
www.psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento produzido em 05.04.2015 

 

Ribeiro, Matheus Rodrigues 

Barbosa, Ana Rita Lage 

1 Siga-nos em  
facebook.com/psicologia.pt   

 

 

DISCURSO DO MESTRE  

NA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA 

 

2014 

 
Matheus Rodrigues Ribeiro 

Ana Rita Lage Barbosa 
Graduação em Psicologia do Centro Universitário do Leste de Minas Gerais (UnilesteMG), Brasil 

 

E-mail de contato: 

theuspsi@hotmail.com 

 

 

RESUMO 

 

O presente artigo teve a finalidade de verificar como o discurso do mestre opera na educação 

contemporânea. Logo, foi realizada uma pesquisa teórica em psicanálise com base na releitura 

dos textos lacanianos e freudianos como fonte de embasamento no percurso da pesquisa. 

Verificamos cada operacionalização dos discursos lacanianos e o conceito de contemporaneidade 

para fundamento teórico da proposta. Constatou um impossível do discurso universitário frente 

ao ato de educar, além da operacionalização do mestre contemporâneo por via do discurso do 

capital e suas implicações nos demais discursos. Conforme a proposta, o mestre capital provoca 

uma mutação no laço social na educação contemporânea, o que ocasiona a desautorização 

docente frente ao outro. 

 

Palavras-chave: Psicanálise, educação, discurso do mestre, contemporaneidade. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Diante as respectivas questões que surgem de uma demanda já carente de esforços práticos 

para a resolução da decadência simbólica na função saber/fazer do professor, questões tais que 

interrogam a autoridade do mesmo, colocam a prova à importância da educação e o sentido de 

frequentar a escola, neste sentido, iremos tratar do laço social na psicanálise e verificar, na teoria 
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dos discursos, a operacionalização dos laços sociais que surgem no âmago da educação. Para 

isso, trabalharemos com a teoria dos discursos no seminário XVII - “O Avesso da Psicanálise” de 

Lacan (1969-1970/1992). 

De antemão o trabalho aqui descrito, inicialmente, tratará especificamente da teoria 

psicanalítica, entretanto em partes do artigo, o trabalho irá inserir as questões de ordem 

educacional. Tal motivo se revela eficaz pela complexidade dos conceitos e, ao mesmo tempo, da 

importância matemática de estudar os laços sociais que surge no cerne da educação. 

Portanto, o autor em seu seminário já anuncia que o discurso do mestre vem passando por 

uma mutação em sua forma de se inscrever no âmbito social, uma mutação simbólica na forma 

de operar dentro do laço social (LACAN 1969-1970/1992).  Por esse motivo há a necessidade de 

verificar a inscrita do discurso do mestre na educação contemporânea, uma vez que a mesma vem 

perdendo na prática sua posição de mestria, cujo fim seria o ensino e a formação de valores 

sociais e éticos. Investigar esses fatores e atribuir questões de relevância quanto à necessidade de 

repensar alternativas para lidar com a nova inscrita do mestre contemporâneo, traduz a natureza 

do trabalho, para isso articularemos possíveis ações para que o professor renove sua função como 

educador, na tentativa de diminuir o atrito na relação professor e aluno. 

Frente a esse enfraquecimento simbólico, a maneira como o discurso do mestre se inscreve 

no plano educacional, repercute, não somente junto aos docentes, mas para a nova geração de 

discentes. Tanto o professor quanto o aluno vêm sofrendo com o enfraquecimento ou 

deslocamento do simbólico, cuja consequência é a desautorização docente enquanto sua posição 

de alteridade (PEREIRA 2008). Dessa forma, os docentes e discentes perdem a referência com o 

outro mestre que poderia permitir a transferência necessária para o aprendizado. 

Trazer o contemporâneo poderá ser a chave de pesquisa para essa operacionalização, pelo 

fato da mutação do mestre contemporâneo ser proveniente do advento do capital, conferido por 

Lacan (1969-1970/1992) ao tratar da virada moderna com a concepção do capitalismo, além de 

atribuir que o mestre moderno nada mais é do que o mestre capital. 

Assim adotamos o trabalho como uma pesquisa exploratória. De acordo com Gil (2002) 

essa pesquisa permite, como um objetivo de pesquisa, maior liberdade ao tratar dos conceitos 

abordados no problema, além da possibilidade de elaborarmos hipóteses ou alternativas. 

Quanto ao procedimento de pesquisa tratamos como uma pesquisa teórica em psicanálise. 

De acordo Garcia-Roza (1994) proposta da pesquisa teórica para a psicanálise seria a 

possibilidade de remeter os conceitos fundamentais desta abordagem a uma análise mais crítica 

que, no caso, irá se inserir no campo da educação. 
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A proposta dessa pesquisa teórica seria submeter a teoria psicanalítica a uma análise 

crítica, com a finalidade de verificar sua lógica interna, a coesão estrutural dos seus 

conceitos, e as condições de sua possibilidade (GARCIA-ROZA, 1994, p.14). 

 

Tal pesquisa teórica permite uma releitura dos principais conceitos de uma teoria e uma 

análise enquanto sua aplicação teórica dentro do campo a pesquisar. 

De acordo com Garcia-Roza (1994) a psicanálise como pesquisa universitária se presa, 

unicamente, como pesquisa teórica e a forma de tratar a teoria como construção científica em 

psicanálise seria a releitura da teoria. Para o autor, reler o texto seria produzir um discurso 

através da teoria estudada, permitindo o acesso às peculiaridades do texto. Após o fichamento 

será realizada a análise dos dados, que se passa pela releitura dos principais conceitos a serem 

pesquisados e “(...) implicaria em um processo de transformação do texto em discurso” 

(GARCIA-ROZA, 1994, p.19). 

Já sobre a contemporaneidade e a mutação da função do mestre no campo da educação, 

surge a necessidade de verificar como o discurso do mestre se inscreve na educação 

contemporânea. 

 

1. Os quatro discursos lacanianos 

 
 

O discurso, segundo Lacan (1969-1970/1992), é um dispositivo de linguagem que nos 

permite fazer laços sociais. Esses laços são endereçados a um outro do discurso, ocorrendo 

interações entre agente, outro, produção e verdade formando o que o autor nomeia como os 

quatros discursos, sendo eles: o do mestre, o da histérica, o do universitário e do analista. Tais 

discursos nos remetem ao que Freud (1925-1936/1996) trabalhou no seu texto “Prefácio a 

‘Juventude desorientada’ de Aichhom”, sobre a impossibilidade de o sujeito ocupar e realizar por 

completo as profissões de governar (discurso do mestre), de educar (discurso do universitário) e 

de psicanalisar (discurso do analista). Lacan (1969-1970/1992) se utiliza dessas três 

impossibilidades freudianas e introduz o fazer desejar, onde se inscreve o discurso da histérica.  

 Para entendermos como os discursos operam, Lacan (1969-1970/1992) traz uma forma 

algorítmica de interação entre os componentes que representam suas especificidades, enquanto 

funções no discurso, bem como suas peculiaridades, relativas às posições que ocupam. O autor 

nos lembra de que existe uma interação rotativa, um quarto de volta, que irá determinar o tipo do 

discurso nas posições de agente, verdade, outro e produção. Para determinar cada posição o autor 

se utilizou dos seguintes elementos: S1, S2, $ e objeto a. 
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 O significante mestre é representado por Lacan (1969-1970/1992) como S1, este 

significante mestre é representado pela sua qualidade de comando, de poder, de autoridade e de 

saber; o S2 é representado pela busca incessante da primeira experiência de satisfação, que é 

constituinte da própria cadeia de significantes, sendo, assim, relacionado ao saber inconsciente.  

O $ representa o sujeito barrado ou dividido, cuja barra exerce a função de questionar o Outro 

para colocá-lo à prova; este elemento representa um furo do mestre. O objeto a exerce várias 

funções que se revelam a partir de sua posição na álgebra lacaniana, ele pode ser a causa de 

desejo, ou o mais-de-gozar do agente do discurso, ou estar na posição de gozo do outro, no caso 

do discurso do analista. 

Os lugares a serem ocupados pelos elementos é que irão, ao mesmo tempo, definir o tipo 

do discurso e sua operacionalização, ou seja, o tipo do discurso é identificado pela posição do 

“agente”. A cada novo discurso os elementos distintos se posicionam de acordo com a 

especificidade do discurso (mestre, analista, universitário e histérica). Considerando um quarto 

do giro, no sentido anti-horário, os elementos se localizam nas posições de agente, verdade, 

trabalho e produção (LACAN, 1969-1970/1992 p. 179). 

 

agente trabalho 

verdade  produção 

 

Segundo Lacan (1969-1970/1992) o agente é aquele que domina o discurso, que se dirige 

ao outro, trabalho e o interroga, seria aquele que determina o tipo de laço social e o questiona 

pela via do significante, que se torna peculiar para cada tipo de elemento que estiver na posição 

de agente. 

A verdade é a posição fundamental de todo discurso, ela fica desassociada com seu agente, 

ou seja, existe uma verdade por detrás daquele que opera o discurso, é nela que mostra a 

realidade da posição que o agente se sustenta. Esta verdade surge por sua vez, no inconsciente. 

Ela é recalcada pelo agente (LACAN, 1969-1970/1992). 

Lacan utiliza do lugar de trabalho para identificar a relação entre mestre e escravo, ao 

afirmar que o gozo se encontra ao lado do escravo, essa relação se dá pela presentificação do 

mestre enquanto lei universal que apresenta diante ao outro imperando a ele um trabalho para que 

haja uma produção a cada discurso. Dessa maneira a cada giro do discurso no lugar onde se 
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encontra “trabalho”, aparecerá sujeito dividido, Outro
1
 e gozo, no caso no discurso analista, 

histérico e universitário, respectivamente. De qualquer forma fica entendido que esse lugar é 

onde o agente dirige seus significantes, o lugar do outro, um lugar onde fica situado a bateria de 

significantes (LACAN, 1969-1970/1992). 

A posição de produção é o produto da interação entre o agente e o trabalho, mas, entre ela e 

a verdade existe uma barra (//) que as separa. Essa barra simboliza o que é de impotente em cada 

discurso, ou seja, “a impotência não é o disfarce do qual o impossível seria a verdade, mas 

tampouco é o contrário: a impotência serviria para fixar o olhar, se a verdade não se visse nela a 

ponto de ir ao êxtase” (LACAN, 1901-1981/2003, p. 446).  

Resumindo, o esquema lacaniano opera pelo agente quando é sustentado por uma 

“verdade” que o representa no discurso, o agente é dominante no discurso e se dirige a um Outro, 

produzindo o laço social. O produto seria o resultado desse discurso enquanto a direção para o 

Outro (LACAN, 1969-1970/1992). 

A seguir, cada discurso: 

O Discurso do Mestre (LACAN, 1969-1970/1992, p. 72): 

 

  S1    S2 

  $     (//)            a  

 

O mestre é representado pelo agente S1, o significante mestre, que ocupa o lugar de agente, 

ou seja, aquele que aciona o S2, bateria de significantes, fazendo surgir o campo do Outro. O 

elemento S2 se define como “escravo”, aquele que é agenciado pelo mestre, mas é, também, 

aquele que porta o saber. O objeto pequeno a torna-se, então, o produto, o resultado do laço. Para 

Lacan o mestre é sustentado pelo escravo, este que detém o saber, há então nessa interação um 

gozo que é do lado do escravo (S2) (LACAN, 1969-1970/1992). 

 O discurso do mestre é entendido por aquele discurso do governo e da lei, cuja posição de 

mestre possui uma verdade onde se inscreve uma barra em relação à produção. Trata-se de um 

mestre castrado que dita as leis para um outro. Nesse discurso observamos que esse outro (S2), 

fica na posição de trabalho escravo, ou seja, na posição de quem recebe a lei investida de um 

                                                 

1
  “Essa noção de grande Outro é concebida como um espaço aberto de significantes que o sujeito encontra desde 

seu ingresso no mundo; trata-se de uma realidade discursiva de que Lacan fala no Seminário 20; o conjunto dos 

termos que constituem esse espaço remete sempre a outros e eles participam da dimensão simbólica margeada pelo 

imaginário” (KAUFMANN 1996, p 385). 
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saber total que não deve ser questionável. Desta forma, o mestre se localiza como aquele que 

possui um saber total, ele se dirige ao escravo para reproduzir esse saber que, ao mesmo tempo, 

produz um gozo, tanto para o outro quanto para o agente (LACAN, 1969-1970/1992). 

 Lacan (1969-1970/1992) no seminário “Avesso da Psicanálise”, evidencia um mestre 

castrado, cuja posição de verdade desse mestre é de um sujeito barrado ($), um sujeito dividido e, 

também, exposto à lei e ao governo. Isso é muito importante porque esse mestre se submete a lei 

e faz ao outro a mesma sujeição, como forma a obscurecer sua verdade enquanto dividido. 

 O avesso do discurso mestre se posiciona na posição do matema de forma onde o agente é 

o a posição que surge no cerne analítico utilizado pelo psicanalista. 

O Discurso do Analista (LACAN, 1969-1970/1992, p. 72): 

 

  a     $ 

 S2     (//)            S1  

 

 Esse discurso representa a “virada” que Lacan (1969-1970/1992) introduziu em seu 

Seminário “O Avesso da Psicanálise”. Ele é simplesmente o avesso do discurso do mestre. 

Contudo, antes de tratar sobre o avesso, será descrito como o discurso do analista se inscreve na 

concepção lacaniana. 

 No discurso do analista o agente, o analista, fica na posição de causa de desejo, de fazer 

desejar, possuindo um suposto saber sobre o inconsciente (S2), e ao calar-se, para que o sujeito 

possa desejar, ele permite ao sujeito questionar e ir de encontro ao seu desejo ($) que, por sua 

vez, poderá produzir um significante mestre, autônomo (S1) (LACAN, 1969-1970/1992). 

 Esse discurso, de acordo com o autor acima referido, só se inscreve quando se coloca no 

avesso do discurso do mestre, pois, ele não possui um saber total, não produz um saber, e não 

deseja saber. O discurso do analista surge como possibilidade de escutar esse saber que não se 

sabe. 

 Assim, como o avesso do discurso do mestre é o discurso do analista, o autor trabalhará 

mais duas tentativas de laço social que são analisadas um avesso do outro. 

 

O Discurso do Universitário (LACAN, 1969-1970/1992, p. 72): 

 

  S2     a 

  S1     (//)            $  
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O discurso universitário é o discurso utilizado pelo professor e para educar, na posição do 

matema
2
, o agente (S2), é sustentado pelo significante mestre (S1) existe um significante mestre 

que o sustenta na posição de suposto saber. Esse agente, quando se trata do professor, dirige ao 

aluno que fica na posição de causa de desejo para seu agente. Com a produção desse discurso há 

um sujeito dividido e duvidoso. 

Esse discurso é um reprodutor de saber, ele não se permite criar um saber sobre si, ao 

dirigir-se para outro, esse saber até então copiado, é transmitido para o alunado literalmente. O 

lugar do professor é um lugar de causa de gozo e revela que a posição do agente S2 é uma 

posição necessária que haja uma sustentação S1. Contudo, esse agente possui um saber que é 

blindado pelo mestre, ao mesmo tempo um lugar de gozo quando verificamos o objeto a que 

representa o gozo objetal desse agente. (LACAN 1969-1970/1992, p. 43) 

No discurso universitário o professor (S2), como agente do discurso, faz do aluno objeto de 

gozo (objeto a) e, como impõe saber, ele produz um aluno ($) que rejeita essa posição de objeto 

que irá questionar esse Outro o lugar dessa posição de objeto (LACAN, 1969-1970/1992). 

Nesse caso, quando no discurso o $ fica na posição de agente, Lacan (1969-1970/1992) o 

nomeia de discurso da histérica. 

 

O Discurso da Histérica (LACAN, 1969-1970/1992, p. 72): 

 

  $     S1 

  a     (//)            S2  

 

O agente desse discurso é o sujeito barrado ($) que é chamado, por Lacan (1969-

1970/1992), de sujeito histérico. O discurso da histérica é o discurso que deseja e seduz, provoca 

o Outro. O agente ($) toma um outro como Outro, seu mestre (S1), isso ocorre para que seu 

desejo seja estimulado, ela faz desse Outro, mestre, um ideal de gozo. Esse ideal de gozo se 

encontra como verdade do discurso (a). Assim, a histérica ama o Outro que acredita ser o ideal. 

Mas esse mestre é castrado, e quando o vemos na produção do discurso (S2) esse mestre falha na 

                                                 
2 Sobre o que é matema, talvez bastasse, para que fosse representado, dizer o seguinte: em um livro de lógica, há o 

que se traduz e o que não se traduz. O que se traduz e essa linguagem que Otto Neurath, o imortal Otto das “frases 

protocolares” chamava de jargão, o que se coloca em torno. E, depois, há o que não se tem necessidade de ser 

traduzido em um livro de lógica de uma língua para outra, e isso é o matema (MILLER, 1996, p. 71). 
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sua missão de prover todo gozo para a histérica. Então existe um questionamento a esse Outro e 

uma insatisfação do desejo para com o Outro (LACAN, 1969-1970/1992). 

 Logo, no discurso da histérica, o agente ($) pressiona e coloca o mestre na posição de 

Outro (S1) e fazer com que ela produza um desejo, que é da ordem do saber (S2). Ela questiona 

esse mestre, que é barrado, sobre o saber, no entanto, esse mestre pende diante de sua 

impossibilidade de saber tudo, de um saber total, provocando insatisfação na histérica e a 

castração (LACAN, 1969-1979/1992). 

 

2. O discurso do mestre contemporâneo 
 

 

O discurso do mestre foi alvo de estudo aprofundado no seminário “O Avesso da 

Psicanálise”. Nele Lacan (1969-1970/1992) se depara com uma virada contemporânea e anuncia 

uma teoria que contribui para uma nova chamada à psicanálise, um novo olhar da teoria 

freudiana para o contemporâneo.  O referido autor, nos capítulos intitulados “O Mestre Castrado” 

e o “Édipo, Moisés e O Pai da Horda”, nos leva a pensar em uma psicanálise que denuncia no 

contemporâneo, suas peculiaridades e formações do laço social.  

 Portanto, a contemporaneidade é uma forma particular de olhar o tempo, de analisar a 

relação entre os acontecimentos que ditam presentes e as anomalias que surgem. Agamben 

(2009) nos revela um conceito de contemporaneidade: 

 

A contemporaneidade, portanto, é uma singular relação com o próprio tempo, que adere 

a este e, ao mesmo tempo, dele toma distâncias; mas precisamente, essa é a relação com 

o tempo que a este adere através de uma dissociação e um anacronismo. Aqueles que 

coincidem muito plenamente com a época, que em todos os aspectos a esta aderem 

perfeitamente, não são contemporâneos, porque, exatamente por isso, não conseguem 

vê-la, não podem manter fixo o olhas sobre ela (AGAMBEN, 2009, p. 59). 

  

Nesse sentido o contemporâneo é aquele que anuncia a peculiaridade do seu tempo, não se 

trata de um tempo cronologicamente definido, mas, de o tempo que define um participante ativo 

de seu tempo. “Um homem inteligente pode odiar seu tempo, mas sabe, em todo caso, que lhe 

pertence irrevogavelmente, sabe que não pode fugir ao seu tempo” (AGAMBEN, 2009, p. 59). 

 Lacan (1969-1970/1992) no Seminário “O Avesso da Psicanálise”, já denunciava as 

mutações no laço social provenientes das condições contemporâneas. Essas mutações que 

surgiram devido a recentes revoluções econômicas e sociais que se constituíram em um novo 

sistema econômico - o capitalismo. Para Lacan (1969-1970/1992, p. 32), o “que se opera entre o 
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discurso do senhor antigo e do senhor moderno, que se chama capital, é uma modificação no 

lugar do saber”. 

 Na verdade, o que Lacan (1969-1970/1992) esboça em seu Seminário, nada mais é do que 

denunciar o lugar de saber que fora modificado pela ascensão do capitalismo. De fato, o autor, 

nesse Seminário, atribui ao mestre contemporâneo o mesmo lugar que o capital. Em uma 

entrevista intitulada “Televisão”, Lacan (1973/2003), discorre sobre o mal-estar contemporâneo 

proveniente do mestre capitalista e, além disso, demonstra uma variação do discurso do mestre 

em posições inversas do agente e da verdade no discurso do mestre que culminam na elaboração 

do discurso capitalista. 

Discurso do Capitalista (LACAN 1953-1972, p. 40). 

 

  $    S2 

  S1                 a  

 

No discurso capitalista existe a inversão do discurso do mestre apenas na primeira fração, 

onde o mestre passa a ocupar o lugar do sujeito barrado ($) e sua verdade é seu significante 

mestre (S1) (LACAN, 1973/2003). Nessa ótica as setas ilustraram muito bem o que Lacan 

(1973/2003) em “Televisão” tratava. A barra entre a verdade e produção não aparece nesse 

discurso, pois segundo Lacan (1973/2003), ele é um discurso que não fará laço social. A barra 

simbolizava uma barreira entre seu agente e produção, fazendo-o, necessariamente, lançar mão 

do outro para poder gozar. O que ocorre no discurso é justamente o contrário, ele se direciona 

diretamente para o gozo (a), e esse gozo é o imperativo do mais-de-gozar – compre, não deixe de 

comprar. Contudo, o consumidor ($) está imerso nessa sociedade do consumo e é abusado pelo 

gadgets (objeto a), ele fica às voltas com as mercadorias e consumos exacerbados.  

Em vista disso, como já citado, o discurso do mestre de Lacan (1969-1970/1992) nos 

mostra que o mestre contemporâneo é o capital (S1). Esse mestre sustenta a verdade do sujeito 

barrado ($), e, enquanto verdade, ele é o imperativo de gozo sendo o mesmo mestre (S1) que 

atravessa outros discursos. 

Essa modificação do mestre, onde o capital surge como operador do discurso refletirá na 

forma como os outros discursos irão se inscrever, ou seja, a mutação desse mestre irá refletir a 

sua forma de operar dentro do discurso do analista, universitário e histérico, ou seja, de curar, de 

educar e de desejar (LACAN, 1969-1970/1992). 
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3. O Discurso do Mestre na Educação Contemporânea 
 

 

O discurso do mestre contemporâneo se encontra atravessado pelo capital e se esforça ao 

fazer tentativas de enlaçamentos, porém, sem sucesso; o que o faz perder sua posição de 

alteridade (PEREIRA, 2005). Parece que esse declínio simbólico do mestre contemporâneo, 

proveniente do capitalismo, perpassa por outros discursos. Esse declínio se verifica, também, no 

contexto da educação, instituição que lança mão do discurso do universitário e que, ao mesmo 

tempo, se utiliza do mestre para fundar sua credibilidade. 

Para ilustrar a questão da condição da educação na contemporaneidade, torna-se necessário 

voltar à teoria do discurso de Lacan (1969-1970/1992), utilizando-se dos matemas construídos 

por ele acerca dos discursos. A educação lança mão do discurso do universitário para impor saber 

ao outro (aluno - $), ela utiliza do significante mestre para se colocar no lugar de saber (S2/S1) e, 

de uma forma imperativa, o educador direciona saber ao alunado, um saber que é reproduzido 

sucessivamente. Ressalta-se que, para o autor, todo discurso é um movimento para o gozo. Por 

assim dizer o educador, inserido do discurso universitário, se utiliza do significante mestre, 

enquanto verdade para se sustentar no lugar do saber, ou seja, aquele que ocupa a posição de S2 

está na função do discurso como um lugar a desempenhar a “função de quem ensina é da ordem 

do papel, do lugar a sustentar, que é, incontestavelmente, um certo lugar de prestígio” (LACAN, 

1969-1970/1992, p. 43). 

Esse “lugar de prestígio” é visível no anagrama do discurso do universitário, o professor 

que se posiciona no lugar de agente (S2), sustenta e necessita de se sustentar perante o mestre 

(S1), reproduzindo seu saber e, ao mesmo tempo, se investindo dessa referencia de mestre para 

ocupar esse lugar de saber, um suposto saber. Em direção a esse educador, como aquele que deve 

saber e continuar reproduzindo, está o alunado. A interação entre S2 e $ é uma interação onde o $ 

causa gozo (a) a esse S2, nesta posição o alunado ($) se comporta como escravizado por esse 

educador, sendo obrigado a saber e continuar sabendo (PEREIRA, 2008). 

Essa postura do professor, por sua vez, é mantida pelo trabalho do discurso, antes, com já 

citado acima, ele deve ser autorizado para que mantenha o papel de semblant
3
 do mestre. Como 

                                                 
3 Trata-se de perceber que semblant, como anunciado, é o lugar a ser ocupado que supõe ser a verdade, “a Fala só 

começa com a passagem do fingimento para a ordem do significante, e que o significante exige um outro lugar, o 

lugar do Outro, o Outro-testemunha, a testemunha Outra que não é nenhum dos parceiros – para que a Fala que ele 

suporta possa mentir, isto é, se propor como verdade ( Éscritts: ‘Subversion du sujet et dialectique du désir’)” 

(KAUFMANN, 1996, p. 462) 
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já fora abordado neste texto, a contemporaneidade traz consigo algumas mutações e variações do 

mestre. Tais mutações são questionadas pelo seu lugar de autoridade diante ao outro. Pereira 

(2008), no livro “A Impostura do Mestre”, aponta para a falência da posição de autoridade dos 

professores na contemporaneidade ou “modernidade tardia”, nas palavras do autor. Ele diz que 

“(...) os professores, principalmente em tempos de nossa modernidade tardia, sentem-se 

‘desvalorizados’, ‘desmoralizados’, ‘desrespeitados’ e, sobretudo ‘desautorizados’” (PEREIRA, 

2008, p. 20). De certa forma, existe um impossível desses professores de manterem nesse lugar 

de mestre, e de educar por completo. 

 Nesta proposta analisaremos onde se encontra o impossível do discurso do mestre e em 

seguida no discurso do universitário, segundo o autor , “No discurso do mestre, por exemplo, de 

fato é impossível que haja um mestre faça seu mundo funcionar” (LACAN, 1969-1970/1992, p. 

185). Na posição dos matemas a verdade do mestre nada tem haver com sua produção - 

“Quaisquer que sejam os significantes-mestres que vêm se inscrever no lugar de agente, a 

produção não tem, em qualquer caso, relação alguma com a verdade” (LACAN, 1969-

1970/1992, p. 185). Isso demonstra o impossível de cada discurso, o autor, na mesma página, 

descreve que o impossível se encontra no lugar de verdade, como será demonstrado no matema 

abaixo. Na segunda linha não possui flecha, ou seja, não há comunicação pela via da verdade. O 

que se encontra na segunda linha é uma obturação. “O que é que obtura? O que resulta do 

trabalho. E a descoberta de um tal de Marx é justamente ter dado todo o seu peso a um termo que 

já se conhecia antes dele, e que designa aquilo em que o trabalho é empregado- chama-se 

produção” (LACAN, 1969-1970, 1992, p. 185). Por isso, o que localiza na produção nada tem 

haver com a verdade; uma vez que não há comunicação entre ambas, mas sim uma impotência do 

discurso. 

 O autor ainda retrata que toda impossibilidade articula-se com essa questão, onde a 

produção é o resultado do trabalho que não se comunica com a verdade do agente. Por assim 

dizer, aquilo que mascara a verdade que a protege do trabalho é a produção: “Toda a 

impossibilidade, seja ela qual for, dos termos que aqui colocamos em jogo, articula-se sempre 

com isto- se ela nos deixa em suspense quanto à sua verdade, é porque algo a protege, algo que 

chamaremos de impotência” (LACAN, 1969-1970, 1992, p. 185). 

Nesse matema tratamos de verificar o mestre dentro do discurso universitário localizando a 

impotência do discurso para comprovar o que torna impossível o educar completo pela via do 

discurso universitário. 
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Discurso Universitário (LACAN, 1969-1970/1992, p. 195): 

 

                                                      S2                             a 

 

 

                                                       S1                            $ 

 

 Articularemos agora com o significante mestre contemporâneo com a verdade do discurso 

universitário. Lacan (1969-1970/1992) nos traz sobre um mestre moderno o que denominou 

como o mestre do capital. Sabemos sobre o declínio simbólico do mestre enquanto posição de 

autoridade. O que confere com o texto de Pereira (2008) onde ele irá articular o pai freudiano 

com o declínio da autoridade contemporânea, anunciando uma relação direta com capitalismo. O 

que Lacan (1969-1970/1992) discorre sobre a verdade do agente no discurso universitário se 

encontra à prova com a novidade moderna, o mesmo S1 do discurso do mestre se encontra na 

posição da verdade no discurso universitário. Além de o professor fazer um semblant, hoje, de 

fato o professor necessita se autorizar a todo o momento, inovar-se, para que não seja 

desautorizado. 

 
Um professor precisa fazer um esforço cotidiano para que seu lugar permaneça inteiro, 

antes vazio. Há diariamente um exercício severo de restituir um lugar discursivo 

apagado pelo escárnio, pelo desinteresse ou pela indiferença de uma parcela de alunos, 

bem como de boa parte das políticas institucionais que os orientam (PEREIRA, 2008, p 

21). 

 

  

  Pereira (2008) afirma que o professor necessita se autorizar diariamente em relação ao 

outro. Quando o autor relata do desinteresse e indiferença por parte do alunado, exalta também as 

políticas institucionais, os sindicatos, a própria escola e a sociedade. Ao localizarmos no matema 

de Lacan (1969-1970/1992) a verdade inconsciente no discurso universitário o S1, o mesmo 

significante mestre que perdera sua autoridade, enquanto mestre, se encontra na verdade do 

agente S2. Ao trazer para a educação o professor (S2), participa do declínio do mestre, pois sua 

verdade é o mesmo mestre que está desautorizado (S1).  

  Na psicanálise, a autoridade irá se articular com a transferência. Para entender esta 

articulação, iremos recorrer ao texto freudiano:  

 
Na medida em que sua transferência leva um sinal ‘mais’, ela reveste seu médico de 

autoridade e se transforma em crença nas suas comunicações e explicações. Na 
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ausência de tal transferência, ou se a transferência fosse negativa, o paciente jamais 

daria sequer ouvidos ao médico e a seus argumentos. (FREUD, 1915-1916, p. 446). 

 

 

Nesta citação, percebe-se que o autor relaciona a transferência com a autoridade marcando a 

importância de se estabelecer uma transferência como condição para o tratamento analítico. 

Podemos pensar na possibilidade de uma transferência entre o professor e o aluno, porém, a 

autoridade assim como a transferência é uma fonte originária de amor “Assim é que a 

credulidade do amor passa a ser uma fonte importante, se não a fonte originária de toda 

autoridade” (Freud, 1905/ 1996, p. 142). O que é o amor para o autor senão a própria 

transferência. Freud (1914-1915/ 1996), no texto “Observação sobre o amor transferencial” 

trabalha mais especificamente o conceito de transferência na relação entre médico e paciente, 

afirmando, já no começo dessa obra, que a própria transferência se encontra alojada em raízes 

infantis, ou seja, uma repetição de modelos amorosos infantis que se repetem na relação médico-

paciente. Com isso a transferência como sendo uma fonte de amor, tem origens da referência em 

que a criança possui e, por assim dizer, a autoridade é, senão, um produto desse amor-

transferência. 

Ao trabalhar com autoridade como sendo o cerne da relação educacional, a falta dela, se 

pensarmos na desautorização contemporânea poderá resultar em alguma consequência: 

 
Na maioria dos seres humanos - tanto hoje como nos tempos primitivos - a necessidade 

de se apoiar numa autoridade de qualquer espécie é tão imperativa que o seu mundo se 

desmorona se essa autoridade é ameaçada (FREUD 1910/1996, p. 129). 

 

Freud deixa claro na citação acima a necessidade da autoridade para o sujeito, visa que essa 

autoridade tem algo relacionada com o “mundo” de cada sujeito e a ausência dela tem 

consequências. Na citação que segue, Freud articulará a autoridade com a religião, instituição que 

funda um significante mestre denominado “Deus”: 

 
A psicanálise tornou conhecida a íntima conexão existente entre o complexo do pai e a 

crença em Deus. Fez-nos ver que um Deus pessoal nada mais é, psicologicamente, do 

que uma exaltação do pai, e diariamente podemos observar jovens que abandonam suas 

crenças religiosas logo que a autoridade paterna se desmorona. Verificamos, assim, que 

as raízes da necessidade de religião se encontram no complexo parental. O Deus todo-

poderoso e justo e a Natureza bondosa aparecem-nos como magnas sublimações do pai 

e da mãe, ou melhor, como reminiscência e restaurações das ideias infantis sobre os 

mesmos (FREUD, 1910/1996, p.129-130). 
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 Freud, em 1910, já anunciava uma possível falência da autoridade paterna, no momento 

em que se verifica o abandono das crenças religiosas, que se dá, proporcionalmente, com a 

relação com aquele que faz a função do pai.  

O autor ressalta a necessidade de uma autoridade enquanto formador do sujeito, fazendo-

se valer de uma transferência, via amor-desejo, em uma relação que já de início deve-se manter 

pela incompletude, incompletude pelo impossível de se educar por completo. Ora, basta rever 

que o conceito fundamental de sublimação de Freud, não se trata, neste caso, de um 

desaparecimento da função simbólica paterna ou do mestre, o que torna diferente é apenas uma 

mudança de investimento libidinal, um mestre solapado de seu lugar que outrora era unificador e 

hoje se descobre divido. 

 Quando o autor relaciona, “Deus – mestre e pai (...)” (PEREIRA 2008, p. 23), verificamos 

aqui uma relação direta entre mestre e pai que se diferencia apenas na função a desempenhar. 

Não cabe aqui um aprofundamento do tema, apenas para relevar que, se existe então uma 

mutação no laço social proveniente do mestre capitalista, a função paterna sofrerá a mesma 

mutação do significante mestre. “(...) o fato é que o declínio do pai é imprudentemente anunciado 

pela mítica modernizadora. Há que se reconhecer que sua autoridade, como símbolo de domínio, 

desgastou-se em nossos tempos” (PEREIRA, 2008, p. 23). 

 Conforme avançamos percebe-se que existe um impasse da educação, principalmente, 

quando se trata da autoridade do professor. Concordamos com Pereira (2008) quando faz alusão 

a recentes questionamentos escolares provenientes dessa desautorização docente. Todavia é uma 

desautorização por parte da sociedade de um lugar que não se sustenta mais, e que fale pelo 

advento do capital. A educação transformou-se num comércio, onde o professor se encontra no 

lugar de proletário sendo obrigado a escutar “você recebe por isso”, ao mesmo tempo, com 

baixos salários, não possuem mais o desejo de se abrigar das fontes de informação, de se 

atualizar e do gozo ao ensinar. O que vale ressaltar, ainda corroborando com Pereira (2008), essa 

desautorização docente chega ao ponto dos próprios profissionais se colocarem nesse lugar, isto 

é, quando indagados a respeito da sua profissão, indagações sobre o desejo, o brilho, o amor de 

atuar no ensino, são negados e desaconselham os interessados na profissão. 

Então podemos dizer que a escola se perdeu diante dos significantes que na qual foi 

fundada, desistindo da tarefa que é de sua natureza o que Freud, neste caso, retrata:  

 

Uma escola deve conseguir mais do que não impelir seus alunos ao suicídio. Ela deve 

lhes dar o desejo de viver e devia oferecer-lhes apoio e amparo numa época da vida em 

que as condições de seu desenvolvimento os compelem a afrouxar seus vínculos com a 

casa e com a família. Parece-me indiscutível que as escolas falham nisso(...) A escola 
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nunca deve esquecer que ela tem de lidar com indivíduos imaturos a quem não pode ser 

negado o direito de se demorarem no seu desenvolvimento e mesmo para alguns um 

pouco desagradáveis. A escola não pode arrogar-se a si o caráter de vida: ela não deve 

pretender ser mais do que ela é, um modo de vida. (FREUD, 1910/1996, p. 245-246). 

 

 

De certa forma, Freud (1910/1996) corrobora com as questões contemporâneas aqui 

apresentadas, ele fala de um desejo, de um desejo que não atravessa o mestre contemporâneo, já 

que, estamos tratando do capital de proletarização da profissão docente e da educação, onde o 

desejo está direcionado diretamente com os gadgtes, sem laço social. Na mesma citação não nos 

foge a questão da família, onde a função do pai opera, neste caso, voltando para a escola como 

vetor desse processo de formação para vida, apenas isso, existe um limite, um impossível do 

educar, porém um possível de ser o que ela é, um modo de vida. 

 

4. Do desejo ao ensino 
   

As condições práticas do professor, o número exorbitante de alunos, várias aulas, lições e 

metas a serem cumpridos além da proletarização do seu nome, baixos salários, são todas as 

situações vivenciadas pelos docentes e que dificultam ainda mais o processo de ensino.  

Sobre essa perspectiva o que poderíamos pensar junto aos autores seria a tentativa de trazer 

o alunado para o discurso do desejo, o discurso da histérica, sem antes aqui, relacionar com o 

discurso do mestre, já que a posição em que a histérica ocupa é do desejo, a saber, com o foco de 

questionar o grande Outro – o mestre, e se manter no lugar de provocar, nele, o desejo. 

 
Simplesmente, o discurso da histérica revela a relação do discurso do mestre com o 

gozo, dado que o saber vem ali no lugar do gozo. O próprio sujeito, histérico, se aliena 

do significante-mestre como aquele que esse significante divide (...) (LACAN, 1969-

1970/1992, p. 98). 

 

O discurso da histérica pode ser um acionador para o progresso da educação já que é a 

histérica que deposita no Outro o saber. 

Mas o que confere na prática a função do discurso está relacionado ao tipo de laço social 

em que o agente faz com o outro/trabalho. O mestre contemporâneo vacila no seu papel em todos 

os discursos, ressalva-se aqui, que a educação lança mão do discurso do universitário, não os 

impede de verificar a ocorrência dos demais. 

Sabendo que discurso do mestre na educação contemporânea opera pela via do mestre 

moderno, ou seja, do capital, como suporte para o educador, vive-se o resultado dessa novidade 
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para o mestre. Modificando assim sua função simbólica, em todas as instâncias onde opera a 

linguagem, o mestre se encontra em uma impostura (PEREIRA, 2008). 

Dessa forma nos quatros discursos, ao situarmos o mestre moderno em cada um deles, 

percebemos sua falha, sua impostura (PEREIRA, 2008). No discurso do mestre que se encontra 

fixado em sua tentativa desajeitada de tomar para si a palavra, a Lei, o fato de ser Deus, de 

governar onipotentemente diante a outro. O discurso do universitário, o mestre recorre a um 

maior, existe nele o desejo de ser autorizado como mestre se faz como semblant, o autor dirá 

como um mestre “paranoico” (PEREIRA, 2008), que copia e quer que outro copie. No discurso 

da histérica se encontra um mestre neurótico de sua posição, que deseja o outro e se fixa no lugar 

de sempre estar incompleto para o outro de fato “nunca achar o outro suficiente para dar-lhe 

aquilo do qual tanto queixa” (PEREIRA 2008, p. 195, 196). No discurso do analista, é um 

discurso que surge, que não se sustenta por muito tempo, é um curinga utilizado pelos 

psicanalistas de forma que esse discurso não se reduz a psicanálise, ele aparece quando o agente 

se cala (PEREIRA, 2008). 

Assim, como a autoridade já verificada se encontra solapada, sempre no momento onde o 

mestre age no discurso do mestre, enquanto onipotente, sua autoridade se esvai e se encontra 

escalonada, isolada e divida nas instâncias do significante. Existe então a esse meio um mestre 

provisório. Conferimos isso ao trabalho de Pereira (2008) ao trazer que não existe hoje um 

mestre que se sustente como a Lei (PEREIRA 2008). 

Neste aspecto devemos situar o mestre como provisório, assentindo seu lugar de pura 

passagem, fazendo o papel do lugar a desempenhar, enquanto função, dentro da educação. A 

bengala do mestre, aqui, sendo o mesmo que sua impostura, “é, para o mestre, sua fraqueza e sua 

força – daí a ideia de a impostura lhe ser construtiva” (PEREIRA 2008, p. 201). 

Logo, o que é construtivo ao mestre contemporâneo se renova na educação quando se 

sabe da verdade de seu agente, do impossível de seu discurso. Isso é um processo em que Freud 

revela “haveremos de dizer a nós mesmos que a única preparação adequada para a profissão de 

educador é uma sólida formação psicanalítica.” (FREUD 1932-1936/1996 p. 147-148). O que 

seria então melhor formação psicanalítica do que própria analise? 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Ao analisar e trabalhar a educação pela via do discurso, deparamos com significantes que 

surgem acerca do mestre, do professor e da própria educação. Tratou-se de verificar na teoria 

uma prática de educar que se encontra totalmente desassociada com sua proposta. Uma prática 

que coíbe a transmissão de um saber e que se encontra adoecida pelo não saber. 

 Neste contexto, o professor se encontra frente a uma tarefa impossível de se realizar 

plenamente o que faz com que seu possível adoecimento esteja mais associado com a profissão 

de educador e docente do que com sua simples desautorização enquanto mestre. 

 Essas afirmações apontam para o cerne da problemática contemporânea que ataca 

ferozmente a educação e com ela seu agente, o professor, que até então se posicionava, 

comodamente, enquanto suposto mestre. Destituído de tal posição e desautorizado de seu 

discurso, o professor tem sua imagem convertida à de um profissional desgastado que se encontra 

a serviço do mestre capital. Enfraquecido simbolicamente, o professor passa a identificar sua 

função a ideais relativos ao capital: baixo salário, pouco acesso a condições favoráveis de 

trabalho, pelos alunos que não querem aprender, além da oposição social e política que atravessa 

seu discurso desconstruindo e destruindo a sua atuação de ensinar. 

 Sua conversão que aparenta ser da ordem do sintoma, ainda não aqui conferida, porém 

possível questionar futuramente, se encontra embriagado desses significantes e assume diante a 

sociedade uma variável simbólica que o marca e o mesmo destitui, em suma, sua posição de 

alteridade. Ele o faz sem ao menos notar que sua posição de ensinar não passa simplesmente pela 

ordem do saber, mas da suposição. Lugar da transferência. 

Por assim dizer, neste trabalho, questionamos o lugar do professor, ou qual discurso ele 

deve posicionar. Verificamos que o professor transita nos discursos, para causar desejo, o 

discurso da histérica poderia aparecer, no caso da autoridade, o discurso do mestre, já no saber, o 

discurso do universitário. Acreditamos que não parte do lugar a se sustentar, mas de atuar de 

acordo com o caso-a-caso. 

 O impossível poder ser trabalhado com fins de entender o caso-a-caso, com foco a 

promoção de uma educação que foge da proposta pedagógica que é rígida e cataloga os sujeitos 

diante as médias e estatísticas de resultados. Além disso, avaliam comportamentos em sala de 
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aula notificando participações, entregas de atividades no prazo determinado, provas, aprovações, 

reprovações, principalmente. 

 De certa forma, a operacionalização do discurso do mestre contemporâneo, dentro da 

educação, foge da proposta de localizar e estipular um lugar da educação, já que a forma do 

mestre operar se encontra na função a desempenhar. O mestre contemporâneo opera pela via do 

capital, a educação é fruto dessa intervenção do significante mestre - capital.  

 Conferimos sobre a importância da função do mestre para a educação, é nele que reside a 

autoridade e a transmissão do saber, pela via do amor e da transferência. O que verificamos é que 

exige do professor um investimento de amor, onde a função daquele que ensina é de transmitir 

um saber que demanda do outro, e pela via do amor, o educador se encontra endereçado ao aluno 

através do desejo. 

 Os discursos lacanianos ajudaram a denunciar, neste caso, o que vem se tornando um 

impasse da educação, por meio deles, da forma topográfica e dinâmica de operar através da 

linguagem, conseguimos localizar uma educação impossível que se encontra proletária e que há 

muito tempo esqueceu sua função primeva, o de educar sujeitos diferentes para cada projeto de 

vida. 
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