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OS 4 DISCURSOS E A CLÍNICA 

        O estudo da psicanálise sob a égide do ensino de Lacan passa obrigatoriamente pela 

álgebra lacaniana. Os conceitos freudianos, bem como os novos conceitos do próprio Lacan, 

ganham poder de generalização por meio de matemas e grafos que equacionam as questões 

da psicanálise de modo subversivo e inovador. As respostas de Lacan ecoam em muitos 

contextos além da clínica psicanalítica, figurando aí, de forma refente, a introdução dos quatro 

discursos.  

Os conceitos lacanianos representados por símbolos permitem a escrita de operações 

complexas na constituição da subjetividade, da diferença sexual, das formas de gozo, 

permitindo, entre outras, as operações que dão forma aos quadrípodes representantes dos 

discursos sem palavras, bem como operações de giros entre eles. 

Nesta leitura, encontraremos a oportunidade de revisitar ou introduzir os conceitos de 

sujeito barrado, de saber, de significante mestre, de mais-de-gozar, articulados na função que 

os aplica em diferentes lugares, conforme o discurso seja do mestre, da universidade, da 

histérica ou do analista.  

Os lugares de cada símbolo nomeiam os intervenientes do discurso conforme o papel que 

possam desempenhar: do agente, da verdade, do outro, da produção.  

O discurso do a-viciado desenvolvido por Aurélio Souza, o discurso da fenda desenvolvido 

por Roberto Harari , bem como o discurso do capitalista serão abordados para indicar a 

fertilidade dessa álgebra dos quadrípodes.  
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