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1. Primeira lição

Começarei pelo título deste meu Curso. É uma questão que me serve de apoio, 
de guia, toda suave, ao passo que meu discurso talvez não seja. O título é “Coi-
sas de fineza em psicanálise”.1

Ano passado sonhei que este ano me manteria ancorado no porto. Eis-me 
aqui, no entanto, embarcando com vocês para mais uma de nossas novas aven-
turas no mar, sempre recomeçadas, dedicado a arfar nos remos. Há, porém, 
uma escolha forçada. Se preciso remar com força é porque o movimento do 
mundo exige, uma vez que arrasta a psicanálise em sua esteira. A questão é 
saber se devemos consentir isso.

A resposta é sim, se a psicanálise for um fenômeno da civilização e não mais 
do que isso. A resposta é não, caso haja um fio de prumo da prática psicana-
lítica que mereça subsistir como tal. Se me nego a consentir que a psicanálise 
seja arrastada pelo movimento do mundo, faço-o em nome desse fio de prumo, 
apenas conjeturado, objeto de aposta, mas também uma questão de desejo. Pelo 
menos Lacan, ao criar sua Escola, acreditava na existência de tal fio.

Devo então remar firme, tanto mais que faço meu barco navegar contra a 
corrente, a ponto de, pela primeira vez, me parecer necessário proceder por 
meio de um retorno a Lacan. Nunca antes havia empregado essa expressão, e 
se o faço, hoje, é na convicção de que nos afastamos dele.

Afastamo-nos, por exemplo, quando nos enamoramos, nos inebriamos com 
o efeito curativo da psicanálise, já que, nela, esse efeito é apenas subordinado, 
derivado, obtido de viés. Ao menos em psicanálise, o foco não está no efeito 
curativo, razão pela qual abandonamos o termo cura [guérison] em prol do 
termo experiência analítica. No entanto, as coisas chegaram a tal ponto que 
lembrar a velha máxima segundo a qual a cura vem por acréscimo parece ser 
uma novidade. Não há dúvida de que o mundo julga a psicanálise em função de 
seus resultados terapêuticos. Essa, porém, não é uma razão para a psicanálise 
tornar seu esse critério. Somos forçados a formular uma doutrina da dupla 
verdade, forçados a distinguir o que é verdade para o mundo e o que é verdade 
para a psicanálise. A verdade para o mundo – que a psicanálise vale como 
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terapêutica – não é verdade para a psicanálise. Ela vale como desejo, como 
meio de emergência de um desejo inédito cuja estrutura é ainda amplamente 
desconhecida.

Evoca-se uma nova clínica psicanalítica – certamente tenho algo a ver com 
isso – que se desenvolveria a partir do finalíssimo ensino de Lacan e superaria 
a antiga. Seria, dizem às vezes, a clínica borromeana, em oposição à clínica 
estrutural (que insiste na distinção neurose e psicose, ou, para ser completo, 
neurose, psicose e perversão).

Não posso desconhecer que, de fato, tenho algo a ver com essa questão e 
que isso foi cozinhado aqui. É o que me dá a um só tempo o dever e talvez a 
autoridade de dizer, em primeiro lugar, que, nessa matéria, a oposição entre  
o antigo e o novo solicita alguma dialética, pois a clínica considerada “antiga” é 
conservada na nova. Além disso, o que diz essa nova ou segunda clínica? Bem 
mais do que a primeira, ela invalida, ridiculariza a ideia de cura, relativiza o 
efeito terapêutico. Vou demonstrar.

O último Lacan e o efeito terapêutico

Para começar, essa segunda clínica derruba, põe abaixo a referência à norma-
lidade, à saúde mental, ao tomar por princípio a fórmula – vinda apenas uma 
vez sob a pena de Lacan e num texto acessório2 – que comentei em destaque 
no ano passado: Todo mundo é louco, isto é, delirante. Seria preciso ser cego 
e surdo para não perceber que se trata de arruinar qualquer chance de fazer 
emergir uma noção de normalidade, de modo a não mais retornarmos a ela. 
Assim como outrora se definia a verdade como adaequatio rei et intellectus – a 
adequação da coisa e do espírito, ou do entendimento –, após ter trabalhado 
no ano passado o paradoxo que ela comporta torno a fórmula todo mundo é 
louco um princípio. Lacan afirma ser radical a inadequação do real e do mental 
e que, do real, só se pode dizer “em falso”, só se pode mentir.

Além disso, a segunda clínica amplia o conceito de sintoma, herdado de 
Freud, passível de ser eliminado [se lever], suspenso, conforme a expressão 
consagrada.3 Ela amplia o conceito freudiano a ponto de incluir nele essencial-
mente os restos sintomáticos referidos por Freud ao final da análise, levando-o 
a pensar a análise como sem fim em função do que subsiste do sintoma. Pois 
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bem, a segunda clínica psicanalítica é justamente aquela que reconfigura o 
conceito de sintoma sob o modelo desses restos. Assim, o que Lacan chamou 
de sinthoma, conforme a ortografia antiga restituída por ele, é, em termos 
próprios, o nome do incurável.

Em psicanálise, quando falamos de sintoma, entendemos com isso um 
elemento passível de dissolver-se ou, supostamente, desaparecer, suspender-
se, ao passo que sinthoma designa o elemento que não pode desaparecer, que 
é constante. Em outras palavras, a chamada nova clínica psicanalítica é uma 
teoria do incurável. Então, que ironia fazer essa teoria do incurável sustentar 
uma prática toda orientada para a terapia e fazer dessa terapia um slogan! 

Ao mesmo tempo, Lacan enfatizava: é impossível terapizar o psiquismo. 
Se devemos qualificar a ação do analista na dimensão do psiquismo ou do 
mental, será com outras coordenadas que não as da terapêutica. A noção de 
impossibilidade decorre logicamente do fato de ser impensável recompensar 
a falta fundamental do psiquismo, reduzir sua inadequação radical, desde  
que a admitamos, mas, aqui, faço valer apenas uma ligação lógica. 

No entanto, uma rotina costumeira, como se expressava Lacan, está hoje 
em vias de se enraizar na psicanálise, fazendo do efeito terapêutico o alfa e o 
ômega da disciplina e até mesmo sua justificação.

Foi o que me impediu de ficar no porto, obrigando-me a relançar nosso 
barco, pois dar essa centralidade à ação terapêutica é ceder ao que o mundo 
doravante reclama da psicanálise, para seus próprios fins, seus fins de utilidade, 
seus fins de governança. Isso é ceder, abrir as portas da cidadela psicanalítica e 
deixar esse preconceito propagar-se no meio dela. O preconceito terapêutico é o 
cavalo de Troia por meio do qual penetra o discurso predominante no mundo 
no que chamei de a cidadela analítica, a Escola analítica, o Campo Freudiano. 
Acreditamos sair do entre si, como se diz, quando, na verdade, fazemos entrar 
o lado de fora, não saímos, fazemos entrar. E o cavalo de Troia é a figura mítica 
do presente envenenado.

Revirando a reviravolta lacaniana 

A reviravolta trazida por Lacan à psicanálise consistiu, ao contrário, em cons-
tituir a psicanálise pura, antes chamada de psicanálise didática – a que faz do 
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analisando um analista inclusive potencialmente –, como a forma perfeita da 
psicanálise, isto é, sua forma rematada. Em compensação, a forma restrita, 
reduzida, simplesmente psicanálise, é aquela em que interfere o cuidado tera-
pêutico. Há o que Lacan chama, na p.231 dos Escritos,4 de “os curtos-circuitos” 
e os “desvios” motivados pelo “cuidado terapêutico”.

O cuidado terapêutico leva à retenção da potência liberada pelo próprio 
procedimento analítico, conduz a interrogar sobre a dose de verdade que um 
sujeito pode suportar, assimilar num dado momento – isso continua valendo –,  
e também a dose de verdade que lhe resta insuportável sem, contudo, um des-
conforto excessivo. Sem fazer desmoronar ou ameaçar desmoronar o que lhe 
vale como mundo. 

Portanto, quando o cuidado terapêutico domina, adiamos o que a operação 
analítica tem de radical, e isso leva a impasses, a não dar a interpretação que 
naquele momento seria demasiado difícil ouvir ou levaria o sujeito a fugir do 
que assim lhe fora revelado, ou ainda a abrandar o gume das coisas para que ele 
permaneça enquadrado no procedimento. Portanto, “não tão depressa”, “não 
tão forte”, é uma questão, dizia eu, de dosagem. E esses freios, esses limites, 
supõem-se que possam ser suspensos quando nos engajamos na dimensão 
a que chamávamos antigamente didática, na qual o cuidado terapêutico era 
afastado e a dinâmica própria da análise podia, então, dar-se plenamente. 

A reviravolta de Lacan consistiu em fazer da psicanálise pura não um 
acréscimo, um suplemento da psicanálise em seu cuidado terapêutico, mas, 
ao contrário, em considerar que a essência da psicanálise, sua verdade, era a 
psicanálise pura, da qual a forma aplicada seria uma redução. Em seu “Ato de 
fundação”5 da Escola Freudiana de Paris, em 1964, Lacan dá lugar à psicanálise  
aplicada, mas em nome da medicina. Na seção que chamou de “Psicaná- 
lise aplicada”, ele admite não analisados, caso sejam médicos, que possam, não 
obstante, contribuir para o avanço da reflexão psicanalítica.

Dessa forma, revirar o reviramento lacaniano, dar primazia à psicanálise 
aplicada à terapêutica, é simplesmente regressar a um aquém de Lacan. Apenas 
isso já justificaria a expressão empregada por mim, pela primeira vez, de um 
retorno a Lacan.

Falei há pouco de presente envenenado. Pois bem, este ano, com este Curso, 
gostaria de presentear vocês com um antídoto.

É um presente. De acordo com Freud, um verdadeiro presente é um objeto 
do qual só nos separamos com dificuldade porque gostaríamos de mantê-lo 
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conosco. O verdadeiro presente é o que fará falta quando tiver sido dado. Isso 
se reconhece, é verdade, quando alguém lhes dá um presente querendo tê-lo 
para si mesmo, quando de fato percebemos que ele o guardaria consigo de bom 
grado, chegando eventualmente a nos dizer: “Comprei um igual para mim.”

Podemos então compartilhar do antídoto. Sim. Embora nada impedisse 
que, afinal, estando todos atingidos, eu pudesse me dar o prazer de guardar o 
antídoto só para mim. Lacan evoca isso no começo de seu texto “Formulações 
sobre a causalidade psíquica”, nos Escritos, à p.152.6 Ele confessa o seguinte: 

“me entreguei, como Fontenelle …” – deixemos Fontenelle, que viveu há mais 
de um século, foi o presidente da Academia das Ciências no século XVIII e o 
autor de L’Entretien sur la pluralité des mondes – “… à fantasia de ter a mão 
repleta de verdades para melhor encerrá-las.”

Posso confessar que também cultivei essa fantasia. Foi quando – há três 
anos, me parece agora a posteriori – meus olhos viram, sem pestanejar, toda 
uma Escola e suas cercanias, muitas Escolas, talvez todas as Escolas do Campo 
Freudiano, possuídas por um frenesi de psicanálise aplicada, competindo na 
revirada dos preceitos de Lacan, que eu, no entanto, havia martelado, ensinado, 
a toda uma geração que, por sua vez, o havia feito também. Naquele momento, 
minha questão foi a seguinte: seria ouvido? Ainda posso ser?

Extraordinário fenômeno de psicologia de massa! Da massa psicanalítica! 
Em toda a extensão do Campo Freudiano, pluricontinental, não há mais ne-
nhuma cidade que não queira ter seu estabelecimento de psicanálise aplicada. 
É uma questão de standing. Então, antes de me lançar, disse a mim mesmo:  
a troco de quê? Quando se é arrastado na esteira do movimento do mundo, a 
coisa não é reversível, não vou conseguir fazer com que se retorne. E: para que 
ensinar? Se há algo bem-feito para demonstrar quão vã é a pedagogia, certa-
mente é essa história.

Não pude deixar de me lembrar da profecia de Lacan, formulada num 
momento de amargo pessimismo, quando sua Escola relutava em adotar o que 
ele lhe propunha, o procedimento chamado passe, a fim de verificar o final da 
análise. Naquele momento, Lacan – como dizer? –, um tanto deprimido, profe-
tizou que a psicanálise deporia armas diante da civilização e seus impasses. Não 
penso assim. De todo modo, onde tive de fazer algo o fiz sustentando a ideia 
de que manteríamos as armas, não as entregaríamos. Mesmo com os beijos do 
vencedor, tal como em La rendición de Breda, de Vélasquez. Jamais!
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Pois bem, por uma via que eu não imaginava, vi isso se realizar. No presente. 
Vi essa rendição acontecendo por meio da reviravolta que mencionei há pouco, 
por meio do preconceito terapêutico, pela redução da psicanálise ao exercício 
profissional de psicanalistas confundidos com os psis e os trabalhadores sociais, 
apresentados como orientados, todos, pelo ensino de Lacan e, ao mesmo tempo, 
animados pela preocupação com o bem-estar de seus contemporâneos, pela 
saúde mental de seus concidadãos. 

Pois tudo isso – é claro, não é? – acontece em nome da Cidade. Cidade 
que não existe há muito tempo. A vida social não mais se organiza em Cida-
des, como nos tempos dos gregos, como na Idade Média ou no Renascimento. 
Podemos dizer a sociedade. Em nome da sociedade, de seu poder, dos deveres 
para com ela, com que, maravilhosamente, a orientação do ensino de Lacan 
coincidiria, convergiria, e nos serviria de trampolim para receber o reconhe-
cimento e, como se diz, verbas, sub-ven-ções. 

Somos aplaudidos. Recebidos de braços abertos, passados alguns momentos 
de desconfiança, pelas autoridades que presidem o que Lacan chamou, em sua 
rude linguagem, de discurso do mestre.

Era preciso ter visto. Apressem-se porque tudo está à volta de vocês e vocês 
estão no meio. Não acho que o fato de eu dizer bastará para isso desaparecer. 
De jeito nenhum. Mas, enfim, se não posso evitar, posso ao menos impedir que 
se use Lacan como referência. 

O enclave Escola

Lacan não falava do discurso do mestre como “parceiro”. Ele dizia: é o avesso 
da psicanálise. Só que isso não detém ninguém. É o que preciso constatar an-
tes de berrar – mesmo com o respeito que me dou. Lacan afirma claramente 
na p.729 dos Escritos: “… nenhum pudor prevalece contra um efeito do nível 
da profissão …”.7 É uma frase que poderia parecer opaca se isso não estivesse 
acontecendo no presente. Nenhum pudor, todo mundo está nisso sem qualquer 
dissimulação, ninguém tem vergonha de tocar a campainha, de seguir os pro-
gramas governamentais de saúde mental e de pôr a trabalhar as pessoas com 
formação em psicanálise em função dos requisitos formulados pelo Ministério 
da Saúde. Nenhum pudor. É um fenômeno no nível da profissão. Esse efeito, 
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continua Lacan – em 1971, creio, enfim, há muito tempo –, é “o do recrutamento 
do praticante para os serviços em que a psicologização …” – foi o que ele pôde 
dizer, na época, sobre o fenômeno – “… é uma via muito propícia para toda 
sorte de exigências bem especificadas no social: como recusar, àquilo de que se 
é o suporte, falar sua linguagem?” Nos dias de hoje, isso se diz tranquilamente 
por meio de uma fórmula que, acho eu, me tomaram emprestada: falar a língua 
do Outro. É preciso falar a língua do Outro. 

Pois bem! Isso nos permite enxergar melhor a razão de Lacan ter forjado 
uma língua especial para os psicanalistas, uma língua cifrada que os isolava. 
Não a língua do Outro, mas a língua do Um. Sim! Perfeitamente! Os psicanalis-
tas precisam estar isolados, separados do discurso do mestre predominante no 
exterior de sua Escola. Precisam ser formados numa língua especial. E à parte. 
Eles precisam de um enclave. O que Lacan chamou de Escola é um enclave, tem 
suas leis próprias, distintas do resto da sociedade. Evidentemente, para subsistir, 
acomodamo-nos à lei das Associações, que, de resto, é liberal o suficiente para 
nos permitir continuar nossas pequenas questões internas. Aliás, Lacan asso-
ciava o nome “Escola” às escolas da Antiguidade, às comunidades filosóficas da 
Antiguidade reunidas em torno de um saber e, em geral, de um fundador, cujos 
primeiros membros viviam em contato direto com ele e se formavam à sua volta. 
É o que se diz de Epicuro. Primeiro, ele entusiasmou sua própria família antes 
de juntar alguns à sua volta. Por fim, distinguiram-se quatro grandes homens 
como fundadores da seita epicurista. Dizia-se, de forma consagrada: Epicuro e 
os outros. Isso designava os quatro. Uma seita! Exatamente. 

Essas escolas antigas eram concebidas, Lacan o lembrou, como refúgios 
e bases de operação contra o mal-estar na civilização, ou seja, como enclaves. 
Nem por isso um enclave é extraterritorial, já que é feito para que se realizem 
saídas a seu exterior. Todavia, a condição para se poder sair é não deixar entrar 
o cavalo de Troia. Evidentemente, entre sair e deixar entrar a diferença é radi-
cal, mas, ao mesmo tempo, ínfima. Se deixamos entrar, temos uma dissolução 
interna da linguagem e dos ideais da Escola. É o que observamos todo dia 
atualmente: uma dissolução progressiva da linguagem lacaniana em benefício 
da suposta língua do Outro. De posse dessa chave, leiam agora as publicações 
produzidas e vocês verão isso se espraiar à vontade.

Falei do mais proeminente, o preconceito terapêutico, mas poderia falar 
também do que se evidencia como um culto do crescimento. É preciso crescer 
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cada vez mais, enquanto o pequeno, o limitado, é, nesse caso, perfeitamente 
obsoleto.

Então, para mim, eu diria que a consequência mais manifesta e mais lamen-
tável do discurso do mestre na cidadela do discurso analítico é a convocação 
implícita, a aspiração ao ao-menos-um. Ou seja: o fato de o discurso do mestre 
infiltrar-se no discurso analítico tem como resultado, não imediato, mas um 
tanto diferido, fazer surgir Um que diz não, o famoso existe x tal que não phi de 
x, aquele que não está metido no esquema. E eis que eu mesmo me vejo aspirado, 
bancando esse fantoche, embora possa dizer e provar tratar-se de um papel que 
tudo fiz, precisamente, para abandonar. Representei muito mais o menos-um, o 

“ao menos menos-um”, devotando-me a trabalhos de escrita e, principalmente, 
abandonando todo cargo administrativo e de direção. Devo constatar que fui 
levado, há pouco tempo, a reendossar esses velhos despojos. Posso ainda me 
perguntar por quê: por que não deixar as coisas irem até aonde tiverem que ir? 
Por que interferir? Nos termos de Pascal, quando todos rumam para o transbor-
damento, parece que ninguém está indo para lá, mas aquele que se detém leva a 
notar o arrebatamento dos outros, como um ponto fixo. Houve algo desse efeito 
quando falei desse ponto, de maneira mais delicada, em um recente congresso, 
o que deslocou as coisas um pouquinho. Muito pouco. Não deteve nada, a coisa 
continua a transbordar por todos os lados e por toda parte. Mesmo assim, senti 
uma pequena hesitação. No fundo, disse a mim mesmo: vamos lá, vamos tentar 
neste pequeno espaço que me é deixado para este Curso. Que ele sirva ao menos 
para isso. Vamos tentar lavrar um pouco mais esse sulco.

Esta, porém, não é minha ideia porque também não era a ideia de Lacan. A 
ideia de Lacan é manifesta no fato de ele ter chamado de Analista da Escola o 
analisando da psicanálise perfeita, ou seja, o analisando consagrado pela prova 
do passe como tendo autenticamente concluído seu percurso analítico, ou, pelo 
menos, tendo-o levado suficientemente longe para prossegui-lo sozinho, ou 
seja, pela autoanálise. Ao chamar esse analisando de Analista da Escola, ele o 
entendia como produto da prática analítica em vigor nessa Escola, como res-
ponsável, corresponsável pela Escola. Isso não funcionou muito bem na Escola 
Freudiana de Paris, que era a Escola de Lacan. Foi entravado de mil maneiras 
e, no momento de sua dissolução, em 1980-81, alguns dos nomeados Analistas 
da Escola foram, em sua maioria, talvez todos, desconsiderados. Mas a Escola 
da Causa Freudiana retomou essa experiência. Porém, a meu ver, o fenômeno 
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atual obriga a declarar uma constatação de fracasso. Nenhum deles se ergueu 
contra o reviramento do reviramento. 

Enfim, nenhum. Houve algumas inquietações, alguns alertas dados por 
muito poucos. Corrijo então de bom grado meu diagnóstico, tanto mais que, 
cabe dizê-lo, a Escola da Causa Freudiana prescinde amplamente dos Analis-
tas da Escola. Ou seja, ela os utiliza em seu frescor para que eles falem de sua 
própria análise e de seu próprio passe, no elã de seu passe, e considera que, ao 
cabo de três anos, eles estejam “passados” [défraichis]. O título é temporário. 
Não o reprovo a ninguém, já que isso é muito possível, até mesmo bastante 
provável e praticamente certo. Aliás, tive uma ideia disso, outrora. Ao constatar 
o fracasso dos precedentes, propus que só nos valêssemos dos novos, em flor. 
Mas, diante do fenômeno atual, me parece que denominarmos um grande 
número de “ex-AE” definitivamente os despacha de sua responsabilidade, num 
momento em que precisaríamos deles, não apenas para narrar seu passe, mas 
para oporem-se aos impasses da civilização, para os quais o movimento do 
mundo arrasta a psicanálise.

Talvez fosse necessário restabelecer, nas Escolas do Campo Freudiano, uma 
comunidade de AE, na qual os ex-AE reencontrariam seu título de AE. Haveria 
os AE em vigor. Além disso, tal como previsto por Lacan, também os analistas 
dos AE. Restabelecer tal comunidade, ou forjar tal comunidade seria, talvez, 
dar uma última chance à ideia de Lacan. Sonhar que tal comunidade pudesse 
desempenhar o papel de bússola, sem que se tivesse a necessidade de recorrer ao 
teatro do “ao menos um”, seria um alívio, além de deixar um futuro. Talvez não 
sirva de nada, mas, enfim, daria uma chance, caso a missão deles seja a de velar 
para que a psicanálise aplicada à terapêutica ceda lugar à psicanálise pura.

Pura e aplicada

Bom, deixo-me levar – não muito, um pouquinho –, isso me ajuda a dar este 
Curso.

Pura e aplicada, convenhamos, é uma distinção problemática e pretendo, 
este ano, questioná-la.

Começarei me inspirando em um texto que encontrei e que me ensinou 
coisas sobre a distinção entre as matemáticas puras e as aplicadas. A oposição 
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entre elas parece ser uma problemática surgida tardiamente. Emergiu, assim 
parece, na segunda parte do século XIX, no momento em que o centro mun-
dial, a sede do pensamento matemático, deslocou-se de Paris para Berlim e, 
em seguida, para Göttingen, com a escola de Hilbert. Nos séculos XVI, XVII 
e XVIII, porém, os matemáticos não faziam essa distinção e ocupavam-se, sem 
fazer hierarquias, tanto de questões hoje consideradas fundamentais quanto 
de questões de artilharia, fortificações, agrimensura, astronomia, cartografia, 
navegação. Já no século XIX, cuidavam de probabilidades, representações. Foi 
somente com Hilbert, culminando com seu famoso Programa de 1902, que a 
concepção axiomática e estrutural das matemáticas tomou a frente.

Isso não pode nos ser indiferente, já que a escola de Hilbert inspirou e foi 
radicalizada pela escola bourbakista, por Bourbaki, depois da Segunda Guerra 
Mundial, aqui, em Paris, na França. Evidentemente, há uma consonância entre 
o estruturalismo matemático de Bourbaki e a inspiração levistraussiana rece-
bida por Lacan e transposta por ele para a psicanálise. A respeito de Bourbaki, 
um historiador norte-americano fala de uma onda de pureza que recobriu o 
exercício profissional dos matemáticos. E Jean Dieudonné, um dos grandes 
bourbakistas, qualificava de casulo8 o que chamava de escolha bourbakista. Ele 
se expressa da seguinte forma: quanto mais uma teoria é abstrata, mais elimina 
o concreto e o contingente, e mais pode alimentar a intuição. No fundo, quanto 
mais ela é abstrata, mais – definitivamente – poderemos utilizá-la no concreto, 
preenchê-la de conteúdos empíricos. 

Vou então citar-lhes uma passagem de um artigo que se tornou célebre, do 
ponto de vista bourbakista, um artigo intitulado L’Architecture des mathématiques 
e que se encontra num volume publicado justo depois da guerra. Li esse artigo, 
também lido por Lacan – este é um dado biográfico –, no volume que ele possuía.9 
Aqui está o que encontramos nele. Na verdade, bem se vê que Lévi-Strauss estava 
muito próximo disto: “Na concepção axiomática, a matemática aparece, em suma, 
como um reservatório de formas abstratas [as estruturas matemáticas] e ocorre – 
sem que saibamos a razão – que alguns aspectos da realidade experimental vêm 
moldar-se em algumas dessas formas, como por uma espécie de pré-adaptação.” 
Esse é o núcleo da inspiração estruturalista e foi nele que os bourbakistas se apoia-
ram para extrair a noção de matemática pura, quer dizer, estrutural.

Ora, no movimento próprio das matemáticas, observamos uma báscula 
que guiou e ainda guia as aplicações da matemática, tornadas mais importan-



Primeira lição 19

tes do que suas formas puras – de todo modo, mais importantes do que antes. 
Cito trecho do artigo da epistemóloga Dahan Dalmedico, que só conheço por 
meio desse texto.

Na França [ela toma como referência 1987] o colóquio realizado em 1987 sobre 
as “Matemáticas por vir” é significativo dessa virada: os matemáticos de todos os 
horizontes reunidos defendem, a um só tempo, uma ambição histórica de sua dis-
ciplina para compreender o mundo e suas inúmeras possibilidades de aplicações 
multiplicadas pelos novos meios de cálculo. Eles apresentam uma semiautocrítica 
sobre o caráter demasiado formalista e abstrato, separado das outras ciências e 
da prática que seu ensino pôde ter particularmente depois da reforma das “ma-
temáticas modernas”. 

E a conclusão, para nós que estamos às voltas com o que chamei de fenômeno 
atual, é perfeita para ecoar e nos mostrar que a psicanálise, nos dias de hoje, é 
levada num movimento do qual os matemáticos não escapam, ou seja, não é uma 
anedota: é um movimento de fundo. Achei surpreendente. Diz ela: 

As representações ideológicas da disciplina por seus atores dão lugar a outras 
representações, que elas próprias privilegiam outros valores: os laços com o po-
der [para os matemáticos, não é?], a capacidade de obter contratos ou suscitar 
interações, o dinamismo empreendedor, o caráter pragmático e operacional dos 
resultados. Não é seguro que todas essas pessoas ainda considerarão por muito 
tempo que fazem o mesmo ofício.

Eis o fenômeno que habita o movimento interno das matemáticas: afas-
tar-se da prevalência das matemáticas puras para valorizar as aplicações das 
matemáticas e, com essas aplicações, as relações com o poder, os contratos, os 
empreendimentos, o caráter pragmático e operacional dos resultados.

Sujeito

Parece estar aqui descrito o que se produz, hoje, no Campo Freudiano. Assim, 
passados os gritos de indignação aos quais atendi – isso vai de par com o papel 
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do “ao menos um” –, podemos constatar que estamos às voltas com o movi-
mento do mundo e que a psicanálise também sofre sua incidência. No fundo, 
como poderia ser diferente?

Então, os psicanalistas, tal como os matemáticos, não pretendem sacrificar 
o primum vivere; primeiro sobreviver, o que implica uma adaptação ao contexto. 
Mas a outra vertente que constitui a alternativa é – para continuar em latim, 
citemos o alerta de Juvenal – et propter vitam vivendi perdere causas: “e para 
salvar a vida perder as razões de viver.” Portanto, estamos entre conservar o 
primum vivere, que é a condição de tudo, e, ao mesmo tempo, para essa sobre-
vivência, não sacrificar a razão de ser da psicanálise.

Ora, não me parece excessivo dizer que a psicanálise pode morrer de sua 
complacência para com o discurso do mestre. O discurso do mestre supõe uma 
identificação do sujeito por meio de um significante-mestre: 

�
Esse significante-mestre pode tomar o valor de ser o número [le chiffre] 

condição da avaliação, e também da explicitação, assim como da categorização. 
O sujeito só será reconhecido como pertencendo a uma categoria: a criança, o 
adulto, o velho, por exemplo, categorias que distribuem a população. Mas isso 
não significa conhecer o sujeito, significa um exemplar da categoria.

Assim, o discurso do mestre produz um certo número de categorias clí-
nicas. Quando se formula que a obesidade é o mal do século, depois de se ter 
formulado que a depressão é o mal do século, temos uma clínica do mestre à 
qual somos, evidentemente, levados a nos alinhar. Somos impelidos a validar 
essas categorias recorrendo muito ao que acumulamos de reservas ou de saber 
por outros meios. É preciso dizer que esse funcionamento segue a todo vapor. 
Atualmente, o discurso do mestre, especialmente na Europa e também nos 
Estados Unidos, é pródigo de uma nova clínica, uma clínica de significantes-
mestres que nossos colegas italianos chamam gentilmente de monossintomática, 
para dizer que se trata de uma clínica organizada por significantes-mestres. 
Baseados neles, pomos o saber, S₂, a trabalhar:

�     �
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Pomos a trabalho, particularmente, o saber da psicanálise, que ali está 
em posição de escravo, inscrito na estrutura do discurso do mestre. Não se 
trata de abstrações; são, de fato, estruturas significantes nas quais não temos 
dificuldade de encontrar o conteúdo empírico que nos é apresentado todos os 
dias e em expansão. O problema é haver nisso um elemento que permanece 
inassimilável, o fator que tem virtualmente a possibilidade de desregular o 
conjunto. Mas ele é rejeitado desse discurso: 

�     �(   )
É precisamente este elemento, a, inassimilável, que está por cima da carne 

seca no discurso do analista, funcionando com um saber inexplicitável, S₂, ou 
seja, um saber que não encontra seu lugar no funcionamento do discurso do 
mestre, o qual exige, ao contrário, explicitação e transparência. 

O sujeito em função no discurso do analista, $, só o é por não ser nele 
capturado, por não portar traços e significantes-mestres. Esses significantes-
mestres, S₁, ao contrário, são rejeitados. Podemos dizer que apenas pelo fato de 
engajar-se na experiência analítica o sujeito é virtualmente despojado deles.

�     �

Portanto, não é na condição de exemplar de uma categoria da população 
que se faz uma análise. E quando vamos a estabelecimentos que são altiva-
mente batizados com esses significantes-mestres: “venho como morador de 
rua”, “venho como precário”, “venho como criança”, “venho como obeso”, 

“venho como etc.”, o fato de já se admitir isso significa estar em posição late-
ral com relação ao discurso analítico. Certamente podemos introduzir uma 
dialética e dizer: é preciso primeiro que o sujeito admita seus significantes-
mestres para poder desembaraçar-se deles. A linguagem permite aqui todos 
os truques de mágica. O fato, porém, é que essas estruturas são o inverso uma 
da outra e Lacan chamou de avesso da psicanálise o discurso do mestre:

�     � �     �(   )
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Não se pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Não se pode servir ao 
discurso analítico e ao discurso do mestre ao mesmo tempo. Podemos servir 
ao discurso analítico e, numa abordagem de dupla verdade, fazer valer, no 
discurso do mestre, que não seríamos sua completa subversão. O problema é 
que a máscara que trazemos sobre o rosto termina por se incrustar, e quando 
ela se incrusta a diferença se esfuma.

Então, o perigo dos efeitos terapêuticos rápidos é fazermos funcionar – e 
como fazer diferente? – um significante como um significante-mestre para o 
sujeito, a fim de lhe permitir balizar-se. Nós o identificamos, e fazemos isso 
também no discurso analítico, mas tendo tempo disso se desfazer. Consegui-
mos, portanto, um efeito terapêutico rápido por meio da escolha rápida de um 
significante-mestre suscetível de fixar o sujeito. Obtém-se, assim, certa ordena-
ção dessas cadeias significantes a partir desse significante-mestre, e atentamos 
bastante para não tratar o fator suplementar, o fator pequeno a.

Nesse sentido, não se pode obter efeito terapêutico rápido sem fazer refe-
rência ao discurso do mestre, não fosse pelo fato de ele ter por foco o sintoma, 
sendo esse exatamente o avesso do que temos o hábito de fazer em uma análise 
propriamente dita. Retornarei a isso. Falo da problemática que gostaria de 
seguir neste ano.

Finezas, matemas e nós 

Direi agora uma palavra sobre o título que escolhi e anunciei no começo. Havia 
alguns retardatários que, sem dúvida, pensavam estar chegando pontualmente 
no meu atraso – disse: “Coisas de fineza em psicanálise”. Ele não é de modo 
algum trovejante como o que venho professando até agora. Não pretendo fazer 
isso grosseiramente. É a palavra empregada por Freud num texto que gostaria 
de comentar um pouco, mas hoje não terei tempo para isso: Die Feinheit, “La 
finesse d’un acte manqué” [A fineza de um ato falho].10 É um texto pequenino 
no qual ele desfaz, desconstrói um ato falho consistido por um lapsus calami. 
Mas eu não disse die Feinheit, disse coisas de fineza pensando em Pascal e em 
sua oposição entre o espírito geométrico e o espírito de fineza.

Cito. Trata-se do 1o “Pensamento” de Pascal, na edição Brunschvicg, e do 
512o, na edição Lafuma. Vou logo dizendo que cito essa passagem por ela va-


