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SINTOMA TEMPO
Há tempo e há lugar porque o homem fala. Este 

fato introduz o tempo como acontecimento lógi-

co capital no sujeito falante. Com a linguagem, 

o homem constrói, ou melhor falando, é cons-

truído para ele, o labirinto privilegiado no qual 

se perder que, segundo Borges, é o tempo. O 

sexo é outro poderíamos acrescentar. Fazer do 

tempo um labirinto evidencia a sua crescente 

espacialização conseqüente da alienação res-

peito do tempo da natureza. Se o próprio da 

função simbólica é ordenar, o mistério do tempo 

fi ca ordenado na planta de um labirinto1.  O re-

lógio é a bússola para nele se orientar. Lacan o 

considerava como mãe de todas as máquinas 

que pensam por nos já que “encarna a atividade 

simbólica mais radical no homem2”  e continua: 

“Essa máquina não é o que um vão povo pensa. 

Não é pura e simplesmente o contrário do viven-

te, o simulacro do vivente. O fato de que se a 

tenha fabricado para encarnar algo que se cha-

ma tempo, que é o mistério dos mistérios, deve 

nos pôr no caminho”. O relógio traça o caminho 

de uma nova maneira de gozar do mistério do 

tempo.

Dois desarranjos fundamentais: chegamos cedo 

ao mundo e não sabemos se partiremos na hora 

justa. Por mais feliz que o sujeito seja, se emba-
1  “.. .(A) função simbólica constitui um universo no interior do 
qual tudo o que é humano tem de ordenar-se.” Em LACAN, Jacques. (1954- 
1955) O Seminário livro 2, o eu na teoria de Freud e na técnica da psicaná-
lise RJ: Ed. Zahar, 1985. (p. 44)
2 Ibid. Cap. VII “Freud, Hegel e a máquina”. Pouco antes cita ao 
poeta surrealista Louis Aragón: “A máquina da que estou falando é o reló-
gio. Em nossa época é raro que um homem se maravilhe muito do que é 
um relógio. Louis Aragón fala dele em Le paysan de París, em termos como 
somente um poeta pode encontrar uma coisa em seu caráter de milagre, 
essa coisa que diz, persegue uma hipótese humana, esteja ai o homem ou 
não esteja” (p.117)
  HINTIKKA, J. “The once and future seafi ght: Aristotle discussion of future 
contingents” in Time & Necessity, Oxford, 1973.

marcela antelo

O TEMPO NO LIMITE 
DO SIMBÓLICO

ralha com o tempo. Alguém engolido da minha 

memória pelo tempo disse que somente o amo, 

o senhor, com sua fi cção de eterno reinado e o 

imbecil com sua fi cção de ócio continuo se dão 

bem com o tempo.

Carcereiro para Nabokov, monstro bicéfalo para 

Samuel Beckett, até para Aristóteles o tempo 

fez sintoma na sua lógica. Aristóteles não gos-

tava do time travel, tipo de volta ao futuro, tinha 

seus problemas a pesar de que soube guardar 

um laço entre a necessidade e o acaso.  Herá-

clito não sei decidir se foi mais benevolente ou 

mais cruel quando o pensou como uma criança 

que brinca.

A pesar de contarmos hoje com aparelhos sofi s-

ticados para orientarmos no tempo e no espaço, 

a psicanálise encontra que ambos são traumá-

ticos para cada um, nos oferecem em sacrifício 

ao jogo da contingência. 

O inconsciente não é sustância, é pulsação, 

dizia Lacan, e o gozo, o que Freud chama ex-

periência de satisfação, obedece a ritmos, um 

soube e desce das quantidades de excitação3 

. O discurso acaba escandido, pausado, e as 

ênfases, os acentos, trabalham para a pro-

dução de signifi cação. Os músicos que disso 

entendem discutem quanto dura o presente e 

se arriscam 20’’, não poderíamos afi rmar nada 

parecido, o presente esquizofrênico poderia du-

rar anos. Não por acaso extraiu um dos con-

ceitos temporais fundamentais da psicanálise, 

a perlaboração, a Durcharbeitung, da sonata. 

Trata-se de um sujeito assujeitado a um tempo 

lógico que não obedece as agulhas que o de-

veriam ordenar e sim a ritmos e a pontuações. 

Um sujeito que se prolonga na duração e que 

de repente pula na precipitação. Lacan defi ne o 

sujeito como um intervalo, um silêncio entre una 
3  FREUD, Sigmund. “O problema econômico do masoquismo”. 
Em Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sig-
mund Freud. Rio de Janeiro: Imago, 1996.
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palavra e a seguinte.

O tempo livre lacaniano, frente à clássica ses-

são soporífera de 50 minutos relógio é resulta-

do de uma profunda modifi cação na concepção 

do tempo e do seu sujeito. O tempo gramatical 

que se lhe ajusta melhor é o futuro anterior, um 

instante a mais e haverá sido concernido, este 

sujeito pontual, evanescente. 

Isto não implica que seja mais fácil para os la-

canianos produzir música nas sessões, nem 

harmonizar as ressonâncias das palavras efeti-

vamente pronunciadas com as não ditas, sim-

plesmente signifi ca que o tempo livre lhe dá a 

chance de usar uma escansão intempestiva 

para precipitar um sentido, de introduzir reti-

cências para suspender outro, de deixar cair um 

ponto abrupto que torne vã qualquer emissão 

de som. Touchez! ao inconsciente.

O tempo faz sintoma para cada um e não so-

mente porque achemos Chronos um tirano edí-

pico (ajudou a Gea (a Terra) a vingar-se, e como! 

de Urano (o Céu), dono do universo, dedicou-se 

a engolir todos seus fi lhos para não perder seu 

lugar, até que um espertinho o forçou a engolir 

pedra x fi lho). Não nos interessa o tempo na sua 

versão angustia existencial frente ao titã que 

nos devora, senão em tanto acontecimento lógi-

co capital de peso diferente segundo a estrutura 

clínica da qual se trate. 

Diferenciamos ali a insondável e eterna pos-

tergação do obsessivo da agitada antecipação 

vanguardista da histérica, o “nada me lembro” 

da obsessão frente ao cuidadoso primoroso das 

lembranças que na histeria tece um patchwork, 

lembremos que ela vive de reminiscências. Um 

tempo inerte para a melancolia que forçou a 

câmera lenta de Lars Von Trier, outro prevenido 

para o fóbico que After Hours se extravia, eterno 

para o autista, escasso para o maníaco que pula 

de clique em clique zappeando sua existência, 

imagens que ilustram as atualizações do tempo, 

sua fenomenologia.

Sabemos que nas matemáticas há esforços 

-sinal de sintoma- em reduzir o tempo a séries 

contínuas de instantes sem duração, pulsos, 

isomórfi cos ao conjunto dos números reais. É 

o homem quem mede, não a natureza, e só por 

convenção estabelecemos o número infi nito de 

instantes de duração fi nita.

Li recentemente que o continuo mudou de cara. 

Surge como ponto de vista após o reinado do 

discreto e algébrico de princípios de século. 

Hoje, revisitado após a teoria dos conjuntos e 

outros desenvolvimentos da matemática e a ló-

gica, o labirinto do continuo suscita a interdisci-

plinaridade 4.

FORA DO TEMPO, O LIMITE 
FREUDIANO
Depois de Freud ter afi rmado em 1905, na sua 

“Interpretação dos sonhos” que o ”inconscien-

te não conhece o tempo” muitos equívocos se 

teceram ao redor. Um inconsciente ligado a me-

mória que não conheça o tempo soa estranho 

senão introduzimos um tempo sem medida, 

como o tempo do mito que como Lacan dizia 

dá forma épica à estrutura. O inconsciente não 

conhece o tempo, no sentido em que não co-

nhece medida. Esta irrelevância da cronometria 

foi posteriormente deslocada ao espaço por Ja-

cques Lacan quem se serviu da topologia, “ela-

borada nas matemáticas a partir do abandono 

da medida como tal5”. Serviu-se da topologia 

para dar conta do sujeito evanescente, que será 

resgatado como deformação ao redor de bura-

cos, como estruturas tóricas que contradizem 

o dentro e fora, bandas moebianas que se bur-

lam do interior e do exterior. Posições então e 

não sucessões. A topologia elabora um espaço 

que parte da defi nição de vizinhanças, de pro-

4  SINACEUR, Hourya et SALANSKIS, Michel. Le labyrinthe du 
continu, Paris: Ed. Springer, 1991.
5 LACAN, Jacques. “R.S.I”, Outros Escritos, 15/1/75
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ximidades, de agrupamentos como víamos na 

música. Trata também de um continuo dócil à 

transformação, continuidade que se transfor-

ma, questionando o tempo cronológico, linear, 

e contradizendo a crença de que a gente vai 

para algum lugar, a seta do tempo que possui 

a estrutura de uma fi cção, desfeita na clínica de 

todos os dias, na literatura de fi cção científi ca, 

no cinema. Nada então que nos permita falar de 

avanço de progresso, de evolução ou mesmo 

de regressão. A medida, seja qual for sua relati-

vidade, é fundada no imaginário. Lidamos com 

um inconsciente, conjunto aberto, que aceita o 

paradoxo de ser memória a-temporal, que ces-

sa ou não cessa, contingentemente, de escrever 

sua cifra.

Os materiais de uma lógica do tempo na psi-

canálise surgem do inconsciente anacrônico de 

Freud. O Erinnerungsapparat (aparelho de sou-

venirs) é descrito por Freud em 1924 como lugar 

onde os traços se fi xam de maneira duradoura6  

onde o esquecimento não tem a entrada fran-

queada. Lacunas (buracos) na memória, persis-

tências inquietantes, (lembremos Hemingway e 

sua frase: ”só morremos de velhas feridas”, “lá-

grimas atuais de dores antigas”), esquecimen-

tos de esquecimentos, lembranças deslocadas. 

Se bem fazem redes, são redes no sentido em 

que Guimarães Rosa as defi niu: Rede é uma 

porção de buracos, amarrados com barbante7.

Uma clínica do tempo, se nos impõe, caso a 

caso, onde verifi car a articulação entre a pul-

sação temporal do sujeito e a memória incons-

ciente. Se o inconsciente desconhece o tempo, 

é por ser um saber articulado, sem sujeito, só 

depois o sujeito poderá se alojar num saber que 

o precede. Por isso uma lógica temporal age 

nas formações do inconsciente, que só são tais, 

quando pega um sujeito nas suas rédeas. O 
6 FREUD, Sigmund. (1925 [1924]) Uma nota sobre o ‘Bloco Mági-
co’, vol. XIX em O.C.
7  ROSA, João Guimarães. “Aletria e Hermenêutica”. In: Tutaméia 
(terceiras estórias). 6a ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1985. p.14.

tempo, portanto, função subjetiva. Miller isolou 

com detalhe a dimensão que ela merece: uma 

erótica8.

APRÈS-COUP, A BATUTA SÓ DE-
POIS
A prática da palavra comporta a antecipação 

para todos os sujeitos que nela se enlaçam. 

Em relação à cadeia signifi cante, o sujeito se 

apresenta estruturalmente em antecipação no 

que diz respeito ao enunciado, e sua intenção 

o lança no suspense próprio da tensão tempo-

ral. Cavalgando na intenção que o antecipa ao 

encontro do recalcado que o futuro avizinha, o 

sujeito avança até encontrar um limite, caput 

mortuum da signifi cação9. Tarde demais, ele 

se encontra com o que tem sido.  Aprés-coup, 

trata-se de um verdadeiro golpe sobre a anteci-

pação constitutiva. O tempo retroativo faz com 

que “na análise a coisa caminhe na boa ordem: 

do futuro ao passado”10. A antecipação estru-

tura a transferência como tempo de espera, de 

vir-a-ser. Esta espera implica um desconhecer o 

caráter radicalmente contingente da produção 

de signifi cação, isto é, do poder do depois so-

bre o agora. Para sair do labirinto da espera o 

analista encarna no seu ato a função da pressa.

TEMPO LACANIANO
Através de um sofi sma, é dizer de um raciocínio 

que não é logicamente válido, Lacan introduziu 

o tempo na lógica. Lacan obteve uma estrutura 

lógica do tempo, de um tempo epistêmico e não 

mais cronológico, de um tempo tornado não ho-

mogêneo, não linear. 

Como posta em questão do tempo cronológico, 

8 MILLER, J.A. A erótica do tempo. Rio de Janeiro: Latusa - Esco-
la Brasileira de
Psicanálise, 2000.
9  ANTELO, Marcela (Relatora) e outros. “A antecipação da 
certeza”,Relatório da Bahia para o Encontro Internacional  do Campo Freu-
diano: “Como terminam as análises” , Paris, 1994.
10  LACAN, Jacques. “Zeitlicht-Entwickelungsgeschichte” em O 
seminário, Livro I, aula XII, pg. 186. Os Escritos Técnicos de Freud.  Jorge 
Zahar Editora.
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o tempo lógico de Lacan põe em xeque a ordem 

da sucessão que pretende que uma decisão só 

é tomada depois de haver refl etido, percorrido, 

pesado todos os argumentos, ou seja, a falsa 

idéia que uma decisão é o fruto de uma delibe-

ração ordenada, matutada. Lacan disponibiliza, 

digamos assim, o sofi sma em plena pós-guerra 

mundial, para a revista Cahiers d’Art em cuja 

capa haveria só uma cifra: 1940-1945. 

O problema diz respeito ao não sabido. Este não 

sabido é o atributo do sujeito ignorado por ele 

mesmo. Podemos localizar ali: 

• Tempo não discursivo que se instala nos 

limites do discurso, o olhar governa. 

• Duração indeterminada, mas que deve 

ter lugar. Depende das capacidades de cada 

um. Na anedota, elas são homogêneas, os pri-

sioneiros são tão inteligentes ou bestas tanto 

uns como os outros. Cada qual observa o com-

portamento do outro. A dúvida se instala a partir 

da inércia dos outros especulares e o sujeito se 

divide entre “Se eu fosse...” e o desejo de ser o 

primeiro a partir. Imagina e antecipa obsessiva-

mente o que o outro pensa e vê. Reciprocidade 

mostrada pela mutua suspensão da ação. 

*Período conclusivo. Sempre precipitado, na 

medida em que é tributário de um ato. O mo-

mento de agir responde ao instante de ver. Não 

é um novo instante de ver, nem a contemplação 

da verdade, mais uma passagem ao ato na me-

dida em que a certeza da conclusão antecipa 

sua realização. O sofi sma ensina que só se pode 

atuar num momento de pressa e mais além da 

reciprocidade especular. 

Para um sujeito que demanda ser liberado da 

sua repetição, da tirania dos “vestígios dura-

douros”, dos sempres ou dos nuncas, das eter-

nas esperas do que nunca acontece, uma aná-

lise lhe propõe num tempo sem medida, uma 

conclusão possível. Na análise faz falta o tem-

po que for, ainda que não só ele, para que isso 

seja possível. Prática anacrônica num tempo de 

Chronos devorador, que vê nascer a dromologia 

como logos da velocidade inventada por Paul 

Virilio, a simultaneidade planetária das comuni-

cações em histérico zapping, a precipitação dos 

proativos promovida pelo discurso managerial. 

Nosso tempo combina mais com um chimarrão, 

sentado à frente daquela árvore que o desejo de 

Freud vislumbrava ver-se realizar, com pressa, 

na velhice.


