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Psicanálise e Ciência 

Taciana de Melo Mafra 

 

O lugar que a Psicanálise vem cunhar no construto do pensamento humano é marcado pela 

subversão que ela efetiva na ordem das questões percorridas há cerca de dois milênios e meio, embora 

o que vem subverter seja, paradoxalmente, o aparato que a constitui. Ou seja, a personagem de Freud 

entra em cena na diacronia da história do pensamento, como efeito da cópula de significantes 

produzidos nesse recorte temporal situado entre o que procede retroativamente de impressões atuais 

até a Antiguidade. 

 É curioso pensar as razões pelas quais foi preciso um intervalo de tempo tão extenso nas 

construções do saber1, até que se viesse a afirmar, com o gênio de Freud, o inconsciente. 

 Antiguidade, saber  e  inconsciente são termos vulneráveis a visadas em muitas  direções  e,  

tomados  na  perspectiva  da  acepção psicanalítica,   guardam   entre   si    uma   estreita     relação.  

O inconsciente freudiano é uma sacada que sublinha toda a engrenagem do pensamento, do 

saber, ao longo de uma história que começa a ser contada com Heródoto2.  

As reconstituições de “mitos factíveis”3 dos primórdios da humanidade, realizadas nos últimos 

séculos, com recursos cada vez mais bem instrumentados, não conferem, todavia, à História nenhum 

elemento que possa fazer-se registrar numa narrativa consistente antes do advento do povo helênico, 

pois que um registro histórico só pode insurgir calcado numa concepção articulada daquilo que venha 

a circunscrever fatos através da linguagem. Esses fatos tornam-se fatos de linguagem numa relação de 

tempo e espaço demarcada por paradigmas que digam de um povo, seu pensamento e seus feitos, pela 

via do que falam, como falam e a partir do que falam.  

Restaurar o modo de pensar de um povo através de uma tal perspectiva é algo situável, ao 

longo da história da civilização, apenas com os gregos. Esta assertiva não representa uma negação de 

toda a trajetória anterior concernente a outros povos e civilizações, mas afirma que os elementos para 

pensar a história só vêm a se inscrever com os gregos. 

 Esse povo fundou o estofo imorredouro a partir do qual a humanidade encontra o fio com que 

tecerá a teia firme para suportar o desamparo de sua ignorância. A Paidéia4 revela um esforço 

incomensurável para erigir os ideais com os  quais se deveria caminhar. 

Esses ideais, mirados incansavelmente durante aproximadamente 600 anos de uma produção 

preciosa, foram calcados num ideal de Beleza5. 

                                                
1 Curiosamente, a questão do saber só vem a ser posta a partir de Descartes. Lacan, J. (1985[1972-1973]), a esse respeito, oferece uma 
importante discussão em  O Seminário, livro 20, mais, ainda. O Seminário, livro 20, mais, ainda. O Seminário, livro 20, mais, ainda. O Seminário, livro 20, mais, ainda. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, p. 121-135.  
2 Figura um tanto lendária, considerado o Pai da História. Natural de Halicarnasso, capital da Cárcia, sofreu influência de um tio notável 
que lhe inspirou o amor pela verdade e beleza. Filho de família abastada, viajou pelo mundo então conhecido. Nessas viagens angariava 
materiais para a grande obra histórica que tinha em mente. Seu projeto era narrar as guerras que presenciara, para o conhecimento 
dos pósteros. 
3 Por mais que se recomponha o texto da história, segundo a acepção de Heródoto, jamais será possível garantir que a composição daí 
resultante recubra a “verdadeira história”. Esta recomposição estabelecida a partir de suposições indicadas por provas parciais, será 
sempre uma espécie de mitologia tomada de um dado factível . 
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 Mas os fios dessa teia, por serem firmes, não são, todavia, definitivos. Trata-se de uma teia 

imperecível, porém constituída de fios mutantes, onde se esgarça um, para dar lugar a outro, onde o 

novo é tecido, sempre, com restos do velho fio. O resultado disso é rebento da cópula que, através da 

letra de tantos, segue sustentando a história da inquietação humana. 

 Este caminho aponta que desde os primórdios das elaborações humanas, a Paidéia, com seu 

ideal de Beleza, seu tratado de Virtudes6, coloca a questão do Ser7. 

 Aliás, o Ser, marcado de pensamento, é topologicamente situado como diferente por portar 

este atributo. O pensar é para os gregos condição de felicidade, por onde se dá a sabedoria que ocupa 

um lugar de máxima virtude e para o qual era exigido buscar a lei que age nas próprias coisas: “A 

posição específica do Helenismo na história da educação humana depende da mesma particularidade 

da sua organização íntima – a aspiração à forma que domina tanto os empreendimentos artísticos 

como todas as coisas da vida – e, além disso, do seu sentido filosófico do universal, da percepção das 

leis profundas que governam a natureza humana e das quais derivam as normas que regem a vida 

individual e a estrutura da sociedade.”8  

 É nesse sentido que surge a palavra Formação, usada por Platão pela primeira vez na 

República. Formação, no entanto, ressalta e exalta a consciência como imperativo, e é claro que a 

elegia à consciência nos interroga imediatamente acerca do que vem a ser a antinomia desse termo 

para os gregos, pois sabemos que encontramos no que se afirma, inexoravelmente, sua contradição. 

Mas conhecemos que aquilo ao qual os gregos chamavam consciência é bastante difícil de abstrair 

com precisão, pois esse povo é o mesmo que fazia do enigma uma mola para revelações.   

 Essas pepitas incipientes do pensamento grego nos legam afirmações surpreendentes por sua 

atualidade, entre as quais a obstinada pergunta sobre a verdade das coisas, tão rigorosamente 

percorrida por Aristóteles9. 

 Daí em diante, foram séculos e séculos de especulações coladas nesses registros. Retomemos 

o que se produz em tal hiato, reavendo o que reverberou dessa produção, num tempo equidistante, 

demarcando um outro segmento diacrônico, desta vez entre Descartes e Freud10. 

 Descartes, no século XVII, cravou o marco da ciência moderna com a teoria do Cogito. Esta 

teoria em alguma medida ratifica, ao tempo que ultrapassa, o pensamento da Antiguidade grega. Para 

Descartes, não importa o que constitua o conteúdo do pensamento humano, nem sequer que ele seja 

falso; a única coisa a considerar é que há pensamento, ou melhor, que existe uma realidade – a do ato 

                                                                                                                                                   
4 Formação do homem grego, conforme analisa a extensa obra de Jaeger, W. (1986) Paidéia: a formação do homem grego.Paidéia: a formação do homem grego.Paidéia: a formação do homem grego.Paidéia: a formação do homem grego. São Paulo: 
Martins Fontes. 
5 Dentre os conceitos fundamentais sobre o Belo destacam-se como referências gregas as teorias de Platão e Aristóteles, que enunciam 
respectivamente: O Belo como “manifestação do bem” e o Belo “constituído pela ordem, pela simetria e por uma grandeza capaz de ser 
abarcada, em seu conjunto, por um só olhar” (Abbagnano, N. (1998) Dicionário de FilosofiaDicionário de FilosofiaDicionário de FilosofiaDicionário de Filosofia. São Paulo: Martins Fontes, p.106). 
6 “ [...] a virtude é uma mediania; com referência ao sumo bem e ao mais justo, é porém, um extremo.” (Aristóteles. (1973) Ética a 
Nicômaco. In: Os Pensadores. Vol. IV Os Pensadores. Vol. IV Os Pensadores. Vol. IV Os Pensadores. Vol. IV. São Paulo: Abril Cultural, p. 273). 
7 No sentido de “uso existencial, em virtude do qual dizemos ‘Sócrates é’ (= existe) ou ‘a rosa é’ (= existe).” Conforme Abbagnano, N. 
Op. cit.: 878. 
8 Jaeger, W. Op. cit.:9. 
9 Ver adiante, “ A predição aristotélica da verdade: um esboço do significante”. 
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de pensar –, a qual é uma proposição impossível de se colocar em dúvida. Ora, admitir a certeza do 

Cogito, para além da busca de um pensamento que seja verdadeiro, é um passo que dará impulso a 

toda uma gama de construções filosóficas, a qual irá reformular todo o teor da metafísica e inaugurar 

uma operação que exigirá sublinhar os efeitos reveladores das oposições. Uma verdade que se 

estabelece entre os termos de pensamentos opostos é o que produz este corte cartesiano, derivando na 

Dialética, que encontra sua máxima formulação no século XVIII, com Hegel. 

 No entanto, se a dialética pós-cartesiana conforma-se nessa báscula de uma topologia onde as 

oposições tomam seu sentido no rumo das evidências, o “Cogito ergo sum”11 tomado pela construção 

empírico-racionalista efetivará uma exigência de não-contradição.  

 De um ponto a outro, as especulações sobre a verdade jamais tiveram trégua, fazendo da 

cultura o lugar da máxima interrogação. Assim se constituiu, como nos demonstra Lacan, “uma atitude 

moral que foi e continua a ser, para a ciência, uma condição de existência.”12 

 Porém, a verdade alheia à ordem da ciência é arredia e não se deixa pegar pela suposição de 

que seja possível encontrá-la e capturá-la, embora a ciência não se canse de negar a evidência 

indefectível de que a verdade é sempre parcial e relativa.  

 De Descartes a Freud são dois séculos para que a estabelecida ciência moderna viesse a 

encarar o inconsciente freudiano, o qual anuncia uma verdade tecida de ignorância. 

 Freud era um racionalista obstinado e disso decorre algo de patente para o que Lacan nos 

chama a atenção, a saber, que a Psicanálise surge da ciência e de que só assim poderia sê-lo13. Esse 

dado é intrínseco à marca da personalidade de Freud, cuja tenacidade no rigor científico é mencionada 

como sendo o seu traço mais evidente. Sua vida segue um trajeto firme e disciplinado, destinado a 

inscrevê-lo como feitor inesquecível nesse terreno. Isto acompanhamos na revelação feita de seu 

próprio punho: “Ingenuamente dirigi-me a uma reunião da Sociedade de Psiquiatria e Neurologia de 

Viena, presidida então por Krafft-Ebing, na esperança de que as perdas materiais que voluntariamente 

sofri fossem compensadas pelo interesse e reconhecimento dos meus colegas. Considerava minhas 

descobertas contribuições normais à ciência e esperava que fossem recebidas com esse mesmo 

espírito. Mas o silêncio provocado pelas minhas comunicações, o vazio que se formou em torno de 

mim, as insinuações que me foram dirigidas, pouco a pouco me fizeram compreender que as 

afirmações sobre o papel da sexualidade na etiologia das neuroses não podem contar com o mesmo 

tipo de tratamento dado ao comum das comunicações. Compreendi que daquele momento em diante, 

eu passara a fazer parte do grupo daqueles que ‘perturbaram o sono do mundo’, como diz Hebbel.”14 

 O desejo de se tornar um cientista despontou em Freud muito cedo, mas as dificuldades 

financeiras o obrigaram a seguir a carreira médica. No entanto, uma imposição como esta não foi 

                                                                                                                                                   
10 Encontramos na diacronia das especulações epistêmicas três grandes cortes: o primeiro na passagem da Mitologia para a Filosofia, 
supostamente prenunciado por Tales de Mileto, o segundo com Descartes e o terceiro com Freud. 
11 “Penso, logo sou”. (Descartes, R. (1973) Meditações. In: Os PensadoOs PensadoOs PensadoOs Pensadores. Vol. XV. res. Vol. XV. res. Vol. XV. res. Vol. XV. São Paulo: Abril Cultural). 
12 Lacan, J.(1998[1936]) Para-além do “Princípio de realidade”. In: Escritos.  Escritos.  Escritos.  Escritos. Rio de Janeiro: Jorge  Zahar, p.83. 
13 Lacan, J. (1998) Do sujeito enfim em questão. In: Escritos.  Escritos.  Escritos.  Escritos. Rio de Janeiro: Jorge  Zahar, p 232. 
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suficiente para desvirtuá-lo de seus propósitos ou, talvez pudéssemos dizer, de seu sintoma. A 

Medicina não foi uma escolha casual em sua vida; ele houvera abandonado sua idéia de seguir uma 

carreira no Direito, movido pelas aspirações políticas, numa identificação com Alexandre, o Grande, 

para tomar outro rumo com bastante hesitação, o que provavelmente se representa pelo fato de o único 

exame em que foi reprovado ter sido em Medicina Legal. Dirá, com o passar do tempo, que jamais se 

sentiu à vontade na profissão médica.15 

 Ora, este caminho em que Freud se vê aportado parece a princípio conter um paradoxo, pois 

de maneira geral, o que se encontra na Medicina, é um verdadeiro desdém pela realidade psíquica. No 

entanto, está aí, como nos escreve Lacan, a chave que redimensiona este suposto contrassenso: “Mas, 

por ser no médico, isto é, no clínico por excelência da vida íntima, que esse ponto de vista aparece da 

maneira mais flagrante, como uma negação sistemática, era também de um médico que teria que vir a 

negação desse próprio ponto de vista. Não a negação puramente crítica que na mesma época floresceu 

como especulação sobre os ‘dados imediatos da consciência’, mas uma negação eficaz, por se afirmar 

como uma nova positividade. Freud deu esse passo fecundo, sem dúvida porque, como nos testemunha 

em sua autobiografia, foi determinado a isso por sua preocupação de curar, isto é, por uma atividade 

em que contrariando os que se comprazem em relegá-la à categoria secundária de uma ‘arte’, há que 

reconhecer o entendimento mesmo da realidade humana, na medida em que ela se empenha em 

transformá-la.”16 

 E se Freud parte do sintoma para através da ciência encontrar uma verdade, ele estará, nesse 

ponto, encarrilhado na engrenagem que o precede na diacronia do pensamento humano. O que, 

consequentemente, se desdobrará é que sua insistência na busca de uma verdade é por ele reconhecida 

como sintoma e um sintoma, que se erige ante a falta do saber. Lacan elabora essa operação17 

apontando para o que daí resulta, o encontro com a grande visada de Freud, ou seja, que diante dessa 

fenda se constrói um saber que não sabe, constituído de linguagem. 

 A Viena do fim do século XIX era indeclinável quanto aos princípios relativos a um certo 

olhar para o científico, marcada por circunstâncias díspares onde cosmopolismo e provincianismo 

descompassavam-se. Esse mundo do despontar das idéias freudianas era, ao mesmo tempo, 

conservador e criativo. A segmentação de espaços representativos de cada um desses polos se dá de 

forma apartada, o que levará Freud a padecer numa longa solidão em relação à comunidade científica 

que compunha a nata da intelectualidade e doutos renomados, imbuídos, como ele, dos ensinamentos 

de causalidade e determinismo advindos da escola de Helmholtz. 

O acesso de Freud à intelligentsia médica e acadêmica superior no ano de 1880 sofrerá uma 

derrocada que encontra acolhida no B’nai B’rith, irmandade judaica junto à qual escapava das 

provocações como cientista. No entanto, jamais arredará de uma posição que ultrapassa radicalmente o 

                                                                                                                                                   
14 Freud, S. (1980[1914]). A história do movimento psicanalítico. 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. XIV. A história do movimento psicanalítico. Sigmund Freud. Vol. XIV. A história do movimento psicanalítico. Sigmund Freud. Vol. XIV. A história do movimento psicanalítico. Sigmund Freud. Vol. XIV. A história do movimento psicanalítico. Rio de Janeiro: Imago, p.31-32. 
15 Cf. Jones, E.    (1979) Vida e Vida e Vida e Vida e Obra de Sigmund Freud,Obra de Sigmund Freud,Obra de Sigmund Freud,Obra de Sigmund Freud, Rio de Janeiro: Jorge Zahar. 
16 Lacan, J.(1998[1936]) Para-além  do “Princípio de realidade”. In: Escritos.  Escritos.  Escritos.  Escritos. Rio de Janeiro: Jorge  Zahar, p.84. 
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pensar médico da época, ao desjungir os fenômenos psíquicos das amarras anatômicas, e tampouco 

desistirá de perseguir um ideal científico: “Assim, qualquer progresso nessas esferas do conhecimento 

deve necessariamente ser lento. Não há dúvida de que constitui uma grande tentação contentar-se em 

‘arranhar’ a superfície mental de uma série de pessoas e substituir o que não foi feito pela especulação, 

feita sob o patrocínio de uma ou outra escola filosófica. Pode-se aduzir também requisitos práticos em 

favor desse procedimento; mas nenhum substituto pode satisfazer os requisitos da ciência”18. 

A mente de Freud era uma mente científica, assim como era a sua formação. Mas embora esse 

traço o acompanhasse em cada passo da construção de sua obra, aquilo que forjava, o inconsciente, era 

arredio aos ditames da ciência moderna, em sua abordagem epistêmica. O inconsciente é “improvável” 

para o tempo no qual é proposto, em seus fundamentos, por Freud. Aliás, ele é mesmo um espanto, um 

fragor que subverte toda a ordem estabelecida pelos moldes cartesianos com a teoria do Cogito. E se, 

desta forma, ele não pode ser apresentado em sua positividade, como afirmá-lo naquilo que o funda, a 

saber, a Verdrängung – o Recalque? Como demonstrar cientificamente que em vez de termos 

positivistas, o que operava no inconsciente era da ordem da Verneinung – Denegação? E ainda, que 

tudo que decorria dessa descoberta era da ordem da sexualidade? 

Impossível, improvável. Freud morreu buscando o estatuto de ciência para a Psicanálise, e isso 

produz consequências fundamentais na história dessa “nova ciência”, como ele mesmo chamava, 

assim como na formação dos analistas. Deriva daí o empenho desmedido de Ernest Jones para fazer 

com que, na Inglaterra, a Psicanálise fosse legalizada como uma parte da Medicina, o que ia na 

contramão das recomendações de Freud e conformava uma discrepância em coligir o que fora 

fundado, sulcando o terreno do que, outrora, havia sido sua profissão. 

É só com Lacan, num resgate rigoroso da experiência analítica, que será possível aproximar a 

Psicanálise do terreno científico. E isso se edificará a partir de sua insistente retomada da questão da 

verdade. Ele será exigente nessa averiguação dos requisitos para o acesso a um lugar no umbral da 

ciência. Examinará argutamente tudo o que fundamenta essa designação. Por esse caminho, encontrará 

e admoestará toda uma sorte de pressupostos onipotentes que ditam a configuração de um instrumento 

que faz ascender a ignorância ao grau de uma perfeita verdade. Irá admitir que a ciência deve conhecer 

a verdade, mas ciente de que esta é um valor que corresponde à incerteza e que, portanto, com ela não 

é possível mais que uma aliança.19 

Ele proclamava que o verdadeiro é sempre novo, aludindo a Max Jacob em Cornet à dés, 

fazendo disso uma grande virada ao construir um modelo estrutural que impinge a esse “novo” a 

faculdade de significante. 

A verdade sublevada por Freud é de uma ordem díspar daquela a que o pedantismo científico 

supõe ater. Ela está radicalmente marcada, enquanto relativa à questão que a produz alhures, pela 

                                                                                                                                                   
17 Cf. Lacan, J. Op. Cit. 
18 Freud, S. (1980 [1917-1919]). História de uma neurose infantil e outros trabalhos. In: Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas 
Completas de Sigmund Freud. Vol.XVII. Uma neurose infantil.Completas de Sigmund Freud. Vol.XVII. Uma neurose infantil.Completas de Sigmund Freud. Vol.XVII. Uma neurose infantil.Completas de Sigmund Freud. Vol.XVII. Uma neurose infantil. Rio de Janeiro: Imago, p.133. 
19 Cf. Lacan, J. (1998[1936])  Para-além do “Princípio de realidade”. Escritos.Escritos.Escritos.Escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, p. 82-83. 
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impossibilidade de ser Toda. Ela será sempre parcial e estará inerentemente atrelada ao engano. Então, 

isso só poderá ecoar num estrondo. 

Mas, sobretudo, o notável da grande façanha sísmica efetivada por Freud é a torção que ele 

implantará com a reintrodução do sujeito na ciência, de onde houvera sido banido pelos preceitos da 

ciência moderna. 

Todo o recurso de Freud para a revolução que implantou no pensamento humano é sopro de 

gênio que deixa atônitos a todos, incidindo em tudo que lhe é derradeiro, mas que precisa de uma 

matéria plástica mítica e imaginária para dar conta de um inefável.  

Este fiel da balança que ajusta um lugar científico, no sentido mais antigo do termo, para a 

Psicanálise, é operado por Lacan a partir da leitura que executa da obra freudiana, através de uma 

instrumentação congruente com o mais apurado desta dita ciência moderna, com a qual atravessa as 

profundezas que vão do muthos ao Cogito, passando pelo logos e institui um construto de 

incomparável rigor epistêmico, o sistema de pensamento lacaniano.  

O Complexo de Édipo forjado por Freud retoma toda a visada grega revisitada, alumiando seu 

caminho qual lanterna. Dessa forma ilumina o que desde então esteve em suspenso da verdade, num 

enigma, que é mesmo a perenidade do indecifrável. Lacan levará isso às últimas consequências e 

estabelecerá operadores estruturais subvertidos num conjunto engrenado de conceitos que 

fundamentam a descoberta freudiana.   

A verdade é, para a  Psicanálise, verdade  de um desejo, e  isso estabelece um objeto particular 

na investigação dos que se debruçam sobre o terreno freudiano, onde  se  erige  a retomada das 

revelações linguageiras constituídas pela fala, fundada na  singularidade, sob a condição da falta 

radical do humano. Esta é a Coisa da Psicanálise, a indizível Das Ding. 

 


