
O que são os discursos

Com o termo ‘discurso’, Lacan passou a designar quatro modos de estruturação

do laço social — daquilo que, por meio do discurso, faz liame social.

Lacan e os discursos

O Seminário 17: o avesso da

psicanálise (LACAN, 1969-1970/1992),

é o momento em que a formalização da

teoria dos quatro discursos é, pela

primeira vez, levada a esse lugar

público.



O que são os discursos

Imbuído do espírito de que o inconsciente é um discurso, Lacan estabelece aí

sua teoria dos quatro discursos. Espírito expresso em aforismos como: ‘O

inconsciente é o discurso do Outro’ e ‘O inconsciente é estruturado como uma

linguagem’.

Lacan e os discursos

A intenção era de mostrar Freud pelo

avesso, ir além do mestre, deixar o

Retorno a Freud definitivamente



O que são os discursos

O discurso é um esforço do psiquismo de recolher, situar e fazer funcionar o

que, sendo inerente ao corpo psíquico, o atributo do ser pulsional, afetado pela

linguagem, é experimentado como um gozo do Outro. Essa operação gera uma

divisão e produz um resto que não é sem angústia. Mas isso não funciona para

todos os sujeitos.

Lacan e os discursos

No neurótico a operação de divisão tem

função e aciona o discurso; os perversos

se recusam a essa função; e há também

os que ficam fora do discurso - os

psicóticos



Os termos do discurso

Na escrita desses discursos, Lacan lança mão de quatro letras:

• a: o objeto a - mais-gozar, condensador de gozo e causa-do-desejo;

• : o sujeito barrado pelo significante;

• S1: o significante-mestre, o significante pelo qual os outros significantes são

ordenados;

• S2: o saber constituído enquanto cadeia significante.

Lacan e os discursos



Os lugares do discurso

Lacan também faz uso de quatro lugares:

• o agente (ou poder, ou semblante)

• o outro (Outro, ou trabalho, ou gozo)

• a produção (perda, ou mais-gozar)

• a verdade

Lacan e os discursos



Os lugares do discurso

Lacan também coloca duas barras. Os quatro lugares, se apresentam então

divididos dois a dois ao modo de quadrantes e separados por duas barras. A

barra ( — ) aqui cumpre a função de ser o sinal que estabelece a resistência à

significação, ou seja, a operação do recalcamento.

Lacan e os discursos



Os lugares do discurso

Estes lugares são dispostos da seguinte maneira:

o agente o outro

a verdade a produção

Lacan e os discursos



Os lugares do discurso

Lacan ainda faz uso das setas de implicação ou conexão (→) para orientar o

sentido da cadeia significante e do quarto de giro circular como operador da

transformação de um discurso em outro, por progressão (sentido horário) ou por

regressão (sentido anti-horário), possibilitando assim a circulação das letras, em

permutação circular, sem comutação, por quatro lugares.

Lacan e os discursos



Impossibilidade e Impotência

Além desses lugares, letras, barras, setas e operadores, Lacan inclui ainda,

nessa álgebra, a impossibilidade — categoria aristotélica extraída da lógica

modal — e a impotência, localizando cada uma delas em um lugar específico

na estrutura matricial dos discursos

Lacan e os discursos

A impossibilidade é aí escrita, em todos os discursos,

como uma seta que parte do lugar do agente em

direção ao lugar do outro

Já a impotência é situada sob e entre as barras, ou seja,

entre os lugares da produção-perda e da verdade, sendo

escrita como seta que parte da produção em direção à

verdade



Esquema geral dos quatro discursos

Lacan e os discursos
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Os quatro discursos montados

Lacan e os discursos

Discurso do

Mestre

Discurso da

Histérica

Discurso do
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Universitário
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Temos então os quatro discursos



Impossibilidade

No discurso do mestre a impossibilidade está colocada entre o mestre (S1) e o

saber (S2), indicando-nos assim a impossibilidade “de governar aquilo que não

se domina”, a impossibilidade “de mandar no saber” e a impossibilidade “de

fazer o seu mundo, do mestre, funcionar”

Lacan e os discursos

No discurso histérico, a

impossibilidade está localizada entre o

 e S1, a nos revelar a impossibilidade

de o sujeito histérico dominar o

significante-mestre.

Discurso do

Mestre

Discurso da

Histérica

S1 S2

 a

 S1

a S2



Impossibilidade

Em se tratando do discurso universitário, a impossibilidade está posta entre o

saber (S2) e o objeto a, enquanto marca da impossibilidade de educar pelo

comando do saber.

Lacan e os discursos

Já no discurso psicanalítico, a impossibilidade está situada entre o objeto a e o

sujeito (), indicando-nos, assim, a impossibilidade de curar e mesmo de

psicanalisar, e revelando-nos, ainda, a impossibilidade de abordagem do mais-

gozar exclusivamente por apelo aos recursos do Outro.
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Discurso do

Universitário
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Impotência

No discurso do mestre, a impotência é localizada entre o

objeto a e o sujeito (), mais especificamente, do objeto

a ao sujeito, e nos indica um furo estrutural desse

discurso: não poder extrair, tanto do produto quanto da

produção, qualquer verdade subjetiva. Desse modo, a

impotência do discurso do mestre é a escrita da alienação

subjetiva característica desse discurso.

Lacan e os discursos

No discurso histérico a impotência diz respeito à

produção de saberes que, contudo, não dão conta do

gozo — saberes nos quais o sujeito é incapaz de se

verificar como/enquanto objeto mais-gozar. Por isso a

alienação histérico-discursiva é, antes de tudo e

paradoxalmente, uma alienação gozosa, fruto dessa

impotência discursiva.
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Impotência

No discurso psicanalítico, a impotência é superada

devido ao trabalho do psicanalisante de “saber haver-se

com a verdade”. Portanto, nesse discurso, a impotência é

ultrapassada pelo trabalho e pelo ato psicanalíticos,

indicando-nos, por isso mesmo, uma transposição da

produção de significantes-mestre para o saber em

posição de verdade.

Lacan e os discursos

No discurso universitário, sua localização está, então,

entre o sujeito produzido e o seu reconhecimento no

significante-mestre, colocado no lugar da verdade.

Discurso do

Analista

a 

S2 S1
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O pseudodiscurso do Capitalista

Lacan e os discursos

Discurso do

Capitalista

 S2

S1 a

Em 12 de maio de 1972, em uma conferencia na cidade de Milão, Lacan

apresenta um novo discurso, na verdade um pseudodiscurso. O Discurso do

Capitalista, também conhecido como o Discurso do Mestre Moderno



O pseudodiscurso do Capitalista

Lacan e os discursos

Sua escrita é feita ao tomá-lo como um derivado lógico do discurso do mestre

por efeito da torção de sua banda lateral esquerda, ou seja: S1 e  são trocados

de lugar, S1 passando do lugar de semblante ao lugar da verdade e o contrário

ocorrendo com 

Nesse discurso, a flecha da impotência, que parte da

mais-valia (a) em direção ao significante-mestre (S1),

indica-nos a sua própria superação, superação da

impotência, promovida pela escrita marxista, em

forma de quantificação-cotação, da mais-valia.

Discurso do

Capitalista

 S2

S1 a



O pseudodiscurso do Capitalista

Lacan e os discursos

Observamos, por essa torção, que o significante-mestre (S1), no discurso do

mestre, torna-se a verdade no discurso do capitalista, e que o sujeito () é

retirado de sua posição de verdade no discurso do mestre e posto, como no

discurso do histérico, em posição de agente, ou seja, diante da cena do mercado

como sujeito-consumidor.

No discurso do capitalista, o sujeito se coloca em cena

e, dirigindo-se a um saber de mercado, portanto saber

do Outro, tem por fim o gozo (em forma de consumo)

de um objeto-mercadoria (bem, saber ou serviço),

sendo, todavia, impotente em nele verificar, tal e qual

no discurso universitário, a verdade de seu

significante-mestre.

Discurso do

Capitalista

 S2

S1 a



O pseudodiscurso do Capitalista

Lacan e os discursos

Devemos destacar que não há relação entre o agente e o outro, e por isto

dizemos que não há laço social no discurso do capitalista.

Entretanto isto não quer dizer que ele não funciona,

que ele não gira. Pelo contrário. Ele é extremamente

eficaz em seu funcionamento. Esta pequena inversão

de lugares entre o sujeito barrado e o significante

mestre “é suficiente para que isto marche sobre rodas,

não pode marchar melhor, porque justamente marcha

demasiado rápido, se consuma, se consuma tão bem

que se consome”

Discurso do

Capitalista

 S2

S1 a



Esquema geral do discurso do Capitalista

Lacan e os discursos



O pseudodiscurso do Capitalista

Lacan e os discursos

O sujeito do Discurso do Capitalista não é fora do discurso como na psicose. O

que fica fora é a causa de desejo porque a verdade é excluída

Há outro ponto essencial nesse discurso. Nele não se encontra a barreira de

gozo como nos outros (inibição DM, sintoma DH e angústia DU). Então goza-

se indefinidamente, sem que a barreira faça função de limite ao gozo do Outro.

Discurso do

Capitalista

 S2

S1 a

O DK vai em direção a um gozo mortífero. A angústia

é acionada devido à divisão do agente (), mas

rapidamente o saber (S2) produz um meio de gozo

com os gadgets (a – aqui como semblant, pois o a não

funciona como causa de desejo).

Este discurso não faz laço entre o agente e o outro, por

isso é um pseudodiscurso, entretanto o sujeito goza

com os objetos, confundindo vontade de gozo com

desejo



O pseudodiscurso do Capitalista

Lacan e os discursos

Gozar do objeto é ficar nos limites do “princípio do prazer”. Entretanto quando

se goza dele mais além de um limite, como ocorre no DK, rompe-se com o

objeto, que, então, muda a natureza de sua origem, ou mesmo, quebra-se.


