecimento foi propiciada 
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pela existência de um vínculo entre os pensamentos relativos à sua família e a família do 

rapaz, tendo em comum o nome das mães: Amália. Os nomes substitutos que lhe 

ocorreram na procura pelo nome do sujeito foram impostos a ele nachträglich. É 

importante ressaltar que o ato falho precisa acontecer para ser, só-depois, interpretado. O 

ato é reconhecido como falho, somente depois de ser interpretado, sendo bem sucedido em 

se tratando da intenção inconsciente, e falho apenas com relação à intenção consciente. Se 

ato é interpretado, ele perde a força. A dimensão do ato de ser bem sucedido remete à 

emergência do real, do gozo. Quando se explica um chiste, que também é uma formação 

do inconsciente, por exemplo, o chiste não provoca o riso dos ouvintes. 

Ainda sobre a análise dos atos falhos, Freud acrescenta um exemplo de lapso da 

fala apresentado por Rank: um homem recém casado acabara de se barbear pela manhã e 

passara no rosto um pouco de pó de arroz de sua esposa que estava deitada na cama. A 

mulher se preocupava com o fato de manter relações sexuais frequentes, já que queria 

manter-se jovem e, na noite anterior, os dois mantiveram relações sexuais. A mulher diz 

que lá estava ele mais uma vez a empoá-la com sua borla (FREUD, 1901/2006, p. 89). 

Empoar era uma expressão conhecida em Viena no sentido de copular e borla era um 

símbolo fálico. A história foi contada pelo casal que, nachträglich, a acharam 

extremamente engraçada. Neste exemplo, Freud utiliza o conceito de a posteriori em sua 

vertente simbólica, o sentido é atribuído retroativamente ao ato constituindo-o, assim, 

como ato falho.  

Em 1901, Freud publica o livro A interpretação dos sonhos. Aí relata as 

investigações efetuadas a respeito dos sonhos nos tratamentos que conduz. A esse 

propósito, instrui o sujeito a relatar os pensamentos oníricos dos sonhos, os quais 

contrapõe ao seu conteúdo manifesto. Freud analisa também alguns sonhos que teve, 

ressaltando que, em alguns, precisou acrescentar uma reflexão a posteriori sobre a 

lembrança do sonho.  

No texto “Uma premonição onírica realizada” (1899/2006), Freud relata que, sobre 

os sonhos proféticos, é a criação do sonho a posteriori que os tornam possíveis. Relata que 

a sra. B sonhou ter encontrado o sr. K, um amigo e antigo médico da família, na rua 

Kärntnerstrasse, em Viena, em frente à loja de Hiess. Na manhã seguinte, caminhando pela 

mesma rua, de fato, encontrou com o sr. K no local exato em que havia sonhado. A análise 

do sonho foi efetuada por meio de algumas perguntas feitas por Freud, que confirmaram o 

fato de não haver prova de que o sonho tivesse ocorrido antes do encontro com o sr. K, ou 
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seja, o sonho não foi uma premonição, mas, pelo contrário, ocorreu após tal encontro, 

sendo a realização do desejo da paciente de re-encontrar o sr. K. 

Sobre a formação do sonho, todo o material que compõe o conteúdo de um sonho é 

proveniente da experiência, sendo reproduzido ou lembrado no sonho. As fontes dos 

sonhos podem ser de quatro tipos: excitações sensoriais externas; excitações sensoriais 

internas; estímulos somáticos orgânicos e fontes de estimulação psíquicas. A formação do 

sonho parte da experiência para o seu conteúdo manifesto (o ponto de chegada) e a análise 

do mesmo vai na contramão da formação do sonho: através do conteúdo manifesto do 

sonho, pode-se apreender os pensamentos oníricos latentes que propiciaram a formação do 

mesmo e, desses, inferir o desejo, a posteriori. Trata-se do a posteriori na vertente do 

sentido. A análise do sonho leva em consideração a atemporalidade dos processos 

inconscientes para interpretá-lo, uma vez que o sonho é uma formação do Inconsciente e, 

como tal, é regido por suas leis.  

Os sonhos consideram, de maneira geral, a ligação existente entre todas as partes 

dos pensamentos oníricos, combinam todo esse material em uma única situação ou 

acontecimento e reproduzem a ligação lógica pela simultaneidade no tempo. Ao tomar 

como ponto de partida a asserção de Freud supra mencionada, pode-se afirmar que a lógica 

temporal que rege os sonhos não é a do tempo cronológico, mas a do tempo lógico, uma 

vez que não há, em sua formação, compromisso com qualquer linearidade do tempo. Nesse 

momento da obra de Freud (1900), o conceito de a posteriori já antecipa a atemporalidade 

do Inconsciente. O tempo lógico já faz, então, contraponto à linearidade histórica, já que 

esta considera a ação exclusiva do passado sobre o presente.   

Até então, as tentativas de solucionar os sonhos priorizavam a análise do conteúdo 

manifesto do sonho, todavia, Freud parte dos pensamentos oníricos latentes para apreender 

o sentido do mesmo, retroativamente.  

E, independentemente da inversão do assunto, a inversão cronológica não deve 
ser negligenciada. Uma técnica bastante comum da distorção do sonho consiste 
em representar o resultado de um acontecimento ou a conclusão de uma cadeia 
de idéias no início de um sonho, e em colocar em seu final as premissas em que 
se basearam a conclusão ou as causas que levaram ao acontecimento. Quem quer 
que deixe de ter em mente esse método técnico adotado pela distorção onírica 
ficará inteiramente perdido quando se deparar com a tarefa de interpretar um 
sonho (FREUD, 1901a/2006, p. 353). 

 

Freud nos aponta, assim, a inversão cronológica entre causa e efeito, colocando 

que, em alguns sonhos, o efeito surge antes da causa. No sonho, causa e efeito são, 

portanto, comutativos. 
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O caso “Dora” (1901-1905/2006) é relatado por Freud em 1905 e, na análise do 

primeiro sonho de Dora7, Freud descobre a influência, a posteriori, de elementos relativos 

à relação com o  sr. K manifestos no sonho. Quanto ao fato de vestir-se rapidamente, Dora 

relata que houve uma ocasião em que estava deitada no sofá do quarto e acordou com o sr. 

K parado em sua frente. Perguntou à sra. K se havia uma chave para fechar o quarto e, na 

manhã seguinte, trancou-se enquanto fazia sua toalete. À tarde, quando quis deitar-se no 

sofá novamente, viu que a chave tinha sumido e achou que o sr. K fosse o responsável pelo 

seu desaparecimento. Depois disso, passou a vestir-se rapidamente com receio de que o sr. 

K entrasse repentinamente no quarto. 

  Freud dedica vários textos à direção do tratamento psicanalítico. No texto 

“Recomendações aos médicos que exercem a psicanálise” (1912/2006), Freud postula que 

a técnica psicanalítica consiste em o analista manter a ‘atenção flutuante’ a tudo que o 

sujeito diz e a não privilegiar algo específico em seu discurso. Não se deve esquecer que o 

que se escuta, na maioria, são coisas cujo significado só é identificado posteriormente (p. 

126). Esta formulação nos remete ao enunciado de Lacan que a significação de uma frase 

só é dada quando a mesma é concluída, não havendo, portanto, em sua estrutura, um 

sentido a priori. 

Em 1913, no texto “Sobre o início do tratamento”, Freud propõe algumas 

recomendações sobre o início do tratamento, já demarcando uma referência temporal. Não 

se trata de qualquer tempo, trata-se do início do tratamento. Quando o sujeito procurava 

submeter-se ao tratamento psicanalítico, Freud o aceitava por uma ou duas semanas antes 

do tratamento propriamente dito, com o objetivo de verificar se o caso era apropriado à 

psicanálise por meio do levantamento de uma hipótese diagnóstica. Se esta hipótese fosse 

de psicose, o tratamento psicanalítico não seria indicado. Este ‘período de teste’ já 

configurava o início de uma psicanálise e deveria obedecer às regras desta.   

Freud ressalta os acordos sobre tempo e dinheiro a serem feitos no início do 

tratamento. Sobre o tempo, é reservada uma hora determinada a cada sujeito e este é 

responsável por ela no sentido de ter de pagar pela sessão, mesmo que não faça uso da 

mesma. Sobre os honorários, o analista deve dizer ao sujeito, francamente, o valor em que 

                                                 
7 No referido sonho, há um incêndio em uma casa, e seu pai vai acordá-la em seu quarto, ela se veste 

rapidamente. Sua mãe quer salvar sua caixa de jóias, mas o pai diz que não quer que ele e seus dois filhos 

sejam queimados por causa da caixa de jóias. Assim que descem as escadas às pressas e Dora se vê do lado 

de fora, acorda.  
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avalia seu tempo. O tratamento gratuito aumentaria a resistência do sujeito, sendo 

necessário o pagamento, que funcionaria como ‘efeito regulador’ do tratamento, já que este 

constituiria uma razão para que o sujeito se esforçasse por concluir o tratamento. Portanto, 

há havia em Freud algumas preocupações sobre a importância do manejo não só do tempo 

na direção do tratamento, mas ainda do pagamento. Este era muito mais do que uma ação 

comercial, tomado como atitude. 

Freud relata que a pergunta inoportuna que os sujeitos fazem no início do 

tratamento é quanto tempo o mesmo irá durar. Tal pergunta não pode ser respondida, já 

que a psicanálise é sempre questão de longos períodos de tempo, de meio ano ou de anos 

inteiros- de períodos maiores do que o paciente espera (FREUD, 1913/2006, p. 145).  

A dificuldade nos primeiros anos de clínica psicanalítica era fazer com os sujeitos 

permanecessem em tratamento e a dificuldade passou a ser fazer com que os sujeitos 

terminassem os tratamentos. 

Abreviar o tratamento analítico é um desejo justificável, e sua realização, como 
aprenderemos, está sendo tentada dentro de várias orientações. Infelizmente, 
opõe-se-lhe um fator muito importante, a saber, a lentidão com que se realizam 
as mudanças profundas na mente, em última instância, fora de dúvida, a 
‘atemporalidade’ de nossos processos inconscientes (p. 145). 

 

Tal afirmativa nos faz pensar que, se os processos inconscientes são atemporais, 

não passíveis de serem ordenados temporalmente, o tratamento psicanalítico não pode ser 

orientado pelo tempo cronológico, padrão, marcado pelo relógio, desconsiderando assim, a 

atemporalidade do Inconsciente. A vertente do sentido não dá conta do real do 

inconsciente, de seu caráter de atualidade, trata-se de uma dimensão que o significante não 

abarca. Apesar de Freud não manejar o tempo das sessões (não adotava a duração variável 

das sessões), ele manejava o tempo no tratamento psicanalítico, já que se preocupava em 

abreviar a duração do mesmo. 

Freud se pergunta em que ponto e com que material o tratamento psicanalítico deve 

ter início. Contanto que o sujeito se submeta à regra da associação livre, segundo a qual o 

sujeito deve dizer tudo o que lhe ocorre no momento da sessão analítica, o material com 

que se inicia o tratamento é indiferente. O sujeito é livre para escolher por onde começar a 

falar. Entretanto, o momento em que o analista começa a fazer intervenções no discurso do 

sujeito é adiado até que a transferência esteja estabelecida, o que requer tempo.  

No texto “Recordar, repetir, elaborar” (1914/2006), Freud sustenta que o analista 

deveria abandonar a tentativa de focar um momento ou problema específico, se contentar 

em escutar tudo o que se apresenta na fala do paciente no momento da sessão e empregar a 
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interpretação para identificar as resistências e torná-las conscientes. Todavia, haveria um 

tipo de experiência cuja lembrança não poderia ser recuperada. Trata-se das experiências 

ocorridas em infância muito remota, não sendo compreendidas na ocasião em que 

ocorreram, mas que, posteriormente, poderiam ser compreendidas e interpretadas. 

Em 1899, no texto “Lembranças encobridoras”, Freud já tinha ressaltado o fato de 

que talvez o sujeito não tivesse lembranças relativas à sua infância e sim, lembranças 

provenientes da infância. As lembranças infantis não mostrariam como foram os primeiros 

anos do sujeito, elas mostrariam como as experiências apareceram ao sujeito nos períodos 

posteriores em que as lembranças foram despertadas. Freud ressalta que o sujeito constrói 

as lembranças encobridoras inconscientemente quase como obras de ficção. Podemos 

pensar que tais lembranças são falsificações, mas apontam o caminho, há algo que vem em 

lugar de. Trata-se do plano da ficção, que Lacan escreve como fixão, onde destaca a 

questão do gozo.  

O paciente não recorda o que recalcou, mas expressa-o pela ação, repete sem saber 

exatamente o que está repetindo, repete sem nem se dar conta de que está repetindo algo 

sob a transferência. O manejo da transferência é o principal modo de desestimular a 

compulsão à repetição do paciente e incentivar o sujeito a se recordar das experiências e a 

não atuar. O sujeito atua, porém, o que parece realidade, é da ordem do reflexo. A proposta 

freudiana é que o fato do sujeito recordar faria com que o afeto fosse desconectado da 

lembrança, por isso, seria preciso desafetá-la.  

Deve-se dar ao paciente tempo para conhecer melhor esta resistência com a qual 
acabou de se familiarizar, para elaborá-la, para superá-la, pela continuação, em 
desafio a ela, do trabalho analítico segundo a regra fundamental da análise. Só 
quando a resistência está em seu auge é que pode o analista, trabalhando em 
comum com o paciente, descobrir os impulsos pulsionais recalcados que estão 
alimentando a resistência; e é este tipo de experiência que convence o paciente 
da existência e do poder de tais impulsos (FREUD, 1914/2006, p. 171). 

 

Em 1915, Freud escreve o texto “O inconsciente” (1915/2006). O interesse de 

Freud pela hipótese da existência do inconsciente era prático, já que, se essa suposição não 

fosse feita, tornava-se impossível explicar ou mesmo descrever a variedade de fenômenos 

com os quais se deparava nos tratamentos. A hipótese do Inconsciente era considerada por 

Freud como necessária porque os dados da consciência apresentavam muitas lacunas. 

Tanto nas pessoas sadias quanto nas neuróticas, ocorrem atos que só podem ser explicados 

pela pressuposição da existência de outros atos, não conhecidos pela consciência. Como 

confirmação de tal hipótese, há a ocorrência de lapsos e sonhos em pessoas sadias, bem 
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como pensamentos e conclusões que emergem em nossa consciência, sem que seja 

possível inferir a origem dos mesmos. 

A exigência de tornar consciente tudo que se passa no aparelho psíquico é 

impossível, e proceder a uma equivalência entre o psíquico e o consciente é superestimar o 

papel desempenhado pela consciência. 

O recalcamento é descrito como o modo de evitar que uma idéia que representa 

uma pulsão se torne consciente. Quando o recalcamento acontece, a idéia se torna 

inconsciente e, mesmo assim, pode produzir efeitos, inclusive que podem aceder à 

consciência. O material que foi recalcado deve permanecer inconsciente, entretanto, o 

recalcado não abrange tudo que é inconsciente. O Inconsciente abrange desde atos que são 

latentes, temporariamente inconscientes, mas que podem vir a se tornarem conscientes, até 

processos que foram recalcados.  

Uma representação passsa por duas fases entre as quais se interpõe uma censura: na 

primeira fase, a representação é inconsciente e pertence ao sistema Inconsciente, se for 

rejeitada pela censura, será recalcada e não passará ao Pré-Consciente (segunda fase). Se a 

representação passar pela censura, entrará na segunda fase e pertencerá ao sistema Pré-

Consciente e poderá ser acessada pela consciência. A transição de uma representação do 

sistema Inconsciente para o sistema seguinte se efetua por uma modificação em seu estado, 

uma alteração em seu investimento. Os processos do sistema Pré-Consciente, não importa 

se já são conscientes ou apenas capazes de se tornarem conscientes, exibem inibições da 

tendência das idéias à descarga. Os deslocamentos e as condensações são excluídos ou 

muito restritos no sistema Pré-Consciente. 

Além disso, cabe ao sistema PCs. efetuar a comunicação possível entre os 
diferentes conteúdos ideacionais de modo que possam influenciar uns aos outros, 
a fim de dar-lhes uma ordem no tempo e estabelecer uma censura ou várias 
censuras; também o teste da realidade, bem como o princípio de realidade, se 
encontram em seu domínio (FREUD, 1915/2006, p. 193).    
 

Freud ressalta que o atributo da representação ‘ser consciente’ não pode servir de 

critério para a diferenciação dos sistemas Inconsciente, Pré-Consciente e Consciente. O 

conteúdo do sistema Pré-Consciente deriva em parte da vida pulsional (por intermédio do 

Inconsciente) e em parte da percepção. Grande parte das representações do sistema Pré-

Consciente são originadas no Inconsciente, tem a natureza de seus derivados e está sujeita 

ao recalcamento antes que possa tornar-se consciente. A cada transição da representação de 

um sistema para o que está numa etapa mais elevada da organização psíquica corresponde 
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uma nova censura. Os caminhos que partem da percepção externa permanecem abertos ao 

Inconsciente, apenas os que partem do Inconsciente estão sujeitos ao recalcamento. 

O núcleo do Inconsciente é constituído por representantes pulsionais que procuram 

descarregar seus investimentos, estes não são coordenados entre si, existem lado a lado 

sem se influenciarem mutuamente e são isentos de contradição. No Inconsciente não há 

negação, dúvida ou certeza, só existem conteúdos investidos com menor ou maior força. 

As intensidades investidas no Inconsciente são móveis, pelo processo de deslocamento um 

representante pode ceder a outro toda a sua quota de energia, pelo processo de 

condensação, um representante pode apropriar-se do investimento de diversos outros. 

Os processos do sistema Inconsciente são atemporais, não são ordenados 

temporalmente, não se alteram com a passagem do tempo, não se referenciam pelo tempo 

cronológico. Pode-se afirmar que os processos do Inconsciente não obedecem ao tempo 

cronológico, linear, cujos efeitos só pudessem ser verificados na ação do passado sobre o 

presente e, deste, sobre o futuro. Freud, neste texto, introduz o tempo na teoria do 

Inconsciente, subverte o tempo cronológico, linear. Dizer que os processos inconscientes 

são atemporais é dizer que eles estão localizados fora do tempo cronológico. 

No texto “O eu e o isso” (1923/2006), Freud relata que o eu também pode ser 

inconsciente, a consciência seria a superfície perceptiva do aparelho psíquico. O eu seria 

um eu corporal, a projeção de uma superfície. No eu haveria algo próprio que também 

seria inconsciente e se comportaria como o recalcado, a saber, produziria efeitos sem que o 

eu estivesse consciente disso. Essa parte inconsciente do eu não seria latente e exerceria 

influência sem que o eu notasse a compulsão. Apenas quando houvesse resistência a essa 

compulsão, isto é, uma detenção na tendência à descarga, que esse ‘algo’ se tornaria 

consciente e seria experimentado como desprazer. O desprazer é concebido por Freud 

como a elevação da tensão e o prazer como a redução do investimento.  

O recalcado seria o protótipo do inconsciente e haveria dois tipos de inconsciente: o 

que seria latente mas que poderia se tornar consciente e o outro, que é recalcado e incapaz 

de tornar-se consciente. Ao tipo latente, Freud nomeou de pré-consciente no sentido 

descritivo. Nesse sentido descritivo, então, haveria dois inconscientes, no sentido 

dinâmico, haveriam três termos: consciente, pré-consciente e apenas um inconsciente. 

O eu seria a parte do isso que teria sido modificada por influência do mundo 

externo através do sistema pré-consciente. O eu tentaria aplicar a influência do mundo 

externo ao isso e se esforçaria por substituir o princípio de prazer pelo princípio de 
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realidade. Podemos pensar que o inconsciente também estaria no eu, atuando sobre ele. O 

eu, assim, estaria, por princípio, a serviço do isso. 

Em nossas análises, descobrimos que existem pessoas nas quais as faculdades de 
autocrítica e consciência- atividades mentais, isto é, que se classificam como 
extremamente elevadas- são inconscientes e inconscientemente produzem efeitos 
da maior importância; o exemplo da resistência que permanece inconsciente 
durante a análise não é, portanto, de maneira alguma único (FREUD, 1923/2006, 
p. 40). 
 

 No texto “Luto e melancolia” (1915-1917/2006), Freud assinala que o luto consiste 

na reação à perda de um ente querido, à perda de uma abstração que tomou o lugar de um 

ente querido. Como o objeto amado não existe mais, é necessário que a libido abandone os 

investimentos nesse objeto. O eu é confrontado com a realidade da não existência real do 

objeto e é persuadido a abandonar as ligações com os representantes psíquicos do objeto. O 

trabalho do luto, portanto, pode ser considerado como uma elaboração a posteriori de uma 

experiência causada por uma perda real. 

Verificamos que a formação do sonho é composta por dois ou mais tempos e, por 

isso, investigaremos agora a formação dos sintomas para verificarmos se as outras 

formações do inconsciente (sintomas, atos falhos, chistes e etc) são compostas pela mesma 

estrutura que os sonhos. 

Os sintomas psíquicos são atos que, mesmo que não sejam prejudiciais, são inúteis 

à vida do sujeito, entretanto, este se queixa que os sintomas causam sofrimento ou 

desprazer. O sintoma emerge como um derivado distorcido inúmeras vezes da realização 

de desejo inconsciente e é o resultado de um conflito, o qual surge em virtude de um novo 

modo de satisfação da libido. Um dos componentes do conflito é a libido insatisfeita que 

deve procurar outras maneiras de se satisfazer, já que foi repelida pela realidade. Se a 

realidade continuar intransigente, a libido tomará o caminho da regressão e tentará 

encontrar satisfação, seja em um dos objetos que já havia abandonado, seja em uma das 

organizações psíquicas que já havia deixado para trás. A libido retorna às fixações 

encontradas nas experiências da sexualidade infantil, nas pulsões parciais aí surgidas e nos 

objetos da infância que foram abandonados.  

Retornaremos agora aos sintomas. Estes criam, portanto, um substituto da 
satisfação frustrada, realizando uma regressão da libido a épocas de 
desenvolvimento anteriores, regressão a que necessariamente se vincula um 
retorno a estádios anteriores de escolha objetal ou de organização. Descobrimos, 
há algum tempo, que os neuróticos estão ancorados em algum ponto do seu 
passado, agora sabemos que esse ponto é um período do seu passado, no qual sua 
libido não se privava de satisfação, no qual eram felizes (FREUD, 1916-
1917b/2006, p. 367). 
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Freud apresenta a causação da neurose como o resultado da junção da disposição 

devida à fixação da libido e da experiência casual traumática no adulto. A importância das 

experiências infantis decorre do fato de que a libido retornou a elas, retroativamente. Essas 

experiências podem não ter tido importância na época em que aconteceram, porém, 

adquiriram relevância regressivamente. O sintoma, então, é o destino final do processo, 

sendo constituído a posteriori. Por meio dele, o analista pode inferir a que este sintoma 

está respondendo e em quais experiências infantis a libido está fixada. Freud salienta que 

as cenas relatadas pelo sujeito sobre a sua infância nem sempre são verdadeiras, a realidade 

psíquica tem primazia sobre a realidade factual. 

 ... o sentido de um sintoma, conforme verificamos, possui determinada conexão 
com a experiência do paciente. Quanto mais individual for a forma dos sintomas, 
mais motivos teremos para esperar que seremos capazes de estabelecer esta 
conexão. A tarefa, então, consiste simplesmente em descobrir, com relação a 
uma idéia sem sentido e uma ação despropositada, a situação passada em que a 
idéia se justificou e a ação serviu a um propósito (FREUD, 1916-1917a/2006, p. 
277). 
 

A análise parte dos sintomas para chegar às experiências infantis nas quais a libido 

está ancorada e das quais se formam os sintomas. Entretanto, haveriam sintomas opacos a 

qualquer derivação do sentido e que apontariam para a vertente do gozo, tais sintomas 

simplesmente se repetiriam. Assim, tais sintomas constituiriam uma compulsão e não 

poderiam mais ser interpretados, não podendo ser removidos pela interpretação do analista.  

No texto “Além do princípio do prazer” (1920/2006), Freud ressalta mais uma vez 

que os processos inconscientes não são ordenados temporalmente, o tempo não os altera, a 

idéia de tempo não pode ser aplicada a esses processos e que essas características podem ser 

entendidas comparando-as com as características dos processos conscientes. É no sistema 

Pré-Consciente que a idéia abstrata do tempo é construída. O tempo linear é, portanto, uma 

construção do eu. 

Por outro lado, nossa idéia abstrata de tempo parece ser integralmente derivada 
do método de funcionamento do sistema Pcpt.-Cs. e corresponder a uma 
percepção de sua própria parte nesse método de funcionamento, o qual pode 
talvez constituir uma outra maneira de fornecer um escudo contra os estímulos  
(p. 39). 
 

O sujeito, em análise, não poderia recordar a totalidade do material recalcado e, a 

parte deste material que não poderia ser recordada poderia ser, justamente, a parte essencial. 

Assim, o sujeito não demonstra convicção acerca da construção efetuada pelo analista. O 

sujeito seria obrigado a repetir o material recalcado como se fosse contemporâneo ao invés 

de recordá-lo como tendo pertencido ao passado. Tais reproduções teriam como tema alguma 

parte da sexualidade infantil e seriam atuadas na esfera da transferência. 
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O analista deveria conduzir o sujeito a uma certa distância das lembranças e 

reconhecer que aquilo que parece ser realidade é, na verdade, apenas reflexo de um 

passado esquecido (FREUD, 1920/2006, p. 30). 

A resistência do sujeito ao tratamento não seria proveniente do inconsciente. O 

inconsciente se esforçaria por aceder à consciência ou por efetuar uma descarga através de 

uma ação. Freud substituiu a terminologia descritiva por uma dinâmica e sistemática, 

sustentando que as resistências do sujeito originam-se do eu e atribuiu a compulsão à 

repetição à ação do material recalcado. A grande parte do eu seria inconsciente. A resistência 

do eu consciente e inconsciente funcionaria sob a influência do princípio de prazer, a 

resistência buscaria evitar o desprazer que seria produzido pela liberação do material 

recalcado. O esforço do analista seria que o sujeito tolerasse o desprazer por um apelo ao 

princípio de realidade (p. 31). 

A maior parte do que o sujeito experimenta sob a compulsão à repetição deveria 

causar desprazer ao eu, pois remeteria às atividades dos representantes das pulsões que 

foram recalcados. A compulsão à repetição também rememoraria experiências do passado 

que não teriam nenhuma possibilidade de causar prazer e que nunca trouxeram satisfação 

alguma. 

Freud conclui que os fenômenos da transferência seriam explorados pela resistência 

que o eu mantém em sua insistência ao recalcamento. Desse modo, o tratamento 

psicanalítico tentaria colocar a compulsão à repetição a serviço do tratamento e esta 

compulsão seria arrastada pelo eu para o lado dele (aferrando-se como faz o eu, ao 

princípio de prazer) (p. 34). Entende-se desta afirmação que a compulsão à repetição seria 

utilizada pelo tratamento analítico ao invés de impelir o sujeito a repetir. 

No texto “Análise com fim e sem fim” (1937-1939a/2006), Freud sublinha que o 

tratamento psicanalítico é um assunto que consome tempo e, desde o começo, foram feitas 

tentativas de abreviar a duração das análises. No caso de um jovem russo, conhecido como 

caso do Homem dos Lobos (1918/2006), que o procurou em Viena para empreender o 

tratamento psicanalítico, Freud fixou uma data para o término deste tratamento.  Em alguns 

anos, o jovem readquiriu boa parte da sua independência e interesse pela vida, além de 

ajustar suas relações com as pessoas que lhe eram mais importantes. Entretanto, o progresso 

do tratamento se interrompeu, não era possível progredir no esclarecimento da neurose de 

sua infância, da qual se originara a doença posterior e o sujeito não se encaminhava ao fim 

do tratamento. Freud, então, lhe comunicou que o próximo ano seria o último do seu 

tratamento, não importando que progressos pudessem ser conseguidos nesse tempo. 
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Podemos afirmar que, em tal procedimento de Freud, já há a intuição da função da pressa no 

tratamento psicanalítico. Freud fez manejo do tempo na clínica psicanalítica quando 

estabeleceu uma data para o término deste tratamento. Quando o sujeito percebeu a seriedade 

do aviso do analista, suas resistências definharam e foi capaz de reproduzir todas as 

lembranças e descobrir todas as conexões que pareciam necessárias para compreender sua 

neurose primitiva e dominar a atual (FREUD, 1937-1939a/2006. p. 232). Freud ainda 

ressalta que, após a confirmação de que o tratamento seria terminado realmente na data 

informada, houve um aumento expressivo da produção do sujeito. 

Quando o sujeito retornou à Viena, após a guerra, foi necessário se submeter a novo 

tratamento com Freud para resolver uma parte da transferência que permaneceu não 

elaborada no tratamento anterior. Após quinze anos, o sujeito teve algumas crises e se tratou 

com uma das alunas de Freud, a dra. Ruth Mack Brunswick. 

O artifício de fixar um limite de tempo para o término do tratamento analítico, só 

pode ser eficaz caso se acerte com o tempo adequado para atingir esse objetivo. Uma vez 

fixado o tempo, não se pode alterá-lo, pois o analista cairia no descrédito do sujeito. No caso 

do Homem dos Lobos (1918/2006), mencionado acima, Freud toma o tempo padrão do 

tratamento e o modifica, promovendo a subversão desse tempo padronizado quando insere a 

função da pressa, para que, assim, o sujeito seja forçado a concluir o tratamento. 

Freud, portanto, problematiza aí a dimensão temporal das análises e articula o tempo 

com a duração dos tratamentos. Os primeiros tratamentos psicanalíticos chegavam a durar 

poucas sessões com o analista. Sobre o término de uma análise, isso acontece mediante o 

atendimento de duas condições: que o sujeito não mais sofra por causa de seus sintomas e 

que tenha superado suas inibições e angústias, e ainda que o analista julgue que foi tornado 

consciente tanto material recalcado, que a continuidade do tratamento não seria necessária.  

Três fatores são decisivos para o sucesso ou o fracasso do tratamento psicanalítico: 

a influência dos traumas, a força das pulsões na ocasião e as alterações do eu. A etiologia do 

tipo traumática oferece o campo mais favorável ao sucesso do tratamento. Pode-se falar de 

uma análise com fim quando o tratamento consegue fortalecer o eu do sujeito e substituir, 

por uma solução melhor, a decisão de adoecer tomada anteriormente. A força constitucional 

da pulsão e a alteração desfavorável do eu, adquirida em sua luta defensiva, são fatores 

prejudiciais ao tratamento e podem tornar sua duração interminável, sem fim. 

          Entre os fatores que influenciam as perspectivas do tratamento analítico e se somam 

às suas dificuldades da mesma maneira que as resistências, deve-se levar em conta não 

apenas a natureza do ego do paciente, mas também a individualidade do analista (FREUD, 
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1937-1939a/2006, p. 264). É, portanto, na análise de si mesmo que o sujeito, antes de tudo,  

se forma analista.  

         No texto “Construções em análise” (1937-1939b/2006), Freud postula que o tratamento 

psicanalítico visa a induzir o sujeito a abandonar o recalcamento, próprio ao seu primitivo 

desenvolvimento e a substituí-lo por reações que correspondam a uma condição 

psiquicamente madura. O sujeito deve ser levado a recordar certas experiências e os afetos 

por ela evocados, afetos que na situação atual, foram esquecidos pelo sujeito. Os sintomas e 

inibições do sujeito seriam consequências de recalcamentos desse tipo e que constituiriam 

substitutos para o que foi esquecido.  

A tarefa do analista seria completar o que foi esquecido pelo sujeito a partir dos 

traços deixados, ou seja, formular uma construção. Freud compara o trabalho do analista a 

um trabalho de escavação, porém o analista se depara com algo que ainda está vivo e extrai 

suas inferências a partir dos fragmentos de lembranças, das associações e do 

comportamento do sujeito na análise (p. 277). 

Freud estabelece, ainda neste mesmo texto, a distinção entre interpretação e 

construção. A interpretação seria aplicada a algum elemento isolado do material, poderia ser 

uma associação, parapraxia, etc. O analista completaria um fragmento da construção e o 

comunicaria ao sujeito, depois construiria outro fragmento a partir de novo material e 

prosseguiria até o término do tratamento. Sobre a concordância do sujeito acerca das 

construções do analista, Freud relata que o ‘sim’ e o ‘não’ não poderiam ser aceitos como 

definitivos, a menos que fossem acompanhados de novas lembranças que completassem e 

ampliassem a construção do analista.  

Pode-se concluir que o sintoma, e qualquer outra formação do inconsciente, é 

composto, já desde a formação, por dois ou mais tempos. Há um tempo em que a libido se 

fixa em um ponto do desenvolvimento libidinal do sujeito e o tempo em que a libido retorna 

à essa fixação, constituindo, portanto, o sintoma, a posteriori. A análise parte na direção 

contrária: parte do sintoma para saber aonde se estabeleceu a fixação. A lógica que rege a 

formação do sintoma não obedece, portanto, ao tempo linear, o qual é marcado por um antes, 

durante e depois do acontecimento traumático. O conceito de a posteriori é aplicado por 

Freud a duas dimensões: a dimensão do sentido (que aqui relacionamos ao registro 

simbólico) e a dimensão do real (que aqui relacionamos ao gozo que insiste em se repetir 

sem se representar).  
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1.2 Lacan e o tempo 

 

Inicialmente, utilizamos o texto “O tempo lógico e a asserção de certeza antecipada, 

um novo sofisma” (1945/1998), que foi a contribuição de Lacan para o número de 

retomada da revista Les Cahiers d´Art, número concebido para preencher o intervalo 1940-

1944, época em que houve a Segunda Guerra Mundial, para investigarmos as referências 

ao tempo no que este se refere ao tratamento psicanalítico. Posteriormente, verificaremos 

também as referências ao tempo relacionadas ao tratamento analítico nos textos: “A 

direção do tratamento e os princípios do seu poder” (1958/1998) e “Posição do 

inconsciente no congresso de Bonneval” (1964/1998). 

 No texto “O tempo lógico e a asserção de certeza antecipada, um novo sofisma” 

(1945/1998), há a apresentação do seguinte sofisma8: o diretor do presídio possui uma 

medida libertatória e, para escolher qual detento será beneficiado pela mesma, propõe um 

problema de lógica. O diretor possui três discos brancos e dois discos pretos para serem 

colocados às costas de três detentos, sem que cada sujeito veja a cor do disco que lhe 

coube. Somente um disco é afixado nas costas de cada sujeito. Escolhe os três detentos e 

prende um disco nas costas de cada um deles, sendo os três discos brancos.  Os dois discos 

pretos, portanto, ficam sem utilização, ou seja, os discos pretos são dois, um a menos que 

os discos brancos. Não é permitido nenhum meio para que os detentos possam ver a cor do 

disco que portam e os mesmos precisam inferir a cor do seu disco em motivos de pura 

lógica, e não apenas de probabilidade, para serem libertados. Entretanto, somente o 

primeiro detento que o fizer será libertado. Eis o sofisma. 

Os detentos dão juntos alguns passos e, simultaneamente, cruzam a porta, não sem 

antes terem feito suas considerações por um certo tempo, o que evidencia terem passado 

por um tempo de compreender. Cada um fornece, separado dos outros, sua resposta, 

marcada pelo momento de concluir: 

 
Sou branco, e eis como sei disso. Dado que meus companheiros eram brancos, 
achei que, se eu fosse preto, cada um deles poderia ter inferido o seguinte: ‘Se eu 
também fosse preto, o outro, devendo reconhecer imediatamente que era branco, 
teria saído na mesma hora, logo, não sou preto’. E os dois teriam saído juntos, 
convencidos de serem brancos. Se não estavam fazendo nada, é que eu era 

                                                 
8 Sofima, ou silogismo falso, é o mesmo que falácia; um raciocínio capcioso ou que leva a conclusões 

paradoxais ou desagradáveis (Abbagnano, 2007). Trata-se de um argumento inválido que parece válido e 

apresentado com o intuito de enganar o interlocutor. 
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branco como eles. Ao que saí porta afora, para dar a conhecer minha conclusão 
(p. 198). 

 
 

Os detentos saíram convencidos e seguros pelas mesmas razões que os levaram a 

concluir. Lacan se atém ao valor lógico da solução apresentada e a relata como um sofisma 

em seu sentido clássico, ou seja,  um exemplo significativo para resolver as formas de uma 

função lógica no momento histórico em que seu problema se apresenta ao exame filosófico 

(LACAN, 1945/1998, p. 199). Podemos pensar que Lacan introduz o tempo na lógica, o 

tempo lógico conta com a participação da pressa e tem um pára-além da razão, ou seja, 

justamente a função da pressa, e não se reduz ao acompanhamento do processo pela 

consciência. 

Lacan afirma que todo sofisma se apresenta inicialmente como um erro lógico. 

Descreve então: A é o sujeito que vai concluir sobre si, B e C, são os sujeitos refletidos. 

Como B e C permanecem na indecisão, A deduz que é branco, é a primeira etapa da sua 

dedução. É o fato de nenhum dos sujeitos terem saído primeiro que faz com que cada um 

se pense como branco, visto que, quando se vê dois pretos, não há tempo para indecisão. 

Não há como sair tão facilmente, pois, não há um preto e um branco. É importante ressaltar 

que Lacan considera A cada um dos sujeitos que está em evidência e que decide ou não a 

concluir sobre si mesmo e B e C são os outros dois, objetos do raciocínio de A.  

A deduzindo que é branco (primeira etapa da sua dedução) e pensando que se fosse 

preto os dois se reconheceriam brancos e sairiam, ele reconsidera a decisão logo que a 

formula, pois vê os outros dois precipitarem-se com ele para a saída, é a segunda etapa da 

sua dedução. Com a precipitação de B e C, A pode duvidar que seja branco, e para resolver 

a questão, ele se detém e vê que B e C também se detém. Todos os sujeitos são A na 

medida em que são aqueles que se decidem ou não a concluirem sobre si e se deparam com 

a mesma dúvida e no mesmo momento. A pensa novamente que se fosse preto, B e C 

deveriam ter prosseguido ou,  no mínimo, voltarem a andar antes dele. Como B e C não 

fazem nada, ele toma a iniciativa de fazer e todos andam juntos para declararem-se 

brancos.  

Diante disso, A pode deduzir da parada de B e C uma conclusão que não admite 

dúvida. Se A fosse preto, B e C não deveriam ter parado. Nesse ponto, Lacan constata que 

é impossível que B e C hesitem mais uma vez em concluir que são brancos. A segunda 

hesitação é suficiente para que um demonstre ao outro que não são pretos. A certeza 

antecipada é atingida de maneira tal que não permite, nem a dúvida, nem a objeção. 
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Lacan examina o papel das moções suspensas na solução do processo lógico, elas 

desempenham esse papel só-depois, na conclusão do processo lógico, uma vez que o ato 

que suspendem manifesta essa própria conclusão (LACAN, 1945/1998, p. 202). Lacan 

nomeia moções suspensas as escansões temporais efetuadas pelos detentos, são os 

movimentos de parada de cada um para refletir acerca da cor do disco que porta.  Lacan 

decompõe os dados do problema em dois fatos: 1- são logicamente permitidas três 

combinações de cores dos discos: dois pretos e um branco, um preto e dois brancos e três 

brancos. Como ninguém vê a primeira combinação, as outras duas possibilidades 

permanecem como opções plausíveis; 2- o dado da experiência das moções suspensas, o 

que equivale a algo que os sujeitos transmitiriam uns aos outros sobre o que não é 

permitido comunicar abertamente, o atributo do disco de cada um. Todavia, para Lacan, 

essa seria uma concepção espacializada do processo lógico e, como o sofisma não pode 

tolerar tal concepção, ele se apresenta como uma dificuldade lógica para as formas da 

lógica clássica. Formas essas que não trazem nada que não possa ser visto de um só golpe 

(p. 202). Há aí, então, uma prevalência das moções temporais em detrimento das espaciais. 

As moções suspensas denunciam o que os sujeitos descobriram pelo que não viam, 

o aspecto dos discos pretos e que, o motivo pelo qual elas são significantes, é constituído 

por seu tempo de parada.  

Seu valor crucial não é o de uma escolha binária entre duas combinações 
justapostas no inerte e desemparelhadas pela exclusão visual da terceira, mas o 
do movimento de verificação instituído por um processo lógico em que o sujeito 
transformou as três combinações possíveis em três tempos de possibilidade (p. 
203). 
 

As duas escansões são necessárias para a verificação dos dois intervalos de tempo 

implicados pela segunda e correta conclusão. A primeira escansão temporal corresponde à 

primeira parada de A, onde este formula a primeira etapa de sua dedução: A se pensa 

branco porque B e C não fazem nada. A segunda escansão temporal, que corresponde à sua 

segunda parada, na qual A pensa que, se fosse preto, B e C, se não prosseguissem, pelo 

menos deveriam voltar a andar antes dele. Como B e C não fazem nada, A atinge a 

conclusão correta de portar o disco branco. A conclusão correta depende das duas 

escansões temporais, ou seja, os dois intervalos de tempo em que cada sujeito pensa sobre 

a cor do disco que porta. Para serem libertados, a solução do sofisma pelos detentos não 

poderia ser pautada sobre razões de probabilidade, mas sobre a lógica. 

Os três tempos da evidência (o instante de ver, o tempo para compreender e o 

momento de concluir) são isolados no sofisma e os valores lógicos irão revelar-se em 
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ordem crescente e diferentes entre si. Cada um dos tempos é reabsorvido na passagem para 

o seguinte e subsiste apenas o último tempo, o momento de concluir. O primeiro tempo 

(instante de ver) corresponde ao momento em que o sujeito vê os dois discos brancos que 

os outros detentos portam, o segundo tempo (tempo para compreender) corresponde ao 

intervalo entre a primeira etapa da dedução e a segunda, já o terceiro tempo (momento de 

concluir) corresponde ao momento em que os sujeitos saem para declararem-se brancos. 

O tempo de fulguração diante de dois discos pretos seria igual a zero. É preciso 

haver o instante do olhar ( LACAN, 1945/1998, p. 205). Como o sujeito não vê dois 

discos pretos e ignora a cor do seu disco, emite inicialmente a hipótese de que seu disco 

seria preto. 

O sujeito, pensando que se fosse preto, os outros dois não demorariam a se 

perceberem brancos, evidencia um tempo de meditação, o tempo para compreender. Nesse 

momento há uma intuição pela qual o sujeito objetiva algo mais do que vê. Não é possível 

medir o limite do tempo para compreender, ele pode reduzir-se ao instante do olhar e, esse, 

em seu instante, pode condensar o tempo necessário para compreender.  

A objetividade desse tempo vacila com seu limite. Subsiste apenas seu sentido e 
os sujeitos indefinidos, a não ser por sua reciprocidade, e cuja ação fica presa por 
uma causalidade mútua a um tempo que se furta no próprio retorno da intuição 
que o objetivou (p. 205).  
 

 
Essa modulação do tempo permite a evidência na qual o momento em que o sujeito 

se afirma como branco, para que os outros não o precedam reconhecendo-se brancos, 

constitui a asserção sobre si, através da qual o movimento lógico é concluído na decisão de 

um juízo. O sujeito experimenta um tempo de demora em relação aos outros dois sujeitos e 

se apressa em concluir que é branco. A conclusão é precipitada na urgência do movimento 

lógico e o sujeito, com o seu ato, mostra aos outros que ele concluiu. 

Lacan ressalta que o juízo assertivo manifesta-se por um ato e todo juízo é 

essencialmente um ato. A singularidade do ato de concluir na asserção subjetiva 

demonstrada pelo sofisma é constituída pela antecipação à sua certeza em virtude da tensão 

temporal de que é subjetivamente carregada. Embora o diretor tenha dito que os detentos 

têm tempo para tecerem suas considerações a respeito do disco que portam, não há 

interesse em que esse tempo seja tão longo quanto a pena dos detentos, havendo, então, 

uma tensão em concluir rapidamente. Desse modo, a pressa está pressuposta na resolução 

do problema pelos detentos. 
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O valor lógico do terceiro tempo da evidência (o momento de concluir), no qual o 

sujeito faz uma asserção sobre si, revela uma forma própria de lógica assertiva. O sujeito 

que formula a asserção sobre si é o sujeito que se expressa por eu, na primeira pessoa, e só 

esse sujeito pode portar o juízo que conclui o sofisma, sem que haja influência de outro 

sujeito. A conclusão correta é possível após os outros dois sujeitos terem hesitado duas 

vezes em prosseguirem o caminho. Se os sujeitos permaneceram no não fazer, A pôde 

concluir corretamente que porta o disco branco. O primeiro momento da evidência é o 

instante de ver e, o segundo, o tempo para compreender. 

Após a segunda parada dos sujeitos, há a objetivação do momento de concluir. Se 

na primeira parada o sujeito poderia se pensar preto, e continuaria a caminhar com os 

outros, seria obrigado pela escansão seguinte a retificar seu juízo. O sujeito, então, apressa-

se em concluir que é branco para que os outros não se antecipem a ele e se reconheçam 

como brancos de modo que ele se pense preto. O erro seria confirmado por sua inércia e a 

verdade demonstra sua manifestação na antecipação ao erro e avança no ato que gera sua 

certeza. Se o sujeito permanecesse no não fazer e visse os outros dois detentos sairem, 

pensaria que porta o disco preto, o que seria um erro, pois os discos pretos (que eram dois, 

um a menos que o número de sujeitos e que o número dos discos brancos) não foram 

utilizados. 

 
Mas, a que tipo de relação corresponde essa forma lógica? A uma forma de 
objetivação que ela gera em seu movimento, qual seja, à referência de um [eu] ao 
denominador comum do sujeito recíproco, ou ainda, aos outros como tais, isto é, 
como sendo outro uns para os outros. Esse denominador comum é dado por um 
certo tempo para compreender, que se revela como uma função essencial da 
relação lógica de reciprocidade. Essa referência do [eu] aos outros como tais 
deve, em cada momento crítico, ser temporalizada, para reduzir dialeticamente o 
momento de concluir o tempo para compreender, para que ele dure tão pouco 
quanto o instante do olhar (LACAN, 1945/1998, p. 211). 

 

É apenas sozinho que se pode atingir a verdade, entretanto, só se pode atingí-la 

através dos outros e que essas formas encontram aplicação tanto num jogo ou conferência 

diplomática quanto no manejo do tratamento analítico. Assim como no sofisma, ao término 

do tratamento analítico, o sujeito adquire um saber sobre si, o qual só pode ser alcançado 

sozinho, mas esse saber não poderia ser atingido sem a presença real do analista dando 

direção ao tratamento do sujeito. É através do outro que se fica só, sendo a finalidade do 

tratamento que o sujeito sustente seu desejo e a verdade desse desejo está sustentada no 

gozo, que é particular a cada sujeito. 
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Promovemos uma articulação desse texto de Lacan com o texto “A negação” 

(1925/2006) de Freud para tentar explicitar a dificuldade de concluir por parte do sujeito 

em análise, especialmente o neurótico obsessivo. Para Freud, o conteúdo de uma idéia 

recalcada só pode aceder à consciência com a condição de que seja negado. A negação 

constituiria um modo de tomar conhecimento do que foi recalcado, já seria a suspensão do 

recalcamento, porém não asseguraria a aceitação completa do que foi recalcado por parte 

do sujeito. 

A função intelectual está separada do processo afetivo. Com o auxílio do 

recalcamento, apenas o conteúdo ideativo recalcado não acede à consciência, o resultado 

desse processo é a aceitação intelectual do recalcado, embora ainda persista o que é 

essencial ao recalcamento. No curso do tratamento, o analista conseguiria também ‘vencer’ 

a negação e ocasionar a plena aceitação intelectual do material recalcado, mas, mesmo 

assim, o recalcamento não seria removido. 

O julgar seria a ação intelectual que decidiria a escolha da ação motora que 

colocaria fim ao adiamento devido ao pensamento e conduziria do pensar ao agir. O julgar 

seria a continuação do processo através do qual o eu integra coisas a si (o que seria visto 

como o objeto bom) e expele coisas de si (objetos vistos como ruins), de acordo com o 

princípio de prazer. A polaridade de julgamento pareceria corresponder à oposição entre as 

pulsões de vida e de morte, na medida em que a afirmação (um substituto da união) 

pertenceria à pulsão de vida e a negação (sucessora da expulsão) pertenceria à pulsão de 

destruição.  

O desempenho da função de julgamento, contudo, não se tornou possível até que 
a criação do símbolo da negação dotou o pensar de uma primeira medida de 
liberdade das consequências do recalcamento, e com isso, da compulsão do 
princípio de prazer (p. 269).   
 
 

Freud ressalta que essa visão da negação se ajusta ao fato de que, na análise, jamais 

se descobre um ‘não’ no inconsciente e que o reconhecimento do material inconsciente por 

parte do eu se exprime numa fórmula negativa. Portanto, a procrastinação em agir que é 

própria do obsessivo, em análise, evidencia que ele se aferra ao pensamento, ao 

significante, esperando uma ‘palavra última’ para que possa agir. O obsessivo, então, nega 

as interpretações do analista, insiste em permanecer fixado na espera, que configura o 

tempo de compreender, evitando a conclusão do seu tratamento.  

Utilizaremos agora as formulações de Erik Porge (1998) acerca do texto de Lacan 

“O tempo lógico e a asserção de certeza antecipada” (1945/1998) sobre a resolução do 
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sofisma pelos detentos. Segundo Porge, Lacan já aponta para o que será um dos nós do 

tempo lógico: a relação entre espaço e tempo. Lacan recusa qualquer espacialização do 

tempo considerado apenas em uma dimensão, um tempo dependente apenas da 

espacialização da visão. Trata-se de uma questão de lógica e de tempo e não de uma lógica 

do tempo. A questão se refere a considerar o tempo como acontecimento lógico que, por si 

só, engendra uma certeza, esta antecipada por um ato fundado em instâncias temporais 

inteiramente objetivadas (LACAN, 1945/1998, p. 209).  

Porge questiona porque Lacan continua chamando de sofisma o “tempo lógico” 

considerando que o problema foi resolvido pelos detentos. Apresenta como razões o fato 

de o sofisma continuar a questionar, apesar de sua solução, e que o sofisma não pode se 

resumir, mas apenas se repetir e ele se reproduz cada vez que se o escuta (PORGE, 1998, 

p.32). O sofisma é considerado como sendo um exercício de raciocínio “falso”, implicando 

um momento de mudança de ponto de vista para ser resolvido. Não se trata de uma 

espacialização do tempo, nem da espacialização do ser visto de uma só vez; trata-se da 

espacialização da relação temporal do sujeito ao Outro (p. 79). 

O instante de ver subjetiva o fato de que não se vê dois discos pretos e os sujeitos 

não saem. Quando o raciocínio se repete no tempo para compreender, advém a diferença 

do mesmo, diferença da repetição do mesmo. Nesse tempo, alguma coisa assume e muda 

de sentido, o que é necessário para que o sujeito não fique aprisionado num movimento 

circular sem a demarcação de um ponto de parada.  

Segundo Porge, a subjetivação está ligada à transformação de um dado espacial em 

tempo e é concebida como sendo a transformação, verificada no momento da escansão, em 

que as três combinações possíveis de cores dos discos tornaram-se três tempos de 

possibilidades: o instante de ver (sujeito impessoal), o tempo para compreender (sujeitos 

recíprocos), o momento de concluir (sujeito da enunciação) (p. 101). Trata-se de duas 

escansões e cada uma delas subjetiva um tempo: a primeira escansão subjetiva o tempo 

para compreender e, a segunda, o momento de concluir.  

Lacan nomeia diferentes modos do tempo, os três tempos que são designados por 

seus nomes (instante, tempo e momento) e que são associados às suas três qualidades 

portadas pelos verbos (ver, compreender, concluir). O modo de um verbo na gramática 

exprime a atitude tomada pelo sujeito com relação ao enunciado; ou seja, a enunciação. O 

enunciado diz respeito ao dito do Outro, está do lado do Outro e a enunciação, diz da 

posição do sujeito frente ao dito do Outro, está do lado do sujeito. 
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Cada tempo, na passagem para o seguinte, é reabsorvido, subsistindo o último que 

absorveu os anteriores. Por isso, pode-se falar em modos do tempo, porque os tempos se 

modulam e se subjetivam no momento em que são passados e se resolvem no último, o ato 

de concluir.  

De acordo com Porge, a referência à subjetivação procede a cada vez de uma falta, 

falta-a-ver, para o instante de ver, na medida em que os sujeitos não veem dois discos 

pretos que podem subjetivar essa combinação em um modo do tempo; falta-a-

compreender, para o tempo para compreender, sendo o tempo para compreender o outro, o 

que o outro pode pensar sobre o disco que porta; falta-a-concluir, para o momento de 

concluir, o ato antecipa a declaração da conclusão. Porge relaciona então, a falta às três 

modalidades do tempo nomeadas como o instante de ver, o tempo para compreender e o 

momento de concluir. 

Porge aponta a mudança que se opera do início ao fim da prova para conceder a 

medida libertatória aos prisioneiros, os três detentos apresentam a solução e não apenas 

um. No início da prova, o diretor poderia ser considerado como o Outro “garantidor da 

verdade”. O termo diretor é abandonado e substituído por observador, o diretor sendo 

tomado por uma função de olhar.  

Cada um dos prisioneiros é designado por Porge, num primeiro momento, como o 

primeiro olhar, o que não vê dois pretos, o instante de ver; num segundo momento, como o 

olhar que vê que o outro nada consegue ver, o tempo para compreender; e, num terceiro 

momento, o sujeito da asserção que conclui sobre si mesmo, o momento de concluir. O ato 

de concluir põe um basta à repetição das ações. 

Lacan concebe o olhar como um dos suportes do objeto a. Pode-se pensar na 

função do objeto a no olhar do diretor, tanto no que pode ser visto quanto no que não pode 

ser visto, no que o olhar não captura. O diretor é tomado por Porge por uma função de 

olhar, uma promessa de liberdade aos detentos.  

O pivô da função da pressa é, portanto, o objeto a-pressado. Para os detentos, a 

maneira de alcançar a certeza é concluir antes que outro conclua, afirmar ser branco na 

pressa do ato de concluir (PORGE, 1998, p. 26). Então, a saída estaria relacionada à 

dedução de ser branco, mas também ao ato de antecipação da certeza, ato movido pela 

pressa. Ato que dispensa um pensar sem fim, que tende ao infinito, precede o sujeito, é 

preciso pressa para tomar a de-cisão. Se o sujeito só fica no pensar, a de-cisão não se 

realiza. O termo de-cisão é escandido para realçar o corte efetivado por toda decisão, na 

medida em que ela marca a posição do sujeito. 
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A certeza está ligada a uma lógica da ação; mais ainda, ela é antecipada por essa 
ação, o ato de concluir. O ato é necessário para que a dedução chegue a termo. 
Em suma, o tempo lógico não é tanto uma lógica do tempo, mas uma lógica do 
ato. Uma lógica do ato determinada, não pelo tempo, mas pelos tempos (p. 78). 
 

Segundo Porge, depois de 1967, Lacan concebe que há uma dimensão de falha 

inerente ao ato. A pressa de concluir é função do objeto a, nesse caso o olhar, que se 

objetiva na defasagem temporal entre o que o sujeito supõe visto pelo outro e o que foi 

visto realmente pelo outro. A pressa da conclusão é resultante do hiato entre o 

representante da representação, o suposto, e a representação, vista pelo outro, conjungando 

o encontro como faltoso. Existe na lógica do objeto a, em sua escritura, algo de não-

necessidade. Daí, vai-se dizer mais uma vez, o caráter antecipado do ato de concluir (p. 

147). 

Lacan tece alguns comentários a respeito do sofisma nos seminários: seminário 11, 

Os quatro conceitos fundamentais da psicanálise (1964/1995) e no seminário 20, Mais 

Ainda (1972-1973/1985). No seminário 11, Lacan explicita que o tempo lógico é 

constituído por três tempos: o instante de ver, definido na experiência psicológica da 

operação intelectual que é o insight, o tempo para compreender e o momento de concluir. 

A rememoração e a repetição não são comutativas, de uma à outra, não há orientação 

temporal nem reversibilidade. Não é a mesma coisa o analista começar a lidar com a 

repetição do sujeito para atingir a rememoração ou começar com a rememoração para lidar 

com a resistência do sujeito. A comutatividade pertence ao registro do significante, de um 

significante por outro, e a função- tempo é de ordem lógica, e ligada a uma colocação do 

real em forma significante (LACAN, 1964, p. 43). Podemos pensar que, como a 

comutatividade pertence ao registro do significante, Lacan se refere ao Simbólico e a 

função do tempo é o que faz emergir o Real na experiência analítica. Na medida em que o 

analista corta o discurso do sujeito, manejando assim, o tempo, é possível que o 

inconsciente se revele, que se abra. Verificaremos porteriormente qual a participação do 

objeto a no corte do discurso do sujeito feito pelo analista.   

Em 1972/1973, Lacan comenta que escreveu o texto “O tempo lógico e a asserção 

de certeza antecipada” (1945/1998), para que nele fosse lida a função da pressa e é esse a 

que a tetiza. Tetizar significa pôr na frente, fazer emergir, então, o objeto a faria emergir a 

pressa, cujo objetivo é a saída do sujeito para concluir e se declarar portando o disco 

branco. O tempo que o objeto a faz surgir é o instante da pressa, tempo de um dizer, no 

qual o sujeito atinge a certeza antecipada e faz uma asserção sobre si mesmo. O que 

suporta cada um dos sujeitos é ser em relação aos outros, o que está em jogo no 
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pensamento deles. O sujeito se antecipa na certeza que é dada pela maneira como o outro 

se comporta perante esse objeto a. 

Em outros termos, eles são três, mas na realidade, são dois mais a. Esses dois 
mais a, no ponto de a, se reduz, não aos dois outros, mas a Um mais a. Vocês 
sabem, aliás, que já usei estas funções para tentar representar para vocês o 
inadequado da relação de Um a Outro, e que já dei como suporte a esse a 
minúsculo o número irracional que é o número dito de ouro. Na medida em que, 
pelo a minúsculo os dois são tomados como Um mais a, é que funciona o que 
pode dar com uma saída na pressa (LACAN, 1972-1973/1988, p. 67).  
 

Os sujeitos A, B e C formam um conjunto porque são semelhantes entre si. O 

conjunto vazio, sendo representado pelo objeto a, está contido em todos os conjuntos, pois 

ele é sem elementos, mas é contado como uma parte. Na medida em que o conjunto de A, 

B e C pode ser representado como Um, dada à semelhança entre eles, o Um mais a, 

designa os detentos como se comportam perante o objeto a, nesse caso, o olhar do diretor.  

Assim, a contribuição do sofisma é a inclusão do tempo na lógica pela via da 

pressa, como o tempo é considerado na resolução de uma equação. O tempo foi 

considerado pela própria ciência com uma quarta dimensão, principalmente a partir das 

contribuições da física e foi desconsiderado pela lógica clássica. Esta, considera apenas os 

elementos e as relações entre eles, isto é, a resolução da equação e não considera o tempo 

necessário para a resolução da equação. 

Na resolução do sofisma pelos detentos, a declaração de ser branco evidencia um 

ato como envolvendo um corte, o ato de declarar-se branco é feito à guisa de conclusão. 

Então, onde se situaria o corte no sofisma? O corte estaria concentrado na pressa 

introduzida pelo diretor do presídio: o primeiro detento que sair e inferir a cor do disco que 

porta obterá o prêmio, a liberdade. O corte, então, é demarcador de tempo, marca um antes 

e um depois, não apenas no sofisma, mas também na análise e na própria existência. Na 

vida, o corte poderia ser, por exemplo, a morte de um ente querido, marcando, assim, a 

existência do sujeito. Já na análise, o corte no discurso teria efeitos no real como abalar a 

estrutura imaginária e simbólica do sujeito, abalar as relações de sentido já estabelecidas, 

causar uma relação de descontinuidade. Na análise, o que se corta? O corte é feito no 

discurso, entretanto, o corte temporal é mais amplo que o corte da sessão. Assim, o corte 

pode ser tomado como um demarcador lógico tanto do processo analítico quanto da sessão, 

pois estabelece descontinuidades, envolve um antes e um depois. Nesta dissertação, 

nomeamos tal corte como corte lógico-temporal, sem pretender diferenciar o corte relativo 

à sessão ou à análise. As relações entre corte lógico-temporal e ato analítico serão 

investigadas no decorrer da pesquisa. 
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Continuamos com a investigação das referências de Lacan ao tempo no que se 

refere ao tratamento psicanalítico e passamos, agora, às suas pontuações no texto “Posição 

do inconsciente no congresso de Bonneval” (1964/1998). Lacan ressalta a impropriedade 

em se pensar o inconsciente como sendo um interior. O inconsciente tem a estrutura de 

uma borda, que abre e fecha e é precisamente o fechamento do inconsciente que fornece a 

chave de seu espaço.  

Ele também demonstra o núcleo de um tempo reversivo, muito necessário de 
introduzir em toda eficácia de discurso, e já bastante sensível na retroação- na 
qual insistimos há muito tempo- do efeito de sentido na frase, o qual exige, para 
se fechar, sua última palavra (p. 853). 
 

Segundo Lacan, a verdadeira mola do que constitui a transferência é a espera do 

advento do ser, que surgiria por meio da escansão do corte da sessão, e sua relação com o 

desejo do analista. Lacan sustenta que a transferência é uma relação essencialmente 

ligada ao tempo e a seu manejo (p. 858). Portanto, o corte do discurso efetuado pelo 

analista marca um antes e um depois para o sujeito. A imprevisibilidade da duração da 

sessão teria a função de fazer emergir o objeto a, já que a referência ao ser remete ao 

objeto a. O efeito de surpresa da interpretação para o sujeito visa precipitar seus momentos 

de concluir, evitando que ele permaneça fixado na indeterminação de um tempo para 

compreender infinito.  

Marini (1990) comenta que no texto “A direção do tratamento e os princípios do 

seu poder” (1958/1998), Lacan se esforçou como nunca antes em comunicar aos analistas o 

que constitui os conceitos, a ética e as interrogações da sua prática como analista. Ele 

critica a literatura analítica da época, atribui erros à outros analistas, afirma que ‘escuta’ e 

não ‘ausculta’ e designa o analista como aquele que deve pagar com palavras, com sua 

pessoa, com o que há de mais essencial em seu julgamento íntimo para que possa se ocupar 

de uma ação que vai ao cerne do ser.  

No referido texto, Lacan aplica a metáfora da guerra à direção do tratamento 

psicanalítico. Efetua a correspondência entre a tática do tratamento e a interpretação, entre 

a estratégia e a transferência e nomeia a política do psicanalista como falta-a-ser.  

Lacan ressalta que todo analista experimenta a transferência e que Freud já tinha 

enfatizado a espontaneidade de sua ocorrência, desenvolvimento e resolução no 

tratamento. Lacan utiliza ainda a metáfora do jogo para sustentar a estratégia da 

transferência no tratamento psicanalítico. Do mesmo modo que um jogador utiliza a 

estratégia de avaliar as intenções do seu adversário, o sujeito imputaria ao analista 

fantasias. A conduta do analista, então, seria fazer surgir o morto como jogador e este seria 
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parceiro do sujeito. Os sentimentos do analista só teriam o lugar do morto no jogo e, caso o 

morto fosse ressuscitado, o jogo prosseguiria sem que se soubesse quem o conduziria. É 

importante ressaltar que o analista dirige o tratamento e não o sujeito. 

Eis porque o analista é menos livre em sua estratégia do que em sua tática (p. 

595). O analista é ainda menos livre em sua política (que é o que domina a estratégia e a 

tática), isto é, o analista deveria situar-se em sua falta-a-ser e não em seu ser. Então, a 

posição do analista de se situar em sua falta-a-ser, diz respeito a que não há um significante 

que o represente e que ele também perdeu seu ser, já que pagou o preço por entrar na 

linguagem. O analista não está presente no tratamento como sujeito do inconsciente, mas 

fazendo semblante de objeto a.  

A interpretação (tática) é ouvida pelo sujeito como proveniente do Outro da 

transferência e, por isso mesmo, o momento do sujeito sair da transferência é adiado ao 

infinito.  

Portanto, podemos concluir que a imprevisibilidade da duração da sessão analítica 

pressupõe certa pressa, é preciso que o sujeito vivencie o tempo para compreender, 

entretanto, esse tempo tem seu limite, o sujeito não pode permanecer na espera, é preciso 

concluir. Verificaremos posteriormente as ligações do manejo do tempo pelo analista com 

o ato analítico, bem como as implicações da transferência e da interpretação na direção do 

tratamento.  
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2. O ATO PSICANALÍTICO  

 

Verificamos no primeiro capítulo que o Inconsciente não obedece ao tempo 

cronológico e, desse modo, a direção do tratamento analítico não pode ser pautada 

desconsiderando as leis  do Inconsciente. O manejo do tempo no tratamento constituiria, 

assim, a tentativa de precipitar os momentos de concluir do sujeito, permitindo, no entanto, 

que ele experencie o instante de ver e o tempo de compreender, sem ficar aprisionado 

nestes momentos e, por isso mesmo, impedido de concluir. 

O ato psicanalítico tem aí um papel fundamental na direção do tratamento do 

sujeito. Segundo Lacan (1967-1968/s.d.), tal ato está inteiramente relacionado à 

transferência e à interpretação. Passemos, então, a examinar o conceito de transferência na 

obra de Freud e no ensino de Lacan. 

 

2.1 A transferência na obra freudiana 

 

Freud dedicou três textos à transferência, são eles: “A dinâmica da transferência” 

(1912/2006), “Observações sobre o amor transferencial” (1914-1915/2006) e a conferência 

XXVII “Transferência” (1916-1917c/2006).  

No texto “A dinâmica da transferência” (1912/2006), Freud postula que, cada 

sujeito, através da ação combinada de sua disposição inata e das influências sofridas 

durante os primeiros anos de vida, conseguiu um método específico de conduzir-se na vida 

erótica, no decorrer de sua vida, na medida em que as circunstâncias externas e a natureza 

dos objetos amorosos a ela acessíveis permitiam. 

Uma parte das pulsões que determinam o curso da vida erótica passou por todo o 

processo de desenvolvimento psíquico e está dirigida para a realidade, acha-se à disposição 

da consciência e faz parte dela. Outra parte das pulsões libidinais foi mantida afastada da 

consciência e da realidade, e/ou foi impedida de expansão ulterior ou permaneceu 

totalmente no inconsciente. 

A parte da libido que é capaz de se tornar consciente e se acha dirigida para a 

realidade é diminuída, e a parte que se dirige para longe da realidade e é inconsciente é 

proporcionalmente aumentada. A libido (inteiramente ou em parte) entrou num curso 

regressivo e reviveu as imagos infantis do sujeito. A ‘tarefa’ do tratamento analítico é 
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rastrear a libido, tornando-a consciente e útil à realidade. A libido, que permaneceu à 

disposição do sujeito, sempre esteve sob a influência da atração de seus complexos 

inconscientes e entrou em um curso regressivo porque a atração da realidade diminuiu. 

Para que a libido seja liberada, é preciso que essa atração do inconsciente seja superada e o 

recalcamento dos representantes inconscientes da pulsão e de suas produções, que se 

estabeleceu no sujeito, seja removido. 

Quando algo no material complexivo (no tema geral do complexo) serve, 

convenientemente, para ser transferido para a figura do analista, essa transferência é 

realizada, ela produz a associação seguinte e se anuncia por sinais de resistência - por uma 

interrupção da associação, por exemplo. Infere-se dessa experiência que a idéia 

transferencial penetrou na consciência à frente de quaisquer outras associações possíveis 

porque ela satisfaz à resistência. 

Freud distingue a transferência positiva, feita de ternura, amistosidade e amor, da 

transferência negativa, vetor de sentimentos hostis e agressivos. Toda transferência é 

constituída, simultaneamente, de elementos positivos e negativos. 

Assim, a solução do enigma é que a transferência para o médico é apropriada 
para a resistência ao tratamento apenas na medida em que se tratar de 
transferência negativa ou de transferência positiva de impulsos eróticos 
recalcados (FREUD, 1912/2006, p. 117). 

 

A transferência se apresenta como uma ‘faca’ de dois gumes: por um lado, é o que 

permite que o sujeito se sinta confiante e queira falar, tentar descobrir e compreender o que 

está se passando com ele, por outro, pode ser o local das mais obstinadas resistências ao 

progresso da análise. 

Os impulsos inconscientes não desejam ser recordados da maneira pela qual o 
tratamento quer que o sejam, mas esforçam-se por reproduzir-se de acordo com a 
atemporalidade do Inconsciente e sua capacidade de alucinação. Tal como 
acontece nos sonhos, o paciente encara os produtos do despertar de seus 
impulsos inconscientes como contemporâneos e reais; procura colocar suas 
paixões em ação sem levar em conta a situação real (p. 119). 
 

Para Freud, nada é mais difícil, em análise, do que vencer as resistências, no 

entanto, são esses fenômenos que permitem trazer à luz as emoções amorosas secretas e 

esquecidas dos pacientes, ao conferir a essas emoções um caráter de atualidade. Para se 

vencer um inimigo é necessário que ele esteja presente, isto é, para que o analista possa 

manejar a transferência, esta precisaria emergir como resistência na análise. A 

transferência é classificada por Freud entre os principais “obstáculos” que se opõem à 

rememoração e uma forma tenaz de resistência, e, ao mesmo tempo, assinala a 

proximidade do conflito inconsciente (o retorno dos elementos recalcados mais cruciais). 
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Em certo sentido, ela é ‘resistência de transferência’, noutro, na medida em que constitui, 

tanto para o sujeito como para o analista, uma forma privilegiada de investigar na origem 

os elementos do conflito infantil, ela é o terreno em que se joga, numa atualidade 

irrecusável, a problemática singular do paciente, em que este se encontra confrontado com 

a existência, com a força de seus desejos e fantasias inconscientes. 

No texto “Observações sobre o amor transferencial” (1914-1915/2006), Freud 

sustenta que um analista principiante se sente alarmado em interpretar as associações do 

sujeito e em lidar com a reprodução do material recalcado, por isso, as maiores 

dificuldades no tratamento psicanalítico residem no manejo da transferência. 

Caso aconteça da paciente se enamorar de seu analista, este deve reconhecer que tal 

enamoramento é induzido pela situação analítica e não se deve aos encantos de sua figura. 

Para a paciente, existem duas alternativas: ou abandona o tratamento ou consente em se 

enamorar de seu analista. 

Não haveria, à primeira vista, nenhuma vantagem para o tratamento o fato da 

paciente se enamorar do analista. Mesmo que a paciente tenha se comportado conforme as 

regras do tratamento até então, ela perderá o interesse em seu tratamento, exigindo que seu 

amor seja retribuído, abandonará seus sintomas ou não prestará atenção aos mesmos. Tal 

irrupção de amor é efeito da resistência. Esta modificação ocorre precisamente quando o 

analista tenta levar a paciente a elaborar ou a rememorar alguma lembrança recalcada.  

O tratamento analítico deveria ser conduzido sob abstinência e o analista não 

deveria abandonar a sua neutralidade. Se a paciente conseguisse que o analista retribuísse 

seu amor, seria uma vitória para ela e um fracasso para o tratamento. Ela teria êxito em 

atuar, repetir na vida o que deveria ter sido apenas rememorado, reproduzido como 

material psíquico e mantido na esfera psíquica. 

Seria desastroso para o tratamento, tanto satisfazer o anseio da paciente de ter seu 

amor retribuído, quanto suprimí-lo. O analista deveria recusar qualquer retribuição ao amor 

da paciente, mas seria preciso impedir que este amor se tornasse desagradável para a 

mesma, ou seja, impedir que este amor se tornasse motivo de vergonha por parte da 

paciente. O amor transferencial deveria ser tratado como irreal, como uma situação que 

deveria ser superada no tratamento e que possibilitaria fazer emergir o que se acharia 

oculto na vida erótica da paciente.  

O enamoramento da paciente é, portanto, para Freud, um disfarce para a resistência. 

Se o analista se recusasse a corresponder ao seu amor, a paciente poderia desempenhar o 

papel de mulher desprezada e afastar-se do tratamento. Esse amor compõe-se de repetições 
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de situações anteriores, inclusive infantis, vivenciadas pela paciente. A resistência não cria 

esse amor, apenas o utiliza e agrava suas manisfestações.  

Para o médico, motivos éticos unem-se aos técnicos para impedí-lo de dar à 
paciente seu amor. O objetivo que tem de manter em vista é que essa mulher, 
cuja capacidade de amor acha-se prejudicada por fixações infantis, deve adquirir 
pleno controle de uma função que lhe é de tão inestimável importância; que ela 
não deve, porém, dissipá-la no tratamento, mas mantê-la pronta para o momento 
em que, após o tratamento, as exigências da vida real se fizerem sentir (FREUD, 
1914-1915/2006, p. 186).  
 
 

Seria inteiramente impossível para o analista retribuir e corresponder ao amor da 

paciente. A paciente precisa aprender a superar o princípio do prazer, abandonar uma 

satisfação que se acha mais à mão em favor de outra socialmente irrepreensível, o que 

caracteriza o princípio de realidade. 

Na Conferência intitulada “Transferência” (1916-1917c/2006), Freud sustenta que 

os objetivos do tratamento psicanalítico são: transformar o material inconsciente em 

consciente, suspender o recalcamento, remover as precondições para a formação dos 

sintomas e preencher as lacunas da memória do sujeito.  

Neste mesmo texto, Freud relata que, num certo sentido, o tratamento psicanalítico 

poderia ser considerado um tratamento causal, na medida em que não dirige seu foco aos 

sintomas do sujeito, mas se propõe a remover suas causas. Todavia, por outro lado, o 

tratamento psicanalítico não poderia ser considerado um tratamento causal porque não 

poderia influenciar as origens dos sintomas, pois estas referem-se às disposições 

pulsionais, suas intensidades relativas na constituição do sujeito, e aos desvios no curso do 

seu desenvolvimento. 

Para tornar consciente o material inconsciente, não basta comunicá-lo ao sujeito. O 

resultado dessa comunicação não causaria mudança significativa no sujeito. O tratamento 

analítico buscaria o recalcamento e, depois, a remoção da resistência que o mantém. O 

modo de remover a resistência seria comunicá-la ao sujeito, no entanto, tal comunicação 

deveria ser feita num momento adequado, após o estabelecimento da transferência. 

Após algum tempo de análise, os pacientes se comportariam de maneira muito 

peculiar em relação ao analista, desenvolvendo um interesse pela figura do analista. O 

sujeito parece se interessar a tudo que se relaciona ao analista e desvia, assim, seu interesse 

do próprio tratamento. Como consequência, o sujeito pode se tornar agradável e 

demonstrar, sempre que possível, sua gratidão ao analista. Freud ressalta que o alto valor 

conferido pelo analisante ao analista deve-se à esperança de melhora de sua condição e não 
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tem relação com a figura do analista. As relações cordiais entre sujeito e analista provocam 

uma  melhora objetiva, o sujeito associa livremente, há emergência do material recalcado.  

Entretanto, Freud sustenta que esse ‘tempo bom’ não pode durar para sempre e que 

surgem dificuldades no tratamento evidenciadas pelo fato do sujeito declarar que não 

consegue pensar em nada e, assim, em consentir que obstáculos críticos impeçam a 

associação livre. Parece ocupado com algo, mas não quer dizer o que é, esta é a 

configuração da resistência no tratamento analítico. A causa da mesma é a transferência de 

sentimentos intensos dirigidos ao analista, sentimentos que não se justificam, nem pela 

conduta do analista, nem pela situação do tratamento analítico. 

Assim, a resistência seria efeito da transferência. A transferência está presente em 

todos os momentos do tratamento e, enquanto ela se constitui como móvel do tratamento, o 

analista não deveria se preocupar com ela. Todavia, se a transferência assume a forma de 

resistência, pode modificar a relação do sujeito ao tratamento sob duas condições 

diferentes: primeira, na forma de inclinações amorosas intensas revelando necessidades 

sexuais e, segunda, consiste de impulsos hostis, ao invés de afetuosos, direcionados ao 

analista. 

Portanto, o analista não deveria ceder às exigências do paciente, decorrentes da 

transferência, nem se indignar com elas. A transferência pode ser superada demonstrando 

ao sujeito que seus sentimentos, além de não se aplicarem à figura do analista, não se 

originam propriamente do tratamento analítico, mas sim, que o paciente está repetindo algo 

que aconteceu anteriormente. O analista, então, incentiva o sujeito a recordar e não a 

repetir. Freud ressalta, ainda, que todo sujeito tem a capacidade de dirigir seus 

investimentos a outros sujeitos e a tendência à transferência dos sujeitos em tratamento 

analítico é apenas um aumento dessa característica.  

Passaremos agora a investigar o conceito de transferência segundo a teoria 

lacaniana e, posteriormente, investigaremos as articulações entre a transferência e o ato 

psicanalítico na direção do tratamento. Lembramos que as questões que norteiam esta 

pesquisa referem-se a investigação de como o ato psicanalítico e o tempo poderiam 

orientar a direção do tratamento e em que aspectos as três modalidades de escansão lógico-

temporal poderiam participar da direção do tratamento analítico. 

 

2.2 A transferência no ensino lacaniano 
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No verbete “transferência”, Kaufmam (1996) ressalta que Lacan levou adiante, em 

seus seminários, o estudo da transferência em função dos registros: imaginário, simbólico e 

real. No seminário 8, A transferência (1960-1961/1992), Lacan apresenta O banquete 

como sendo uma espécie de relato de sessões analíticas nas quais Sócrates encarna o que 

deveria ser o desejo do analista, a fim de que se pudesse elucidar a verdade do amor de 

transferência. A transferência estaria na fronteira entre o amor e o desejo. Aquele que 

estaria na posição do amado, substitui sua posição pela do amante, aí, se produziria a 

significação do amor: se desejante, o sujeito quer acreditar que o outro passou a lhe 

desejar.  

  A transferência poderia ser interrogada a partir do lugar do desejo do analista, 

seria apenas desse desejo que poderia advir ou não um sentido verídico para a transferência 

do analisante. Lacan sustenta que, na análise, o sujeito suposto saber é dirigido ao analista 

e, onde quer que houvesse o sujeito suposto saber, haveria transferência.  

A transferência se revelaria, portanto, como um paradoxo, ao mesmo tempo 

resistência e condição para a interpretação.  O que está em jogo no embuste do amor de 

transferência é alguma coisa que, sem que o sujeito o saiba, procura captar de alguma 

maneira imaginária ou atuada esse objeto a no desejo do analista (KAUFMANN, 1996, p. 

553). Inicialmente, o analista teria o estatuto de agalma, coisa preciosa para o analisante. 

No término do tratamento, o analista ocuparia o lugar de resto, dejeto do processo. 

O objeto a e o sujeito suposto saber poderiam ser considerados como duas 

modalidades lógicas de abordagem da transferência por Lacan. O objeto a poderia ser 

situado no plano do possível, na medida em que Lacan o coloca como possibilidade de 

transferência. Quanto ao sujeito suposto saber, este poderia ser situado no plano do 

necessário, pois Lacan sustenta que a transferência só poderia ser pensada como se 

originando no sujeito suposto saber, que é o pivô da transferência. No início da análise, o 

sujeito atribui um saber sobre seu sofrimento ao analista. 

A operação de de-ser que sofre o sujeito suposto saber- e que representa o ato 
analítico- consiste na repartição entre os dois parceiros, analista e analisando, dos 
dois termos da fantasia, $ e a; o analisando não é ‘todo-sujeito’ pois, dividido, 
ele é ‘não-todo’, e está não-sem esse objeto expulso para o lugar preparado pela 
presença do psicanalista para que ele se situe nessa relação de causa de sua 
divisão de sujeito; toda a verdade do sintoma não se tornou saber, há um resto 
que se chama objeto a. O saber obtido é uma ‘realização significante ligada a 
uma revelação da fantasia’ (KAUFMANN, 1996, p. 556). 
 

No final da análise, o sujeito que adviria não seria o sujeito do saber, mas sim, o 

sujeito da certeza, antecipada pela pressa de concluir e verificada a posteriori por 

escansões.  
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Investigamos, agora, nos textos “Intervenção sobre a transferência” (1951/1998), no 

Seminário 11 Os quatro conceitos fundamentais da psicanálise (1964/1985), e no texto “O 

engano do sujeito suposto saber” (1967/1998), as pontuações de Lacan sobre a 

transferência. 

Lacan utiliza o caso Dora (1901-1905/2006) para promover a diferenciação entre a 

psicologia e a psicanálise, bem como para tecer comentários sobre a conduta de Freud 

neste tratamento. Numa psicanálise, o sujeito propriamente dito, constitui-se por um 

discurso em que só a presença do psicanalista introduz a dimensão do diálogo. A 

psicanálise é concebida como sendo uma experiência dialética, na medida em que o 

analista faz a oferta de falar ao sujeito.  

O caso Dora é exposto por Freud sob a forma de uma série de inversões dialéticas; 

trata-se de uma escansão das estruturas em que, para o sujeito, a verdade se transforma, e 

que tocam em sua própria posição como sujeito da qual seus “objetos” são função.  

No primeiro desenvolvimento da verdade, Freud se vê diante da pergunta de Dora 

(clássica nos primórdios do tratamento): Esses fatos estão aí, dizem respeito à realidade, e 

não a mim mesma. O que o senhor quer mudar nisso aí? (FREUD, 1901-1905/2006, p. 

218). Freud responde através de uma primeira inversão dialética: Veja, qual é sua própria 

parte na desordem da qual se queixa? (p. 218). A intervenção de Freud visa a implicação 

de Dora na situação da qual ela se queixa. 

E aparece o segundo desenvolvimento da verdade: foi não apenas o silêncio, mas 

pela cumplicidade e proteção vigilante de Dora, que pôde perdurar a ficção que permitiu à 

relação da sra. K e seu pai prosseguir. 

A relação edipiana revela-se constituída em Dora por uma identificação com o pai, 

favorecida pela impotência sexual deste, vivenciada por Dora como idêntica à 

preponderância de sua situação de fortuna, ou seja, a fortuna do pai como compensação à 

sua impotência. Essa identificação transparece em todos os sintomas conversivos 

apresentados por Dora, e sua descoberta dá início à eliminação de um grande número 

deles. Freud passa a se perguntar o que significaria o ciúme subitamente manifesto por 

Dora ante a relação amorosa de seu pai com sua amante. 

Freud efetua a segunda inversão dialética através da observação de que ali não é o 

pretenso objeto do ciúme que constitui seu verdadeiro motivo, ele mascara um interesse 

pela pessoa do sujeito rival, interesse cuja natureza só pode exprimir-se dessa forma 

invertida. Daí surge o terceiro desenvolvimento da verdade: o fascínio de Dora pela Sra. K. 
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A terceira inversão dialética, a que nos revelaria o valor real do objeto que é a Sra. K para 

Dora; o de um mistério de sua própria feminilidade. 

A imagem mais longínqua que Dora consegue se lembrar de sua infância é: Dora 

chupando seu polegar esquerdo, enquanto com a mão direita puxa a orelha do irmão, um 

ano mais velho que ela. Para Lacan, essa é a matriz imaginária em que vieram desaguar 

todas as situações que Dora desenvolveu em sua vida. A mulher é o objeto impossível de 

separar de um desejo oral primitivo, e no qual é preciso que ela aprenda a reconhecer sua 

própria natureza genital. Para ter acesso ao reconhecimento de sua feminilidade, ser-lhe-ia 

preciso realizar a assunção de seu próprio corpo, sem o que ela continua exposta ao 

despedaçamento funcional, que constitui os sintomas de conversão. Em toda mulher, o 

problema de sua condição está em se aceitar como objeto do desejo do homem e é esse o 

mistério, para Dora, que motiva seu fascínio pela Sra. K. 

Lacan sustenta que a falha de Freud (de não ter orientado Dora para o 

reconhecimento do que era para ela a Sra. K, numa terceira inversão dialética) foi fatal 

para o tratamento e ele atribui esse fato à ação da transferência, ao erro que o fez adiar a 

interpretação. Donde podemos pensar que há um tempo para que a interpretação seja  

realizada e seu adiamento ou antecipação pode ter como consequência a interrupção do 

tratamento pelo sujeito, como fez Dora, por exemplo.   

No Seminário 11 Os quatro conceitos fundamentais da psicanálise (1964/1985), 

Lacan postula que a transferência é aquilo que manifesta na experiência a atualização da 

realidade do inconsciente, no que ela é sexualidade (p. 165). A transferência seria, então, a 

atualização em ato do inconsciente, que é sexual, seria a colocação em ato, na 

transferência, do real, mas, mesmo assim, com uma ponta significante. O termo 

transferência implica sempre uma idéia de deslocamento, de transporte, de passagens de 

um lugar para outro.  

Segundo Lacan, a transferência foi concebida por Freud como resistência.  A 

transferência seria o fechamento do inconsciente, o material recalcado que não poderia ser 

rememorado, seria repetido pelo sujeito em ato. O sujeito não se recordaria do modo como 

se relacionava com os pais, por exemplo, mas repetiria esse modo de relação, na 

transferência, com o analista. Para Lacan, se a transferência seria repetição, seria repetição 

sempre da mesma falha. O sujeito nunca encontra o objeto, então, o encontro é sempre 

faltoso e coloca em causa a falta. A transferência seria ao mesmo tempo obstáculo à 

rememoração do sujeito em análise e presentificação do fechamento do inconsciente, isto 

é, a falta do encontro com o objeto.  
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O inconsciente seria concebido como os efeitos de fala sobre o sujeito, seria a 

dimensão em que o sujeito se determinaria no desenvolvimento dos efeitos de fala, uma 

vez que o inconsciente é estruturado como uma linguagem. A realidade do inconsciente 

seria a realidade sexual. Lacan ressalta que seria no nível da análise que se deveria revelar 

que o desejo seria o ponto nodal pelo qual a pulsação do inconsciente estaria ligada à 

realidade sexual. O desejo seria o lugar de junção do campo da demanda, lugar onde se 

presentificariam as síncopes do inconsciente, com a realidade sexual. A demanda 

presentificaria, na transferência, a incidência sexual.  

O objeto de nenhuma necessidade poderia satisfazer a pulsão. O sujeito que chega à 

análise, com seus sintomas, se satisfaz pela via do desprazer, ainda que haja gozo no 

sintoma, o sintoma causa sofrimento ao sujeito. O sintoma seria uma formação de 

compromisso, por um lado, permite que o sujeito extraia uma certa satisfação do sintoma, 

por outro lado, causa sofrimento ao sujeito. A satisfação obtida pelo sujeito no sintoma 

seria paradoxal, entraria em jogo a categoria do impossível e o caminho do sujeito passaria 

entre duas muralhas do impossível (p. 158). Pode-se inferir que tais muralhas do 

impossível seriam o princípio de prazer e o princípio de realidade, o sujeito se aferraria ao 

gozo experenciado com seus sintomas e seria preciso abrir mão disto para encontrar vias 

mais propícias de satisfação, isto é, abrir mão do princípio de prazer e passar ao princípio 

de realidade.  

Se a transferência seria o que manifesta na experiência analítica a atualização da 

realidade do inconsciente, no que esta realidade seria sexual, a transferência, em certos 

momentos, se manifestaria em forma de amor, demonstrando que a sexualidade estaria 

presente em ação na transferência. Segundo Quinet (1991), a finalidade do amor de 

transferência que o analisante endereça ao analista é o objeto causa de desejo. Portanto, é o 

objeto a que confere à transferência o aspecto de real do sexo, isto é, a vertente da 

transferência como colocação em ato da realidade do inconsciente.  

No seminário 11, a transferência é articulada com a pulsão, esta seria uma 

montagem que se apresentaria como não tendo pé nem cabeça (p. 161). Tal montagem 

permitiria que a sexualidade participasse da vida psíquica, de maneira que se deveria 

conformar com a estrutura de hiância do inconsciente. O recalcado ‘primordial’ seria um 

significante.  

O movimento circular da pulsão sai através da borda erógena e retorna à ela como 

sendo seu alvo, depois de ter contornado o objeto a. Seria, então, por aí que o sujeito teria 

que atingir o que seria a dimensão do Outro. Extrai-se disso que o Outro seria o suporte do 
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objeto que o sujeito tenta enlaçar, ou seja, o que cativaria o sujeito seria o objeto parcial 

que supostamente o Outro contém. 

A transferência seria o fenômeno em que o analista e o analisante estariam inclusos. 

Lacan comenta que dividir a transferência em transferência e contratransferência seria 

elidir o que se trata, a saber, a transferência seria um fenômeno ligado ao desejo do sujeito. 

O analista seria o objeto da transferência do sujeito na análise. 

Ainda no seminário 11, Lacan aponta indicações concernentes à direção do 

tratamento do sujeito e concebe a interpretação como não estando aberta a todos os 

sentidos, ela teria por efeito fazer surgir um significante irredutível ao qual o sujeito estaria 

assujeitado. A interpretação deveria ser interpretação significativa, ou seja, seria preciso 

interpretar no nível do significado e a interpretação não deveria faltar no tratamento 

analítico. O essencial seria que o sujeito visse, para além desta significação, a qual 

significante (irredutível, traumático, não-senso) ele estaria assujeitado e pudesse advir 

como sujeito, de maneira a poder estabelecer outro tipo de relação com esse significante. 

Portanto, Lacan sustenta que a transferência seria impensável a não ser tomando-se 

partida do sujeito suposto saber (p. 239). O sujeito suposto saber seria suposto saber a 

significação. O que se passaria, em análise, seria o efeito de transferência, o amor. O amor 

indicaria o campo do narcisismo, pois amar é querer ser amado. O amor, então, surgiria em 

sua função de tapeação na transferência. O amor seria um efeito de transferência em sua 

face de resistência, na medida em que o sujeito se interessa mais pelo analista do que pelo 

seu tratamento. Portanto, o manejo da transferência pelo analista seria de fundamental 

importância na direção do tratamento do sujeito, no intuito de que o sujeito passe do amor, 

nesta dimensão de tapeação da transferência, ao desejo, não cedendo frente a seu desejo. O 

manejo da transferência estimularia a mudança de posição do sujeito, passando do registro 

imaginário, que constitui a entrada do sujeito em análise, ao simbólico, na medida em que 

o desejo é desejo de continuar desejando, não tem objeto que o satisfaça. 

No texto “O engano do sujeito suposto saber” (1967/1998), Lacan postula que o ato 

psicanalítico foi fundado numa estrutura paradoxal. Nesta, o sujeito é subvertido e o 

objeto, ativo. Lacan se pergunta se o saber que se revela engano do sujeito, ou seja, o 

sujeito supõe um saber ao analista, qual analista poderia ter este saber acerca de cada 

analisante de antemão. Podemos pensar que o engano do sujeito suposto saber é necessário 

no início do tratamento, todavia o analista não sabe, antecipadamente, sobre o desejo do 

sujeito, sendo necessário que o sujeito associe para que algo do seu desejo possa ser 

apreendido nos intervalos do discurso. 
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Seria, então, na estrutura do engano do sujeito suposto saber que o psicanalista teria 

de encontrar a certeza antecipada de seu ato e a hiância que constitui a lei de seu ato.  

 

2.3 O ato psicanalítico e suas relações com a transferência 

 

O seminário 15, O ato psicanalítico (1967-1968/s.d.) foi endereçado por  Lacan  

aos psicanalistas e o conceito de ato não foi formulado didaticamente, pois estaria em 

disjunção com o saber. Marini, em seu livro Lacan a trajetória do seu ensino (1991), relata 

que se esperava muito desse seminário e que houve uma decepção quanto ao mesmo, 

justamente porque os ouvintes esperavam uma formulação clara e unívoca acerca do ato 

psicanalítico. 

Se devemos introduzir, e necessariamente, a função do ato no nível da 
psicanálise, é enquanto este fazer psicanalítico implica profundamente o sujeito. 
Que, para dizer a verdade, e graças a essa dimensão do sujeito, que renova para 
nós completamente o que pode ser enunciado do assunto, como tal, e que se 
chama o inconsciente, este sujeito, na psicanálise, está, como já formulei, 
colocado em ato (LACAN, 1967-1968/s.d., p. 4). 

 
Para Lacan, como já vimos, a transferência não é outra coisa que a colocação em 

ato do inconsciente, nos lembrando, assim, que a transferência é uma das formações do 

Inconsciente freudiano. 

 O ato analítico é como um nó, em torno do qual delega-se uma variedade de 

poderes e edifica-se várias coisas, além de haver um correlato significante no que constitui 

o ato, ou seja, o ato opera no nível da articulação significante. Entretanto, logo de saída, 

Lacan nos diz que fora do manejo da transferência, não há ato psicanalítico. A afirmação 

de Lacan nos remete à questão de que há uma diferença entre o que Freud nomeou de 

‘análise selvagem’, o analista se julgar o interpretador de tudo e de todos, ainda que não 

tenha sido chamado a ocupar esse lugar, e a atribuição do significante do sujeito suposto 

saber ao analista e o endereçamento ao analista da demanda de ser curado de seu 

sofrimento. 

Segundo Lacan, a palavra ato poderia constituir um ‘franqueamento’ e encontra-se 

o ato na entrada de um tratamento psicanalítico. Na entrada de uma psicanálise, o ato tem 

duas dimensões: por parte do analisante (que envolve o sofrimento causado pelo sintoma, 

ao lado de seu aspecto enigmático) e, por parte do analista, envolvendo a instalação do 

analista na condução desse processo. A decisão de fazer um tratamento psicanalítico 

comporta um engajamento por parte do sujeito, trata-se de acreditar que o sintoma tem 
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sentido. O sujeito precisa ser fisgado por uma questão acerca do sentido enigmático do 

sintoma. O sintoma precisa passar do estatuto de resposta ao de enigma para o sujeito. Tal 

decisão merece ser nomeada de ato. Lacan sustenta também que, no tornar-se psicanalista, 

na passagem de psicanalisante à psicanalista, também há a dimensão do ato. Então, 

verifica-se a presença do ato analítico do início à conclusão da análise.   

Neste seminário, Lacan diferencia o ato da ação, do fazer e do ato propriamente 

psicanalítico. A ação é identificada à esfera da motricidade, a resposta motora funcionando 

como efeito passivo da estimulação, resposta que comporta um efeito de passividade do 

sujeito. Contrariamente aos teóricos do arco reflexo, para quem a ação é uma fuga motora, 

descarga da tensão, causada por uma estimulação insuportável, a ação parece suportar em 

seu centro, a noção de ato. O ato, portanto, não pode ser situado, nem na esfera da 

descarga, nem na da motricidade. 

O fazer é situado em referência à regra fundamental, a saber, a associação livre, sob 

transferência, a tarefa que cabe ao analisante. A associação livre como avatar desse fazer, 

que se trata de falar tudo o que vier à cabeça do analisante, tem um quê de tarefa: falar 

livremente, fora de qualquer referência ao útil, à norma. A rigor, a única demanda do 

analista ao analisante seria que este associasse livremente, mesmo sabendo que esta 

associação não é assim tão livre.   

O ato, sem o qualificativo de analítico, tem um correlato significante e é justamente 

o ato que fez parte do nascimento da psicanálise: os atos falhos em suas manisfestações na 

linguagem, na memória, atos sintomáticos, ritualísticos e supersticiosos. O ato falho é visto 

por Lacan como bem sucedido em relação à intenção inconsciente, e falho, apenas, com 

relação à intenção consciente.  Lacan sustenta que, a propósito do ato, Freud o concebeu 

como sendo falho, lapso da palavra e da ação, algo como uma intromissão de um outro 

tempo no cotidiano do sujeito. Assim, o ato falho pode ser pensado como se manifestando 

na falha do saber, sendo necessário que o saber falhe para que algo da verdade se revele, na 

medida em que é nos tropeços do discurso e ações do sujeito que se pode apreender algo 

do Inconsciente. 

Para os sujeitos que fazem profissão do ato psicanalítico, a saber, os analistas, são 

eles capazes de um tal ato e que é natural que eles se sintam assegurados pelo que guardam 

de suas experiências como analisantes. Então, o analista sabe  que o sujeito suposto saber 

dirigido ao analista sofre o de-ser no final do tratamento e, mesmo assim, se propõe a 

relançar a ilusão a um outro sujeito, fazendo semblante de objeto para o mesmo. O ato 

psicanalítico diz respeito, também, aos sujeitos que não fazem dele profissão. Então,  
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concluir o tratamento é um ato psicanalítico, ainda que o sujeito não exerça a atividade de 

psicanalista. O ato de concluir põe um basta ao tempo de compreender. Em se tratando do 

inconsciente estruturado como linguagem, a análise poderia ser um processo sem fim, pois 

a tendência da cadeia significante é deslizar incessantemente. 

 

Seria suficiente indicar aqui que, se é verdade, como eu ensino, que se trata de 
algo como uma conversão da posição que resulta do sujeito quanto à sua relação 
com o saber, como não admitir de imediato que só poderia estabelecer-se uma 
hiância verdadeiramente perigosa, porque apenas poucos conseguem ter uma 
visão suficiente desta subversão, já que a chamei assim, do sujeito? É mesmo 
concebível que o que é subversão do sujeito, e não de um ou outro momento 
eleito de uma vida particular, seja algo de imaginável como se produzindo 
apenas aqui ou ali, até mesmo em tal ponto de encontro onde todos os que não 
tivessem experimentado essa virada, se reconfortassem mutuamente. Que o 
sujeito não seja realizável senão em cada um, certamente não deixa menos 
intacto seu estatuto como estrutura, precisamente, e antecipado na estrutura 
(LACAN, 1966-1967/s.d. p. 23). 
 

O ato psicanalítico é inteiramente articulado à função da transferência. A análise da 

transferência em sua dimensão interpretativa revela-se como da ordem da decifração e, 

como a interpretação liga de uma outra maneira a cadeia significante, é por isso que ela 

pode funcionar.  

A transferência é instalada como função do sujeito suposto saber e, se o sujeito 

entra em análise, projeta esse saber no analista. Os efeitos da interpretação, que são 

verificados a posteriori, são recebidos no nível em que pode estimular a inventividade do 

sujeito. A interpretação tem efeito de surpresa para o sujeito. 

O que constitui o ato psicanalítico como tal é muito singularmente esta 
simulação pela qual o analista esquece o que, na sua experiência de 
psicanalisando, ele pôde ver reduzir-se ao que é: esta função do sujeito suposto 
saber. Donde, a cada instante, todas essas ambiguidades que transferem para 
outro lugar, por exemplo, para a função de adaptação à realidade. A questão do 
que é a verdade, é também simular que a posição do sujeito suposto saber seja 
sustentável, porque está nela o único acesso a uma verdade da qual o sujeito vai 
ser rejeitado, para ser reduzido à sua função de causa de um processo em 
impasse (p. 57). 

 
O ato psicanalítico só é possível passando pelo engano, necessário no início do 

tratamento analítico, da transferência e do sujeito suposto saber. O ato do analista é a causa 

do processo analítico, então, o ato do analista seria o dá direção ao tratamento do sujeito, 

juntamente com o manejo da transferência. Se o analista conduz o tratamento do sujeito em 

um certo ‘deixar rolar’, não manejando o tempo e a transferência, isso implicaria na 

manutenção intacta, no sujeito, do engano do sujeito suposto saber e a queda e a 

destituição desse engano são necessários para o término do tratamento. 
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O ato analítico e o sujeito se excluem, durante o ato, o analista não pensa.  A 

dimensão comum do ato é não comportar, no seu instante, a presença do sujeito. O ato se 

faz ultrapassando a lógica do sujeito enquanto determinado pelo significante. O ato não 

espera o sujeito para acontecer e, quando não acontece, o deslizar da cadeia significante 

fica sem fim. O ato ultrapassa o sujeito, o sujeito está entre dois significantes, aprisionado 

na cadeia e, o que põe um basta ao pensar sem fim, é o ato analítico. Aprisionado na cadeia 

significante, não há ação do lado do sujeito. Como exemplo disso, pode-se pensar no 

neurótico obsessivo, que justifica a procrastinação esperando uma palavra última, tem 

aderência ao gozo do sentido e adia o momento de concluir, pensa para não concluir. A 

consequência clínica da exclusão entre sujeito e ato é o desestímulo de Lacan às análises 

sem fim, que buscam o sentido último, chegar ao Outro do Outro, a verdade sobre a 

verdade. A conclusão manifesta-se muitas vezes em ato, em palavras ou não.  

Haveria no ato algo de bastante insuportável para quem nele se engaja, justamente 

por ser desconhecido. Desse modo, o ato analítico não deveria ser entendido, apenas 

suportado. A primeira forma do ato que a psicanálise inaugurou foi o ato sintomático que é 

bem sucedido mesmo quando é falho. Todo ato comporta a dimensão de uma outra 

verdade que não a de sua intenção. No corte lógico-temporal (o manejo do tempo no corte 

da sessão), trata-se justamente de que o sujeito se pergunte por que o analista interrompeu 

a sessão em determinado momento. O sujeito se perguntaria o que o analista poderia querer 

dele, apontando, então, para a questão do desejo. O corte lógico-temporal poderia ter várias 

funções como pontuar o discurso do sujeito, apontar um significante, abalar o modo de 

funcionamento e/ou o sentido, além de barrar a transferência erótica. Já o ato analítico, 

envolve o corte, todavia, nem todo corte teria valor de ato para o sujeito. 

 Segundo Lacan, a função da psicanálise se caracteriza por instituir um fazer pelo 

qual o psicanalisante obtém um certo fim. Suponha-se que este fim de análise deva ser um 

fazer bem sucedido. O analista, com seu ato, dá ao sujeito suporte e autorização, e a 

interpretação e a transferência estão intimamente implicadas nesse ato de autorização. 

Pode-se pensar a autorização do engano de que, se o sujeito disser e disser mais ainda, 

chegará a algum lugar e o analista dá suporte ao processo fazendo-se de semblante de 

objeto. O analista autoriza e estimula o sujeito a produzir um discurso livre, autorização 

feita sobre uma impossibilidade: dizer tudo, porque a grande parte da verdade não se 

transforma em palavras, o simbólico não vai cobrir todo o campo do significante. Supõe-se 

que o psicanalista tenha chegado ao ponto em que se produziu pra ele o término que 

comporta a evocação da verdade. Tal momento é o que configura o final de análise, onde o 
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sujeito atinge um saber sobre si. O ponto de virada equivaleria à passagem de 

psicanalisante a psicanalista, tal ponto sendo a condição da competência analítica.  

Lacan explora a antinomia entre ato e sujeito e entre verdade e saber. O ato tem 

uma aproximação com o objeto a, com o real, estando fora do sentido, enquanto que o 

sujeito é determinado pela ordem simbólica, pelo significante. A posição do sujeito no 

matema do ato é diametralmente oposta à sua posição no discurso histérico, havendo no 

ato, ausência de sujeito. Matema do ato: a → $  Matema do discurso da histérica: $ → S1. 

O matema do ato é a parte superior do discurso do analista, o qual dispensa explicação, 

falação, dispensa um desperdício de palavras; o ato que se faz não é premeditado, é da 

ordem do ‘de repente’. O pensar do analista precisa ser suspenso para que ele possa fazer 

ato.  

Quanto à antinomia entre verdade e saber, Lacan assinala que a verdade é da ordem 

do semi-dizer e tão insuportável quanto o ato, tendo parentesco com o mesmo. O ato não é 

da ordem de um acúmulo do saber, é da ordem do déficit do saber totalizante. A verdade 

não é construída como o saber, é da ordem da revelação, o saber se constrói e a verdade se 

revela. O ato fura o saber e Lacan faz, então, uma leitura da tese freudiana de que o 

encontro com o sexual é traumático e envolve uma divisão radical e, como efeito disso, 

uma alienação subjetiva. Não há um dizer total da verdade, apenas semi-dizer.  

O desconhecimento do que seria o ato psicanalítico por parte do analista acarretaria 

à negação de sua posição no tratamento.  

O ato é ligado à determinação de um começo onde há a necessidade de se fazer um, 

porque não existe, por isso, o ato analítico demarcaria, no início da análise, a passagem do 

primeiro tempo do tratamento do sujeito (o instante de ver) para o segundo tempo (o tempo 

para compreender), o analista aceitando o sujeito em análise, a passar das entrevistas 

preliminares à análise propriamente dita.  

A relação da escolha forçada “a bolsa ou a vida” , “a liberdade ou a morte” é 

introduzida para mostrar sua relação com o ato psicanalítico que é: “ou eu não penso ou eu 

não sou”. No Seminário 15, Lacan comenta que, no Seminário Livro 14 A lógica da 

fantasia (1966-1967/2000), nomeou como lógica da fantasia a lógica que conserva a 

possibilidade de dar conta do que constitui a fantasia e de sua relação com o inconsciente.   

Lacan sustenta que jamais se é tão sólido em seu ser como quando não se pensa. Então, 

infere-se que o ser mencionado por Lacan seja também uma menção ao objeto a e ao real, 

afinal, estes não são nomeáveis, assim como o ato analítico. Quando o sujeito se põe a 

pensar, a associar, já não sabe quem é, nem o que diz. Então, o objetivo da análise seria 
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que o sujeito pudesse se distanciar dos S2 conectados ao S1 e estabelecer novas conexões 

com o S1, desse modo, se desassujeitando deste.  

Segundo Lacan, o objeto perdido que Freud menciona quando fala do inconsciente, 

é o objeto causa do desejo que está no princípio do ato. Então, o objeto a estaria no cerne 

do ato analítico, no sentido de que o analista opera, em análise, fazendo semblante do 

objeto que causaria o desejo do analisante. Na experiência analítica opera a transferência e 

manejá-la seria o que daria direção ao tratamento analítico. Posteriormente verificaremos a 

concepção de direção do tratamento na obra freudiana e no ensino lacaniano. 

O final da análise consiste na queda do sujeito suposto saber, e sua redução ao 
advento desse objeto “a”, como causa da divisão do sujeito, que vem ao seu 
lugar. Aquele que, fantasmaticamente, joga a partida com o psicanalisando como 
sujeito suposto saber, a saber, o analista, é aquele (o analista) que vem, ao termo 
da análise, a suportar não ser nada mais que este resto. Esse resto da coisa sabida 
que se chama o objeto “a” (LACAN, 1966-1967/s.d. p. 90). 

 
O sujeito, na passagem de analisante a analista, “sabe” que seu analista se tornou o 

dejeto, o resíduo do processo. Ao relançar a ilusão do sujeito suposto saber a outro sujeito, 

ele sabe que instala o objeto a na base do sujeito suposto saber.  

Lacan postula que o ato psicanalítico, se é um ato, levanta a questão de articulá-lo e 

de dizê-lo, isso implicaria na consequência de ato na medida em que o ato é um dizer, diz 

algo. O dizer é concebido como tendo a ver com a posição do sujeito frente ao dito do 

Outro.  

O ato psicanalítico consiste em suportar a transferência e quem a suporta, quem faz 

ato sobre ela é o psicanalista. Tudo o que se articula como efeito de transferência, só 

poderia ser ordenado ao ser referido à função do sujeito suposto saber. Se há saber, há 

sujeito e é preciso alguma fissura nesse saber, para que se renove o saber que se sabia 

antes. Assim, haveria saber no inconsciente, no entanto, o sujeito nada saberia dele, sendo, 

então, necessário que o sujeito tropece, cometa lapsos, para que algo desse saber do 

inconsciente seja sabido. 

No final da análise, o objeto pequeno ‘a’ é o efeito de realização do de-ser que 

atinge o sujeito suposto saber. O psicanalista sabe que o destino do sujeito suposto saber é 

o de-ser. A tarefa, a associação livre já caminha para essa destituição do sujeito.  

A questão é: o que se torna o sujeito suposto saber? Vou lhes dizer que, em 
princípio, o psicanalista sabe o que ele se torna. Seguramente, ele cai. O que está 
implicado teoricamente nessa suspensão do sujeito suposto saber, esse traço de 
supressão, essa barra sobre o S, que a simboliza, no decorrer da análise se 
manifesta nisso: que alguma coisa se produz num lugar, certamente que não 
indiferente ao psicanalista, já que é neste mesmo lugar que essa coisa surge. Essa 
coisa se chama o objeto pequeno ‘a’ (p. 97). 
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É no final de uma psicanálise que o psicanalisante torna-se psicanalista. O 

psicanalista sabe que o sujeito suposto saber será afetado pelo de-ser no fim do processo e 

que este sujeito suposto saber foi apenas o suporte do objeto a e o pivô da transferência. O 

psicanalista não age senão no campo de intervenção significante, mas visando efeitos no 

real. 

O objeto a sempre está no cerne do ato psicanalítico, e é apenas no fim de uma 

psicanálise que o objeto vai reaparecer no real como rejeitado pelo psicanalisante. Lacan se 

pergunta qual é a qualificação do psicanalista e enuncia que não há psicanalista sem 

psicanalisante.  

O psicanalista se define nesse nível da produção. Ele se define por ser esse tipo 
de sujeito que pode abordar as consequências do discurso de um modo tão puro 
que consegue isolar o plano das suas relações com aquele cuja tarefa e o 
programa dessa tarefa ele instaura por seu ato, e durante toda a sustentação desta 
tarefa ver aí apenas essas relações que são propriamente as que designo quando 
manejo essa álgebra: o $, o ‘a’, até o A e o i(a); aquele que é capaz de se manter 
nesse nível, quer dizer, ver apenas o ponto em que está o sujeito nesta tarefa cujo 
fim é quando tomba, quando cai ao último termo o que é o objeto ‘a’, aquele que 
é desta espécie, quer dizer, que é capaz de cura, de não se deixar afetar por tudo 
através de que se comunica todo ser humano, em toda função com seu 
semelhante (LACAN, 1966-1967/s.d.,p. 138).   
 

É um ato se colocar no lugar de psicanalista sabendo a consequência desse ato. Ao 

se colocar nesse lugar, que é o do analista, o sujeito, no final, estará sob a forma o objeto a 

como rejeitado, objeto do qual o psicanalisante se separa e o reconhece como causador de 

sua divisão de sujeito, ou seja, ele fica rendido no final do tratamento pela hiância que é a 

sua.  

A transferência colocaria o amor em evidência. É em torno do objeto a que se 

instauram os revestimentos narcísicos nos quais o amor se apóia. Lacan ressalta que há 

algo que falta do lado do sexo e, o gozo, fica de fora. Para se fazer dois, é preciso um 

terceiro. Lacan ressalta que é o objeto a que será sempre relançado no parceiro sexual e 

que há uma distância para sempre estabelecida entres os gozos da mulher e do homem. Há 

algo que manca do lado do sexo (p. 157). Portanto, o sujeito se dirige ao objeto a, que 

supõe que o parceiro contém, mas não há no inconsciente como escrever a relação sexual, 

pois, no inconsciente só há o significante fálico, que designa o gozo masculino, não há 

como escrever uma relação entre um significante que há e um que não há, o significante 

que designaria o gozo feminino. 

O ato psicanalítico consiste no efeito de sujeito que opera o sujeito dividido, $, 

enquanto é isso que o sujeito adquire no término do tratamento, uma verdade que é 

conquistada pelo sujeito.  
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É ao preço, já que falei de distribuição, de que toda a experiência girou em torno 
desse objeto pequeno ‘a’, enquanto é, foi e permanece sendo estruturalmente a 
causa desta divisão do sujeito. Foi na medida em que a existência desse objeto 
pequeno ‘a’ demonstrou-se na tarefa psicanalisante. E como? Mas todos sabem: 
no efeito de transferência. Foi enquanto, pela estrutura instituída pelo ato, o 
parceiro descobriu preencher a função que, desde que o sujeito atuou como efeito 
de sujeito, que, preso na demanda instauradora do desejo, ele se encontrou 
determinado por essas funções que a análise rotulou como sendo aquelas do 
objeto nutridor, do seio, do objeto excremencial, o cíbalo, da função do olhar e 
da voz. Foi em torno destas funções, na medida em que na relação analítica elas 
foram distribuídas àquele que é o parceiro, o pivô, em suma, o suporte e, como 
disse na última vez, o instrumento, que pôde realizar-se a essência do que é a 
função do $, a saber, a impotência do saber (p. 238). 
 

Portanto, a experiência analítica desvela que, se há uma unidade do sujeito, esta não 

passa de ilusão, a qual depende do objeto a, enquanto elidido. O psicanalista se oferece 

para suportar, em um processo de saber, o papel de causa do desejo, que faz com o que o 

saber obtido só possa ser tomado pela realização significante conjugada a uma revelação 

da fantasia (p. 245). Segundo Fink (1998), a prática lacaniana de ‘pontuar’ e ‘escandir’ o 

discurso do analisante serviria para desatrelá-lo de seu discurso, confrontando-o com o 

desejo do analista. Seria, então, na medida em que o desejo do analista permanecesse 

enigmático para o sujeito, que a fantasia do sujeito seria abalada na análise. O analista, 

assim, operando como o objeto a, introduziria uma lacuna entre o $ e a, abalando o ◊, ou 

seja, o relacionamento fantasístico. Desse modo, a relação estabelecida entre $ e a se 

tornaria insustentável para o sujeito, e este seria estimulado a alterar o tipo de relação 

estabelecido anteriormente. 

Lacan faz um resumo de suas formulações sobre o ato psicanalítico que é publicado 

nos Outros Escritos (1969/2003) com o mesmo título do seminário O ato psicanalítico. 

Lacan postula que o ato tem uma dimensão de dizer e modifica o sujeito. O ato 

psicanalítico é suposto a partir do momento em que o psicanalisante se torna psicanalista e, 

como analista, se pergunta como pode agora se oferecer para ser o suporte de um engodo 

que ele não suportou mais, a saber, o sujeito suposto saber. Cabe portanto afirmar que o 

psicanalista, na psicanálise, não é sujeito, e que, por situar seu ato pela topologia ideal do 

objeto a, deduz-se que é ao não pensar que ele opera (LACAN, 1969/2003, p. 373). O 

sujeito relança a ilusão do sujeito suposto saber a um outro sujeito. Se o analista 

premeditasse o ato analítico, ele não o conseguiria, pois o ato prescinde do pensamento 

para acontecer. 

No Seminário Livro 16, De um Outro ao outro (1968), Lacan postula que o ato 

psicanalítico se apresenta como uma incitação ao saber, a regra da associação livre dá ao 

psicanalisante a garantia de que não se fala à toa numa psicanálise. O psicanalista seria 
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aquele que se encarrega de ser o suporte do sujeito suposto saber e essa incitação ao saber 

deve conduzir o sujeito à verdade, ou seja, a atingir, no final do tratamento, uma certeza 

antecipada sobre si mesmo. No final do processo, o analista cai ao se tornar a ficção 

rejeitada. 

Verificamos as formulações de Brodsky (2004) sobre o seminário 15 O ato 

psicanalítico (1967-1968/ s.d.) de Lacan. Segundo a autora, Lacan assinala que o sintoma 

tem o modo lógico ‘do que não cessa’ e o ato tem o modo lógico ‘do que cessa de não se 

escrever’, sendo inteiramente dependente da contingência. Não há nada que faça com que 

o ato seja necessário e nada o torna impossível. Se o ato entrasse na repetição, seu caráter 

de ato seria desvanecido.  

Brodsky relata o contexto em que o seminário 15 foi escrito por Lacan. Relata que 

no Seminário 8 A transferência (1960-1961/1992), Lacan promove uma transformação na 

concepção da relação analítica, tal relação começa a ser pensada em termos do analista e da 

Coisa. Nesse sentido, o analista encarnaria a Coisa, o agalma, coisa preciosa e que logo se 

tornaria o objeto a.  

A autora discorre, então, sobre as formulações de Lacan acerca do ato psicanalítico, 

destacando que o ato tem íntima conexão com a temporalidade, uma vez que a 

temporalidade do ato é a de um instante. Não se passa a vida fazendo ato. Ressalta que 

toda a lógica da sessão curta utilizada por Lacan é solidária à sua concepção do ato. Por 

isso, o grande texto sobre o ato psicanalítico seria o texto “O tempo lógico e a asserção de 

certeza antecipada” (1945/1998), antes que Lacan se ocupasse do ato no seminário 15.  

A partir do seminário 15 o sujeito passa a se interrogar sobre seu ato, na direção do 

tratamento e em sua posição, antes analisante, depois analista. A travessia ao ser analista 

não se relaciona ao exercício profissional da psicanálise, mas um instante que só se deduz 

de uma análise, instante em que se muda de posição, isto é, a passagem onde o analisante 

se torna analista. 

Quando se corta a sessão de modo imprevisto, que surpresa! Mas quando se 
corta sempre aos oito minutos e meio, isso equivale a cortá-la sempre aos 
cinquenta. A lógica temporal do ato está acompanhada por esse fator de 
acontecimento, de evento, de surpresa, todos os significantes que não usamos ao 
falar de sintoma (BRODSKY, 2004, p.36). 
 

A autora comenta que a questão do ato está separada da questão do saber. A 

psicanálise é um dispositivo no qual, entre as premissas e a conclusão, há sempre 

descontinuidades. Na psicanálise, trata-se de entender por que há sintoma e, na associação 

livre, situar quando se registrou o sintoma ou com o quê ele se relaciona. Todavia, mesmo 
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que cada material que surgisse na associação livre pretendesse explicar o sintoma, haveria 

algo que escaparia. O hiato entre as premissas e a conclusão implica na necessidade de um 

salto, supõe certa ousadia que inaugura um antes e um depois. O que está em jogo é o 

conceito de retroação, na medida em que são os efeitos que designam, retroativamente, o 

ato analítico.  

O ato analítico conduz o analista a interrogar o que falha na cadeia significante, 

enquanto o sintoma inclina a se conceber o inconsciente como uma cadeia significante. Só 

haveria ato onde a cadeia significante apresentasse falha, pois enquanto ela se articula, o 

que há é a repetição. Quando o discurso do sujeito tropeça, o analista promove a escansão 

do discurso apontando para além da dimensão do sentido para que, assim, possa haver a 

emergência de algo da ordem do real. O ato, portanto, teria maior afinidade com a verdade 

e, quando Lacan diz que o sintoma é o retorno da verdade na falha do saber, está falando 

do aspecto irruptivo do sintoma. A verdade seria algo que não se poderia predicar em 

termos de falso ou verdadeiro. Lacan retoma uma formulação que fez no seminário 14 A 

lógica da fantasia (1966-1967/2000), segundo a qual o ato analítico se assentaria no ponto 

em que a verdade se revelaria impotente, em matéria de construção significante, para dar 

conta da sexualidade. 

A autora sustenta que Lacan não abandonará a idéia de que há falha no saber, do 

que não se escreveria e da verdade que não conseguiria nomear o sujeito como sexuado. 

Lacan explora a contingência do ato e a inexistência da relação sexual em sua tese da não 

relação sexual. Situa, assim, o plano da sexualidade como aquele que faz falhar o saber e 

que condena a verdade a ser sempre uma meia-verdade (BRODSKY, 2004, p. 38).  

O que viria a ocupar o lugar do saber no tratamento psicanalítico seria justamente a 

construção feita pelo analista, ou pelo sujeito, ou a travessia da fantasia que se realiza ao 

longo do tratamento. A construção implicaria em falha no saber, e seria nessa falha que se 

poderia situar, tanto a interpretação, quanto o ato.  

A autora comenta que quando Lacan menciona subversão do sujeito, tem no 

horizonte a palavra revolução, à qual remete às revoltas ocorridas em maio de 1968. Lacan 

entendia revolução como rotação dos discursos. Quando Lacan utiliza a palavra subversão 

não se trata de indicar que se trata de girar em torno do mesmo eixo. No tratamento 

analítico, às vezes o sujeito percorre o mesmo trajeto significante, mas há uma 

transformação no final.  

Se haveria algo com se que pudesse definir o sujeito, seria a indeterminação, a 

falta-a-ser. Um sujeito no dispositivo analítico experimenta-se em um não saber o que diz, 
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nem quem é. O fato do sujeito se dirigir ao Outro para encontrar um sentido para o 

sintoma, tem como efeito a falta-a-ser, nem tem o ser, nem tem o sentido. O que a análise 

teria de transformar seria o estatuto do sujeito como falta-a-ser. Brodsky sustenta que, no 

seminário 15, a tentativa de Lacan é desenvolver o percurso de uma análise segundo a 

perspectiva de como obter a destituição subjetiva, obter uma asserção subjetiva diferente 

do ‘sou’, oferecida pela fantasia. Trata-se de obter uma asserção subjetiva do sujeito que 

não seja pela via da identificação, nem pelo ‘sou’ da fantasia. Na perspectiva do ato, o 

percurso de uma análise orienta-se em direção a uma certeza, isto é, no oposto à divisão 

subjetiva.  

Para Brodsky, uma das maiores dificuldades na direção do tratamento é o analista 

não dizer ‘eu’. Segundo a perspectiva lacaniana, o analista não pensa em seu ato, não se 

entrega à sua falta-a-ser quando dirige o tratamento de um sujeito. Ao dirigir um 

tratamento, ele deve renunciar ao seu inconsciente (p. 90). Quando o analista não tem essa 

conduta, é o que se chama contratransferência.  

A lógica do ato pressuporia a lógica da travessia, Lacan prefere falar em termos de 

identificação quando se refere ao sintoma e, em travessia, quando se refere à fantasia. Não 

se trataria do sujeito se livrar completamente do sintoma, algo sintomático permaneceria e 

seria preciso um saber-fazer em torno disso. Na ordem da fantasia, espera-se uma travessia 

para desvelar o que esta encobre. No lugar em que está o impasse do sujeito, no lugar em 

que deveria se escrever a relação ou a união sexual, ali onde deveria haver um ato que 

desse certeza sobre a sexualidade, Lacan situa a fantasia (p.103). A fantasia, portanto, 

seria a tentativa de responder à não existência da relação sexual, a tentativa de dar um 

sentido a algo que não tem sentido. 

Brosdky comenta que a afirmação de Lacan de que não há a relação sexual significa 

que não há nada no inconsciente que permita estabelecer como um homem e uma mulher 

se vinculam. A fórmula da relação sexual não está escrita no inconsciente, é o saber que 

falta. O que faz existir o que não há e cobrir a hiância da relação que não há é a fantasia. A 

travessia da fantasia, portanto, seria a verificação de sua função: fazer existir algo que não 

existe. A partir da confrontação com o ‘não há relação sexual’, surge a possibilidade da 

sublimação. Quando Lacan aborda a sublimação, se refere à satisfação pulsional. Quando o 

sintoma não pode mais ser analisado, porque tem uma consistência que o liga ao seu 

caráter objetal, no ponto onde se intrincam sintoma e objeto, o que resta a fazer é ‘saber 

fazer ali com’, isto é, identificar-se ao sintoma para inventar algo. 
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Podemos concluir que o ato psicanalítico se articula num antes e num depois, marca 

um tempo. O ato é marcador de tempo não sendo possível antecipar seu resultado, os 

efeitos deste podem ser verificados apenas a posteriori. O ato analítico e a subversão do 

tempo cronológico, o a posteriori, estão, assim, intimamente articulados. Assim, o ato 

analítico demarcaria os tempos lógicos, precipitando os momentos de concluir do sujeito, 

tirando-o de um tempo para compreender infinito, uma vez que a verdade só pode ser 

atingida na pressa. O psicanalista, assim, faz semblante de objeto a, objeto que está no 

cerne do ato analítico. O ato analítico promove a torção na fala do analisante, a fala se 

presta à manutenção de um gozo sem fim, gozo ligado ao sentido. Portanto, o ato analítico 

é o que bárra a associação sem fim do analisante para que este não permaneça fixado no 

tempo de comprender e possa concluir o tratamento. É preciso uma margem de inexatidão 

do pensamento para ser feito o ato. O ato analítico se antecipa ao sujeito do significante, 

não é o sujeito que conduz o ato e, pelos seus efeitos, é possível extrair alguma certeza 

disso, a posteriori. Certeza essa que permitirá ao sujeito fazer uma asserção, antecipada, e 

formulada na pressa, sobre si mesmo. 
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3. A DIREÇÃO DO TRATAMENTO  

 

Investigamos a importância da direção do tratamento na obra de Freud e no ensino 

de Lacan, de maneira a verificar qual é a participação do tempo e do ato psicanalítico em 

tais autores. Em que as três modalidades de escansão lógico-temporal e o ato psicanalítico 

tomam parte na direção do tratamento psicanalítico?  

 

3.1 A direção do tratamento segundo Freud 

 

Verificamos a concepção de direção do tratamento postulada por Freud, 

privilegiando, para isto, o texto “Análise com fim e sem fim” (1937-1939/2006). Freud aí 

comenta que, para a ciência médica da época, havia um certo desprezo impaciente com 

relação às neuroses, que eram vistas como consequências importunas de danos invisíveis 

(p. 231). A partir do momento em que se tornou necessário atender aos sujeitos, os 

médicos objetivavam se ‘livrar’ deles o mais rápido que fosse possível.  

Neste texto, Freud relata que  recorreu à medida de abreviar o tratamento dos 

sujeitos e explica como o fez no caso do Homem dos Lobos (1918/2006), já mencionado 

anteriormente. Ainda que parte do material recalcado se torne acessível pela ameaça de 

término do tratamento, outra parte ficará perdida e, já que, o analista não poderia alterar a 

data do fim do tratamento enunciada anteriormente (para não ficar desacreditado frente ao 

sujeito), a solução seria que o sujeito procurasse outro analista para continuar o tratamento. 

Tal medida é vista como desperdício de tempo e abandono dos resultados já obtidos. O 

ditado de que o leão só salta uma vez deve ser aplicado aqui (p. 250).   

A questão da abreviação do tratamento é discutida e Freud se depara com outra 

questão, a qual considera mais interessante: o que se poderia chamar de término da análise. 

Assim, se o objetivo é que o sujeito chegue ao fim da análise, a conduta do analista para 

que tal objetivo seja alcançando, ou seja, o manejo da transferência assinala, portanto, a 

direção do tratamento efetuada pelo analista.  

Dois pontos de vista são propostos por Freud para o término da análise: do ponto de 

vista prático, sujeito e analista deixam de se encontrar (o sujeito não sofre mais por causa 

de seus sintomas, superou sua angústia e inibições), o outro ponto de vista se revela mais 

‘ambicioso’: o analista exerceu tanta influência sobre o sujeito que nada mais poderia ser 
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obtido se o tratamento viesse a ser continuado. É como se fosse possivel, por meio da 

análise, chegar a um nível de normalidade psíquica absoluta... (p. 251).  

Freud, passa, então, a investigar a etiologia das neuroses para aí verificar se tal 

concepção de término de análise seria possível. A etiologia da neurose seria resultante de 

uma combinação dos fatores constitucional, acidental e alterações no eu. Freud nomeou 

tais fatores de ‘séries complementares’. Quanto mais forte fosse o fator constitucional, 

mais o trauma conduziria a uma fixação, promovendo, assim, um distúrbio 

desenvolvimental. A etiologia traumática seria a que teria o melhor prognóstico ao 

tratamento analítico. Os fatores prejudiciais à eficácia do tratamento seriam a etiologia 

constitucional da pulsão (a força da pulsão na ocasião) e a alteração desfavorável do eu. 

Tais fatores poderiam tornar a duração da análise interminável. Freud sustenta que 

promover o desaparecimento da exigência pulsional seria impossível, pois a pulsão é tida 

como uma pressão constante.  

A experiência clínica mostrou a Freud que, numa pessoa ‘normal’, a solução para 

um conflito pulsional é válida apenas para uma relação específica entre a força da pulsão 

na ocasião e a força do eu. Se a força do eu é diminuída, seja por exaustão ou pela doença, 

as pulsões que haviam sido ‘amansadas’ até então, podem renovar suas exigências para 

obter satisfações substitutivas através de caminhos anormais. Na puberdade e na 

menopausa, certas pulsões seriam, assim, reforçadas.  

No decorrer do tratamento, se um conflito pulsional não estivesse ativo, este não 

poderia ser influenciado pela análise. Seria preciso ‘lutar’ contra a inércia do sujeito, que 

poderia se contentar com uma solução incompleta na análise. O analista não poderia evocar 

todos os conflitos pulsionais do sujeito a partir da transferência, pois, medidas com esse 

objetivo fariam com que o analista se comportasse ‘de maneira inamistosa’ com o sujeito e 

isso teria um efeito sobre a transferência positiva, que seria o mais forte motivo para que o 

sujeito prosseguisse o tratamento analítico. O que poderia ser feito, seria comunicar ao 

sujeito a possibilidade da emergência de tais conflitos, no entanto, o sujeito teria seu 

conhecimento aumentado, mas isso não produziria nenhuma mudança em sua economia 

psíquica. 

Já as alterações no eu que foram adquiridas no curso de seu desenvolvimento 

seriam mais fáceis de tratar do que as alterações congênitas. Sobre as alterações adquiridas, 

tal aquisição ocorreu no decorrer do desenvolvimento do sujeito. Desde o início da vida, o 

eu precisa efetuar a mediação entre o isso e o mundo externo e proteger o isso dos perigos 

do mundo externo. A tarefa do eu consiste em evitar o desprazer, a angústia e o perigo, e 
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os procedimentos que utiliza para empreender sua tarefa são nomeados mecanismos de 

defesa. O recalcamento é apenas um tipo de mecanismo de defesa do eu e, cada sujeito não 

utiliza mais que alguns desses mecanismos ao longo de sua vida. Tais mecanismos tornam-

se modalidades regulares de reação e são repetidos sempre que houver um conflito 

semelhante ao original. O eu do adulto continua a se defender de perigos que não existem 

mais e mantém suas modalidades de reação que se tornaram habituais. Estes mecanismos 

de defesa, então, propiciam o desencadeamento da neurose, uma vez que alienam cada vez 

mais o sujeito e o enfraquecem paulatinamente. 

Durante o tratamento, nosso trabalho terapêutico está constantemente oscilando 
para trás e para frente, como um pêndulo, entre um fragmento de análise do isso 
e um fragmento de análise do eu. Num dos casos, desejamos tornar consciente 
algo do isso, no outro, queremos corrigir algo no eu. A dificuldade da questão é 
que os mecanismos defensivos dirigidos contra um perigo anterior reaparecem 
no tratamento como resistências contra o restabelecimento. Disso decorre que o 
eu trata o próprio restabelecimento como um novo perigo (FREUD, 1937-
1939/2006, p. 271).      
 

Para Freud, então, o efeito terapêutico é concebido como dependendo de tornar 

consciente o que estaria recalcado. O analista prepararia o caminho para essa 

conscientização por meio de interpretações e construções, mas a interpretação ficaria 

circunscrita ao analista até que o sujeito tivesse condições de, ele mesmo, chegar a tal 

interpretação. Então, seria necessário o endereçamento da transferência do sujeito ao 

analista para que o analista, assim, pudesse interpretar. A resistência promove o 

retraimento do sujeito do acordo fundado pela situação analítica, o sujeito, assim, deixaria 

de apoiar os esforços do analista para revelar o isso, desobedeceria a regra fundamental e 

não permitiria a emergência de derivados do material recalcado. 

Entre os fatores que influenciam as perspectivas de êxito do tratamento analítico, a 

individualidade do analista também deveria ser considerada, segundo Freud. O sujeito 

poderia adquirir as qualificações necessárias para exercer a atividade de analista em sua 

própria análise. É necessário também ressaltar que o relacionamento analítico seria 

baseado no ‘amor à verdade’, o que excluiria qualquer forma de impostura.    

A missão da análise seria garantir que o eu do sujeito esteja em melhores condições 

psicológicas para exercer suas funções. Se a análise conseguir tal realização, ela se 

desincumbiu de sua tarefa (p. 284).  

Já o final de análise teria condições diferentes, dependendo do sexo do analisante. 

Na mulher, a dificuldade seria superar a inveja do pênis, já que o esforço por ser masculino 
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é egossintônico9 na fase fálica da mulher. Depois disso, tal esforço sucumbe ao 

recalcamento e esse desfecho determinaria a ‘sorte’ da feminilidade de uma mulher. Para a 

construção da feminilidade da mulher, o desejo de um pênis seria convertido no desejo de 

ter um bebê e um homem, possuidor do pênis. Todavia, o desejo de masculinidade da 

mulher, que ficou retido no inconsciente, exerceria influência. O desejo da mulher por um 

pênis poderia ser fonte de grave depressão, na medida em que ela constataria que a análise 

não poderia ajudá-la a realizar esse desejo. No homem, a dificuldade seria a ‘luta’ contra 

sua atitude passiva para com outro homem. No homem, o esforço por ser masculino é 

egossintônico desde o início, a atitude passiva é energicamente recalcada e sua presença só 

poderia ser inferida de supercompensações excessivas. O homem, então, se recusaria a 

submeter-se a um substituto paterno e se recusaria a atribuir ao analista seu 

restabelecimento, produzindo, assim, resistências ao tratamento analítico.  

Freud comenta que Ferenczi, em um artigo publicado em 1927, coloca como 

requisito ao tratamento analítico bem sucedido que os complexos do homem e da mulher 

fossem dominados. Acerca disso, Freud sustenta que a realização de tal requisito pela 

análise seria esperar demais do tratamento analítico. O analista poderia, assim, se consolar 

de que proporcionou ao sujeito, todo incentivo possível para reexaminar e alterar sua 

atitude para com ele (o complexo) (p. 287). 

Portanto, ao dar uma direção ao tratamento, Freud recorreu ao manejo da 

transferência. Todavia, apenas o manejo da transferência não foi o bastante para direcionar 

o tratamento do Homem dos Lobos, fez-se necessário, também, manejar o tempo e instalar 

a pressa no tratamento e, desse modo, incentivar o sujeito a concluir. Durante o processo 

analítico, o sujeito experencia a espera, correlata ao tempo para compreender e, ao mesmo 

tempo, a pressa, na medida em que é necessário concluir na análise. De que modo o 

analista poderia introduzir a pressa no tratamento? 

 

3 .2 A direção do tratamento no ensino lacaniano 

 

Passamos agora a verificar como Lacan concebeu a direção do tratamento, 

privilegiando, para isto, o texto “A direção do tratamento e os princípios de seu poder” 

                                                 
9 Segundo Pontallis (2001), o termo egossintônico qualificaria as pulsões, representações que seriam 

aceitáveis pelo eu, ou seja, compatíveis com a sua integridade e as suas exigências.  
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(1958/1998). Logo de saída, Lacan critica os analistas que, sob o nome de psicanálise, 

promovem a ‘reeducação emocional do paciente’ e comenta que a impotência dos analistas 

em sustentar de forma autêntica uma práxis reduz-se, muitas vezes, ao mero exercício de 

um poder, lembrando que o psicanalista dirige o tratamento e não o sujeito. 

A direção do tratamento consiste em que o analista faça com que o sujeito aplique a 

regra analítica, cuja presença é o princípio da situação analítica. É o analista que dá direção 

ao tratamento, ainda que o analisante precisasse esquecer que se trata apenas de palavras, o 

que o analista não deveria esquecer. O ato analítico, mesmo que só possível a partir da 

ordem simbólica,  tem efeitos no real. 

O analista, segundo Lacan, entraria com sua quota no processo, devendo pagar com 

palavras, se a transformação que elas sofrem pela operação analítica as eleva a seu efeito 

de interpretação, pagar com sua pessoa, que é emprestada a ser suporte aos fenômenos na 

transferência, e pagar ainda com o que há de essencial em seu juízo íntimo para intervir 

numa ação que vai ao cerne do ser. Portanto, a menção ao ser é uma menção ao objeto a, 

considerando que o analista opera como objeto a.  

Ainda neste texto, Lacan postula que, sobre o manejo da transferência, é preciso 

ressaltar que a figura do analista é incluída na transferência, de modo que a liberdade do 

analista quanto ao momento, escolha e número de intervenções se vê marcada justamente 

pelo desdobramento que sofre a transferência. Então, o sujeito presentifica, na 

transferência, com o analista, os modos de relação com as pessoas que lhes foram 

significativas. 

Portanto, a interpretação do analista é recebida pelo analisante como proveniente da 

figura que a transferência lhe imputa ser. Lacan enfatiza que é como proveniente do Outro 

da transferência que a fala do analista é ouvida e, desse modo, o momento de o sujeito sair 

da transferência é adiado infinitamente. É pois, pelo que o sujeito imputa ao analista ser 

(ser que está alhures) que é possível uma interpretação voltar ao lugar de onde pode ter 

peso na distribuição das respostas (LACAN, 1958/1998, p. 597). Assim, a interpretação é 

ouvida pelo sujeito como vinda do Outro, e o sujeito receberia, assim, sua mensagem de 

forma invertida. 

Lacan se esforça em propor questões e indicar caminhos acerca da direção do 

tratamento para os analistas iniciantes e reclama do lugar ínfimo que a interpretação 

ocupava na prática psicanalítica na época em que escreveu “A direção da cura e os 

princípios do seu poder” (1958/1998). Os autores analistas, desta época, destacavam como 
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interpretações as intervenções verbais, que não eram interpretações, como explicações, 

gratificações, respostas à demanda, etc.   

A única via para conceber o lugar em que a interpretação pudesse produzir algo 

novo seria os analistas se exercitarem nos modos de efeito do significante no advento do 

significado. A interpretação se fundamenta no fato de que o inconsciente tem a estrutura de 

uma linguagem, nela um material funciona segundo determinadas leis, que são as leis 

descobertas pelo estudo das línguas que foram ou são efetivamente faladas.  

O que importa, no que diz respeito à interpretação, não é a convicção que ela 

acarreta, visto que melhor se reconhecerá seu valor no material que vier a surgir depois 

dela. Por meio da reação do analisante, a posteriori, se pode verificar o efeito que teve, ou 

não, a interpretação do analista. 

Lacan critica a “superstição psicologizante” dos analistas, os quais continuam a 

invocar a interpretação pelo assentimento do sujeito, desconsiderando as formulações de 

Freud sobre a Verneinung10 como maneira de confirmação indireta. Seria, assim, que a 

teoria desnuda como a resistência é gerada na prática e que não há outra resistência à 

análise senão a do próprio analista (LACAN, 1958/1998, p. 601). Portanto, a resistência 

se refere à resistência do analista em operar como objeto a, como aquele que, em função de 

agente (a), vai intervir (→) no campo do sujeito ($) para que ele produza os significantes 

mestres (S1).   

Sobre a conduta de Freud no caso do Homem dos Lobos, Lacan comenta que Freud 

introduz o sujeito numa primeira localização de sua posição no real (p. 602) e isto acarreta 

uma precipitação dos sintomas do sujeito. Freud promove a retificação subjetiva e o sujeito 

é impelido a assumir sua responsabilidade acerca de sua condição. Quanto ao caso Dora, 

Lacan comenta que Freud a ‘obriga’ a reconhecer que ela servia de suporte à relação do pai 

e da amante dele.  

Pois ele (Freud) reconheceu prontamente que nisso estava o princípio de seu 
poder, no que este não se distinguia da sugestão, mas também que esse poder só 
lhe dava a solução do problema na condição de não se servir dele, pois era então 
que assumia todo o seu desenvolvimento de transferência (LACAN, 1958/1998, 
p. 603).  
 

                                                 
10 Segundo Pontallis (2001), o termo em alemão Verneinung foi traduzido por negação ou denegação e se 

refere ao processo pelo qual o sujeito, ao formular seu desejo ou pensamento até então recalcados, continua a 

defender-se deles, negando que lhes pertença. 
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Para Lacan, é na direção do tratamento que se ordena (segundo um processo que 

vai da retificação das relações do sujeito com o real, ao desenvolvimento da transferência 

e, após, à interpretação), que se revela, o horizonte em que a Freud foram reveladas as 

descobertas fundamentais relacionadas à dinâmica e estrutura da neurose obsessiva.  

O objetivo de Lacan é o de advertir aos analistas dos desvios da técnica 

psicanalítica, quando o verdadeiro lugar onde se produzem seus efeitos é desconhecido. A 

falta-a-ser é concebida como a política da experiência analítica. Seria na relação com a 

falta-a-ser que o analista teria de assumir ‘seu nível operatório’ e o que ofereceria as 

chances para tal realização seria a análise didática. Então, o término da análise didática 

possibilitaria ao analista se experimentar como objeto e, para dirigir o tratamento do 

sujeito, ele precisaria operar como objeto a, fazendo-se de semblante do objeto causa do 

desejo, ou seja, suportando o lugar do vazio. Para isto, Lacan formulou a expressão ‘desejo 

do psicanalista’. Cabe formular uma ética que integre as conquistas freudianas sobre o 

desejo: para colocar em seu vértice a questão do desejo do analista (LACAN, 1958/1998, 

p. 621). Segundo Lacan (1964/1985), o desejo do analista é o desejo de obter a diferença 

absoluta, isto é, quando, a partir da intervenção do analista, o sujeito é confrontado com o 

significante primordial. 

Focalizando o lugar do analista na direção do tratamento, Lacan menciona que ele, 

o analista, é alguém a quem se fala livremente, apesar do discurso do analisante não ser tão 

livre assim. O analista escuta ao sujeito, o que não o obriga a compreendê-lo, e o frustra se 

calando, pois o sujeito demanda algo ao analista. Demanda resposta, mas se houvesse a 

resposta, esta seria constituída apenas por palavras. A demanda do sujeito, na verdade, é 

intransitiva e não requer nenhum objeto.  

É claro que sua demanda se manifesta no campo de uma demanda implícita, 
aquela pela qual ele está ali: de ser curado, de ser revelado a si mesmo, de ser 
levado a conhecer a psicanálise, de ser habilitado como analista. Mas essa 
demanda, ele sabe, pode esperar. Sua demanda atual nada tem a ver com isso, 
nem sequer é dele, pois, afinal, fui eu que lhe fiz a oferta de falar. (Somente o 
sujeito é transitivo aqui) (LACAN, 1958/1998, p. 623). 

 

Por isso, o analista frustra as demandas do analisante para que se desvelem os 

significantes aos quais a frustração do sujeito está atrelada.  

Segundo Lacan, a rememoração é possível porque o sujeito fica curado e não o 

inverso, ou seja, o sujeito, curado, recorda em ato, na transferência, suas lembranças e o 

modo como se relacionou com as pessoas significativas de sua vida. Então, enquanto o 

sujeito, ao término da análise, não se desassujeitar dos significados atrelados aos 
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significantes mestres e ceder o gozo articulado aos seus sintomas, continuará a repetir o 

modo de relação anterior.  

Neste mesmo texto, Lacan postula que a regressão temporal que se processa na 

análise, isto é, o tempo de rememoração, refere-se aos significantes da demanda e só se 

referem à pulsão correspondente através desses significantes. Se o analista respondesse à 

demanda, a transferência seria conduzida à sugestão. Freud já havia destacado a relação 

entre transferência e sugestão, na medida em que a transferência também era uma sugestão, 

porém a sugestão só seria exercida a partir da demanda de amor, o desejo não.   

A resistência do sujeito, quando se opõe à sugestão, é apenas desejo de manter 
seu desejo. Como tal, conviria incluí-la na categoria de transferência positiva, já 
que é o desejo que mantém a direção da análise, fora dos efeitos da demanda (p. 
642). 
 

O sujeito sustenta seu desejo como evanescente através da fantasia fundamental e 

esse desejo é evanescente justamente porque seu objeto é subtraído pela satisfação da sua 

demanda. A fantasia ($◊a) seria a posição do neurótico em relação ao seu desejo. Portanto, 

a fantasia demarcaria, com sua consistência, a resposta do sujeito à demanda, ou seja, o 

que Lacan chamou de ‘a significação da sua necessidade’. Tal significação seria 

proveniente do Outro, já que, além de ensinar a demandar, dele dependeria que a demanda 

do sujeito fosse atendida.   

Lacan conclui, então, sobre a direção da análise, que a fala estaria no princípio dos 

poderes especiais no tratamento, o analista deixaria o sujeito livre para se experimentar 

num discurso o mais livre possível, entretanto, tal liberdade seria difícil de ser tolerada. 

Vimos que o analista não deveria satisfazer a nenhuma demanda do sujeito e, o fato de não 

se colocar como obstáculo à manifestação do desejo incentivaria o sujeito a se reconhecer 

desejante, ainda que exista uma incompatibilidade do desejo com a fala, isto é, o desejo, 

em sua causa (a), pode ser inferido apenas nos intervalos do discurso, entre um significante 

e outro. 

Drummond, no texto “A direção da cura, interpretação e significante” (1995), 

comenta que, no texto de 1958, Lacan assinala que os poderes da cura são os poderes da 

palavra e também se interroga sobre os limites do poder da verdade. Afirma a idéia que o 

princípio do poder da cura seria o poder da verdade sofre uma vacilação. A autora faz uma 

interpretação de que, nesse mesmo texto, Lacan instaura uma teoria do tempo da 

interpretação e seu lugar no tratamento. A interpretação seria vista por Lacan como efeito 

de significante e oposta ao insight, centrado na visão. A interpretação fica situada do lado 
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do efeito significante e seu fim é decifrar a diacronia das repetições inconscientes 

(DRUMMOND, 1995, p. 15). 

Drummond assinala que a concepção de análise em Lacan, nesse texto, não estava 

fundada mais no desejo de reconhecimento, mas em fazer com que o sujeito se percebesse 

desejante.  

Quinet, no livro As 4+1 condições da análise (1991), enfoca as condições da 

análise estabelecidas por Freud, a saber, o tratamento de ensaio, o uso do divã, a questão 

do tempo e a questão do pagamento.  A essas quatro condições, Quinet acrescenta mais 

uma: a passagem do analisante à analista, o que Lacan nomeia de ato psicanalítico. Quinet 

sustenta que esta última condição é a condição sine qua non para o analista conduzir a 

análise de um sujeito do início ao fim (QUINET, 1991, p. 14). 

Quinet enuncia que o tratamento de ensaio postulado por Freud corresponde às 

entrevistas preliminares de Lacan. Existiria uma descontinuidade entre um tempo de 

trabalho prévio e a análise propriamente dita. Tanto nas entrevistas preliminares como na 

análise, o que estaria em jogo seria a única regra do tratamento analítico: a associação 

livre. O analista estaria submetido a um paradoxo no qual a associação livre manteria a 

continuidade das entrevistas preliminares com a análise, e o tempo de diagnóstico 

promoveria a descontinuidade entre as entrevistas preliminares e a análise.  

Do ponto de vista do analista, as entrevistas preliminares podem ser divididas em 
dois tempos: um tempo de compreender e um momento de concluir, no qual ele 
toma sua decisão. É nesse momento de concluir que se coloca o ato psicanalítico, 
assumido pelo analista, de transformar o tratamento de ensaio em análise 
propriamente dita (p. 19). 

 

Este corte, que implica a passagem das entrevistas à análise, é um ato que 

demonstra ao analisante que o analista o aceitou em análise. Lacan rompeu com a 

padronização, ou seja, com tempo padronizado da sessão analítica proposto pela IPA, para 

que o analista se responsabilizasse pelo manejo do tempo. Lacan manteve a utilização do 

divã e das entrevistas preliminares, a estas, que Freud havia chamado de ‘período de teste’. 

Já a passagem do analisante ao divã, marcaria a entrada em análise. A principal razão 

freudiana para o uso do divã se deve à estrutura da transferência, seu objetivo é antes de 

tudo barrar a pulsão escópica, de modo que o analista possa distinguí-la no momento de 

sua emergência no discurso do sujeito. 

O manejo do tempo é então, para Lacan, de fundamental importância na direção do 

tratamento. Como vimos, para Lacan não há como manejar a transferência sem manejar o 

tempo nos tratamentos psicanalíticos. Quinet sustenta que Lacan introduziu o manejo do 
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tempo no tratamento, na utilização das sessões chamadas de curtas, de modo a ressituar a 

experiência psicanalítica na função da fala e no campo da linguagem. Lacan propõe, então, 

que o analista se oriente pelas palavras do analisante para conduzir a análise, a qual é uma 

experiência de fala no campo da linguagem. Quinet postula que Lacan aponta como 

alternativa para a questão de como regular o tempo da sessão, na medida em que o 

inconsciente é atemporal, pontuar e cortar o discurso do analisante e, assim, fazer o 

inconsciente existir, ou seja, através da pontuação/corte, feitos sob a transferêcia, o 

discurso pode ser tomado como manifestação do inconsciente. Tal procedimento torna-se 

possível porque o inconsciente é estruturado como uma linguagem, ou seja, há nele uma 

sintaxe que obedece a determinadas leis que pressupõema função do tempo.  

O analista, então, corta a sessão em função do discurso do analisante e esse corte já 

é uma forma de interpretação em ato, a qual vai decidir retroativamente o sentido do que 

foi dito pelo analisante. A escansão dos significantes pelo corte da sessão deve ir no 

sentido da desidentificação para promover a suspensão do jugo do sujeito àquele 

significante que a sessão escandiu (QUINET, 1991, p. 67). O sujeito se perguntaria por 

que o analista interrompeu seu discurso em determinado ponto, apontando, assim, para a 

dimensão do desejo do analista, que se apresenta como uma incógnita a ser decifrada. 

Segundo Quinet, a suspensão da sessão com o corte tem o objetivo de suspender as 

conexões usuais do significante e do significado, fazendo emergir o sujeito suspenso à 

dimensão dos significantes que o determinam. No Seminário 6 O desejo e sua 

interpretação (1959), Lacan já havia apontado que o corte temporal é o modo mais eficaz 

de intervenção e de interpretação analítica e, por isso mesmo, deveria ter maior uso na 

direção do tratamento.  

O corte da sessão apontaria para a falta, isto é, a falta-a-ser do sujeito, a falta de um 

significante que o designe definitivamente, já que o que o sujeito diz de si mesmo nunca é 

suficiente para definí-lo. A última palavra dita pelo sujeito antes do corte da sessão 

tenderia a insistir fora dela e Lacan designa a sessão analítica como instalação da 

descontinuidade, visto que a elaboração é efetuada fora da sessão analítica e compete ao 

analisante. A análise, portanto, não se reduz ao tempo das sessões. Quando o sujeito 

começa a sessão sem saber de antemão quanto tempo ela durará, está sob o efeito da 

pressa, o que tenderia a precipitar o momento de concluir. 

Quinet relata que Lacan comenta longamente o trecho do texto “A dinâmica da 

transferência” (1912b/2006) em que Freud verifica que a transferência, em forma de 

resistência, promove a interrupção da associação livre do sujeito. Lacan salientava que o 
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aspecto da realização da transferência como atualização da presença do analista é 

frequentemente acompanhado de angústia, demonstrando a presença do objeto a. O corte 

da sessão seria da ordem da interpretação na medida em que visaria o objeto causa do 

desejo. O objeto a seria o objeto que, ainda que fora da cadeia significante, a orienta e 

sustenta a metonímia do discurso, de significante em significante. 

Com seu movimento do corte da sessão, o analista testemunha a função do 
objeto a como agente da certeza antecipada do tempo lógico. Na prática, o efeito 
de surpresa, de perplexidade ou de qualquer outro tipo de reação, nada mais 
indica senão a divisão do sujeito (a → $) (QUINET, 1991, p. 79). 
 

 Portanto, para Lacan (1953/1998), é o corte temporal que abala os sentidos já 

existentes, por isso a suspensão da sessão, isto é, o corte lógico-temporal (feito a partir da 

associação livre do sujeito e da escuta analítica) desempenha o papel de uma escansão que 

tem valor de ato, precipitando o momento de concluir. 

 

3.3 O osso no meio do caminho da análise e os redutores lógicos da análise 

 

Utilizamos o texto de Miller, O osso de uma análise (1998),  para verificarmos a 

abordagem lacaniana acerca da direção a ser dada ao tratamento psicanalítico. Neste 

seminário, Miller afirma que haveria uma pedra no meio do caminho da análise, a qual 

obrigaria o sujeito à repetição. A psicanálise seria a tentativa de exploração e de 

interpretação do ‘estar-na-fala’, na medida em que todo ser falante tem o caminho de sua 

fala, e o caminho desconhecido e inaudível seria a pedra no meio do caminho da fala.  

O sujeito que procura o analista, o faz por ter tropeçado no real, haveria, então, um 

osso, uma pedra no seu caminho. O analista o convida a falar e o que norteia sua escuta é 

que há o osso no meio do caminho.  A fala do sujeito, então, gira em torno desse osso. 

Segundo Miller, o analista deveria operar a redução significante na análise, a qual 

seria contraposta à amplificação significante da associação livre, tarefa que caberia ao 

sujeito. A redução, como uma operação analítica, dirige-se à sua versão pequeno a (p. 

43).  Então, a psicanálise  realizaria uma operação de redução. O sujeito fala dos elementos 

de sua história, os conta e os enumera, promovendo a amplificação significante. A 

operação redução significante da análise incidiria sobre o sujeito, seria efeito da destituição 

subjetiva. A operação redução presente na análise seria, portanto, uma redução ao osso. 

O termo redução também é utilizado na lógica matemática. Nesta, a redução 

designa a operação que permite reduzir o tamanho das fórmulas para calcular mais 
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rapidamente. A redução na análise seria a condensação das associações do analisante com 

o bem-dizer, isto é, no final da análise, o sujeito deveria haver-se com o sintoma e bem 

dizê-lo.  

Para Miller, seriam três mecanismos da operação redução na análise: a repetição, a 

convergência e a evitação. A repetição e convergência designam a redução ao simbólico, já 

a evitação, designa a redução ao real, conforme será desenvolvido posteriormente. Na 

associação livre do sujeito emerge sempre o mesmo, há uma repetição do mesmo no 

discurso do sujeito e, através dessa repetição, é possível obter uma formalização, ou seja, o 

analista percebe que um mesmo lugar seria ocupado por significantes diferentes para o 

sujeito. A operação redução, que procede da repetição, é nomeada de redução 

proposicional, a saber, a captação da função em relação à qual existem as variáveis (os 

diversos significantes da história do sujeito). A partir daí, o analista infere o significante 

original (S1) do qual derivariam os demais S2.  

O segundo mecanismo seria a convergência e Miller postula que a análise 

demonstraria que os enunciados do sujeito convergiriam para um enunciado essencial, ou 

poderia haver mais de um enunciado essencial.   

Pode acontecer que esse enunciado essencial se destaque, na própria análise, e 
que o sujeito mencione alguma coisa que lhe foi dita e que jamais esqueceu, que 
se inscreveu para todo o sempre e que, em relação a isso, ele se determinou em 
todos os desvios e percalços de sua existência. Foi uma coisa dita que, para ele, 
pode ter tomado o valor de um oráculo, seja porque dedicou toda a sua existência 
a verificá-la, para torná-la verdadeira, seja porque o precipitou a desmentí-la 
(MILLER, 1998, p. 49). 
 

Esse enunciado que faria a convergência no discurso não seria produzido pelo 

analisante, mas por alguém que encarnaria o Outro para o sujeito e, então, o analista 

reproduziria tal enunciado em forma de interpretação para localizá-la no mesmo lugar do 

enunciado essencial. O enunciado pode ter assumido a forma de um imperativo (‘isto é 

verdade’), ‘sob a forma de uma afirmação eternizada (‘você será sempre isso’) e, até 

mesmo, de um equívoco. Desse modo, o analista teria o objetivo de, ao localizar o 

enunciado essencial para o sujeito em forma de interpretação, esvaziar a significação 

original de tal enunciado. Este enunciado da convergência seria, então, como na repetição, 

um significante mestre. 

 A terceira operação redução da análise seria a evitação, esta viria em oposição à 

repetição e à convergência, entretanto, só seria possível a partir delas. Miller parte do 

pressuposto lacaniano de que o inconsciente é estruturado como uma linguagem.   
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Mas, em terceiro lugar, ele representa a evitação, isto é que em todos os casos há 
elementos que não aparecem, elementos cuja evitação se repete. É, da mesma 
maneira, o que aparece sob a forma de associação livre em uma análise. Não se 
deve, simplesmente, se fascinar com a repetição e a convergência, não somente 
com a repetição e a constante da presença, pois há também a repetição da 
ausência, da evitação, do contorno, que para o sujeito, se constitui precisamente 
como uma pedra de tropeço (p. 65).  
 

Miller sustenta que a repetição e a convergência designam a redução ao simbólico, 

a saber, redução do discurso confuso e abundante a formas simbólicas elementares. Já a 

evitação introduziria a redução ao real, apontando para o real que emerge no discurso do 

sujeito: as repetições das ausências. 

Cada sujeito seria marcado pela ordem simbólica e o analista, ao se perguntar por 

que tal significante ou expressão ganhou tal valor para o sujeito, não chegaria à dimensão 

do necessário (‘não cessa de se escrever’) e do impossível (‘não cessa de não se escrever’), 

na medida que não haveria nem a necessidade de haver tal enunciado, nem a 

impossibilidade da ocorrência do mesmo. O analista é remetido a algo que, como sustentou 

Lacan, ‘cessa de não se escrever’ e, assim, se encontra diante da contingência, ou seja, de 

algo que poderia, ou não, ter acontecido. Miller sustenta que o que concerne ao gozo se 

refere à contingência, a via pela qual Lacan sustenta a escrita do impossível. 

Miller distingue o necessário, o possível e o impossível da contingência, nesta se 

poderia situar a experiência do gozo e sua escrita do impossível. Segundo ele, Freud 

chamava o registro da contingência de fator quantitativo, a saber, a quantidade de libido 

que o neurótico poderia investir. 

Entre o investimento libidinal e a articulação significante (o saber) haveria um 

hiato, uma ruptura de causalidade. Não se poderia deduzir de uma articulação significante 

a quantidade de investimento libidinal que ela poderia atrair. A esse respeito, Miller se 

pergunta como o tratamento analítico poderia promover o desinvestimento de articulações 

patogênicas do sujeito. 

Em primeiro lugar, existe uma redução à contingência e não à necessidade, uma 
redução ao encontro ou, até mesmo, ao traumatismo, que é o modo normal da 
intrusão do gozo no ser humano. E, em segundo lugar, a própria redução desta 
contingência, isto é, a redução quantitativa propriamente dita, não é senão da 
ordem do possível, quer dizer que, em dado momento, cessa de se escrever 
(MILLER, 1998, p. 72). 

 

Assim, existiria a redução à contingência, o sujeito percebe que a libido investida 

na significação patogênica não é da ordem da necessidade, é simplesmente da ordem da 

contingência, aconteceu desta maneira mas, poderia nem ter acontecido, isto é, não era 
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necessário que ocorresse. A redução da contingência, então, seria a redução quantitativa, 

ou seja, a redução da quantitadade de investimento libidinal na significação patogênica, tal 

redução é elevada à condição do possível, é possível investir a libido em outras 

significações que não as patogênicas e, desse modo, cessar de se escrever no sintoma. 

O ato analítico se escreveria entre a redução significante e a redução quantitativa. 

Portanto, o ato analítico reduziria a repetição indefinida da associação livre, promovendo a 

redução significante e, ao cortar o discurso do sujeito, abalaria o investimento em suas 

articulações patogênicas para reduzir, assim, a quantidade de libido atrelada à estas 

articulações, o que constituiria a redução quantitativa.  

Entretanto, não bastaria que o sujeito elucidasse sua repetição. A análise não estaria 

terminada enquanto o sujeito não cedesse o gozo que estaria atrelado à repetição e ao 

significante. 

A fantasia é concebida como a conexão entre o significante e o gozo. Ela é, ao 

mesmo tempo, uma representação, uma cena da ordem do imaginário, uma articulação 

significante e, ainda, completada por uma quantidade libidinal marcada pelo objeto a. 

Então, a fantasia juntaria os registros imaginário, simbólico e real, em sua estrutura. 

Enumerando esses três momentos em Lacan- imaginário, identificação e 
fantasia- dou os três estatutos, as três formas do osso de uma cura, que Lacan nos 
deu e, ao mesmo tempo, as três formas de desinvestimento que ele articulou. 
Inicialmente, a redução ao imaginário, sob a forma de ultrapassagem do plano 
imaginário, a redução das identificações, especialmente da identificação fálica, 
concebida como uma queda; e, em terceiro lugar, a redução da fantasia, 
concebida como travessia (MILLER, 1998, p. 75). 
 

Então, a direção do tratamento consistiria em o analista pôr em operação esses 

redutores lógicos no tratamento do sujeito, a saber, a redução ao imaginário, a redução das 

identificações fálicas e a travessia da fantasia e, ainda, que o sujeito ceda o gozo atrelado a 

tais registros, a saber, o imaginário, o simbólico e o real, o que configuraria o término do 

tratamento analítico.  

Miller se pergunta como o sujeito poderia se desligar do gozo que o retém: o que o 

retém na fantasia, no imaginário, e na identificação fálica. É importante lembrar que não 

bastaria a redução desses registros sem que o sujeito cedesse o gozo atrelado aos mesmos. 

Então, haveria um x, uma variável, que se apresentaria sob a forma de imaginário a 

ultrapassar, sob a forma de identificação que deveria cair e sob a forma de fantasia que 

deveria ser atravessada. O x seria o que Lacan nomeou  de ‘sentido gozado’, que poderia 

ser designado como o investimento da significação. A partir da formulação de Freud 

acerda da ruptura de causalidade existente entre a articulação significante e o gozo, Miller 
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conclui que a libido viria investir o efeito semântico do significante, que ela se associaria a 

esse efeito, o que aconteceria tanto no registro imaginário, quanto na identificação fálica e 

na fantasia. Assim, a análise possibilitaria abalar a libido investida na fantasia e nas 

identificações do sujeito, para que a libido pudesse, assim, se associar a outros efeitos 

semânticos.  

O investimento libidinal da significação demonstra como algumas significações 

teriam um valor excepcional e determinante para o sujeito. Miller elege o exemplo da 

significação do ‘ser excluído’ e ressalta que o sujeito aí se produziria como menos um (-1), 

isto é, falta um significante que o designe, e a libido investiria de maneira eletiva esse 

menos um de acordo com a estrutura clínica do sujeito. A exclusão seria o estatuto original 

do sujeito, Lacan escreveu o matema deste estatuto como ‘o sujeito barrado’ ($). Na 

histeria, é constatado o gozo de não estar nunca em seu lugar, o gozo de não ser localizável 

e o sujeito se esforça, no simbólico, em verificar de todas as maneiras que ele é rejeitado. 

Na obsessão, o menos um toma a forma do autotrancafiamento que o sujeito constrói para 

si, de modo a lhe proteger da intrusão do Outro. Nesta fortaleza, o sujeito pode gozar de 

sua solidão.   

Então, se o osso de uma cura é o imaginário, o fim do tratamento consistiria em 

ultrapassar o plano do imaginário, se o osso é a identificação fálica, o fim da análise seria a 

queda das identificações, se o osso da cura é a fantasia, o fim do tratamento seria a 

travessia da fantasia. Com relação à questão de, se o osso da cura é o sintoma, Miller se 

pergunta qual seria o fim da análise e comenta que Lacan não dá uma resposta unívoca 

sobre esta questão. Lacan disse, em alguns momentos, que o sujeito deve conviver com o 

sintoma, haver-se com ele. Miller comenta que nenhum desinvestimento pode impedir que 

reste no sujeito o modo de gozar, que reste o sintoma como modo de gozar. O sintoma, em 

seu sentido habitual, é uma patologia que o analista tenta curar, mas o sintoma, a partir do 

modo como Lacan se refere em seu último ensino (que é escrito sinthoma), é uma 

patologia de estrutura que indica haver uma interseção entre o sujeito barrado ($) e 

sintoma, por isso mesmo o sintoma teria um núcleo irredutível e ineliminável.  

Abordaremos a seguir qual é a participação do manejo do tempo na direção do 

tratamento psicanalítico. 
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3.4 O manejo do tempo na direção do tratamento 

 

No seminário 15, O ato psicanalítico (1967-1968/s.d.), Lacan concebe o método 

psicanalítico como: falar durante semanas e meses, em várias sessões por semana, falar 

livremente segundo a regra fundamental da análise, liberando-se de qualquer referência ao 

útil, à norma.  

A transferência é instalada em função do sujeito suposto saber, o sujeito atribui ao 

analista um saber sobre seu sofrimento, entre outros. No texto “A direção do tratamento e 

os princípios do seu poder” (1958/1998), Lacan se perguntou como alguém que se 

desiludiu da transferência vai relançar, a cada análise, o engano do sujeito suposto saber e 

articula que o analista julgou necessário relançar a ilusão, na medida em que é preciso que 

a linguagem seja relançada para que haja atualização do inconsciente.   

O procedimento lacaniano de cortar a sessão analítica, não utilizando o tempo do 

relógio como norteador do término da sessão, aponta para uma atribuição de peso e 

importância ao discurso. Do corte da sessão, ou seja, da intervenção do analista em forma 

de corte, só se pode saber os efeitos a posteriori. No corte lógico-temporal, há um 

paradoxo na medida em que o corte depende da escuta analítica, mas, ao se fazer presente, 

aponta para um mais além da cadeia significante.  

Examinando as diferenças entre o modo de proceder no tratamento em Freud e em 

Lacan, observamos que Freud colocava os pacientes já de início deitados no divã; para 

Lacan, o momento de colocar o sujeito no divã não pode ser pensado, pois ele tem um quê 

de ato. O sujeito chega em análise demandando um alívio, sua cura e o analista 

inicialmente suporta o engodo do sujeito suposto saber. E como não há entrada em análise 

sem implicação subjetiva naquilo que diz respeito ao sintoma, o sujeito precisa reconhecê-

lo como um enigma e ser instigado a decifrá-lo. Portanto, o ato da entrada já traz inscrito o 

bilhete da saída, a entrada já traz algo do fim, não cabendo qualquer previsão de duração 

do tratamento. Lacan recebia seus honorários preferencialmente a cada sessão, de modo 

que se o sujeito voltasse, não seria por débito, o ato de pagar era, assim, inserido na rede 

significante do sujeito. Por isso, a cada vez o contrato analítico é renovado com um quê de 

pressa, de o sujeito não esperar para pagar. 

 No tratamento analítico, além da dimensão da pressa, existe também a dimensão da 

espera. Segundo Brodsky (2004), para que haja a surpresa, é preciso ‘preparar o terreno’. A 

série de sessões analíticas prepararia o terreno para que houvesse a irrupção do 
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inconsciente do analisante e, por outro lado, a interpretação ou o corte da parte do analista. 

Por isso, a lógica das sessões curtas inclui, portanto, a dimensão da espera, o analisante não 

saberia o que poderia ocorrer sobre o fundo da espera, saberia apenas que algo estaria por 

ocorrer. 

Sobre a duração do tratamento, normalmente, é o analisante quem tem pressa em 

concluir, enquanto o analista propõe o ‘ainda uma vez mais’. Já com relação à duração da 

sessão, o analisante se queixa de que o tempo é curto, gostaria de dizer mais coisas, ao 

passo que o analista intervém com o ‘é o bastante’. O ‘concluir rápido demais’ é a unica 

maneira de evitar que ‘seja tarde demais’, conforme evidenciado no sofisma dos 

prisioneiros. 

Haveria, então, uma dupla vertente da surpresa: do lado do analisante, o 

insconsciente emerge nos tropeços, enganos, sonhos, atos falhos; do lado do analista, a 

surpresa provém da interpretação, intervir no tempo adequado. Brodsky conclui, a partir 

das formulações de Lacan, que a temporalidade da análise é a da angústia, justamente pela 

articulação entre a pressa e a espera. O analisante espera algo que não sabe direito o que é, 

então, a espera lhe causa angústia. 

Miller profere um seminário sobre o tempo articulado à clínica psicanalítica 

nomeado A erótica do tempo (2000). A erótica do espaço é por ele postulada como 

desfazendo as relações de distância e tornando o objeto inacessível, na medida em que o 

caminho situado entre dois pontos em uma reta apresenta desvios e um obstáculo. Esta 

barreira poderia ser a da proibição do incesto, um ‘não’ e haveria estreita relação entre a 

existência do obstáculo (castração) e a constituição do objeto de desejo. 

Ao falar da erótica do espaço, Miller fala também sobre o tempo, já que este se 

refere ao movimento. Os deslocamentos no espaço levam tempo, ou seja, num espaço, um 

objeto ocupa diferentes posições e descreve uma trajetória, tais posições são, então, 

funções do tempo. O tempo foi concebido por filósofos e matemáticos como tendo apenas 

uma dimensão, isto é, o tempo como uma linha reta. 

Para Miller, Freud concebe o tempo como sendo eterno e se esforça em demonstrar 

que o inconsciente seria um ser real. No inconsciente atemporal freudiano, nada é 

esquecido, o que foi vivido há vários anos atrás pode ser revivido no presente. No texto 

onde trata do caso do Homem dos Lobos, Freud incita o analista a se comportar como o 

inconsciente, ou seja, desconsiderar o tempo cronológico. O tempo standart da sessão, 

utilizado pelos psicanalistas da IPA, deixaria escapar o manejo do tempo, uma vez que 

traduziria a espacialização quantitativa do tempo na demarcação prévia da duração da  
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sessão, ou seja, tomaria o tempo como a distância entre dois pontos de uma reta. A 

manobra freudiana com relação ao tempo no caso do Homem dos Lobos foi manejar o 

tempo ao marcar uma data para o fim do tratamento. O resultado descrito por Freud foi a 

precipitação do material recalcado quanto mais se aproximava tal data.  

Se o analista tratar o tempo como sendo homogêneo, só poderá praticar o final do 

tratamento segundo um critério exterior, a partir de um ponto de vista quantitativo e 

normativo. Lacan concebe a sessão analítica como sendo um ponto no infinito, um lapso de 

tempo com um suplemento de infinito (MILLER, 2000, p. 38). O término da sessão 

analítica, então, é pensado como ponto de basta, como um ponto singular que teria uma 

estrutura diferente dos outros pontos da reta. 

Portanto, a questão é trazer para a sessão um elemento suplementar, equivalente 
ao ponto no infinito, e que permite esse efeito de inversão da orientação que 
demonstramos aqui: a mudança de pontuação, a mudança de sentido e mudança 
de modalidade lógica (p. 38).  
 

As sessões, então, não seriam curtas, e sim sessões infinitas, isto é, sessões que 

comportam a manobra do ponto no infinito.  

A sessão analítica é concebida como o lapso de tempo em que se trata de 

estabelecer uma relação com a dimensão atemporal do inconsciente, dimensão na qual o 

passado não existe, em que não se encontra os modos do tempo: passado, presente e futuro. 

A sessão, então, não seria um lapso de tempo individualizado que poderia ser longo ou 

curto. Se o inconsciente não poderia ser modificado, o que se poderia promover no 

tratamento analítico, portanto, seria a mudança da relação do analisante com seu 

inconsciente.   

Para tal, Miller propõe retomar a sessão analítica a partir de uma dupla 

temporalidade: o tempo T1 que iria em direção ao futuro e onde o analisante faria a 

experiência da espera; e T2, que iria do futuro em direção ao passado. Este tempo seria o 

tempo que passa e, ao mesmo tempo, inscreve-se no passado, onde seria instituído o 

inconsciente atemporal freudiano. Para Lacan, esse tempo seria da ordem da ilusão, no 

sentido de que o passado já estaria lá antes da experiência do presente. É a ilusão do 

‘estava escrito’ (p. 50).    

A experiência analítica, como experiência do inconsciente, assim, seria a 

experiência dessa reversão temporal. A reversão temporal, própria a qualquer experiência 

corriqueira do tempo, seria vivida de maneira particular, pois a sessão seria um lapso de 

tempo em que tudo o que acontecesse teria ao fundo o sujeito suposto saber. O que 

caracterizaria a sessão analítica seria que, nela, o modo passado do tempo seria atualizado 
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pela presença do analista. Cada momento da sessão analítica seria vivido no presente e ao 

mesmo tempo no passado, isto é, vivido no presente e com a significação de inconsciente. 

O que o analisante diz na sessão ganha o sentido de ter sido escrito antes. 

 É por aí mesmo que a interpretação, cuja essência é o jogo de palavras 
homofônico, é o reenvio da fala à escrita, quer dizer, o reenvio de cada 
enunciado presente à sua inscrição, à sua enunciação pelo sujeito suposto saber 
(MILLER, 2000, p. 51). 
 

O tempo do analisante seria o tempo que progride, T1, o sujeito fala perseguindo  a 

frase na sessão. Já o tempo do analista, T2, seria o tempo que retroage, ou seja, o modo 

como o analista encarnaria o operador que faria com que o presente fosse vivido no 

passado e traria, ao mesmo tempo, o passado para o presente.  

O que faz a diferença do tempo na sessão analítica é a presença do analista, que é 

aqui identificada ao inconsciente atemporal. O tempo do sujeito em análise seria regido 

pelo ‘ainda não’, o ‘ainda não saber’, enquanto que o tempo do analista seria regido pelo 

‘saber já aí’. Lacan falava do inconsciente como lugar do Outro, traduzindo a 

atemporalidade do inconsciente em termos espaciais justamente porque o ‘já está aí’ 

extrairia a fala do tempo que passa, convertendo a fala em um saber escrito. Trata-se, 

então, de apreender o inconsciente atemporal em termos de espaço, no qual os significantes 

estariam inscritos sincronicamente. Conforme a formulação de Lacan, de que o sujeito está 

entre os significantes, no intervalo, Miller concebe que se trata de um ordenamento 

temporal da cadeia significante, a saber, entre o significante passado e o significante 

futuro, entre o significante do antes e o significante do depois.  

A interpretação analítica estabeleceria, então, a relação entre o presente que 

progride, o passado e a conexão entre a atemporalidade do inconsciente, isto é, entre o 

passado definitivo, a inscrição para sempre, e o presente do sujeito, reenviando a fala à 

escrita. Como vimos, Lacan concebia a essência da interpretação como sendo a homofonia, 

a mesma frase escrita poderia receber na fala significações diferentes, isto é, o mesmo som 

abre a perspectiva para outros sentidos. O mesmo som poderia ser lido de formas 

diferentes.  

A interpretação é um acontecimento imprevisto, que faz parte da lógica do 
tratamento. Na sessão, a interpretação é esperada. A sessão se desenrola na 
espera da interpretação, e é exatamente essa espera que faz com que tudo o que 
eu digo adquira um outro sentido, um outro valor, um alcance diferente daquele 
que concebo (p. 55).  
 

Assim, a interpretação, para Lacan, implica em conservar a surpresa, uma vez que, 

se a interpretação fosse unívoca perderia o caráter de acontecimento. A surpresa seria 
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constitutiva da interpretação, a qual supõe a espera. A surpresa em Lacan estaria, portanto, 

ligada ao corte lógico-temporal do discurso. 

O sujeito suposto saber sustenta que sempre se poderia reportar o que se passa e o 

que se diz na sessão analítica à necessidade do que já estava lá desde sempre. Entretanto, 

não existiria apenas a conversão do possível em necessário, existiria ainda a transformação 

por meio da qual o impossível se tornaria acontecimento, quando o que ‘não cessa de não 

se escrever’, a saber o impossível, subitamente ‘cessa de não se escrever’ (a contingência). 

O que seria da ordem do acontecimento é o que não poderia ocorrer, ou seja, aquilo que 

sairia do círculo do possível. Miller sublinha que este é o sentido dado por Lacan à 

contingência, único meio de escrita do impossível. 

O possível seria o que poderia ocorrer e, uma vez que ocorre, pode-se pensar que 

ele era necessário. Já a contingência, apareceria sobre o fundo do impossível. No momento 

1, ela apareceria como sendo impossível e, no momento 2, quando ela se produz, surge sob 

a modalidade da surpresa e é justamente esse momento que lhe confere um valor de real. 

Trata-se, então de transformar o impossível em possível por meio da contingência, isto é, a 

superação da impossibilidade por meio da escrita permitida pela contingência. 

Portanto, na direção do tratamento analítico não se trataria apenas de saber como 

passar do impossível ao necessário, haveria o status próprio à contingência, a qual seria 

ligada ao impossível e que seria a condição do acontecimento como real. O ato analítico, 

portanto, permaneceria no círculo do possível e se destacaria sobre o fundo de 

impossibilidade, ou seja, o que estaria no princípio do que haveria de mais real, já que é o 

objeto a que está no cerno do ato analítico.  

O objeto a é o fator que desregula o desenrolar uniforme do tempo. O $ não 
desregula o tempo; ele desregula o pensamento, quando se tenta ordenar o 
tempo. Mas $ é um efeito do significante absolutamente dócil às cadeias 
sucessivas de significantes, enquanto o objeto a é um produto, um resto e, como 
tal, manifesta, encarna a inércia do gozo (MILLER, 2000, p. 67).  
 

O objeto a tornaria o tempo não homogêneo, isto é, operaria estreitamentos e 

dilatações do presente. Sobre as sessões analíticas, os qualificativos de curtas ou longas 

referem-se ao tempo homogêneo, são diferenças quantitativas. O fundamental seria o 

caráter não homogêneo do tempo, a saber, a inserção de um ponto infinito em que se 

poderia inscrever o imprevisto da interpretação. Não se trata mais de uma questão de 

duração, mas sim de algo que se opõe a qualquer fixação prévia da duração da sessão. 

Portanto, o corte lógico-temporal como modo de intervenção analítica pode 

surpreender o sujeito, incitando-o a precipitar seus momentos de concluir. A duração da 
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sessão seria, assim, regulada por um lado, pela associação livre do sujeito e, por outro lado, 

pela escuta do analista e  pelos cortes que ele faz sobre o discurso deste mesmo sujeito. 
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CONCLUSÃO 

Partimos do seguinte problema de pesquisa: em que o ato psicanalítico e o tempo se 

articulam na direção do tratamento? 

Freud constatou que os processos inconscientes são atemporais, não obedecem ao 

tempo cronológico, ou seja, o passado, presente e futuro estão em contínuo remanejamento 

no psiquismo. O sujeito modifica o registro dos acontecimentos, a posteriori, e isto permite 

atribuir um novo sentido aos mesmos. Como o sintoma é constituído, já desde a sua 

formação, por dois ou mais tempos, o tratamento psicanalítico parte do sintoma para saber 

aonde a fixação foi estabelecida, retroativamente. 

O ato psicanalítico foi articulado por Lacan à função da transferência, cujo pivô é o 

sujeito suposto saber endereçado ao analista, portanto, é o analista quem suporta a 

transferência e sobrepõe a ela o ato psicanalítico. Ao fazer semblante de objeto a, o 

psicanalista, com seu ato, demarca os tempos lógicos. Então, é o ato analítico que demarca 

os tempos do tratamento, a passagem do primeiro tempo, o instante de ver, para o segundo 

tempo, o tempo para compreender, o aceite do sujeito em análise e, inclusive, a introdução 

da pressa para que o sujeito não permaneça na indeterminação do tempo para compreender. 

No final do tratamento, no momento de concluí-lo, o sujeito poderá atingir uma certeza 

antecipada e apressada sobre si mesmo, e desse modo, fazer a passagem a analista. Lacan 

(1964) já havia concebido que a função-tempo é de ordem lógica e ‘ligada a uma 

colocação do real em forma significante’, isto é, a função-tempo faria emergir o real na 

experiência analítica. No final da análise, o sujeito, portanto, a partir do tempo, teria de se 

haver com o real de sua hiância, de sua falta constitutiva. 

Freud já se preocupava com a duração do tratamento, pois manejou o tempo na 

análise do Homem dos Lobos fixando uma data para o término deste mesmo tratamento, 

apesar de não manejar o tempo das sessões. Lacan destacou o ato psicanalítico como 

demarcador da temporalidade que interessa à psicanálise, já que o inconsciente é 

atemporal. A direção do tratamento não pode ser pautada pelo tempo cronológico, 

desconsiderando a atemporalidade do inconsciente, ou seja, a direção da análise não ser 

pautada por um critério quantitativo e normativo. A proposta lacaniana, assim, é utilizar o 

corte lógico-temporal como modo de intervenção de maneira a surpreender o sujeito, 

retirando-o de um tempo de compreender sem fim e estimulando seus momentos de 

concluir.  
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A questão do tempo, pois, está intimamente vinculada ao ato psicanalítico porque o 

que está no cerne do ato analítico é o objeto a, objeto do qual o analista faz semblante para 

direcionar o tratamento do sujeito. A interpretação se for feita em forma de corte lógico-

temporal, visa os três registros (imaginário, simbólico e real), na medida em que o que está 

no meio do nó borromeano11 é justamente o objeto a. O corte lógico-temporal, então, faz 

contraponto ao infinito da cadeia significante, opera como ponto de basta de modo a causar 

descontinuidades e a estimular indiretamente o movimento de retroação.  

A prática das sessões curtas nos evidencia a colocação em ato da pressa nos 

processos analíticos conduzidos por Lacan, o desestímulo à falação e a qualquer tentativa 

de procrastinação por parte do sujeito, visto que a pressa precipita o momento de concluir. 

Segundo Lacan, o ato analítico, assim, pode ser pensado ainda como intervenção na sessão, 

em forma de corte lógico-temporal, e dizendo respeito ao processo analítico sob o fundo da 

passagem de analisante à analista. O ato analítico, então, é um corte que se faz à guisa de 

conclusão,  possibilitando o surgimento de um ‘desejo inédito’. Tal desejo pode relacionar-

se ao analisante tornar-se analista e relançar a ilusão do sujeito suposto saber a outro 

sujeito ou, até mesmo, o sujeito pode mudar de profissão, por exemplo. Tais efeitos no real 

são efeitos do corte lógico-temporal, porque este pode abalar as certezas anteriores do 

sujeito, permitindo-lhe, assim, inventar algo a partir de tal corte. 

Lacan não dedicou um texto que ensinasse ou instruísse aos analistas a fazerem o 

corte na sessão. Certamente porque este é um saber não transmissível nos moldes do 

discurso universitário, ou seja, em forma de instruções a serem seguidas. Todavia, Lacan 

se dedicou à topologia do corte, principalmente ao corte das superfícies topológicas, dentre 

elas, os nós, na tentativa de transmitir algo fora do campo do sentido por meio da 

mostração no real dos nós e dos cortes. Não foi nosso objetivo, nesta dissertação, entrar na 

topologia dos nós e dos cortes, por isso, apenas apontamos aqui a importância e 

complexidade do corte no ensino lacaniano.  

Como vimos, os redutores lógicos da análise propostos por Miller promovem a 

redução do sintoma ao osso da análise. A repetição e a convergência tratam de reduzir o 

conteúdo abundante da associação livre do sujeito a formas lógicas elementares, o que 

traduz a redução significante. Já a evitação promove a redução ao real, ao que emerge 

                                                 
11 O nó borromeano é uma figura topológica, utilizada por Lacan, que é constituída pelos registros Real, 

Simbólico e Imaginário e traz, implícitas, as propriedades: a ex-sistência do Real, o furo Simbólico e a 

consistência imaginária. 
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como evitação e ausência no discurso, mas mesmo assim norteia o funcionamento da 

cadeia significante. Como, então, operar esses redutores lógicos na análise? Propomos 

como tentativa de resposta à esta questão o uso do corte lógico-temporal, corte com valor 

de ato analítico, de modo a surpreender ao sujeito e assim, tornar possível que ele 

experencie as modalidades de escansões lógico- temporais que Lacan demonstrou no 

sofisma dos prisioneiros: o instante de ver, o tempo de compreender e o momento de 

concluir. O sujeito inicia a sessão analítica à espera da intervenção do analista e, tal 

intervenção, em forma de corte lógico-temporal, introduz a pressa no processo. Lacan já 

tinha assinalado que a última palavra dita antes do corte da sessão pelo analista tende a 

insistir fora da sessão. Esta, assim, seria descontinuidade. A elaboração do sujeito seria 

realizada fora da sessão analítica e, ao analista, caberia usar o corte lógico-temporal para 

estimular o abalo das conexões patogênicas do significante e do significado. 

Então, o corte lógico-temporal foi a maneira de Lacan fazer oposição ao tratamento 

padrão concebido pela IPA. O corte lógico-temporal contribuiu, ainda, para que inovações 

fossem feitas no campo analítico quanto ao modo de interpretar e de intervir do analista. 

Tal modalidade de corte foi a proposta lacaniana de se recusar a eternizar o sujeito suposto 

saber, já que é preciso que este sujeito seja destituído para que haja chance de ser feita uma 

asserção antecipada. 

Portanto, já que o sujeito não pode mudar seu inconsciente, pode mudar o modo 

como se relaciona como o mesmo, ou seja, pode superar a impossibilidade e tornar 

possível a escrita do real por meio da contingência. Como, então, introduzir a contingência 

no processo? Por meio do uso, pelo analista, do corte lógico-temporal, isto é, este seria a 

dimensão da contingência introduzida pelo analista para abalar as certezas e identificações 

do sujeito, ainda que, quanto às identificações primárias, o efeito do corte lógico-temporal 

seria apenas de um tremor ou abalo. O corte lógico-temporal, portanto, além de abalar as 

certezas e identificações do sujeito, também introduz a pressa no tratamento, incentivando 

uma nova escrita do real, possível de ser inventada a partir da contingência. 

 Segundo Lacan, ao que não se pode mudar, pode-se, entretanto, bem-dizer, 

identificar-se com, haver-se com o que, do sintoma, é irredutível, imutável, fixo.  

Nosso trabalho caminhou na direção de mostrar que já havia na obra freudiana a 

preocupação com o tempo na direção do tratamento. Freud nos deixou um conceito de 

fundamental importância: o inconsciente atemporal. Por isso, é possível ao sujeito reviver 

e, algumas vezes, ressignificar suas experiências anteriores e, inclusive, estabelecer outros 

significados para as mesmas. Lacan nos legou a contribuição de que o tempo na psicanálise 
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é lógico e a temporalidade que interessa à psicanálise é a do ato analítico. Desse modo, é o 

corte lógico-temporal, intervenção em forma de ato analítico, que demarca os tempos 

lógicos do e no tratamento e incentiva o sujeito, no final, a inventar novas possibilidades 

de lidar com o real. 

Drummond (1995) interpretou que no texto “A direção do tratamento e os 

princípios do seu poder” (1958/1998), Lacan inaugurou uma teoria do tempo da 

interpretação. Acerca disso, pensamos que o tempo da interpretação envolve o tempo da 

espera, o da escuta analítica e o do corte lógico-temporal. Já vimos que a sessão se 

desenrola à espera da interpretação, todavia, o analista não premedita o momento de usar o 

corte lógico-temporal, este não é programado nem programável. Assim, o corte lógico-

temporal marca o tempo, seja da sessão, seja do tratamento. Tal corte se refere a duas 

dimensões do tratamento: numa perspectiva micro, ou seja, o tempo da sessão e numa 

perspectiva macro, isto é, o tempo do tratamento. Nos dois casos, o corte lógico-temporal 

introduz a pressa, sob o fundo da espera e incentiva o sujeito a ceder o gozo atrelado ao 

sintoma para, então, poder inventar um novo modo de escrita do real. 

A interpretação no tratamento, em forma de corte lógico-temporal, tem como uma 

de suas funções, incentivar o sujeito a esvaziar a significação original e arbitrária do que 

herdou do Outro, tornando relativa esta herança. Então, o uso do corte lógico-temporal 

promove a redução significante na análise e incentiva o sujeito a concluir. O tempo da 

interpretação, assim, é lógico e não obedece ao tempo cronológico, isto é, ele se sustenta e 

funciona sobre a atemporalidade do inconsciente. E o tempo lógico foi o modo lacaniano 

de levar a sério e às últimas consequências tal atemporalidade. 
12 

 

 
 

 

 

                                                 
12 Em tempo: afirmo não ter ainda vivido na pele a experiência de uma psicanálise conduzida nos moldes das 
chamadas ‘sessões curtas’. Todavia, certamente, minha experiência no processo analítico foi marcada por 
cortes no discurso, subentenda-se cortes lógico-temporais de extrema importância. Por isto, tal inexperiência 
não impediu a realização desta pesquisa teórica. Esta nos serviu como primeiro passo em direção do caminho 
de pesquisar, tornou possível o aprendizado da problemática do tempo e sua complexidade na direção do 
tratamento e da impossibilidade de dissociar a teoria da clínica analítica. 
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