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1. Lacan e os discursos 

Quando Lacan apresenta o Seminário XVII, intitulado O avesso da psicanálise, entre 1969 e 

1970, ainda reverberam fortemente na França os ecos da agitação política de Maio de 68. Em duas 

ocasiões, sua fala é interrompida por contestações. Numa delas, as luzes são apagadas e Lacan se retira1. 

Noutra, um impromptu especial em Vincennes, conhecida então como “universidade vermelha”, os 

manifestantes engajam-se numa acirrada discussão com Lacan, transcrita num apêndice2. A própria capa 

da edição do Seminário XVII chama a atenção para a atmosfera da época, ao exibir uma foto do líder 

estudantil Daniel Cohn-Bendit (que granjeou o apodo “Dany le Rouge” tanto por ser ruivo como por sua 

orientação política) diante de um policial. Outro sinal dos tempos é o fato de que Marx aparece aqui 

como um interlocutor central, ao lado de Freud e Hegel – a maior parte das referências a Marx na obra 

de Lacan, aliás, concentra-se justamente no final dos anos 60 e começo dos anos 70. Não é fortuito, pois, 

que nesse seminário seja proposto o esquema dos quatro discursos – do senhor, da universidade, da 

histeria e do analista –, sem dúvida a iniciativa mais ambiciosa de reflexão sobre o social por parte de 

Lacan. 

                                                 
1  Jacques Lacan, Le séminaire, livre XVII: l'envers de la psychanalyse. Paris, Seuil, 1991, p. 27. 

2  Idem, ibidem, p. 227-240. 
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Para ele, os discursos constituem os tipos mais abrangentes de laços sociais. Cada um apresenta-

se formalmente como um algoritmo com quatro posições: o agente, o outro, a produção e a verdade. 

 

Essas posições são ocupadas por quatro termos diferentes: S1, o significante-mestre; S2, a bateria de 

significantes ou o saber; S, o sujeito barrado ou dividido; e a, o objeto a ou o mais-gozar. Como a ordem 

entre os termos é fixa, sua rotação pelas posições, em movimentos de um quarto de volta, resulta em 

quatro modalidades de discurso: do senhor, da universidade, da histeria e do analista. 

 

A teoria dos discursos não tem a ambição de fornecer uma chave para interpretar a história. Ela 

não postula uma correspondência entre um discurso e uma época, e tampouco a recíproca; num dado 

período, com efeito, encontramos manifestações concomitantes de diferentes discursos. Isso significa 

que não se pode conceber a história como sucessão de discursos, tal como se pensa, em termos 



3 

 

marxistas, a história como sucessão de modos de produção. Não obstante, é perfeitamente possível 

associar determinados fenômenos históricos a determinados discursos, e também conceber mudanças de 

hegemonia entre os discursos. Assim, Lacan relaciona o advento do capitalismo à passagem do senhor 

antigo, representado pelo discurso do senhor, para o senhor moderno, representado pelo discurso da 

universidade. Este é chamado no Seminário XVII de discurso do capitalista: “Não se esperou que o 

discurso do senhor estivesse plenamente desenvolvido para mostrar-se seu sentido último no discurso do 

capitalista, com sua curiosa copulação com a ciência”3. (Mais tarde, Lacan define um “discurso do 

capitalismo” propriamente dito, mas pode-se argumentar que esse quinto discurso remete muito mais aos 

aspectos contemporâneos do capitalismo do que ao capitalismo em geral.) 

2. Pré-capitalismo e senhor antigo 

Nos modos de produção pré-capitalistas, as relações de produção apoiam-se em relações 

explícitas de poder, sendo sustentadas pela força ou pela ameaça de uso da força. “Os senhores de que se 

trata no horizonte do mundo antigo não são homens de negócios”4. Estamos em pleno discurso do 

senhor, com S1 reinando absoluto no lugar do agente. Os protagonistas do processo produtivo dividem 

papéis dominantes e subalternos, os primeiros expropriando aquilo que é produzido pelos últimos – estes 

representados por S2 no lugar do outro. No caso do escravo, a expropriação é total; no do servo 

medieval, que não é a rigor um escravo, a expropriação é parcial, sob a forma por exemplo da corveia, 

prestação compulsória de serviço nas terras do senhor, ou de tributos em espécie. A posição de cada um 

na relação de trabalho funde-se com sua identidade pessoal. Como observa Marx5, “no regime feudal, 

sejam quais forem os papéis que os homens desempenham, ao se confrontarem, as relações sociais entre 

                                                 
3  Idem, ibidem, p. 126. 

4  Idem, ibidem, p. 94. 

5  Karl Marx, O capital: crítica da economia política - Livro primeiro: o processo de produção do capital, vol. I. 3ª 

ed. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1975, p. 86. 
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as pessoas na realização de seus trabalhos revelam-se como suas próprias relações pessoais”. Na medida 

em que a vida econômica e social está ancorada nas relações pessoais, não é possível separar a condição 

de senhor ou de servo de quem está nessa condição – ela impregna-se nas impressões e atitudes 

subjetivas de uns em relação aos outros. Em particular, fundem-se em S1 a figura e a função de 

autoridade. 

3. Capitalismo e senhor moderno 

No capitalismo, os "cavaleiros da indústria” tomam o lugar dos “cavaleiros da espada"6. Em 

termos de discursos, a ascensão do capitalismo está associada à ascensão do discurso da universidade; 

ambos são fenômenos conexos. Lacan vê no discurso da universidade uma versão do discurso do senhor 

reformada e adaptada ao capitalismo: há uma “mutação capital (...) que dá ao discurso do senhor seu 

estilo capitalista”7. 

O sistema capitalista, epítome da virtualização da autoridade na modernidade, pressupõe o 

trabalho livre. É o primeiro modo de produção que se baseia na relação contratual entre homens que em 

tese são livres e iguais perante a lei: 

Onde quer que tenha conquistado o poder, a burguesia destruiu as relações feudais, patriarcais e idílicas. Rasgou 
todos os complexos e variados laços que prendiam o homem feudal a seus “superiores naturais”, para só deixar 
subsistir, de homem para homem, o laço do frio interesse, as duras exigências do “pagamento à vista”.8 

Lacan9  resume assim a ruptura introduzida pelo capitalismo e percebida por Marx: “Não é que o 

trabalho seja novo, mas que ele seja comprado, que haja um mercado de trabalho”. Ou seja, a força de 

trabalho torna-se uma mercadoria como qualquer outra. Essa mudança nas relações de produção precede 

a mudança nas forças produtivas.  

                                                 
6  Karl Marx, O capital: crítica da economia política - Livro primeiro: o processo de produção do capital, vol. II. 3ª 

ed. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1975, p. 830-831. 

7  Lacan, Le séminaire, livre XVII, p. 195. 

8  Karl Marx, Friedrich Engels, Manifesto comunista. São Paulo, Boitempo, 1998, p. 42. 

9  Jacques Lacan, Le séminaire, livre XVI: d'un Autre à l'autre. Paris, Seuil, 2006, p. 17. 
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Com S1 deslizando da posição do agente para a da verdade, as relações de poder são camufladas. 

A autoridade do capitalista é abstrata, é difícil dar-lhe uma face. 

O que é marcante, e que ninguém parece ver, é que desse momento em diante, em virtude do fato de que as 
nuvens da impotência foram ventiladas, o significante-mestre não aparece senão como mais inatacável, 
justamente em sua impossibilidade. Onde está? Como nomeá-lo? Como localizá-lo? – a não ser 
naturalmente em seus efeitos mortíferos. Denunciar o imperialismo? Mas como pará-lo, esse pequeno 
mecanismo?10 

Em lugar da dominação explícita, vigora a aparente igualdade de status entre pessoas livres. O 

trabalhador tem a liberdade formal para vender sua força de trabalho no mercado a quem quiser e para 

romper o vínculo empregatício quando lhe aprouver. 

Para transformar dinheiro em capital tem o possuidor do dinheiro de encontrar o trabalhador livre no mercado de 
mercadorias, livre nos dois sentidos, o de dispor como pessoa livre de sua força de trabalho como sua 
mercadoria, e o de estar livre, inteiramente despojado de todas as coisas necessárias à materialização de sua força 
de trabalho, não tendo além desta outra mercadoria para vender.11 

Embora o encontro entre o trabalhador livre e o capital dependa inicialmente de uma série de 

fatores contingentes, o capitalismo, a partir do momento em que se apropria da produção, ganha vida 

própria e impõe-se de forma inexorável. E o fato de que, nesse encontro, o trabalhador esteja em 

condições de dispor unicamente de sua força de trabalho dá-nos uma pista de que estamos diante de uma 

relação implícita de poder, a verdade escondida por trás da relação contratual livre. "O processo que 

produz o assalariado e o capitalista tem suas raízes na sujeição do trabalhador. O progresso consistiu 

numa metamorfose dessa sujeição, na transformação da exploração feudal em exploração capitalista”12. 

Na língua alemã, a desigualdade das posições no contrato é acusada pelos próprios termos que designam 

o empregador – “Arbeitgeber”, isto é, quem dá trabalho – e o empregado – “Arbeitnehmer”, isto é, quem 

pega trabalho. A força de trabalho é vendida como uma mercadoria; seu preço varia como o de qualquer 

outra mercadoria. Nessa operação, a necessidade é um fator limitador: segundo Samuel Johnson13, 

"liberdade é, para o estrato mais baixo de cada nação, pouco mais do que a escolha de trabalhar ou 

                                                 
10  Lacan, Le séminaire, livre XVII, p. 207. 

11  Marx, O capital, vol. I, p. 189. 

12  Marx, O capital, vol. II, p. 831. 

13  Samuel Johnson, The works of Samuel Johnson, vol. II. 3rd ed. New York, Alexander V. Blake, 1846, p. 404. 
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passar fome, e essa escolha é, eu suponho, permitida igualmente em todos os países". Já “se os 

trabalhadores pudessem viver do ar, não se poderia comprá-los por nenhum preço”, supõe Marx14. A 

margem de barganha do trabalhador é restringida ainda pela existência de um excedente de mão-de-

obra: “Não basta à produção capitalista a quantidade de força de trabalho disponível, fornecida pelo 

incremento natural da população. Para funcionar a sua vontade, precisa ela de um exército industrial de 

reserva que não dependa desse limite natural”15. Efeito semelhante decorre do recurso à automação e de 

fatores econômicos conjunturais. “Na realidade”, declara Marx16, “o trabalhador pertence ao capital 

antes de vender-se ao capitalista. Sua servidão econômica se concretiza e se dissimula, ao mesmo tempo, 

pela venda periódica de si mesmo, pela sua troca de patrões e pelas oscilações do preço do trabalho no 

mercado”. Como qualquer um que venda uma mercadoria, ao vender sua força de trabalho o trabalhador 

compromete-se a entregá-la, e isso envolve alienar sua liberdade. Uma vez que aceite tornar-se 

empregado, ele é submetido a uma estrutura disciplinar dentro do local de trabalho. Nas disputas o 

aparato estatal, em última instância, tende a favorecer os interesses do patrão: “Sempre que a legislação 

procura regular as diferenças entre patrões e trabalhadores, os conselheiros são os patrões”, reconhece 

Adam Smith, citado por Marx17. Ademais, o trabalho sob o capitalismo envolve uma nítida divisão de 

papéis: o burguês tem a liberdade de determinar sua finalidade, enquanto o trabalhador funciona como 

instrumento a serviço de uma finalidade que lhe escapa (no esquema de causalidade aristotélico, dir-se-

ia que o burguês atua como causa final e o trabalhador como causa eficiente). 

Levando tudo isso em conta, Engels compara dessa forma a situação do trabalhador inglês livre 

de 1845 com a do servo saxão sob o jugo do barão normando de 1145: 

Ambos são escravos; enquanto a escravidão de um é confessa, pública, honesta, a do outro é disfarçada, fingida, 
dissimulada, a seus olhos e aos de outros, servidão hipócrita, pior que a antiga. Os tories humanitários tinham 

                                                 
14  Marx, O capital, vol. II, p. 697. 

15  Idem, ibidem, p. 737. 

16  Idem, ibidem, p. 672-673. 

17  Idem, ibidem, p. 855n.222. 
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razão ao darem aos operários das fábricas o nome de white slaves: escravos brancos.18 

A comparação também está presente em O capital: “O escravo romano era preso por grilhões; o 

trabalhador assalariado está preso a seu proprietário por fios invisíveis. A ilusão de sua independência se 

mantém pela mudança contínua dos seus patrões e com a ficção jurídica do contrato”19. Bernard Shaw20 

bate na mesma tecla: “A escravidão humana (...) atingiu em nosso próprio tempo seu pior ponto 

registrado, na forma do trabalho assalariado livre”. Como afirma um porta-voz da indústria têxtil citado 

por Marx, é como se o capitalista dispusesse de dois tipos de maquinaria: uma inanimada, que 

permanece na fábrica, e outra com vida, que volta para seus casebres à noite e aos domingos21. De toda 

forma, porém, o poder do burguês apoia-se normalmente não na coação direta da força, mas na coação 

indireta tornada possível pela relação contratual: 

Ainda se empregará a violência direta, à margem das leis econômicas, mas doravante apenas em caráter 
excepcional. Para a marcha ordinária das coisas basta deixar o trabalhador entregue às “leis naturais da 
produção”, isto é, a sua dependência do capital, a qual decorre das próprias condições de produção, e é 
assegurada e perpetuada por essas condições.22 

E nessa relação contratual, admite Engels, pode-se identificar pelo menos um germe de progresso: 

Mas a servidão hipócrita, que não ousa dizer o seu nome, reconhece, pelo menos na aparência, o direito à 
liberdade, ela submete-se à opinião pública apaixonada pela liberdade; o progresso histórico realizado sobre a 
antiga escravatura reside precisamente no fato de que pelo menos o princípio da liberdade impôs-se, e os 
oprimidos farão que este princípio seja aplicado.23 

4. Prevalência do saber 

O giro de um quarto de volta do discurso do senhor para o discurso da universidade não envolve 

apenas uma mudança jurídica, de uma relação explícita de poder para uma relação contratual. A ela vem 

acoplar-se uma mudança nos processos de produção, que implica o deslocamento do saber (S2). No 

discurso do senhor o saber está do lado do escravo, enquanto no discurso da universidade o saber está do 
                                                 
18  Friedrich Engels, A situação da classe trabalhadora na Inglaterra. São Paulo, Global, 1986, p. 207. 

19  Marx, O capital, vol. II, p. 667. 

20  Bernard Shaw, Man and superman: a comedy and a philosophy. Harmondsworth, Penguin, 1946, p. 259. 

21  Marx, O capital, vol. II, p. 670. 

22  Idem, ibidem, p. 854. 

23  Engels, op. cit., p. 207. 
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lado do capitalista: “No primeiro estatuto do discurso do senhor, o saber é a parte do escravo. E eu cri 

poder indicar (...) que o que se opera do discurso do senhor antigo ao do senhor moderno, que chamam 

de capitalista, é uma modificação no lugar do saber”24. O fenômeno é familiar ao leitor de O capital: na 

detalhada análise feita por Marx da transição do artesanato para a manufatura e desta para a indústria, 

vemos como o saber migra do trabalhador para o capitalista, o capataz, a própria máquina. Esse processo 

continua no taylorismo, em que o engenheiro decompõe os movimentos do processo produtivo em 

unidades mínimas padronizadas que são impostas ao trabalhador, e no fordismo, em que o deslocamento 

do trabalhador é substituído pelo da linha de montagem. E aperfeiçoa-se ainda mais nas técnicas pós-

fordistas, como just-in-time e qualidade total. Esse saber que ganha autonomia torna-se incompreensível 

para o trabalhador ou para um observador externo, como testemunha o próprio Lacan a propósito de 

uma visita à Fiat: “Eu tive vivamente esse sentimento, com efeito, de ver pessoas ocupadas num trabalho 

sem que eu soubesse absolutamente o que elas faziam”25. O saber aparece também na “ciência de 

alguma forma objetivada, quero dizer essas coisas inteiramente forjadas pela ciência, simplesmente 

essas pequenas coisas, gadgets e outras, que ocupam conjunturalmente o mesmo espaço que nós”26. E, 

por isso, o sentido dessas coisas também se perde: “O capitalismo serve justamente para alguma coisa, e 

nós não deveríamos esquecê-lo. São as coisas que ele faz que não servem para nada”27. Nesse universo 

produtivo dominado pelo saber, Lacan28 lança dúvidas sobre a eficácia da estratégia de valorização do 

trabalho manual por parte do maoísmo, que exerce certo fascínio sobre a juventude francesa e ocidental 

nos anos 60 (vide a propósito o filme A chinesa – La chinoise, direção de Jean-Luc Godard, 1967). 

Embora o saber esteja agora do lado do capitalista, ele adquire autonomia e evidência como S2, 

                                                 
24  Lacan, Le séminaire, livre XVII, p. 34. 

25  Lacan, Le séminaire, livre XVI, p. 238-239. 

26  Lacan, Le séminaire, livre XVII, p. 174. 

27  Lacan, Le séminaire, livre XVI, p. 239. 

28  Lacan, Le séminaire, livre XVII, p. 174. 
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enquanto o capitalista passa para o segundo plano como S1. Para o proletário, em contrapartida, a 

mudança tem outro sentido: “Os meios para desenvolver a produção (...) tornam-lhe estranhas as 

potências intelectuais do processo de trabalho na medida em que a este se incorpora a ciência como 

força independente” 29 . Assim, S2 é “esse saber do qual efetivamente a exploração capitalista o 

despoja”30. Pois “o proletário não é simplesmente explorado, ele é aquele que foi despojado de sua 

função de saber. A pretendida libertação do escravo teve, como sempre, outros correlativos. Ela não é 

somente progressiva. Ela só é progressiva ao preço de um despojamento”31. 

5. Sujeito capitalista 

Enquanto o lado esquerdo do algoritmo do discurso da universidade representa o processo de 

virtualização da autoridade na modernidade, o lado direito capta o mecanismo da produção subjetiva. 

Em termos de economia política, o que se produz na era moderna é o trabalhador livre – o sujeito por 

excelência do capitalismo. Liberado da servidão, o trabalhador não é mais um mero meio de produção, 

como o escravo ou o servo. Ao mesmo tempo, entretanto, ele não possui meios de produção, como o 

camponês que lavra a terra que lhe pertence. Isso implica que ele não pode trabalhar por sua própria 

conta, ou seja, ele se converte em assalariado. O surgimento do trabalhador livre ocorre no contexto da 

decomposição do modo de produção feudal e da ascensão do mercado. 

A natureza não produz, de um lado, possuidores de dinheiro ou de mercadorias, e, do outro, meros possuidores 
das próprias forças de trabalho. Esta relação não tem sua origem na natureza, nem é mesmo uma relação social 
que fosse comum a todos os períodos históricos. Ela é evidentemente o resultado de um desenvolvimento 
histórico anterior, o produto de muitas revoluções econômicas, do desaparecimento de toda uma série de antigas 
formações da produção social.32 

Aos fatores históricos iniciais, junta-se a extração da mais-valia – a (que Lacan batiza como “plus-de-

jouir” ou “Mehrlust”, mais-de-gozar, inspirando-se em “plus-value” ou “Mehrwert”, mais-valia), no 

                                                 
29  Marx, O capital, vol. II, p. 748. 

30  Lacan, Le séminaire, livre XVII, p. 34. 

31  Lacan, Le séminaire, livre XVII, p. 174. 

32  Marx, O capital, vol. I, p. 189. 
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lugar do outro. Essa extração mantém o trabalhador livre reduzido, nos termos de Marx 33  nos 

Grundrisse, “à capacidade viva de trabalho, em sua indigência despojada de substância e subjetiva” (S, 

no lugar da produção, numa definição lacaniana avant la lettre), privando-o das condições de intervir no 

processo produtivo, exceto através da venda de sua força de trabalho. Ou, noutros termos: 

Um sujeito é o que pode ser representado por um significante para um outro significante. Isso não está 
calcado sobre o fato de que, no que Marx decifra, a saber a realidade econômica, o sujeito do valor de troca 
é representado para o valor de uso? É nessa falha que se produz e que cai o que se chama a mais-valia.34 

Na linha inferior do discurso da universidade, a disjunção de impotência S1 // S significa que não 

há uma medida comum, um ponto de convergência para o capitalista e o trabalhador. O primeiro é 

movido pelo desejo de acumulação, o segundo pelo desejo de sobrevivência: 

De um lado, o processo de produção transforma continuamente a riqueza material em capital, em meio de 
expandir valor e em objetos de fruição do capitalista. Por outro lado, o trabalhador sai sempre do processo 
como nele entrou, fonte pessoal da riqueza, mas desprovido de todos os meios para realizá-la em seu 
proveito.35 

Por conta da extração da mais-valia, o segundo não tem como converter-se no primeiro. Seus interesses 

díspares, mas complementares, reforçam-se mutuamente, e essa dinâmica perpetua o ciclo: 

Com o próprio funcionamento, o processo capitalista de produção reproduz, portanto, a separação entre a 
força de trabalho e as condições de trabalho, perpetuando, assim, as condições de exploração do 
trabalhador. Compele sempre o trabalhador a vender sua força de trabalho para viver, e capacita sempre o 
capitalista a comprá-la, para enriquecer-se. Não é mais o acaso que leva o trabalhador e o capitalista a se 
encontrarem no mercado, como vendedor e comprador. É o próprio processo que continuamente lança o 
primeiro como vendedor de sua força de trabalho no mercado e transforma seu produto em meio que o 
segundo utiliza para comprá-lo.36 

Em suma, “a produção capitalista, encarada em seu conjunto, ou como processo de reprodução, produz 

não só mercadoria, não só mais-valia; produz e reproduz a relação capitalista: de um lado, o capitalista e 

do outro, o assalariado”37. 

                                                 
33  Karl Marx, Elementos fundamentales para la crítica de la economía política (borrador), 1857-1858, vol. I. 

Buenos Aires, Siglo XXI Argentina, 1971, p. 418. 

34  Lacan, Le séminaire, livre XVI, p. 21. 

35  Marx, O capital, vol. II, p. 664. 

36  Idem, ibidem, p. 672. 

37  Idem, ibidem, p. 673. 


