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Interrogar sobre o estatuto de ciência para a Psicanálise sempre provocou uma controvertida 

discussão entre aqueles que dela se ocupam. 

 Caminhar por esta questão, encontrando nesse percurso a constatação da impossibilidade de 

atribuir à Psicanálise o estatuto de ciência, é afirmar a particularidade da natureza do saber para 

esta, que é radicalmente distinto do em que se constitui nos outros campos do saber, referidos a um 

modelo onde os conceitos têm uma estreita relação com o mensurável. O saber em Psicanálise é da 

ordem do inconsciente, logo porta a característica do desconhecimento perene e da evanescência do 

que é possível se representar. 

 Mas há daí alguma coisa a depreender e outro caminho a percorrer diante dessa indagação. 

 Contaremos para isso com a categoria do Real. Partiremos distinguindo uma certa 

circunscrição para a Psicanálise e para a ciência, por onde admitiremos a diferença já posta pela 

indagação e balizaremos as aproximações possíveis. 

 Digamos que a Psicanálise se ocupa da estrutura que está por trás do Édipo e que sem 

dúvidas, nesse ponto, confronta-se com a castração. Então teremos de pensar  que não há outra 

forma de  isso se nos apresentar senão através do mítico. É dessa maneira que contaremos com o 

Édipo e seus operadores, assim como também poderemos aportar diante do fantasma de “Uma 

Criança é Espancada” 1, como nos propôs Freud, se bem que aí com menor repercussão, talvez 

pela falta de tradição, ou melhor, tradução de uma anterioridade na inscrição simbólica dessa 

representação. 

 A Psicanálise encontrará sempre, nas questões suscitadas pela falta, a castração e sua 

relação com o sexo. As representações possíveis aí e todo o tecido do que porta essa engrenagem é 

linguagem, enquanto fundamento e fundação do que se trata. 

 Linguagem, na forma sob a qual se estrutura o inconsciente, é constituída como um discurso 

no qual estão cravados buracos. Esses buracos, sabemos, é onde encontraremos o Real. 

 Assim é como podemos apontar na superfície um certo ponto de onde partem as questões na 

Psicanálise, ou seja, no efeito do debruçar-se sobre tais buracos. 

Portanto, a qualquer resposta possível ou impossível estará estabelecida uma radical 

singularidade, o que é, aliás,  determinante  da estrutura e das relações entre enunciação e 

enunciado, sujeito e significante. 

                                                
1 Freud, S. (1980[1919]). Uma criança é espancada: uma contribuição ao estudo da origem  das  perversões sexuais. In: Edição Edição Edição Edição 

Standard Brasileira das Obras Psicológicas  Completas de Sigmund Freud. Vol. XVII. Uma Neurose Infantil.Standard Brasileira das Obras Psicológicas  Completas de Sigmund Freud. Vol. XVII. Uma Neurose Infantil.Standard Brasileira das Obras Psicológicas  Completas de Sigmund Freud. Vol. XVII. Uma Neurose Infantil.Standard Brasileira das Obras Psicológicas  Completas de Sigmund Freud. Vol. XVII. Uma Neurose Infantil. Rio de Janeiro: Imago. 
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 Encontramos na Psicanálise o recurso do mito, para dar conta, como  nos propõe Freud em 

Totem e Tabu
2, desses começos impossíveis, na forma da encarnação de um pai arcaico. 

 Para a ciência, esse Real terá outra abordagem, terá uma forma concreta: a porta, a janela, a 

casa. 

 Mas, e como pensar essas existências, a criação desses conceitos? 

 Lacan nos diz que “jamais haverá universo, senão de discurso”3. 

 E se falamos de criação de conceitos, então falamos de algo forjado, e por quê? 

 Pensemos, por exemplo, que quando cientistas encontram um imperativo que os leva a 

conceber algo mais aquém do Big-Bang, descobrem a “Teoria das Cordas4”. No entanto, não há 

provas concretas para a existência dessas “cordas”, do átomo, do quantum etc.  

 Mas os cientistas os descobrem e calculam, buscando precisão. E por quê? Porque é 

necessário.  

Na verdade, a mais perfeita construção da ciência não está imune ao risco de ser destituída 

de um dia para o outro, no curso do que se necessita decifrar.  

Portanto, a existência é uma exigência da necessidade. 

Há um encontro com o Real, que passou a ser nomeado como “Teoria das Cordas”. Daí 

para a frente, livros e livros, cientistas e mais cientistas desenvolverão os conceitos em torno dessa 

teoria. Mas esse nome poderia ter sido outro, foi chamado assim porque era preciso a nomeação. 

O mundo é forjado, criação. 

Lacan nos aponta em seu ensino essa articulação a fazer entre Psicanálise e ciência, 

mostrando-nos onde elas se aproximam e onde se distanciam. 

Aproximam-se quando produzem um nome mítico diante desse Real. E se distanciam  no 

ponto de onde partem. 

A Psicanálise, do sexual, e a ciência, da natureza. 

Podemos pensar que o objeto que o científico forja, esse signo é um deslocamento da 

sexualidade, como nos propõe Jean Szpirko5. 

                                                
2 Freud, S. (1980[1912-1913]). Totem e Tabu. In: Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas  Completas de SigmuEdição Standard Brasileira das Obras Psicológicas  Completas de SigmuEdição Standard Brasileira das Obras Psicológicas  Completas de SigmuEdição Standard Brasileira das Obras Psicológicas  Completas de Sigmund Freud. nd Freud. nd Freud. nd Freud. 

Vol. XIII. Totem e Tabu e Outros Trabalhos.Vol. XIII. Totem e Tabu e Outros Trabalhos.Vol. XIII. Totem e Tabu e Outros Trabalhos.Vol. XIII. Totem e Tabu e Outros Trabalhos. Rio de Janeiro: Imago. 

3  Lacan, J. (1992 [1960])  O Seminário, livro 8: A Transferência.O Seminário, livro 8: A Transferência.O Seminário, livro 8: A Transferência.O Seminário, livro 8: A Transferência. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, p. 84. 

4 Mais atual teoria físico-matemática elaborada para explicar o surgimento do universo. Muito resumidamente, teríamos que nesta 

proposição as partículas que compõem o universo constituiriam cordas que interagem e colidem entre si. Tais colisões, explicadas a 

partir de modernos cálculos, recobririam a imprecisão quântica de teorias anteriores como a do Big-Bang. Cf.  Polchinski, J. G. 

(1998) String Theory: AnString Theory: AnString Theory: AnString Theory: An introduction to the bosonic stringintroduction to the bosonic stringintroduction to the bosonic stringintroduction to the bosonic string. Cambridge: Hardcover.  

5  Cf. Szpirko, J.  (1994) Entrevista. In: VeredasVeredasVeredasVeredas .nº 3. Recife: Traço Freudiano Veredas Lacanianas. 
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O tempo mítico de fundação do humano é um marco da perversão do natural. Assim, para a 

necessidade própria ao natural, é possível forjar um objeto correspondente, e isso se faz par e passo 

com a ciência.  

Ao humano está perdida essa possibilidade, a partir do que se inaugura com o advento da 

pulsão, ou seja, a ausência de um objeto que possa corresponder simetricamente ao desejo. 

Aí o que encontramos é uma fenda, em torno da qual uma série infinita de representações 

tentará bordar esse buraco, não encontrando jamais como elidi-lo. 

Sobre um tecido como este não encontraremos um saber que se adquira pela leitura e pela 

reflexão, fazendo um conjunto de conhecimentos coordenados relativamente a determinado objeto. 

Por mais que a ciência avance, estaremos sempre sujeitos ao “mal-estar da civilização”, como nos 

demonstrou a Psicanálise.  


