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É comum que participemos de uma velha discussão sobre teoria e prática, colocando-as 

respectivamente, uma do lado da percepção e a outra do lado da mobilidade, o que resulta no 

grotesco enunciado: assim é na teoria, na prática é outra coisa; ou, para pictorizar, de um lado o 

quadro-negro, do outro o laboratório. 

A Ética da Psicanálise  aponta  o estatuto do desejo como seu fundamento, e daí depreende 

as consequências da operação que funda a ação humana, enquanto constituída no princípio do 

prazer e  efetivada no princípio da realidade, como nos lembra Freud em seu Projeto Para Uma 

Psicologia Científica1. 

Estas consequências, advindas de uma lógica própria, inconsciente, provocam em sua 

expressão uma impressão de estranheza, que compõe o construto do que vem a ser  uma demanda 

de análise. Interrogar o não-sabido, os elementos com os quais a hiância constitutiva do humano são 

costurados. Interrogar o Real. 

Lacan em seu texto sobre A Transferência2 empenha-se em denunciar o equívoco de 

contrapor teoria e prática, mostrando-nos que o que efetiva a ação humana estará sempre fundado 

no terreno da linguagem, portanto, não haverá jamais como pensar essas categorias sem considerar 

seu caráter de consistência  em seu viés dialético. 

Quando Lacan nos propõe pensar através dos registros do Real, Simbólico e Imaginário, ele 

acresce-nos, ou melhor, ele nos fornece esses elementos para acompanharmos o que Freud já 

indicava desde o seu artigo sobre as afasias3, a saber, que o inconsciente é estruturado como uma 

linguagem. Nesse texto, antes mesmo da Interpretação de Sonhos, sem dúvidas, encontramos 

claramente isso que Lacan sublinha mais tarde na forma dessa máxima afirmação. 

É assim que Lacan vai nos dizer que: “Num certo sentido, jamais haverá universo senão de 

discurso” e que “[...] a própria história surge de um certo modo  de  entrada  do discurso no real” 4. 

Aí encontramos algo a dar relevo, pois quando, bem mais tarde, Lacan nos fala no RSI5 

sobre o lugar do sintoma no Nó  Borromeu, ele coloca o sintoma nesse lugar onde encontramos uma 

invasão do simbólico no Real. E o que seria isso senão o mito dar conta da ontologia do sujeito 

diante de sua verdade inapreensível? 

                                                
1 Freud, S. (1980[1895]). Projeto para uma psicologia científica. In: Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas  Completas de Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas  Completas de Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas  Completas de Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas  Completas de 
Sigmund Freud. Vol. I. Publicações préSigmund Freud. Vol. I. Publicações préSigmund Freud. Vol. I. Publicações préSigmund Freud. Vol. I. Publicações pré----psicanalíticas e esboços inéditos.psicanalíticas e esboços inéditos.psicanalíticas e esboços inéditos.psicanalíticas e esboços inéditos. Rio de Janeiro: Imago. 
2  Lacan, J. (1992 [1960])  O SeminárO SeminárO SeminárO Seminário, livro 8: A Transferência.io, livro 8: A Transferência.io, livro 8: A Transferência.io, livro 8: A Transferência. Rio de Janeiro: Jorge Zahar. 
3  Freud, S. (1973[1891]) La afasia. La afasia. La afasia. La afasia. Buenos Aires: Nueva Visión. 
4 Lacan, J. Op. cit: 84. 
5 Lacan, J. (1975) RSI. In: Ornicar?Ornicar?Ornicar?Ornicar?  nº 2, 3, 4 e  5.  
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Lacan aponta que o que Sócrates chama de episteme, a ciência, o que ele descobre, o que 

extrai, é que o discurso engendra a dimensão da verdade. O discurso, que se garante por uma 

certeza interna à sua própria ação, assegura ali onde pode, verdade. Nada mais há além dessa prática 

do discurso, e essa verdade não é a verdade da filosofia, pois está marcada por sua relação com a 

falta. 

A teoria, poderíamos dizer, é assim como que a verdade de um encontro. Encontro com o 

Real, aí onde toda edificação possível se constitui como construção significante, discurso possível 

diante da falta. 

Nos diversos campos do saber essa verdade é da ordem do universal. Para a Psicanálise, no 

entanto, ela é marcada pela singularidade do sujeito, onde reinam as irrupções sincrônicas na 

diacronia do discurso, ou seja, onde o estatuto da palavra está marcado por uma face enigmática, 

ambígua, tomada por ocultamentos essenciais estruturados a partir do recalque e minados pela 

emergência do Real.  

O que nos esclarece que o que há não são momentos de uma fala, em que toda a verdade 

está contida absolutamente, alternados a outros de esvaziamento total dessa mesma verdade. O que 

há é que essa verdade é sempre não-toda e produzida sempre a cada novo encontro com o Real: 

Théôria.  

Teoria e prática, portanto, não são lentes distintas de um mesmo microscópio, mas 

dimensões de elaboração de uma verdade para a qual o acesso só é possível considerando-se os 

elementos que tecem sua consistência ao redor da hiância que determina a singularidade da ação 

humana. 
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