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5º ENCONTRO – 05 de setembro de 2016 

TEMA: O DISCURSO DO PSICANALISTA 

                                           

 

   “Sou um pequeno analista, (*) uma pedra rejeitada, lançado  

de antemão, mesmo se me torno, em minhas análises, a pedra angular”.   

Lacan Jacques   

                                               *petit analyste: alusão ao objeto a , muitas vezes referido  

em francês como objet petit a, objeto a minúsculo...  

 

 

 

 

No Discurso do Analista, dessa posição, o psicanalista se dirige ao sujeito, aquele a quem supõe o 

saber e diz: “ diga o que lhe passa pela cabeça”.  

Para o analisante que está alí, nesse discurso, do lado direito na parte superior, o seu dizer é o seu 

saber (S2). E o analista está ali para o convocar a dizer tudo que ele não sabe, sabendo-o contudo. 

Isso é o saber inconsciente.  O saber, ou seja toda a articulação existente em S2, tudo o que se 

pode saber, está colocado ou é solicitado a funcionar como verdade nesse discurso. Mas a 

verdade só se sustenta por um semi-dizer. 

Por isso que o psicanalista, busca o saber – em forma de conteúdo latente – logo abaixo, á direita, 

em S1. “Para ele o conteúdo latente é a interpretação que vai fazer, na medida em que esta não é 

aquele saber que descobrimos no sujeito, mas o que se lhe acrescenta para dar-lhe um sentido. 



Esta observação poderia ser útil a alguns psicanalistas.”(Avesso p. 106). Pois existe a necessidade 

de que no saber algo se produza e cumpra a função de significante mestre. 

Essa experiência faz com que o sujeito se esforce em busca de um arranjo para o que não pode ser 

dito – o mestre é castrado – e se encaminhe para a verdadeira mola propulsora representada pela 

castração. Nesse obstáculo constituído pelo gozo entre a produção (S1) e a verdade (S2), a perda 

de gozo, por contingência, é operador lógico da causa de desejo, que em forma de ato constitui 

um analista, através da experiência. 
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