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RESUMO 

 

A partir da observação em rede virtual de uma comunicação proferida por um representante 

de Jacques Lacan, pretendeu-se compreender a Epistemologia das Ciências Humanas. Usou-se 

como exemplar e objeto de investigação a sub-comunidade Lacaniana, pois viu-se nessa um 

modelo heurístico para a compreensão da dinâmica de desenvolvimento do conhecimento nas 

Ciências Humanas e em específico da Psicanálise. Para esse estudo nos utilizamos de uma 

observação em rede virtual de uma breve comunicação feita por Christian Dunker e da interação 

deste último com os críticos e seguidores de Lacan. Intentamos observar essa comunicação numa 

perspectiva etnológica, compreendendo o locutor como membro de uma comunidade – Lacanianos 

- A partir dessa observação e teorização extraímos algumas noções iniciais sobre a organização da 

sub-comunidade Lacaniana no seio da comunidade da Ciências Humanas. Por causa do método 

utilizado, pudemos caracterizar essa investigação como sendo de caráter Etno-Epistemológico, isto 

é, nossa intenção era observar os alicerces epistêmicos subjacentes no modo de desenvolvimento 

do conhecimento pela sub-comunidade. Assim, verificamos concepções de mundo, de realidade e 

de homem inerente ao grupo. O objetivo final desse estudo era elencar noções provisórias e iniciais 

sobre a estrutura, funcionamento e organização da comunidade da Ciências Humanas e isto por 

meio da sub-comunidade dos Lacanianos. O resultado que tivemos foi a elucidação de 

apontamentos e contribuições para o campo da Filosofia da Ciências Humanas, como também 

distintivos e indicadores diferenciadores de Ciência Humana e Ciência Natural.  
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PSICANÁLISE E A QUESTÃO DA INTERPRETAÇÃO 

 

No decorrer de um ano fizemos um processo psicoterapêutico com uma paciente. Na maior 

parte da análise houve oportunidades de produzir interpretações e fornecê-las, não obstante, essas 

interpretações não estavam fundamentadas nos dados concretos dessa constituição subjetiva1 e não 

havia nem um dado objetivo que pudesse justificá-las e validá-las, ou seja, as interpretações que 

apareciam ao analista estavam associadas aos constructos interpretativos – que são considerados 

de maior relevo, como complexo de édipo ou da sexualidade infantil recalcada - da própria 

psicanálise em si e que são considerados dados universais – de ocorrência natural e determinada 

em ciclos específicos da vida - e que por sua vez o analista poderia aplicar sem necessitar de dados 

empíricos que os fundamentasse – uma vez que já estão sustentados através da obra de Freud -, 

visto que são generalizáveis à todo ser humano e a toda infância. 

 Não é uma novidade de agora, o fato de que o complexo de édipo é um fenômeno que na 

época de Freud tenha ocorrido com este e que o mesmo tenha generalizado o dado particular como 

universal, sabemos que o fenômeno pode ocorrer com os seres humanos e que a probabilidade 

existe. Não obstante, devemos compreender que a simples ocorrência do fato individual ou a sua 

mera probabilidade não faz do acontecimento singular uma lei universal ou um princípio 

psicodinâmico aplicável a todos os seres humanos. O mesmo se refere à associação entre os 

sintomas psiquiátricos e a história sexual infantil traumática.2 

                                                 
1 O único dado que se apresentava era o sintoma de ansiedade e que poderia ter uma causa variada ou com múltiplas 

determinações, visto que modifica-se conforme a constituição subjetiva e varia de pessoa para pessoa. 
2 Não pretende-se dizer que não haja correlação entre uma história sexual infantil e que seja considerada como 

traumática e que por sua vez não gere sintomas no paciente, mas sim que não há correlação de identidade entre 

determinados sintomas e respectivos acontecimentos que gerem um quadro sintomatológico específico. Um exemplo 

seria um sintoma de ansiedade e a interpretação desse como sendo um efeito de um medo de castração infantil 
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 A crise da psicanálise como dito por Green (1996 apud Zimerman, 2009) estaria ocorrendo 

pelo os psicanalistas estarem se afastando dos conceitos básicos, como de sexualidade infantil e 

complexo de édipo. Essa asserção nos faz compreender que a manutenção do edifício psicanalítico 

se faz por meio da negação do acesso à realidade, nesse sentido mesmo que os dados empíricos 

não revelem complexo de édipo ou sexualidade infantil como fator etiológico e elemento universal, 

o posicionamento do psicanalista teria de ser, o de compreender à essa maneira. 

 A argumentação de Green, portanto, justifica as interpretações psicanalíticas que não detém 

vínculo com a empiria e assim permite a legitimação das interpretações sem base em evidências. 

 Sabemos de longa data que o efeito terapêutico de uma interpretação não está em conexão 

com a sua veracidade, assim os constructos interpretativos psicanalíticos que não estão baseados 

em evidências podem produzir um efeito curativo. O estudo de Jung (1966 [2011]) sobre a 

dinâmica da relação terapêutica, mostrou que, indiferente do conteúdo da expressão verbal do 

analista – seja a comunicação ao paciente de que este tem um complexo de édipo, um trauma sexual 

infantil ou elementos arquetípicos de organização mórbida – se esta fizer sentido ao analisando – 

seja verdadeira ou falsa a interpretação e se assume ou não correspondência com a realidade – terá 

o seu efeito. 

 A explicação desse fenômeno é que o complexo patológico não assume a princípio 

nenhuma forma, se encontrando disperso, desorganizado e se expressando nas dimensões do 

comportamento, dos sentimentos e pensamentos. A partir do momento que o psicanalista produz 

uma interpretação e se esta tiver uma aderência no complexo, imediatamente ocorrerá uma 

reconcentração e reorganização do sistema prejudicado que se expressará novamente nas 

dimensões do comportamento, dos sentimentos e pensamentos. Nesse caso, o sistema se alinhou 

de acordo com a expressão verbal do analista e, portanto, houve uma re-atualização da 

configuração de antes para a presente. 

                                                 
inconsciente, ou seja, um sintoma de ansiedade é um fato, mas a sua causa ou origem pode ser variada. Assim podemos 

dizer que tal sintoma é resultante de determinado acontecimento traumático em um indivíduo, mas não podemos dizer 

que se tal acontecimento ocorrer com as pessoas – de um modo geral - elas aderiram tal sintoma do mesmo modo que 

às outras. A noção de acontecimento ou eventos traumáticos está associado com o sentido que o sujeito fornece a 

situação, portanto, nenhum evento é traumático em si, só o é dentro da relação: evento e sentido fornecido pelo sujeito. 

Obviamente que se pegarmos determinadas situações estas se encontram sendo causadoras de traumas psíquicos, mais 

do que em outras situações, um exemplo é o caso das guerras. Assim podemos usar uma noção de potencial traumático, 

isto é, os eventos tem um potencial traumático de intensidade elevada ou baixa. Tal potencial pode ser determinado 

por meio da relação entre os eventos e a constituição psicológica dos seres humanos. Podemos trabalhar em nível 

filogenético, como também ontogenético. As questões que poderíamos produzir é: o que é traumático para a espécie 

humana? O que não é? Como também: por que para alguns indivíduos algo é traumático e para outros não? O que 

determina a traumatogênese?  
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 Deleuze & Guattari (1972 [2004]) denominaram as interpretações que privilegiam as 

instituições e as suas construções teóricas em negação da realidade que se mostra em oposição a 

esses conceitos, como sendo injetoras do inconsciente.  

Nesse sentido, a suposição de Jacques Lacan de que o inconsciente é estruturado como 

linguagem não é de todo verdadeiro, primeiro por que supõe que aquilo que denominamos como 

inconsciente é conhecido em sua totalidade e segundo que essa totalidade seria constituída de 

linguagem.  

Mas supondo que tenhamos conhecimento da real totalidade do inconsciente e que esta se 

encontra ancorada nos estudos de psicanálise e da ciência, mesmo assim a asserção de Lacan não 

se sustentaria. O dado que Jung (1969 [2011]) traz sobre o inconsciente pessoal estar em contato 

com o inconsciente coletivo e entre estes haver uma comunicação, como também um intercâmbio 

bidirecional de propriedades psicológicas, revela que um dos itens transferenciado é a imago. O 

elemento é existente e a sua gênese se faz por meio de um processo senso-perceptual dando origem 

- em seu grau mais básico – à uma imagem. Portanto, a imago em seu grau mais elementar e 

rudimentar – se assim poderíamos dizer -, tem características imagéticas e que obviamente em seu 

processo de evolução – fantasia e até mesmo um estado onírico – irá aderir atributos de linguagem 

verbal. Assim podemos averiguar que mesmo quando a imago se encontra no estado de uma 

fantasia, não está estruturada por linguagem verbal e sim tem uma estrutura composta: imagem e 

linguagem verbal. Esse dado empírico nos faria repensar a asserção Lacaniana de que o 

inconsciente é estruturado como linguagem (DE CASTRO, 2009).3 

 Uma outra forma de observar a questão é por meio dos estudos de memória procedural 

(ATKINSON, 2002). Esta memória implícita – memória inconsciente – se caracteriza pela 

qualidade de ser a longo prazo e por auxiliar na performance de atividades do cotidiano como andar 

e correr, mas sem a necessidade de conscientização da mobilização dos processos psico-afetivos e 

motores necessários à execução dessas atividades. Além disso podemos observar o elevado grau 

de condicionamento das vias sensório-motoras e de todo o aparato percepto-cognitivo em respostas 

aos estímulos e todo o encadeamento para que essa atividade seja não-consciente. Essa forma de 

inconsciente está ligado aos processos de estímulo-resposta. Um exemplo simples é que não há 

necessariamente nenhuma linguagem envolvida no processo de locomoção, visto que é um 

processo inato.4 

 Importante ressaltar que o processo que permite executar determinadas atividades, mas com 

baixo nível de consciência e que quando as condições presentes exige uma atividade de maior nível 

                                                 
3 É também estruturado como linguagem, mas não apenas por linguagem. 

4 Essa dimensão do inconsciente não é estruturada pela linguagem. 

https://www.facebook.com/psicologia.pt


Psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento publicado em 21.10.2019 

 

Alan Ferreira dos Santos 5 facebook.com/psicologia.pt   
 

 

de complexidade e recrutamento de outras memórias para a ação integrada com fins à realização 

da atividade, é a mesma que permite um insight ou uma associação livre, que nada mais é do que 

a composição e a articulação de estados psicológicos – seja afetivo ou representacional - no 

momento presente com outras – propriedades psicológicas - que emergem na consciência – do 

sujeito - como tendo um significado especial nas condições do acontecimento. 

 Essa forma de inconsciente que aparece por meio das vias aferentes/eferentes e no aparato 

percepto-cognitivo pelo o seu alto grau de involuntariedade – locomoção - e rebaixamento da 

atividade consciente, não é diferente em nada de um lapso verbal – que é um comportamento 

inconsciente e que é produzido de modo sobreposto a um baixo nível de consciência -, a não ser os 

seus atributos, sendo que o primeiro difere pela ausência de linguagem envolvida – como 

locomoção – e no segundo sua essência é a presença desta, mas ambos são governados pela mesma 

dimensão inconsciente, sendo que quando existe o atributo da linguagem envolvida no lapso 

verbal, este inconsciente não é estruturado pela linguagem como um todo, mas sua estrutura é 

composta: expressão comportamental involuntária do lapso verbal e o conteúdo linguístico com 

elementos inconscientes – ou não -. 

 Novamente, por meio dos dados da realidade podemos observar que o princípio de que o 

inconsciente é estruturado por meio da linguagem verbal não é verdadeiro de todo. 

Geralmente a solução proposta para a manutenção da teoria é referir-se a esta como sendo 

diferente – no momento em que se constrói a teoria está se falando do mesmo objeto que às outras, 

mas no momento em que é criticada dá-se o argumento de que o que se fala não se refere a este 

objeto, mas sim à outra coisa diferente, no sentido de que essa coisa diferente não foi abordada 

ainda – a não ser pela própria teoria que fala dessa coisa -, por isso não ser passível de crítica e 

inviável de ser estudada com outros métodos, justamente por que caso se faça isso, torna-se 

novamente uma outra “coisa diferente” que está sendo estudada5 - e a palavra atual que vem à tona 

e como meio de defesa é os paradigmas. Argumenta-se a partir daí sobre a incomensurabilidade de 

paradigmas por meio léxico-semântico conceitual, assim não faria sentido essa comparação entre 

os inconscientes, daí mantendo a teoria intacta. 

 

 

                                                 
5 Demonstrarei ao longo desse trabalho que essa é uma estratégia comum nas ciências humanas pós-modernas, isto é, 

escapasse das críticas por meio da argumentação do solipsismo epistemológico linguístico, ou seja: se altera a 

linguagem, altera-se o objeto e se diz em outros termos, diz-se de outro objeto e não do mesmo. Assim cria-se uma 

neutralização da crítica e a teoria mantém-se inviolável, só podendo tornar-se ultrapassada por meio da consciência 

social dos indivíduos mantenedores da mesma. Nas ciências naturais o fenômeno não ocorre, esse fato é um indicador 

distintivo ou diferenciador ou identificativo do que é ciência humana e do que não é.   
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THOMAS KUHN E AS CIÊNCIAS HUMANAS E NATURAIS 

 

Sabe-se atualmente que a aceitação da concepção de Thomas Kuhn se deu num período de 

falência das ciências humanas e por um ímpeto de ser afirmarem como ciência (ASSIS, 1993). A 

partir do momento que a noção de paradigma aparece aquilo que é denominado giro-linguístico 

está em seu clímax. Portanto, duas forças são necessárias para alçar a teoria de Kuhn e para 

justificá-la como sendo razoável (1) falência das ciências humanas e necessidade de se afirmarem 

como tal e (2) clímax das atividades intelectuais concernente ao que se refere ao giro-linguístico, 

além disso poderíamos adicionar mais uma força necessária que é (3) a noção de léxico específico 

que se refere ao fato de que cada paradigma tem o seu próprio léxico singular e que a tradutibilidade 

torna-se difícil e portanto o intercâmbio prejudicado, essa é uma via da incomensurabilidade 

paradigmática, isto é, da não comunicação entre os paradigmas (FULGENCIO, 2007). 

A noção de léxico específico e de incomunicabilidade paradigmática permitiu às ciências 

humanas não se criticarem, visto que cada grupo cria o objeto de interesse e os seus meios de 

investigação e que são compartilhados entre os indivíduos. Soma-se ao fato do giro-linguístico está 

em clímax com a noção de que a linguagem cria a realidade – como vulgarmente se popularizou – 

e por sua vez uma focalização não nos objetos da realidade, visto que esta não existe, mas sim na 

análise linguística. Assim, as intervenções sociais das humanidades começaram a aparecer a partir 

desse escopo e por meio da alteração dos nomes, portanto, termos como: favela alterou-se para 

comunidade, jovem delinquente para jovem em atos infracionais e sem-teto para pessoa em 

situação de rua. A ideia seria que alterando o termo estaria alterando-se a realidade ou até mesmo 

enfraquecendo-a. Dentro da psicologia e no campo do tratamento dos transtornos mentais e a partir 

das noções de linguagem - Lacaniana - o tratamento se faria por meio de “dar nome ao sintoma” e 

a pedra de toque seria “nomear é curar”. No entanto, a linguagem não se reduziu ao espaço privado 

da clínica, mas passou também – visto que altera a realidade – ser aplicável aos espaços sociais. 

Portanto, o conceito de discurso e a movimentação desse por meio da rotação permitiria o 

intercâmbio da palavra nos espaços sociais e seria uma forma de alteração dos preconceitos, 

estigmas e aumento da liberdade por meio da expressão verbal. Essas ideias estavam sempre 

atreladas ao horizonte político de “revolução por meio da palavra”, essa militância se acentuou e 

ganhou força conforme as nomenclaturas se modificavam com o intento de alterar o ambiente físico 

e as condições socioeconômicas por meio delas. Em suma, houve uma substituição da ação motora 

como forma de transformação da realidade para o simples gesticular, não se transforma agindo, 

mas falando. Assim, a ciências humanas que era um conhecimento que se pretendia inserir-se na 

realidade, como uma ciência pragmática ou moral, tornou-se uma ciência da linguagem e que 
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intenta transformar a realidade por meio da nominação e nomenclatura. As ciências naturais 

permanecem com a finalidade de transformação da realidade e domínio da natureza e justamente 

por ter isto como finalidade criou ferramentas e meios concretos físicos para transformação do 

mundo.6 Daí a ideia de que o único meio encontrado para transformar a realidade por meio das 

ciências humanas é através da sugestão de políticas públicas e atualmente pela alteração do nome.7 

Essa breve descrição permitiu-nos compreender como ocorreu a popularização da teoria de 

Kuhn. Não por sua razoabilidade conceitual, mas sim por meio das ciências humanas num período 

de falência e como estratégias dessas ciências para justificar-se como ciência. A teoria de Kuhn 

permitiu (1) não necessidade de debates ou discussões teóricas em ciências humanas – a não ser os 

debates entre comentadores ou os debates interpretativos, o famoso “na verdade ele queria dizer 

isto e não aquilo” -, (2) diminuição exponencial, senão total da atividade de crítica entre teorias e 

aumento correspondente de comentadores, debates internos e revisionismo e (3) isolamento 

conceitual-teórico ou solipsismo epistêmico.8 

                                                 
6 Importante ressaltar o fato de que não é a intenção da ciências naturais que faz com que esta obtenha o poderio de 

alteração da realidade, são outros determinantes que a faz deter tal força de transformação. A intencionalidade de 

dominação e transformação da natureza é o “Santo Graal” alcançando ao decorrer de séculos de esforço e investigação 

dos cientistas. A intencionalidade é apenas a “ponta do iceberg” que faz com que a ciências naturais tenha tal poderio 

sobre a natureza, como também acesso a esta. A funcionalidade e estrutura das ciências naturais é complexa e o seu 

produto, como também o seu resultado e o seu constante sucesso é mais ainda.  

7 Mas a questão real é: a ciências humanas pode fazer alguma outra coisa além disso? Qual é o real raio de ação dessa 

ciência? 

8 Um fenômeno interessante nas ciências humanas é o processo de desenvolvimento do conhecimento. Nesse caso o 

que acontece é que os participantes dessa comunidade não detêm o conhecimento exato da escritura estudada. Nesse 

sentido, gerasse às interpretações do que o escritor escreveu, mas nunca alcançasse necessariamente à “essência do 

escrito”, é sempre como se estivesse “escapando” alguma coisa. Tal fenômeno é uns dos principais contribuintes para 

plêiades de comentadores e os debates entre estes sobre às interpretações do texto e às possíveis probabilidades da 

interpretação ser exata – mas nunca alcançasse à exatidão pura -. Assim haverá na comunidade algum comentador que 

estuda o texto a longo prazo e esse é um critério de confiabilidade da interpretação, nessa via, assume-se que não é 

necessariamente à interpretação que é próxima da realidade, mas sim o fato de que uma autoridade o estudou por longo 

tempo, isso nos revela que dificilmente um indivíduo que tenha uma interpretação exata, mas que não esteja no campo 

acadêmico a longo prazo terá a mesma autoridade que aquele último que se encontra a mais tempo. O tempo de estudo 

de um texto específico fornece credibilidade à interpretação como sendo próxima da exatidão e por sua vez guarnece 

de autoridade o interpretador. Já nas ciências exatas não há interpretações e tudo depende do efeito prático do 

conhecimento, um determinado indivíduo pode deter uma autoridade no campo acadêmico, mas caso “interprete 

equivocadamente”, os efeitos práticos será desastrosos, por outro lado, nas ciências humanas se o sujeito tem uma 

autoridade e suponhamos que interprete de modo não tão conciso o texto, não necessariamente há consequências 

práticas, na verdade se esta interpretação estiver muito distante, o máximo que pode acontecer é o sujeito sair do 

âmbito daquelas escrituras e acabar de modo automático gerando sua própria doutrina, mas não necessariamente um 

desenvolvimento do conhecimento anterior com uma possível substituição do primeiro pelo o último como sendo mais 

elaborado e avançado. Podemos ver que desenvolvimento nas ciências humanas e em um campo específico desse 

conhecimento se faz através das interpretações e nesse caso ciência são às interpretações. Assim, não faz sentido 
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Ao que concerne ao N° 3 a questão é sempre paradigmática, não há possibilidade de criticar 

um constructo teórico, justamente por que este é incomparável - apesar de assumirem que bastaria 

encontrar os referentes na realidade e a partir da linguagem comum à comunicação se iniciaria, na 

realidade prática nunca é deste modo, a partir do momento que se coloca uma questão 

imediatamente à resposta assumida é da incomunicabilidade, posto que são coisas diferentes. As 

teorias estariam sempre descrevendo coisas diferentes – pelo fato da linguagem criar a realidade – 

e portanto descrevendo realidades diferentes. Um outro elemento que apareceu é a (4) imunidade 

teórica. As teorias tornam-se imunes a qualquer crítica e assim ocorre o aumento da 

institucionalização dessas. Analisemos às asserções de Christian Dunker: 

 

[...] Os modelos apresentados por Lacan funcionam? Podem ser corrigidos? Isto 

como toda obra de ciência está exposto a reconstruções. O Lacan não é um autor 

dogmático por que as preposições dele são passíveis de correção. E é passível de 

dizer isso que o Popper dizia ser impossível para a psicanálise, de que ela tem 

afirmações que não são refutáveis e, portanto, ela não é ciência. Se Bricmont e 

Sokal estiverem certos eles refutaram o uso que o Lacan fez de um conceito – uso 

de compacidade -. É plenamente possível fazer isso sim, só que a gente tem que 

mudar o paradigma epistemológico, isto é, mudar aquilo que entendemos por 

fundamentação (DUNKER, Christian Ingo Lenz. Lacan era um charlatão?. 2018. 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=2H3cT4-BQgk&t=670s).  

 

O autor se utiliza do fato de que caso Bricmont e Sokal (1999) estejam corretos, eles 

refutaram o conceito de Lacan. Não obstante, a coisa é mais complexa do que isto. Na ciência 

                                                 
dizermos que às ciências humanas não produz conhecimento, por que devemos entender o que essa comunidade 

entende por conhecimento. É possível que essa comunidade ou essa cultura compreenda conhecimento como sendo 

interpretação de texto ou seja, a mera interpretação seria um avanço do conhecimento ou um conhecimento novo. Nas 

ciências naturais conhecimento ou avanço é compreendido como sendo uma extensão ou aprimoramento de um 

conhecimento já existente, além de inovações, criações de tecnologias e compreensão de fenômenos conhecidos, mas 

não inteligíveis. Nas humanas, é compreendido como sendo a discussão interpretativa de um texto. Essas distinções 

entre desenvolvimento de conhecimento nas áreas de humanas e exatas deve ser melhor compreendido pela à 

observação dessas comunidades, essas asserções são especulativas, mas permite uma compreensão inicial dessas 

organizações. Fato importante é que se um indivíduo que esteja fora da universidade ou a pouco tempo nessa – na área 

de exatas -, desenvolve um conhecimento com efeitos práticos louváveis, isto será observado pela comunidade e haverá 

o devido reconhecimento, nas ciências humanas, isso não aconteceria. Podemos entender por isso que uma 

interpretação é apenas mais uma interpretação e mesmo que seja verdadeira o seu efeito é equivalente das 

interpretações supostamente falsas, por isso o reconhecimento é inexistente e se faz por meio do tempo de estudo que 

um determinado indivíduo tem de um texto específico dentro do seu âmbito científico. 
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propriamente dita quando ocorre uma refutação de uma teoria, imediatamente o que ocorre é uma 

aderência progressiva da nova concepção. Um exemplo é a teoria da relatividade e a sua prova 

empírica. Houve uma aderência lenta no início e após à prova uma aderência total. A refutação em 

ciência faz com que toda a comunidade científica se hegemonize em torno da concepção e 

abandone aquela refutada. 

Já nas ciências humanas ocorre algo diferente, mesmo que Bricmont e Sokal acusem o fato 

de que a matemática de Lacan não permite nenhuma análise psicológica fecunda e sendo tal 

suposição confirmada por Newton da Costa – criador da lógica paraconsistente – e que se refere 

aos conceitos geométricos e topológicos lacanianos como “bonitos” e que desconhece qualquer 

consequência fundamental que se possa retirar dessas construções para a psicanálise. Diz também 

que reconhece como única funcionalidade dessas elucubrações o esclarecimento das ideias, isto é, 

função pedagógica. Refere-se também ao fato ser “interessante” essas elucubrações, mas que não 

necessariamente possam ser profundas (CESAROTTO & DE SOUZA LEITE, 2014). 

Em outro artigo o matemático Newton se refere a lógica, topologia e geometria de Lacan 

como artefato heurístico (COSTA, 1987). Em suma podemos observar que Bricmont e Sokal tem 

companhia em sua crítica e que os dados a favorecem. Assim, mesmo que a crítica de Bricmont e 

Sokal esteja coerente e condizente, não necessariamente ocorre o abandono dessas elucubrações 

matemáticas por parte dos seguidores de Lacan, nem mesmo uma reavaliação dessa à luz dos dados 

vigentes que a contradiz. Portanto, o que faz essas elucubrações predominarem não é o fato de não 

terem sido refutadas que nem é colocado por Christian Dunker. Pois se for esse o caso, a percepção 

de Bricmont e Sokal de que essas elucubrações não têm fecundidade psicológica e por outro lado 

a observação de Newton que existe apenas valor heurístico e funcionalidade de esclarecimento 

conceitual e, portanto, pedagógica, bastaria para refutar a ideia de que há necessariamente alguma 

fertilidade psicológica fundamental. Sabemos que quando uma lógica tem fecundidade, essa 

profundidade se expressa em suas aplicações, no caso da lógica paraconsistente permitiu avanços 

na Engenharia de Software e na Eletrônica - apenas para citar dois domínios -. No caso da lógica 

de Lacan, o seu único uso é heurístico - imagético e de esclarecimento dos seus conceitos – apesar 

de supormos que a intencionalidade do psicanalista era de demonstrar a psicanálise como uma 

disciplina altamente científica e passível de matematização.  

Assim compreendemos que a ideia de Bricmont e Sokal – acompanhados de Newton da 

Costa – tem evidências que a favorece. Por outro lado, a ideia de Christian Dunker de que a 

psicanálise de Lacan é passível de refutação, não nos parece ser de todo real. Pois o critério de 

medição da refutação de uma tese não se faz por meio da contra-argumentação – isto é, faz-se um 

contra-argumento lógico, logo a teoria é refutada -, esta é apenas um dos meios para que o real 

processo de refutação possa se processar em ciências humanas. Assim, não é possível expor os 
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processos de fundamentação científica da obra de Jacques Lacan em pé de igualdade com os 

fundamentos das ciências naturais ou exatas. Em realidade, o processo de refutação em ciências 

humanas não existe – pois mesmo que a contra-argumentação esteja correta, os representantes de 

uma teoria não à abandonam, mas permanecem com esta e a divulgando, mesmo que esteja pouco 

fundamentada e errática. É importante destacar que a divulgação é produzida de modo acrítico, 

como se a teoria estivesse correta, esse elemento sociológico da ciência humana é necessário 

investigar, quando comparado em relação às ciências naturais. Não há nenhuma similaridade na 

correlação de ambas formas de conhecimento. 

Vemos desse modo que mesmo que uma refutação seja feita por meio de uma contra-

argumentação – em ciências humanas – e esta esteja baseada em evidências, não necessariamente 

os indivíduos representantes à abandonam – a tese refutada - e aderirão outras, em suma, mesmo 

que a topologia e a lógica Lacaniana não tenha fecundidade psicológica – tese comprovada -, mas 

apenas heurística-imagética e pedagógica, não necessariamente os seus representantes irão 

abandonar essas concepções e elas continuaram a serem utilizadas e serão expressas com a 

intencionalidade que Lacan tinha em relação à elas e não com a funcionalidade prática que elas 

realmente tem. Nesse ponto os divulgadores da teoria de Lacan irão expressar essas elucubrações 

com a mesma intencionalidade do autor e não com os fins práticos e funcionais que essas 

elucubrações detêm. Assim veremos que quando apresentada essas elucubrações, serão 

apresentadas com a intencionalidade de demonstrar a cientificidade da psicanálise – 

intencionalidade de Lacan – e jamais serão apresentadas por meio de sua real funcionalidade 

prática que é pedagógica – de tornar o ensino dos conceitos psicológicos mais fáceis -. 

Essa explanação feita nos permite compreender o funcionamento das ciências humanas por 

meio de um exemplar teórico que seria as elucubrações lógicas, topológicas e geométricas de Lacan 

e o comportamento social de seus seguidores. 

Mesmo que o raciocínio exposto nesse artigo sobre as relações entre a formulação do 

inconsciente de Lacan e o da neurociência e o consequente desmonte da asserção de que “o 

inconsciente é estruturado como linguagem”, feito isto através da desconstrução da tese por 

amostras de dados empíricos, não necessariamente faz com que os representantes da teoria de 

Lacan abandonem essas asserções, reformulem ou as classifique de acordo com a sua amplitude 

prática, mas sim continuaram a divulgá-la como correta, exata e com a mesma intencionalidade e 

intensidade com a qual Lacan a divulgava ou seja, acriticamente. Também não haverá um debate 

sobre a questão – ou uma réplica desse artigo com uma proposta de refutar a proposição colocada 

-, pois o argumento será de que às neurociências e às ciências humanas tem paradigmas diferentes 

e, portanto, não é possível comparar às duas formas de inconscientes por serem coisas distintas. A 

utilização da epistemologia de Kuhn e a sua popularidade, como também a autoridade científica 
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de ser físico é um álibi para às teses poucamente fundamentadas e que são criadas pela 

intelectualidade das humanidades com base na epistemologia de Kuhn. 

Um processo interessante de se observar é que a intelectualidade das ciências humanas, ao 

mesmo tempo que reverencia os cientistas naturais, também os desaprova e isso acontece por meio 

do quanto um cientista das naturais favorecem o campo das humanidades ou não. Kuhn foi 

altamente popularizado e reverenciado pelas ciências humanas, por que sua teoria acabou por 

justificar às preposições poucamente fundamentadas das ciências humanas, em realidade às 

ciências humanas, já estava em paralelo da era da “Ciência Sem Evidência”, mas necessitava de 

algum aval que permitisse esse posicionamento, pois era necessário produzir uma ciência de baixa 

qualidade, mas que houvesse o financiamento econômico, a partir do momento que Kuhn publicou 

o seu livro e que por sinal se encontra em primeiro lugar no ranking dos livros mais citado no 

mundo na área de ciências humanas, essa legitimação da ciência sem evidência e de baixa 

qualidade pôde acontecer, a partir da implementação da noção de relativismo da ciência e da 

introdução da ausência de critério sobre a investigação científica, a compreendendo como grupos 

isolados e que produzem o seu próprio modo de fazer ciência e que estes modos não são passíveis 

de verificabilidade total – a não ser por meio do próprio grupo que cria suas regras e às modifica 

conforme a própria necessidade -, visto que suas criações são incomensuráveis, acabou abrindo 

espaço para as ciências humanas que a partir dali poderia justificar sua ausência de qualidade nos 

estudos por meio da diferença da “fundamentação paradigmática”, assim a concepção de que um 

arcabouço teórico e determinadas pressuposições eram infundadas saiu de voga e adentrou no lugar 

a ideia de diferenças paradigmáticas, não existe mais equívoco e erro nas ciências humanas, mas 

sim diferenças paradigmáticas ou diferenças epistemológicas, a ideia de certo ou errado 

desaparece e a noção de que todas às teorias se equivalem se ramifica, além do fato de que às 

teorias se equivalem, mas é sempre positivamente e não negativamente, às teorias nunca estão 

erradas, o erro não existe e nessa delimitação as teorias estão todas ‘corretas’ e o que as distingue 

são as diferenças paradigmáticas/epistemológicas e o seu léxico-semântico distinto que permite 

incomensurabilidade.  

Um fator também importante é que a hierarquia do conhecimento, se dava por meio da sua 

utilidade prática, a princípio por meio da eficiência da sua utilização no meio e depois por meio do 

seu valor explicativo, se não explicasse tanto, mas fosse útil à teoria era mantida e a busca pelo o 

seu aperfeiçoamento acontecia, obviamente que aumentando o valor explicativo aumentava 

consequentemente à sua aplicação prática, não obstante o seu valor prático provisório permitia à 

busca pelo o aperfeiçoamento da teoria como forma de explicação da realidade e assim durante 

esse período o investigador poderia usufruir dos bens imediatos até a renovação da teoria. Isso 

desaparece e o que aparece é uma equivalência sobre às formas de conhecimento, portanto não há 

mais hierarquia pautada por meio do critério de utilidade, no desaparecimento dessa hierarquia 
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adentra à equivalência do conhecimento, nesse sentido todos os conhecimentos são válidos e 

devem ser privilegiados. Sabemos que foi desse modo que à ciência de baixa qualidade – ciência 

humana sem evidência – conseguiu aderir apoio da sua própria comunidade e que agora se 

estabelecia como uma nova ordem da ciência. Nesse mesmo período ocorre o retorno de 

concepções místico-teológicas das mais variadas e sempre estando ligadas a aplicação prática, 

como: curandeirismo, xamanismo, terapias espirituais e etc. Tudo aquilo que se refere à medicina 

alternativa ganha nível de equivalência com à medicina ocidental, os saberes são planificados, pois 

à ideia inerente é respeitando os saberes se respeita a diversidade humana. Assim a ciência 

humana sem evidência passa a ser financiada pelos órgãos de pesquisa, estudos de revisionismo, 

levantamento bibliográfico, apreciações reflexivas sobre interpretações teóricas ou discussões 

intra-teóricas são financiadas, os estudos de cunho bibliográfico são privilegiados – comentadores 

- e os ensaios teóricos são deixados de lado, como também a pesquisa empírica – no campo das 

ciências humanas -. A não-hierarquia do conhecimento, como também o privilégio fornecido pelas 

às instituições de financiamento de pesquisa para investigadores de baixa qualificação acadêmica 

produziram crescentemente um conhecimento “mais do mesmo” – visto que qualquer forma de 

conhecimento é válida -. 

Nesse mesmo período algo que não existe nas ciências naturais ocorre nas ciências humanas 

que é a interpretação. A linguagem das ciências naturais não é metafórica e portanto não permite 

“interpretações” e esse fenômeno ocasionado provavelmente por causa da Hermenêutica 

Fenomenológica que “explode” no século XX, incrementa às interpretações em ciências humanas, 

a discussão crítica e reflexiva passa daquilo que seria um debate entre teorias e passa a ser um 

debate entre interpretações de autores, portanto os debates se resumem à um debate intra-teórico. 

Uma disciplina como a sociologia que detém várias correntes teóricas e que portanto o debate 

ocorreria entre essas teorias, migra dessa zona e passa haver um abandono dessa forma de debate 

– justamente por causa da degradação das ciências humanas -, os debates são intra-teóricos e se 

fazem dentro da própria corrente, os debates se resumem a buscar e a investigar o que o autor 

realmente “quis dizer” em relação a determinado suposto, como também a analisar a veracidade 

de uma interpretação ou outra, isto é, a dizer se uma interpretação feita por um investigador é 

plausível de veracidade ou não, se corresponde ao que o teórico estudado “quis realmente dizer” 

ou não. 

Kuhn popularizou-se por causa dos benefícios que sua teoria permitiu legitimar e que foram 

angariados pelas ciências humanas – socialmente falando e para os seus indivíduos representantes 

-. Assim Thomas Kuhn o físico é altamente reverenciado, não pelo fato da sua teoria ser razoável, 

mas sim pelos os efeitos sociais que no campo acadêmico – humanas - efetivou. Por outra lado 

Bricmont e Sokal quando se refere à ciências humanas, não a privilegia – a psicanálise -, mas sim 
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demonstra um movimento – mesmo movimento que Newton da Costa expõe - que acontece nesta 

e a recepção que há deste é, segundo Christian Dunker: 

 

Dois físicos, que devem entender de psicologia tanto quanto eu entendo de física 

dizendo que essa pessoa9 não tem nenhum interesse sério em análise psicológica. 

Qual a autoridade desses “charlatões” em psicologia pra dizer isso? (DUNKER, 

Christian Ingo Lenz. Lacan era um charlatão?. 2018. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=2H3cT4-BQgk&t=670s). 

 

 Thomas Kuhn é físico, mas o fato de ser físico e produzir uma teoria do conhecimento para 

às ciências naturais, não fez com que os intelectuais das ciências humanas, compreende-se que 

aquele conhecimento se referia às ciências naturais e que o autor era físico e não filósofo da ciência 

e portanto não havia credibilidade no que dizia por não ter se formado na área de investigação, se 

a questão fosse autoridade e legitimidade só o fato da teoria ter sido constituída para às ciências da 

natureza já faria automaticamente que ela não fosse utilizada pelas ciências humanas – também 

não os impediu de se utilizar desse conhecimento ao seu benefício e indiscriminadamente para 

justificar seus posicionamentos teóricos injustificados -. Muito pelo contrário, fizeram uma a 

transposição direta dos conceitos derivados de uma pesquisa sobre a história da ciência natural 

para o campo das ciências humanas. E nesse caso, compreenderam que o físico estava relativizando 

o desenvolvimento da ciência – como uma socialização de grupos - e nessa mesma linha 

introduziram a ideia da ciência como um constructo social – como uma negação da verdade, no 

sentido de ciência não como verdade, mas sim de um pacto social de consensualidade de opiniões 

coletivas - e assim com essa suposição permitiu-se inferir a equivalência entre às ciências naturais 

e às ciências humanas. Em realidade, esse acontecimento demonstra que às ciências humanas 

aguardavam ansiosamente para conquistar os mesmos benefícios das ciências naturais. Em termos 

práticos, jamais às ciências humanas poderiam alcançar às ciências naturais, mas havia a 

necessidade de conquistar esse espaço em meio a sociedade, conquistando os mesmos benefícios 

e privilégios, a teoria de Kuhn permitiu às ciências humanas – mesmo que o autor não estivesse se 

referindo a esta -, uma equivalência. Mas como foi possível? A explicação se encontra no fato de 

que já havia a noção da relatividade sobre os conhecimentos das humanidades – no próprio seio 

dessa comunidade -, mas nas ciências naturais não havia essa percepção, até por que não havia 

motivo para tais ideações. A teoria de Kuhn produz o seguinte. No momento em que comparece 

                                                 

9 Lacan 
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ela introduz a ideia de relativismo e construção social da ciência, como também dos seus objetos e 

dos métodos investigativos. O zeitgeist das ciências humanas ao receber essa informação produz 

uma incorporação dessas ideias e por sua vez um ataque às ciências naturais por meio da asserção 

de equivalência de patamar “científico”. Como se dá esse processo? As ciências humanas já 

detinham a noção de relativismo no seio de sua comunidade, mas essa noção não era assumida, 

digamos que havia um “mal-estar” sobre algo que não podia ser falado. Mas esse “mal-estar” 

correspondia a que sociologicamente? Correspondia a (1) falência das ciências humanas causada 

por (a) inaplicabilidade conhecimento em termos práticos, (b) diversidade teórica acentuada, (c) 

ausência de consenso científico e (d) ininteligibilidade da realidade com a utilização das teorias da 

época.  

Nas ciências naturais havia aplicabilidade prática do conhecimento, inexistência quase total 

de diversidade teórica ou do dissenso teórico, um exemplo disso era a Síntese Evolutiva Moderna 

nos anos 30 e 40 e nos anos 70 e 80 sua difusão completa por meio do termo Biologia Evolutiva e 

estando no quadro de todas as universidades do mundo e sintetizando todo o campo das ciências 

biológicas numa compreensão do desenvolvimento evolutivo dos organismos unitária 

(FUTUYMA, 1992). Além disso, o consenso científico e a compreensão da realidade nas ciências 

naturais passam a ser cada vez mais proeminentes, portanto, às ciências naturais detêm tudo aquilo 

que às ciências humanas não detêm. A falência das ciências humanas e os seus quatros 

componentes (a), (b), (c) e (d) citados dão origem ao sentimento de inferioridade na comunidade 

das humanas. A grosso modo o “mal-estar” tem seu fundamento nesses elementos. 

  No momento que Kuhn profere a ideia de relativismo nas ciências naturais, isso produz a 

retirada desse “mal-estar” na comunidade das ciências humanas, justamente por que o insight que 

aparece a esses indivíduos é de que os elementos produtores desse “mal-estar”, estes também 

existem nas ciências naturais, justamente por que o “mal-estar” é gerado por causa do relativismo 

e que necessariamente se torna uma oposição às certezas e as realidades objetivas. Nesse momento 

o insight que os indivíduos têm é que às ciências naturais são semelhantes às ciências humanas. O 

sentimento de inferioridade de antes desaparece e o que aparece é um sentimento de 

permissibilidade de comunicação entre esses campos e de equivalência epistemológica. 

Não obstante, o que ocorre é o empréstimo de conceitos das ciências naturais e a sua 

aplicabilidade no campo das ciências humanas, mas sem nenhuma coerência e critério de validação 

dessa aplicabilidade – sendo que sua única funcionalidade prática é imagética, no caso da 

geometria e topologia, isto é, para representar conceitos em imagens, mas isso não é assumido no 

caso das pressuposições Lacanianas, não obstante, é transmitido como fosse auto-evidente e 

realmente imprescindível, como se a lógica, geometria e topologia e a sua relação com a psicologia 

pudesse fornecer ou extrair consequências psicanalíticas fecundas, coisa esta que não é observado 
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como bem disse Newton da Costa em entrevista que deu a Cesarotto e Souza Leite (2014) e aqui 

uma frase chave é: uma demonstração como se fosse científica -. Faz-se o uso desmedido e nesse 

uso ao mesmo tempo que se intenciona estar em paralelo às ciências naturais nas quais emprestas 

suas conceituações, intenciona também demonstrar o seu caráter de constructo social e, portanto, 

utiliza-se dos conceitos com a justificativa de que estes não são entidades empíricas, mas sim 

invenções sociais. Portanto, é um empréstimo que se faz para emparelhar-se com essas ciências, 

faz-se isso por meio da linguagem e com a ideia de que esta constrói a realidade, portanto utilizando 

os conceitos da ciências da natureza, estaria também produzindo ciência no mesmo nível que 

àquelas e por outro lado esse uso tem a finalidade de desacreditá-las por meio do recurso da 

desapropriação. Existe uma dupla intenção, a primeira é de se autopromover por meio do 

emparelhamento e a segunda é a descredibilização por meio do empréstimo, desapropriação e 

deturpação de conceitos e a aplicação destes à maneira imprudente, com o intuito de revelar o 

caráter social desses conceitos e não empírico. 

A auto-estima da comunidade das ciências humanas se elevou nesse período da história e em 

concomitância torna-se permitido fazer críticas às ciências naturais sobre problemáticas complexas 

e concernentes à área por meio de especulações completamente heteróclitas, um exemplo é o de 

Luce Irigaray seguidora do movimento feminista e que se aventura pelo o campo da Mecânica dos 

Sólidos e da Mecânica dos Fluídos, e em específico a autora associa a mecânica dos fluídos com a 

feminilidade e à mecânica dos sólidos à masculinidade, dizendo que a mecânica dos fluídos não 

foi desenvolvida ao mesmo nível que a mecânica dos sólidos pelo fato de haver um preconceito – 

machismo - em relação aos “fluídos”, visto que este está associado as mulheres (= vagina, 

excreções), esse fator fez com que os pesquisadores da mecânica dos fluídos não privilegiasse essa 

área do conhecimento e o desenvolve-se poucamente, coisa diferente do que aconteceu na área da 

mecânica dos sólidos e que está associado aos homens (= pênis, ereção). Essa seria a explicação 

para o não desenvolvimento dessa ciência e não o fato de que existe uma complexidade inerente 

ao objeto de investigação e por causa de variáveis incontroláveis que acabam por exigir uma 

matemática sofisticada para o estudo desses fenômenos físicos (BARRETO, 2012). 

Podemos perceber pela fala de Dunker que quando os cientistas naturais valorizam às 

ciências humanas, como no caso de Thomas Kuhn, não há dúvida sobre a sua autoridade – em 

termos de conhecimento sobre outro campo que não o seu de formação, visto que a valorização 

das ciências humanas é uma prioridade, indiferente se é uma autoridade ou não no assunto que está 

o valorizando e se em termos teóricos é válida ou não, nesse caso o critério de adoração do físico 

ou do cientista natural se faz por meio da promoção e benefício que este pôde produzir para a 

ciência de baixa qualidade – ciências humanas sem evidência - e portanto, sobre o quanto pode 

beneficiar economicamente, socialmente e psicologicamente os indivíduos dessa forma de 

conhecimento. Já no caso de Bricmont & Sokal – físicos - a partir do momento que fazem um 
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apontamento crítico são considerados por Dunker10 como sem autoridade para discutir questões 

que concernem aos seus próprios campos respectivos de conhecimento – física e matemática – e 

das relações entre essas disciplinas com outras – psicologia -. Além de serem considerados como 

“charlatões”111213 em termos de psicologia.  

Evidentemente que não houve nenhuma reação como essa em relação a Thomas Kuhn, até 

por que este promoveu e facilitou o edifício das ciências humanas e a rentabilidade econômica, 

social e psicológica de muitos indivíduos no campo acadêmico das áreas das ciências humanas. A 

                                                 
10 Divulgador de maior relevância no Brasil das teorias de Jacques Lacan. 

11 Enquanto investigadores do processo de desenvolvimento das ciências humanas, não devemos nos indignar com o 

posicionamento de Christian Dunker, mas devemos compreender que este comentador é um homem de seu tempo e, 

portanto, determinado por este, não podendo assim alcançar e nem compreender o processo de desenvolvimento 

científico – é muito comum aos investigadores iniciantes pensarem que essa atitude comportamental está baseada na 

má-fé. Ressalto o fato de que não, os representantes das ciências humanas realmente acreditam que aderem às suas 

teorias por critérios racionais e que estas realmente têm maior ‘cientificidade’ do que às outras. É sempre importante 

orientar o jovem pesquisador de que isto são limitações da própria ciência humana e que não é má-fé. É mister 

compreendemos que creem que a defesa que fazem de suas teorias são exatas e racionais, devemos saber que isso é 

natural no processo da relação do seguido-seguidor de uma teoria, portanto, compreendamos e não os acusemos, 

saibamos compreender os homens em seu tempo e também suas limitações -. Devemos ressaltar que observamos o 

posicionamento desse seguidor de Jacques Lacan, como um exemplar e um objeto de investigação e que a partir deste 

se abre possibilidades de compreensão sobre o processo de desenvolvimento das ciências humanas. A atitude deste de 

utilizar de argumentum ad hominem e referir-se à uma ciência humana como semelhante à ciência natural em sua 

característica de refutação de uma tese, é comum, visto que os homens dessa época compreendem ciências humanas e 

naturais como semelhantes no processo de desenvolvimento científico. 

12 É também característica das pessoas dessa comunidade das ciências humanas os argumentum ad hominem, eles 

creem ser justificável tal forma de argumentação, por isso não se envergonham. 

13 O argumentum ad verecundiam ou argumento de autoridade é comum, a utilização do argumento se referindo à que 

tipo de autoridade “são esses físicos em psicologia” [SIC] é comum também. Desde de Aristóteles é sabido que a razão 

é universal e que não existe pré-requisito, no sentido de titulações acadêmicas para que se possa acessá-la diretamente, 

o único meio necessário é a própria capacidade de pensar. Nas ciências humanas é comum o argumento de autoridade, 

mas no sentido que se expressa por meio da cultura brasileira, isto é, na requisição da posição da onde se fala, em 

outras palavras, usasse o fato de ter um título de graduação, mestrado e doutorado, restringindo o espaço de 

comunicação e monopolizando o processo de pensamento à áreas específicas, portanto, o fato de serem físicos e que 

criticaram o arcabouço teórico da humanidades, produz imediatamente a utilização do recurso de requisição da posição 

da onde se fala: são físicos? Portanto, não podem discutir psicologia. Mas o fenômeno só ocorre quando existe uma 

ameaça ao conhecimento das humanas, no caso de Thomas Kuhn que era físico, não houve essa requisição da posição 

da onde se fala, por que este beneficiou o conhecimento das humanidades, portanto, o processo não se ativa. Só se 

ativa quando é percebida uma ameaça e nessa via os mecanismos utilizados não é análise da contra-argumentação, 

primeiro verifica-se se o interlocutor tem uma alguma titulação e qual é esta, portanto, o debate não inicia-se, mas 

começasse pelo o argumentum ad hominem e portanto na acusação de que não é válida a argumentação pelo fato do 

indivíduo não ser formalmente registrado – graduado - na área que pretende discutir. Não é permitido o direito à contra-

argumentação, visto que não tem legitimidade social para tal. 
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princípio ninguém pensou que o teórico fosse físico e, portanto, que o que escrevia se referia às 

ciências naturais e obviamente não serviria para área das humanas – se utilizaram desse 

conhecimento no sentido pragmático de se auto-beneficiarem e de executarem o malefício do outro 

-. Nesse caso o argumentum ad hominem não foi necessário, só o é necessário quando autores 

“charlatões” e com ausência de “autoridade” como Bricmont & Sokal e que não tem diploma em 

psicologia fazem críticas - e são sentidos como uma ameaça de destruição da institucionalização 

da teoria -, sendo que essas tem o mesmo sentido que às palavras de Newton da Costa, assim 

podemos crer que se ambos se referem à coisas semelhantes, não poderíamos dizer que Newton da 

Costa é um “charlatão” – também - em psicologia? 

 

ANÁLISE ETNO-EPISTEMOLÓGICA, FUNCIONAMENTO GRUPAL E 

WISHFUL THINKING DA COMUNIDADE DOS SEGUIDORES DE JACQUES LACAN 

COM BASE NA COMUNICAÇÃO DE CHRISTIAN DUNKER. 

 

A argumentação que questiona a legitimidade crítica dos físicos quando transitam para 

discussões concernentes a psicologia dado a formação não ser da área, poderia imediatamente ser 

revertida também para Jacques Lacan, nessa via poderia se dizer que as concepções lógicas, 

topológicas e geométricas de Lacan não são plausíveis justamente por ser médico e não matemático 

– o que seria um absurdo obviamente -.14 Não obstante, Dunker prossegue alegando os autores 

                                                 
14 Bricmont & Sokal (1999) faz uma crítica sobre um fato específico em relação aos pressupostos matemáticos que 

Lacan utiliza e a suposta “matemática de Lacaniana” que o mesmo “cria”. Dunker por sua vez, descaracteriza os 

autores os relegando como “sem autoridade” por serem físicos e como consequência imediata por não terem 

conhecimento de psicologia - como se a titulação acadêmica fosse o único meio de aderir conhecimentos sobre uma 

determinada área -. Mas enfim, Dunker erra, pois não compreende o que Bricmont & Sokal estão tratando e 

compreende a crítica dos autores como uma crítica à psicanálise e não propriamente a “Matemática de Lacan” e a sua 

suposta relevância de uso para às ciências psicológicas. Os autores demonstram que a utilização equivocada da 

matemática por Lacan não permite produzir consequências psicológicas fecundas. Dunker prossegue – na sua 

incompreensão – argumentando que os físicos são “charlatões” e que não tem autoridade nenhuma para discorrer sobre 

psicologia. Mesmo que os autores estivessem discorrendo sobre psicologia – o que não é o caso -, ainda assim não 

seria válida a argumentação de Dunker visto que a partir do momento que um psicólogo intenta sustentar uma hipótese 

em bases matemáticas, essa sustentação terá de ser acessível à crítica do ramo da matemática, portanto, contra-

argumentar com a ideia de que os matemáticos não tem conhecimento em psicologia não faria sentido, até por que o 

instrumento utilizado não é propriamente da psicologia, mas sim do outro ramo. Assim, ao menos, não faria sentido 

se utilizar de um instrumental de outra área se este não pudesse ser acessível à esta – mais absurdo ainda seria não dar 

acesso aos profissionais dessa outra área para que pudessem criticar a utilização que estão fazendo de seu instrumento 

que fora emprestado, noção essa que Dunker pareceu defender a partir das censuras que faz aos autores -. A utilização 

do instrumental poderá ser feita e às críticas são permissíveis. O que os físicos apontam é que não há nenhuma 

relevância para a análise psicológica o uso que Lacan faz da matemática, assertiva essa que estudos mais antigos como 

de Costa (1987)  que apontam as representações topológicas, geométricas e lógicas de Lacan como heurística-
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serem “charlatões” e que a crítica dos autores não é passível de veracidade por não terem formação 

na área. Sabemos que é um absurdo descaracterizar uma crítica por meio da ausência de formação 

na área do crítico. Se assim o fosse, não estaríamos nem discutindo a questão, pois se a regra assim 

prosseguisse as especulações de Lacan seriam imediatamente invalidadas por referir-se à 

conteúdos não propriamente de sua área. 

Mas devemos nos apropriar desse acontecimento e analisar o que essencialmente essa forma 

de argumentação revela sobre o funcionamento dos grupos em ciências humanas? A pergunta é: 

por que um físico é desautorizado e ridicularizado como “charlatão” quando faz uma crítica que é 

razoavelmente defensável, e é refutado não por meio de contra-argumentações, mas sim por 

ilegitimidade por não pertencer formalmente ao campo de discussão e portanto sua crítica é 

invalidada não por ser infundamentada teoricamente, mas sim por ser ilegítima, visto que o seu 

criador não é da área de debate. E por outro lado, mesmo que Lacan tenha transitado pelo o campo 

da matemática e tenha produzido articulações que não tenha fecundidade psicológica, mas apenas 

heurísticas-pedagógica – como foi demonstrado pelas as evidências -, ainda sim esse argumento 

de invalidar suas elucubrações por meio da ilegitimidade do autor por não ser do campo de 

formação da matemática e sim da medicina, não serve.  

O que podemos extrair do fato que uma argumentação pode ser aplicada à um e não ao outro? 

O que os diferencia e os fazem ter “direitos” distintos? Por que as elucubrações de Lacan, mesmo 

estando cientificamente inválidas – ao que às evidências indicam – são mantidas como se fosse 

científicas à maneira que Lacan expôs em seus seminários – importante ressaltar que a 

intencionalidade de Lacan era demonstrar cientificidade e não transmitir de modo representativo-

imagético os seus conceitos, em suma, a preocupação de Lacan não era pedagógica ao utilizar 

topologia, mas sim demonstrar ou imprimir sensações aos seus interlocutores de cientificidade -, 

mesmo não tendo fundamentação nenhuma para tal e por outro lado, um físico que produz uma 

crítica razoavelmente fundamentada e que por sua vez a crítica é acompanhada da de um lógico 

formado na área, não são aceitas e muito menos discutidas e são refutadas por meio do argumentum 

                                                 
imagéticas – representações visuais que permitem como única utilidade o esclarecimento dos próprios conceitos -, já 

estudos mais recentes como de Cesarotto & De Souza Leite (2014) que entrevistam o Lógico Newton da Costa criador 

da Lógica Paraconsistente, revela o mesmo fato de que a geometria, a lógica e a topologia de Lacan é meramente 

heurística e “bonita”, mas que não é possível extrair nenhuma consequência psicológica. Em realidade, o que essa 

literatura critica sobre a apropriação de Lacan dos recursos geométricos, topológicos e lógicos é que são metáforas e 

“exercícios linguísticos” não havendo aplicabilidade clínica. O termo que Newton da Costa utiliza se referindo as 

elucubrações de Lacan como “bonitas” é uma expressão dessa abstração que é meramente estética, mas que não tem 

fertilidade para a extração de consequências psicológicas fecundas ou para análise psicológica como Bricmont & Sokal 

propôs. Argumentações essas que são válidas e que estão apoiadas em evidências e que paradoxalmente são o fato da 

inexistência de aplicação prática dessas elucubrações. Em suma, a “matemática de Lacan” é metafórica e não parece 

demonstrar nenhuma proximidade com a realidade propriamente dita, realidade aqui no sentido próprio da ciência. 
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ad consequentiam, isto é, usa-se uma premissa que é equivocada em sua formulação: a de que a 

crítica não é válida pelos os autores não serem formados no campo dessa área. Tem-se como 

consequência (empiricamente falando): uma falsa consequência que é a invalidação da crítica. 

Falsa por que o valor racional da crítica não tem correlação com o fato do autor ter uma titulação 

acadêmica sobre o assunto ou não. Não obstante, a consequência dessa argumentação tem efeito 

positivo – benefícios psicológicos - para Dunker, mesmo sendo irreal15 e não concreto, portanto, 

falso esse raciocínio. O que acontece é que ele supõe que o valor racional de uma argumentação se 

encontra em conexão com a titulação acadêmica, mas nesse caso como poderíamos compreender 

esse fenômeno? Como poderíamos compreender esse raciocínio “lógico”? Como poderíamos 

compreender essa conexão entre titulação acadêmica sobre uma área de conhecimento e 

argumentos racionais válidos sobre esse mesmo conhecimento, sendo a condição de validade do 

argumento não a construção lógica-racional-factual, mas sim a ausência ou presença da titulação? 

Como bem colocamos na nota de rodapé, podemos caracterizar o fenômeno como um 

pensamento desejoso – Wishful Thinking -. A explicação para a construção desse argumento se dá 

                                                 
15 Os seus seguidores – que detém às mesmas limitações de Dunker - aprovam tal argumentação e essa aceitação 

reforça a percepção de realidade dessa argumentação, mesmo que seja falso o raciocínio de que: se não tem titulação 

acadêmica, os argumentos não são verdadeiros sobre a área que se pretende discutir. Na verdade, estamos lidando 

aqui com aquilo que é denominado de Wishful Thinking, isto é, um pensamento desejoso e que se caracteriza por 

tomar os desejos pela realidade. Dunker, necessita que seja assim, necessita que Lacan seja considerado científico e 

esteja correto, portanto, qualquer crítica em relação a esse fato é tomado como ofensa pessoal – mais adiante veremos 

por que - e automaticamente remeterá a não realização desses desejos – uma vez que a crítica abala o desejo de 

visualizar o seguido como científico - e portanto ativará o sistema de tomar os desejos pela realidade – o Wishful 

Thinking -, assim construirá uma contra-argumentação sem validade, a de que: se não tem titulação acadêmica – o 

crítico, no caso o físico, ausente de titulação em psicologia -, os seus argumentos não são verdadeiros sobre a área 

que pretende-se discutir, logo são falsos. Nesse caso, a contra-argumentação utilizada por Dunker rebate o argumento 

sem necessidade de produzir um raciocínio sobre o mesmo ou desconstruí-lo com base na razão e nas evidências 

empíricas, essa etapa é inexistente. No Wishful Thinking segue-se raciocínios com base nos desejos e não na razão 

ou nos fatos, além disso está ligado à formação de crenças com aquilo que é agradável de se imaginar – Lacan como 

científico -. Essas crenças não são colocadas em análise racional, mas são o guia da razão. Nesse caso a 

racionalidade está sendo guiada pelos os desejos e identificará formas de justificar os próprios desejos por meio dessa 

razão-emocionada. Essa dinâmica é considerada como o produto da resolução de conflitos entre crença e desejo 

(BASTARDI; UHLMANN & ROSS, 2011). A expressão vontade de crer – definida segundo Houaiss - corresponde 

diretamente ao Wishful Thinking, podendo ser definido como: os impulsos que conduz o homem à crença a 

determinadas suposições, cuja legitimidade não depende de qualquer comprovação obtenível por meios de fatos ou 

dados objetivos, mas de sua utilidade psicológica e dos benefícios vitais que as acompanham (HOUAISS & VILLAR, 

2001). Essas observações são importantes e o Wishful Thinking ou o pensamento desejoso e até mesmo essa vontade 

de crer demonstram aspectos psico-afetivos envolvidos na aderência de um indivíduo à uma determinada comunidade 

das ciências humanas. 
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da seguinte forma: Dunker tem o desejo de que Lacan seja científico. No entanto, o desejo é um 

elemento psicológico subjetivo e o fato de Lacan ser científico é um elemento racional objetivo. 

Não obstante, o fato de Lacan ser científico condiciona os desejos de Dunker, isto é, produz 

benefícios psicológicos. Enquanto Lacan ser percepcionado como científico os seus desejos de que 

Lacan seja científico estarão se realizando permanentemente e consequentemente benefícios 

psicológicos estarão se produzindo. Podemos perceber que existe uma conexão indissociável entre 

o fato de Lacan ser científico e os desejos de Dunker da existência dessa cientificidade. Podemos 

também perceber que Lacan é a representação de cientificidade e traz consigo uma teoria que 

esboça uma concepção de mundo, compreensão do que é o homem, a sociedade e etc. Científico é 

sinônimo de verdadeiro. Assim, se Lacan é científico, é verdadeiro e, portanto, suas teorias são 

verdadeiras. Mas o desejo de Dunker está atrelado ao fato de que Lacan seja científico e isto produz 

benefícios psicológicos. Se o desejo de Dunker está atrelado ao fato da percepção de que Lacan 

seja verdadeiro e portanto científico, é por que essa cientificidade e logo sua consequente verdade 

tem importância e significado à Dunker – benefícios psicológicos -, caso contrário não haveria 

necessidade de se utilizar do mecanismo do pensamento desejoso ou a vontade de crer para manter 

a percepção de cientificidade do teórico que segue. Podemos ver assim que à importância dada ao 

fato de Lacan ser científico e verdadeiro, está associada aos desejos de que assim seja e por sua 

vez está embrenhada em sua personalidade – por causa dos benefícios psicológicos sucessivos -, 

visto que o desejo produz pensamentos e comportamentos.16 Assim, averiguamos que há a 

existência de benefícios psicológicos e estes estão associados a percepção de que Lacan é 

científico. O que aconteceria se Lacan não fosse apercebido como “científico”? Teoricamente 

poderíamos concluir que haveria uma diminuição dos benefícios psicológicos e por sua vez uma 

despersonalização, visto que a teoria é sinônimo de personalidade, uma vez que àquela quando 

incorporada por meio de seu seguidor produz benefícios psicológicos – no indivíduo que incorpora 

- que movimentam pensamentos e comportamentos, sendo esse conjunto o que se compreende por 

personalidade. Logo se Lacan não fosse apercebido como científico, haveria uma diminuição dos 

benefícios psicológicos que movimentaria pensamentos e comportamentos, adentrando numa 

despersonalização. 

Mas como seria possível não aperceber Lacan como científico? Aqui adentramos nas críticas. 

Quando faz-se uma crítica, ocorre a demonstração da não cientificidade de uma preposição 

específica, é por isso que quando a crítica é feita à teoria àquela – crítica - passa a ser considerada 

uma ofensa pessoal ao representante desta – seguidores -. Por que a teoria é sinônimo de 

personalidade – e tudo aquilo que significa esta palavra -, uma desconstrução na teoria é 

                                                 
16 No caso do Wishful Thinking o processamento lógico é descrito da seguinte forma: desejo, pensamento, 

comportamento. No raciocínio lógico-racional-factual é descrito de outra forma, sendo: pensamento, comportamento, 

desejo.16 
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imediatamente uma desconstrução na personalidade. Compreendendo que nenhum ser humano 

gostaria de ser adjetivado como “falso” e “não-verdadeiro”, quando às teorias são criticadas e é 

demonstrada a sua irrealidade, é causalmente “sentido” pelo o representante como um “ataque” à 

sua própria personalidade e pessoa. 

Portanto quando Bricmont & Sokal fazem à crítica aos constructos de Lacan – com todas às 

evidências que favoreça a crítica produzida, inclusive o acompanhamento dessas por meio de uma 

segunda referência como Newton da Costa -, eles evidenciam a não cientificidade dessas 

elucubrações, mas ao fazer isto, é produzido – e sentido pelo os aderentes - uma percepção de 

“ataque”. Esse “ataque” representa uma diminuição dos ganhos psicológicos, por que estes estão 

atrelados a imagem de cientificidade de Lacan – é importante observarmos que o “ataque” só é 

sentido pelo fato de que a teoria é personalidade e psicologicamente falando são a mesma coisa, 

então os estímulos à uma é imediatamente sentido na outra, essa relação é simétrica -. Assim, para 

não haver a diminuição desses ganhos psicológicos e uma despersonalização, é utilizado e ativado 

com maior proeminência o processo do Wishful Thinking, onde construirá uma contra-

argumentação que irá imediatamente inibir a crítica, nesse caso nos cabe compreender que essa 

contra-argumentação não é lógico-racional-factual, mas é uma argumentação que impede essa 

etapa, é uma contra-argumentação não-plausível, por que a finalidade dela é deslegitimar à crítica 

por meio não lógico-racional-factual, mas sim psico-afetivos. É desse processo que vem a contra-

argumentação: “se você não é formado na área, sua crítica não é válida. Você é físico e não 

psicólogo”. Essa contra-argumentação supõe que o fato de ser físico e não ser formado em 

psicologia faz com que imediatamente o sujeito não possa obter conhecimentos em psicologia por 

outros meios. Essa contra-argumentação tem como princípio fundamental à não universalidade de 

acesso ao conhecimento. O argumento não é universalista por que sua premissa e correspondente 

consequência ocorre de acordo com os desejos de Dunker, assim, o que ocorre é: “o seu argumento 

crítico não é válido por que você é físico e não entende de psicologia, justamente por que não tem 

formação na área”. Ou seja, o argumento por consequência é utilizado de tal forma que a premissa 

falsa acaba por gerar a consequência esperada que é o descrédito da crítica. 

Se essa asserção feita por Dunker estiver correta, ela deveria ser aplicada a todos os casos, 

inclusive para Lacan! Portanto podemos ver que existe uma contradição, essa premissa é 

demonstrada como universal e verdadeira, mas a aplicação da sua premissa e a sua consequência 

é feita de acordo com os desejos de Dunker, portanto a reação de Dunker era deslegitimar a crítica 

dos físicos – como forma de salvaguardar sua personalidade e protegê-la - e assim produziu um 

argumento por meio do Wishful Thinking, portanto falso, mas com efeitos positivos naquele 

momento imediato, não obstante essa premissa e a sua consequência não foi aplicada a Lacan, pois 

se o fosse se expressaria do seguinte modo: “o seu argumentos topológicos, geométricos e lógicos 

não são válidos, por que você é médico e não entende de matemática, justamente por que não tem 
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formação na área”. Oras, se fosse aplicada essa premissa e a sua consequência em Jacques Lacan, 

não seria possível inibir às críticas de Bricmont & Sokal – justamente por que teríamos de 

concordar logo de imediato que todas às elucubrações lacanianas em questão, não são passíveis de 

consideração e o assunto se encerraria aí, além de que se fizesse essa aplicação poderíamos 

presumir a existência de uma racionalidade ativa - e portanto não poderia refutar suas críticas e 

restaria apenas a argumentação lógica-racional-factual, mas se o fizesse iria concretizar a 

percepção da não cientificidade de Lacan e daria razão as argumentações de Bricmont & Sokal, 

mas obviamente haveria danos psicológicos se assim ocorresse – o Wishful Thinking age nesse 

momento, não permitindo que chegue à essa etapa, pois tem função protetiva -.  

Nos resta agora compreender como que ocorreu a sustentação da argumentação de Dunker. 

Que processo permitiu que essa argumentação se sucedesse? Vimos que as premissas e as 

consequências são aplicadas conforme o desejo de Dunker, mas que são transmitidas como se fosse 

universalista e generalizável e que, portanto, naquele momento havia um ganho imediato utilizar 

de uma falácia argumentativa – visto que era a única que poderia ser utilizada e poderia produzir a 

manutenção da imagem de cientificidade de Lacan. A falácia argumentativa revela a deficiência 

lógica-racional-factual, isto é, a inexistência de evidências prováveis que permitam descontruir 

uma crítica que demonstra a não cientificidade de um constructo teórico ou sua invalidade 

científica -, mas que foi expressa como se fosse um argumento verdadeiro. A questão é: o que 

permite e aumenta a veracidade da falácia ou do raciocínio baseado no desejo? Para sermos mais 

específico: o que legitima a falácia argumentativa que é ativada pelo o Wishful Thinking? 

A falácia argumentativa utilizada expressa uma deficiência de uma lógica-racional-factual 

que permita contra argumentar à crítica. Em suma, a crítica de Bricmont & Sokal tem evidências 

que a favorece, isto revela o caráter de que existe mais evidências que favorecem a crítica de 

Bricmont & Sokal do que evidências que favorecem aquilo que criticam, isto é: de que existem 

consequências psicanalíticas fecundas e uteis que podem ser retiradas da topologia, geometria e 

lógica de Lacan. Não há evidências que favorecem essa hipótese, mas há evidências que favorecem 

a ideia de que realmente não permite nenhuma análise psicológica fecunda a utilização desses 

recursos matemáticos, mas que eles empiricamente falando e dentro da utilização deles naquilo 

que poderiam ser uteis atualmente, servem como uma representação imagética de conceitos, 

servindo como meio pedagógico. 

Visto isto, vimos que não há dados que desfavoreça as evidências – Newton da Costa - da 

crítica de Bricmont & Sokal, se Dunker não se utilizasse do Wishful Thinking, se utilizaria do 

processo lógico-racional-factual de pensar e se convenceria como qualquer teórico minimamente 

razoável de que realmente, as evidências demonstram que as elucubrações lacanianas não permite 

a análise psicológica fecunda, mas tem apenas o caráter de uma representação visual, como se fosse 
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um diagrama – daqueles produzido por Freud -. São representações apenas heurísticas como Costa 

revelou em entrevista à Cesarotto e Souza Leite (2014) e sem fecundidade e consequências na 

análise psicológica como Bricmont & Sokal revelaram. 

Assim, vemos que não tendo uma argumentação lógico-racional-factual, se utiliza do recurso 

da falácia argumentativa que o pensamento desejoso permite. Vemos que não há outro meio a não 

ser este, pois não há evidências que permita conclusão contrária, portanto o recurso a falácia 

argumentativa é uma necessidade, isto é, algo que não poderia ser de outro modo a não ser este. 

E novamente a questão nos retorna: o que permite que essa falácia argumentativa se sustente 

e se mantenha? O que permite o aumento da veracidade dessa falácia argumentativa? A resposta 

se encontra na comunidade dos seguidores. A resposta se encontra em seus membros. A partir do 

momento que Dunker expõe a falácia argumentativa, esta é aprovada e legitimada pelos os 

membros que concordam com a sua argumentação – visto que esses membros buscam preservar a 

personalidade e obter ganhos psicológicos, os mesmos objetivos que Dunker intenciona os 

membros seguidores almejam -. O fato de concordarem e aprovar, aumenta a veracidade da falácia 

argumentativa e aumenta o elemento que motiva – desejo da percepção de Lacan como científico 

- o raciocínio “lógico” que a fundamenta, como também induz uma maior realidade nas relações 

de causa e efeito entre as variáveis associadas da argumentação, a saber: ausência de titulação 

acadêmica na área de conhecimento, logo invalidade da argumentação sobre a forma de 

conhecimento, portanto não legitimidade da argumentação e por conseguinte não apreciação da 

argumentação. O incremento de maior realidade na conexão dessas variáveis, aumenta a 

probabilidade da falácia argumentativa e maiores de níveis de acirramento na vontade de crer ou 

no pensamento desejoso, em outras palavras no Wishful Thinking. 

Um elemento do pensamento desejoso é tomar os desejos por realidade, isto é, produzir uma 

realidade de acordo com o próprio desejo. Assim o desejo desses indivíduos são semelhantes – 

viver a experiência de Lacan como científico -, esse desejo permite que ocorra uma coesão grupal 

que produz uma coerência entre os indivíduos e ao mesmo tempo um acordo psicológico que cria 

uma realidade psicológica coletiva-grupal onde determinados argumentos – de origem falaciosa, 

quando não há argumento lógico-racional-factual - são utilizados para a defesa de seus 

pressupostos que são considerados verdadeiros por todos do círculo, uma vez que a veracidade 

desses pressupostos refletem a veracidade da personalidade e os ganhos psicológicos daí 

provenientes, isto é, essas teorias são sinônimos de personalidade e defendê-las significa proteger 

a personalidade da despersonalização e manter os benefícios psicológicos que produzem nos 

aderentes da teoria, por isso são defendidas na maior parte das vezes por meios não racionais, da 

mesma forma que utilizamos instintos que são automáticos para nos defender de uma situação de 

perigo, o mesmo ocorre no psiquismo quando determinados estímulos induzem à uma 
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descompensação, a organização psicológica como um sistema flexível ativa os seus recursos 

disponíveis e imediatos para se defender e encontrar um reequilíbrio, esse mecanismo, nesse caso, 

específico nas comunidades de ciências humanas, é denominado de Wishful Thinking. Essa 

concordância do grupo ou da multidão implica na criação de argumentos falaciosos, mas ganham 

maiores níveis de realidade, quanto maior for o ganho psicológico que permite aos seus aderentes. 

Essa seria uma explicação – provisória – que nos permitiria compreender como um 

argumento falacioso como este produzido por Dunker se sustenta e se mantém, como também sobre 

como permite o aumento de modo gradativo do nível de crença não só do produtor do argumento, 

mas dos outros aderentes que se relacionam com o argumento e passam utilizá-lo como meio 

“lógico” de defender os posicionamentos e pressupostos compartilhados pelo o grupo. 

 

POSTURAS E IMPOSTURAS: O ESTILO DE LACAN E SUA UTILIZAÇÃO DA 

MATEMÁTICA: UMA RÉPLICA 

 

O artigo Posturas e Imposturas: o estilo de Lacan e sua utilização da matemática (2001) 

intenta defender Lacan, a princípio os autores (GLYNOS & STAVRAKAKIS, 2001) negam o 

relativismo epistêmico inerente às preposições do psicanalista por meio do fato de Zizek (1997 

apud GLYNOS & STAVRAKAKIS, 2001) expressar que o “Real” – conceito lacaniano – tem 

“relação” com a matemática e portanto não seria um posicionamento relativístico o de Lacan, uma 

vez que se utiliza da matemática e esta por ser o que é, intenta à apreensão da realidade - aqui no 

caso o “Real” lacaniano -. A partir dessa citação de Zizek, os autores, a assumem como uma 

resposta válida e que refutaria Bricmont & Sokal ao que concerne ao relativismo epistêmico. 

Um segundo ponto que discutem é sobre a pedagogia de Lacan – elemento que não é o ponto 

do debate para os físicos, mas que é colocado como se fosse -, os autores defendem a ideia de que 

o discurso de Lacan ou os seus seminários teriam o caráter incompreensível, pelo fato de que por 

meio da incompreensão – intencional de Lacan ao lecionar – este estaria estimulando e querendo 

objetivar em seus interlocutores uma “compreensão responsável”, isto é, ele estaria estimulando 

em seus ouvintes a busca pelo conhecimento por meio do fato dos ouvintes não o compreendê-lo, 

assim, pelo fato de não o compreender buscariam respostas em outros lugares e essa seria a 

contribuição de Lacan ao ser incompreensível. Os autores defendem que a pedagogia 

incompreensível de Lacan é um posicionamento “ético”, pois estaria incitando à cada um a busca 

do seu próprio auto-conhecimento e isso seria gerador de pesquisa. Essa é a explicação para o fato 

dos seminários de Lacan serem incompreensíveis: por meio da não-compreensão dos seminários, 

ocorreria a produção de conhecimento, uma vez que os discentes buscariam explicações ou uma 
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“compreensão responsável” sobre aquilo que era expresso. Portanto, a explicação para os 

seminários de Lacan serem incompreensíveis é pelo fato de que intencionalmente o autor 

objetivava estimular o impulso epistemofílico dos seus ouvintes. Os autores dizem “Ele reconheceu 

nessa estratégia um potencial de produtividade — produtivo em termos de gerador de um desejo 

de compreensão responsável e em termos de gerador de pesquisa” (GLYNOS & STAVRAKAKIS, 

2001, p. 118). 

Um comentário importante a se fazer ao artigo dos autores é que estes direcionam o debate 

em torno da questão da pedagogia de Lacan, sendo que a questão discutida por Bricmont & Sokal 

é a “matemática de Lacan”, mas o autores extraem uma passagem do texto dos físicos, após a 

apresentação de um texto no qual Lacan intenta produzir uma associação entre os paradoxos 

pertencentes aos fundamentos da matemática com a “separação que constitui o sujeito” na 

psicanálise - apresentação que foi sem êxito, visto que não apresenta nenhum argumento para essa 

vinculação -, que: 

 

Em síntese, esse texto ilustra perfeitamente o segundo e terceiro abusos de nossa 

lista: Lacan exibe para os não experts seus conhecimentos de lógica matemática; 

porém sua explanação não é original nem pedagógica do ponto de vista 

matemático, e a ligação com a psicanálise não é sustentada por nenhum raciocínio 

(BRICMONT & SOKAL, 1999, p. 43). 

 

E transformam essa passagem nisso: 

 

Suponhamos, hipoteticamente, que S&B acusam Lacan de usar um estilo difícil, 

não pedagógico. Acusar Lacan disso, insinuando dessa forma que ele não tem nada 

de útil a dizer sobre matemática em relação à psicanálise, seria um erro de 

categoria. Seria o mesmo que ridicularizar o trabalho de um eminente físico de 

vanguarda por ele ou ela não querer, ou não poder, apresentar um discurso 

pedagógico. S&B estariam efetivamente derrubando uma questão de estilo em cima 

de uma questão de conteúdo (GLYNOS & STAVRAKAKIS, 2001, p. 119). 

 

A pedagogia de Lacan é incompreensível não pelo fato de ser um professor inexperiente, mas 

é uma consequência direta das suas colocações e conexões conceituais que em seu conjunto não 

produzem sentido. Os autores afirmam que os físicos estão descredibilizando as asserções de Lacan 
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por meio de críticas à sua pedagogia e em seguida – como consequência direta - os seus conteúdos. 

O termo que se refere a pedagogia e em específico “pedagógica” comparece no texto referente 

apenas uma vez e ao decorrer da exposição, os físicos refletem a utilização da matemática que 

Lacan faz e não sua pedagogia, esta última – na sua incompreensibilidade - é apenas uma 

consequência das conjeturas infundadas da primeira. Glynos & Stavrakakis (2001) tentam 

transmitir a ideia de que os físicos estão confundido uma má pedagogia com as ideias boas do 

pedagogo – estão “tomando os pés pelas mãos” -. Fazem um desvio da questão discutida com o 

intento de demonstrar que é apenas a pedagogia que é incompreensível – visto que foi justificada 

como tendo a finalidade de incitar à busca do conhecimento em seus ouvintes -, mas que as ideias 

e os seus conteúdos são plausíveis. 

Glynos & Stavrakakis (2001) iniciam sua contra-argumentação em relação a pedagogia de 

Lacan se referindo do seguinte modo “Suponhamos, hipoteticamente, que S&B acusam Lacan de 

usar um estilo difícil, não pedagógico” (p. 119), nesse ponto estão intentando refutar algo que eles 

hipotetizam ou seja, estão debatendo com algo que eles próprios colocam para debater e não ao 

que propriamente Bricmont & Sokal estão debatendo. O mais interessante é que adiante, dizem 

“Eles erigem como único e indiscutível critério de avaliação um estilo pedagógico tradicional, cuja 

ausência usam frequentemente como prova do abuso praticado por Lacan contra importantes 

conhecimentos consagrados” (ibid., p. 120). No início eles colocavam como uma hipótese o fato 

de que os físicos estivessem fazendo uma discussão sobre a pedagogia de Lacan e no fim, colocam 

como um fato concreto, isto é, de que os físicos estão discutindo sobre a pedagogia e que estão 

descredibilizando o conteúdo científico das teses de Lacan, por meio do fato deste não saber 

expressá-las. Em suma, Glynos & Stavrakakis (2001) não discutem o que Bricmont & Sokal estão 

discutindo e muito menos fazem menção à sequer à qualquer uma das críticas sobre a “matemática 

de Lacan”, em resumo, não respondem as críticas, mas tentam se defender dessas orientando o 

debate para uma zona que eles mesmos criam por meio da distorção textual – dos físicos - 

centrando o debate para a questão da pedagogia e indicando que são os físicos que estão 

criticando esse ponto! E que estão criticando a pedagogia de Lacan e por meio disso criticando 

também o conteúdo de suas exposições, em outras palavras, Glynos & Stavrakakis (2001) travam 

o debate que querem travar! Para isso distorcem o contexto do debate – por meio de distorção 

textual – e orientam o seu adversário numa posição nas quais eles podem contra-atacar, no fim das 

contas, podemos vê que se fosse para produzir um debate justo, teriam de lidar com o adversário 

pelo o que ele é e apresenta e não pelo que se acha que ele é – aliás, esse posicionamento é típico 

do relativismo epistêmico: a realidade é o que eu acho que é, e não propriamente o que é, talvez 

seja isso que justifique a distorção textual dos autores e a relegar determinadas ideias aos físicos 

que não são propriamente desses, mas sim criações de si mesmo, em síntese, defendem e atacam o 

que eles próprio criaram -. 
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Já vimos que Lacan sofre do suposto defeito de não ser bastante pedagógico. Em outras 

palavras, ele não explica de modo claro e em separado conceitos matemáticos como tais, pelo 

menos não detalhadamente nos textos a que S&B se referem. Em vez disso, Lacan vai direto para 

a interpretação de símbolos matemáticos de um ponto de vista psicanalítico (ibid., p. 121). 

Interpretação dos símbolos matemáticos de um ponto de vista psicanalítico? A psicanálise 

não foi constituída para interpretar símbolos matemáticos, até por que seria supor que existe “algo” 

a ser interpretado nos símbolos matemáticos, por definição a matemática é um conhecimento não 

ambíguo, por isso da utilização dessa como base e sustentação da ciência, justamente por ser uma 

linguagem da precisão e que estrutura o pensamento das ciências quando da sua utilização 

matemática e que permite cálculos e não metáforas, como no caso de Lacan. Portanto, não há como 

haver uma interpretação de símbolos matemáticos de um ponto de vista psicanalítico, por que além 

disso supõe uma interpretação de outros pontos de vista - pontos esses que não sabe-se quais são -

. A matemática é, e a suas definições não permitem espaços para interpretações ou coisas 

subliminares, importante ressaltar que não estamos lidando com elementos subjetivos e que 

ganham sentido ao decorrer de uma história pessoal própria. A matemática é uma disciplina que se 

constituiu por um esforço da razão e em sua imanência existe à não ambivalência. O que Lacan 

produz com a matemática, não é matemática a princípio e também não é uma relação entre 

matemática e psicanálise. Não é a segunda, pois deveria haver a primeira, não havendo a primeira 

não há a segunda. Glynos & Stavrakakis dizem:  

 

Com certeza a hostilidade de S&B ao uso que Lacan faz da matemática é também 

uma consequência do modo específico como veem a matemática. Partem do 

princípio, por exemplo, de que afirmações matemáticas têm significados únicos. 

Porém, essa concepção só pode originar-se de uma única perspectiva em relação 

à matéria (ibid., p. 122). 

 

A questão da “visão” é uma abertura para qualquer coisa que se “veja”, o problema não está 

no modo como se “vê”, mas sim ver à sua maneira e dizer que isto que está se vendo é tal coisa 

como aquilo que todos vem. Portanto, não existe outro resultado para 1+1, além de 2. Também não 

existe outro modo de “vê”, além desse 1+1=2.  

Por sua vez, dizer que a raiz quadra de menos um é igual ao órgão erétil – equação de Lacan 

- e isto não fazer sentido, como também não ser matemática e denominar isto como sendo uma 

nova forma de conhecimento – não científico obviamente, visto que a ciência tem parâmetros 

próprios – e dar um nome para esse conhecimento distinto daquele denominado científico e 
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instaurar sua própria área de conhecimento e que esteja apartado dos conhecimentos da ciência é 

válido. O problema se encontra em expressar essas ideias como se fossem ciência de alta 

complexidade e denominar isto de Matemática, como se realmente seguisse os ditames 

metodológicos dessa última. A crítica de Bricmont & Sokal vai nesse sentido, na forma que é 

aplicada a matemática nas ciências humanas e no como os autores “persistem” em considerar como 

sendo uma “forma de matemática” válida e equivalente à matemática da qual supostamente se 

fundamentaram. Não existe nenhuma correlação entre a matemática propriamente dita e o que 

Lacan fez, para isto nos basearemos em estudos recentes sobre a questão, vejamos: 

 

A introdução que Lacan faz da topologia nos anos 1960, e em particular os recentes 

desenvolvimentos sobre o nós, constitui, a meu ver, uma tentativa de apreender o 

real por meios imaginários e, como veremos, mais que imaginários, fantasísticos – 

meios que denominarei artifícios topológicos – (NASIO, 2011, p. 9).  

 

Adiante diz: 

 

Esse modo de considerar a topologia como tendo mais a ver com o desenho do que 

com o cálculo, mais com o quadro-negro do que com o papel, e mais com o mostrar 

do que com o demonstrar se opõe à crença de que fazer topologia é, para os 

analistas, fazer ciência. Para traçar uma linha de demarcação entre a topologia 

clássica e a nossa, seria preciso proceder como na linguística e inventar um nome, 

por exemplo, “topologeria” (estou convencido de que a criação da palavra 

“linguisteria” foi benéfica para desfazer um grande número de mal-entendidos) 

(NASIO, 2011, p. 11).  

 

E mais: 

 

Como se vê, a topologia com que os psicanalistas pensam e trabalham não é nem 

a topologia geral nem a algébrica. Embora se aproxime da topologia combinatória, 

ela é, em última instância, uma topologia muito particular que eu caracterizaria 

como mostrativa e fantasística. Nós trabalhamos não com equações, números e 

letras, mas com tesoura, giz e elástico (NASIO, 2011, p. 20).  
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Podemos perceber que de acordo com Nasio, a topologia de Lacan é algo mostrativo e 

fantasísticos e que não é topologia clássica, não é numérica, não é algébrica e, portanto, não é 

matemática, mas é algo denominado como Topologeria, a disciplina que mostra de modo 

figurativo ou representacional-imagético uma especulação fantasística, imaginária e arbitrária 

visual de como seria as estruturações do sujeito. Essa opção da criação de um termo e de distinguir 

as diferenças é uma solução para a problemática que Bricmont & Sokal nos trouxeram sobre o 

abuso da matemática. Sim, pode-se se usar da matemática, desde que fique explícito o do por que 

esse uso e como irá usar, como também uma observação sobre o fato de que após a transposição 

aquilo que era antes matemática já não o é mais, e é uma outra coisa totalmente diferente e que 

merece o nome não de Topologia e sim de Topologeria, uma disciplina criada por Lacan, que não 

é matemática, mas é um mostração por meio de figuras disponíveis no arcabouço da topologia e 

que intende mostrar visualmente uma especulação fantasística, imaginária e arbitrária de como 

seria a estruturação do sujeito do inconsciente dentro da perspectiva teórica de Jacques Lacan. E 

assim: 

 

Isto posto, resta saber se o interesse dos psicanalistas pela topologia corresponde a uma 

espécie de sofisticação, de preocupação com problemas ínfimos, fragmentares e 

inconsequentes, próprios do derradeiro período agonizante de uma teoria, ou, ao 

contrário, se esse interesse corresponde à reconstituição, inaugurada por Lacan, de uma 

nova estética transcendental, conforme a experiencia não do sujeito do conhecimento, mas 

do sujeito do inconsciente” (NASIO, 2011, p. 10). 

 

Dar nome às coisas, distinguir uma das outras permite o não relativismo epistêmico ou o 

famoso “se eu penso, logo é”. Glynos & Stavrakakis partem duma perspectiva do relativismo 

epistêmico que não é utilizada na ciência propriamente dita e que não existe nessas, mas que é 

comum nas ciências humanas, visto que permite construir qualquer elaboração e esta ser legitimada 

com a sentença de que o mundo é um “constructo social”. 

Os autores comparam a mecânica quântica com a psicanálise de Lacan, como se a analogia 

fosse válida. Como se a incompreensão que os físicos têm em relação aos fenômenos quânticos 

fosse semelhante àquela que os ouvintes dos seminários de Lacan tinham quando o ouviam. Uma 

coisa é haver uma incompreensão em relação à determinado fenômeno que não é inteligível e outra 

é algo ser incompreensível por que não há sentido nos postulados – por causa de uma má 

articulação conceitual sem nexo -, além disso, a física quântica lida com fenômenos empíricos e a 

incompreensão se encontra no lidar com esses fenômenos – por não compreendê-los 

cognitivamente -, já quando estamos nos referindo as elucubrações de Lacan não estamos nos 
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deparando com postulados empíricos e portanto incompreensão sobre esses fatos, mas sim com 

teorizações que por serem mal-fundamentadas são ininteligíveis no seu encadeamento e portanto 

incompreensíveis, assim a analogia entre a incompreensão dos físicos – incompreensão diante dos 

fenômenos apresentados por causa de sua alta complexidade - e a incompreensão de todos perante 

às suposições lacanianas – incompreensão diante do não sentido da concatenação de conceitos sem 

nexo e que em sua totalidade não significam e nem se refere propriamente à alguma coisa – é 

totalmente distinto. 

Já em termos pragmáticos, também não é possível fazer comparações. A “matemática de 

Lacan” não tem nenhuma forma de aplicação prática, a não ser uma aplicação – pedagógica - de 

ilustrar na lousa ou em slides, nada mais. Até então, não há nenhum estudo sobre a aplicabilidade 

da “matemática de Lacan” e os seus efeitos positivos e terapêuticos. Portanto, a questão de 

aplicabilidade ela é obtusa nesse contexto, até por que o conceito de aplicabilidade de uma teoria 

das ciências humanas, não é o mesmo do que nas ciências exatas. Nessas criam-se tecnologia que 

transformam bruscamente a realidade, nas ciências humanas é uma aplicabilidade que não produz 

transformações radicais, é algo de teor qualitativo e mais ligado a reflexão. Portanto, a equiparação 

de que a física quântica e a teoria de Lacan, são semelhantes por serem incompreensíveis, mas 

funcionais e “científicas”, é totalmente arbitrária e sem correspondência nenhuma nos referenciais 

da realidade. A não ser que o funcional da matemática de Lacan seja, sua exposição pedagógica e 

heurística, para mostrar imaginações, fantasias e arbitrariedades do que seria o sujeito, sendo assim, 

uma aplicabilidade visual e pedagógica, nada além e ao contrário de como gostaria a tradição 

Lacaniana que transmite essas elucubrações como se fosse uma “ciência empírica” ou a 

“formalização matemática da psicanálise” ou a “revolução na ciência da mente de todas as épocas 

e tempos”. Não existe formalização matemática para a subjetividade, pois teríamos de ter 

possibilidades de cálculos para essas formalizações, o que não existe. As tentativas matemáticas 

de “formalização da subjetividade” são puramente analógicas e metafóricas, ou seja, não é a 

realidade propriamente dita, são apenas ficções heurísticas. E Glynos & Stavrakakis (2001) seguem 

dizendo “Mas nenhuma ironia pode explicar o simples fato de matemáticos profissionais serem 

atraídos para o estudo da psicanálise lacaniana; ou explicar as muitas elaborações de relevantes 

noções matemáticas como a topologia lacaniana” (p. 123). 

O fato de matemáticos se interessarem pelo o estudo da psicanálise lacaniana, não 

necessariamente tem correlação com a “matemática lacaniana” ser melhor ou pior, o fato de um 

indivíduo ter formação em matemática e se interessar por Lacan não revela que essa seja científica 

ou não. E também o fato de matemáticos se tornarem analistas não necessariamente válida a 

construção teórica de Lacan. É o mesmo que dizer que pelo fato de Lacan ter formação em 

medicina, suas construções teóricas sobre um determinado ramo da medicina, logicamente em 

decorrência disso são corretas. A analogia serve para esse comparativo, simplesmente pelo fato de 
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matemáticos de formação se tornarem analistas, logo a matemática de Lacan está correta. Essa é 

uma falácia argumentativa. 

Sobre as “elaborações de relevantes noções matemáticas como a topologia lacaniana”, 

também não é correta essa sentença, visto que Lacan não contribuiu para matemática, o que ele fez 

não pode nem sequer ser denominado como matemática, de maneira que o estudo de Nasio em 

Introdução da Topologia Lacaniana (2011) comprova essa ideia, por isso de fornecer o nome de 

Topologeria, justamente por ser uma outra coisa e que não está relacionada com matemática 

propriamente dita.  

A partir do momento que se utiliza de instrumentos de outras ciências para sustentar qualquer 

tipo de tese, e no nosso caso presente da utilização de recursos matemáticos para sustentação de 

hipóteses psicanalíticas, é necessário que haja a justificação de tal utilização e em concomitância 

essas elucubrações serão acessíveis, sim, à crítica da ciência da qual se retirou instrumentais. Existe 

uma diferença entre um matemático que faz críticas à conceitos psicanalíticos e um matemático 

que faz críticas à utilização de uma matemática distorcida para sustentação de hipóteses de base 

psicológica – ou distorções da ciência matemática com fins a servir-se à sua maneira e 

denominando essas deformações como ainda sendo matemática -.  

Além disso, deve-se reconhecer que Lacan propagou sua conceituação como se fosse 

matemática propriamente dita, existe aqui um elemento de interferência numa tradição de 

conhecimento e por sua vez de descaracterização dessa. Muito diferente seria caso tivesse dito 

“Isto que estou fazendo não tem correlação com a matemática e não é matemática, apesar de me 

inspirar nessa. Mas devemos considerar o que faço como sendo uma Topologeria e que intenta 

utilizar imagens disponíveis da topologia propriamente dita – mas não apenas dessa área - com o 

intuito de ilustrar possibilidades fantasísticas, imaginárias e arbitrárias do que é propriamente o 

sujeito dentro de minhas concepções”. Essa seria uma justificação e que não permitiria confusões. 

Freud na Interpretações dos Sonhos (1900) quando se refere ao seu aparelho psíquico faz uma 

justificativa vejamos: 
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O que nos é apresentado com essas palavras é a idéia de uma localização psíquica. 

Desprezarei por completo o fato de que o aparelho anímico em que estamos aqui 

interessados é nos também conhecido sob a forma de uma preparação anatômica, 

e evitarei cuidadosamente a tentação de determinar essa localização psíquica como 

se fosse anatômica. Permanecerei no campo psicológico, e proponho simplesmente 

seguir a sugestão de visualizarmos o instrumento que executa nossas funções 

anímicas como semelhante a um microscópio composto, um aparelho fotográfico 

ou algo desse tipo. Com base nisso, a localização psíquica corresponderá a um 

ponto no interior do aparelho em que se produz um dos estágios preliminares da 

imagem. No microscópio e no telescópio, como sabemos, estes ocorrem, em parte, 

em pontos ideais, em regiões em que não se situa nenhum componente tangível do 

aparelho. Não vejo necessidade de me desculpar pelas imperfeições desta ou de 

qualquer imagem semelhante. Essas analogias visam apenas a nos assistir em 

nossa tentativa de tornar inteligíveis as complicações do funcionamento psíquico, 

dissecando essa função e atribuindo suas operações singulares aos diversos 

componentes do aparelho. Ao que me consta, não se fez até hoje a experiência de 

utilizar esse método de dissecação com o fito de investigar a maneira como se 

compõe o instrumento anímico e não vejo nele mal algum. A meu ver, é lícito 

darmos livre curso a nossas especulações, desde que preservemos a frieza de nosso 

juízo e não tomemos os andaimes pelo edifício. E uma vez que, em nossa primeira 

abordagem de algo desconhecido, tudo de que precisamos é o auxílio de algumas 

representações provisórias, darei preferência, inicialmente, às hipóteses de caráter 

mais tosco e mais concreto (p. 458). 

 

Vemos que nessa passagem Freud caracteriza sua exposição como sendo especulativa e que 

se utilizaria de representações e imagens para reflexionar o funcionamento do psiquismo. Assim 

faz uma justificativa de suas representações, justamente para não o tomarem como se estivesse 

inferindo instâncias psicológicas e suas localizações em partes do sistema nervoso, toma essa 

precaução, justamente para não ser confundido. Por outro lado, essas representações provisórias 

permitem acompanhar e compreender o modo de funcionamento do aparato mental à maneira como 

se mostra. Mais tarde Freud irá criar sua Metapsicologia, que é justamente uma psicologia, mas 

apartada da Fisiologia. Criará conceitos metapsicológicos que o permitirá compreender o 

funcionamento inconsciente. Mas o que faz é a criação de conceitos para a explicar determinados 

processos psíquicos, mas que não podem ser provados empiricamente – tátil - sua existência, mas 

apenas de modo indireto e essa via é pela consciência. O inconsciente só pode ser visualizado de 

modo indireto, e é por meio do consciente. Assim se desprende da linguagem neurofisiológica dos 
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primeiros anos em que escreveu o Projeto para uma psicologia científica (1895) e passa a utilizar 

uma linguagem que permite uma melhor descrição dos processos estudados. Importante ressaltar 

que há na maioria das vezes uma justificação das representações e analogias (FULGÊNCIO, 2008). 

Lacan por outro lado se utiliza da matemática como meio para fundamentar suas 

especulações psicanalíticas, mas compreende o que faz não como sendo meramente metafórico ou 

analógico, nem representacional ou mostrativo, mas como ciência matemática de alta sofisticação, 

também não produz um outro termo para distinguir como faz Freud ao cunhar “Metapsicologia” 

para diferenciar da Psicologia de base fisiológica experimental de sua época. Daí produzir fórmulas 

como:  

 

 A vida é como se fosse um cálculo no qual o zero é um número irracional. 

 A raiz quadrada de menos um é igual ao órgão erétil. 

 

Essas fórmulas são consideradas “matemáticas”. Podemos perceber como a crítica de 

Bricmont & Sokal é coerente nesse sentido. O problema se encontra na transmissão dessas 

especulações por meio do empréstimo da autoridade científica da matemática ao se utilizar desta, 

como também na transmissão dessas elucubrações como matemática científica. A impostura 

intelectual se encontra na injustificação e na desonestidade em não fazer as devidas considerações 

iniciais sobre as diferenças, isto é, sobre uma forma de conhecimento científico e outro 

propriamente que não tem correlação com a ciência. 

 

E dizem: 

 

Talvez possamos, no entanto, sugerir um modo viável de fazer sentido a primeira 

afirmação de S&B segundo a qual é possível julgar a originalidade da utilização 

da matemática pela psicanálise “de um ponto de vista matemático.” Podemos fazer 

isso valendo-nos de novo de uma homologia estrutural com a física. Afinal de 

contas, todos nós sabemos que alguns dos aspectos mais originais da matemática 

foram inventados e aperfeiçoados a partir de conquistas no campo da física 

(GLYNOS & STAVRAKAKIS, 2001, p. 125). 
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A princípio podemos dizer que é o inverso, os físicos buscam uma matemática para 

compreender fenômenos físicos e a partir disso criam novas ideias sejam matemáticas ou físicas. 

Não é de conhecimento nosso, estudos sobre a questão, isto é, sobre o fato das “grandes” ideias 

matemáticas ter se originado por meio da física. Mas temos conhecimento de que a matemática de 

Riemann foi fundamental para a criação da Teoria da Relatividade (EVES, 1995). Assim, de modo 

tímido podemos assumir com base numa única referência, mas que é mais plausível do que 

nenhuma de que os físicos buscam a matemática e não a matemática busca os físicos. E mesmo 

que fosse verdadeira a hipótese de que as ideias mais sofisticadas da matemática tivessem se 

desenvolvido na física, ainda assim não seria possível fazer essa transposição afirmando que se 

nessas áreas foi possível também seria possível na Psicologia ou na Sociologia e quem sabe na 

Etnologia. 

Os autores pretendem sustentar a ideia de que as especulações da matemática de Lacan 

fornecem inovações para o ramo da matemática, por meio da comparação da relação que há entre 

matemática e física – mas que demonstrei timidamente a sua inexistência ou causalidade -. A 

primeira objeção para descaracterizar essa ideia é: se utilizarmos um triângulo para caracterizar o 

complexo de édipo, um retângulo para falarmos de campo social ou uma figura topológica para 

representar o real, simbólico e imaginário, isto não é matemática, mas sim metáforas e analogias. 

A segunda objeção e última é: por algum acaso as expressões matemáticas de Lacan podem ser 

substituídas por valores e correlacionadas e resolvidas? A reposta é não. No caso da física isto é 

possível.  

Portanto, não há nenhuma contribuição que a equação de que a raiz quadrada menos um é 

igual ao órgão erétil possa ter oferecido ao ramo das ciências matemáticas. 

Os autores também não se prestam a fornecer estudos científicos que comprovem essa 

asserção que fazem, o que nos faz pensar e duvidar mais ainda sobre a possibilidade de alguma 

contribuição das elucubrações de Lacan para a matemática. Fizemos um levantamento e 

encontramos apenas sobre a não fecundidade para a análise psicológica dessas elucubrações e sobre 

o seu caráter de expressão de fantasias, imaginações e arbitrariedades idealísticas com menção a 

conteúdos supostamente psicológicos, sua qualidade heurística-pedagógica e sua serventia 

principal, estética-artística-apreciativa. Portanto, dados que mostram resultados negativos em 

termos de: consequências teóricas plausíveis no sentido lógico e fecundidade em análise 

psicológica científica (COSTA, 1987; BRICMONT & SOKAL, 1997; NASIO, 2011; 

CESAROTTO & DE SOUZA LEITE, 2014). 

Um outro ponto importante é compreender que as correlações entre topologia e as estruturas 

psicopatológicas são arbitrárias, no sentido de que qualquer figura topológica e geométrica pode 

ser uma estrutura mental, nesse sentido existe uma arbitrariedade, justamente por ser apenas um 
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recurso imagético para mostrar uma suposta estruturação de uma determinada psicopatologia, 

assim qualquer imagem que se use e que se aproxime minimamente do que se descreve poderá ser 

creditada como um equivalente. Mas isso não quer dizer que os recursos imagéticos de Lacan são 

os “melhores possíveis”, qualquer pessoa pode se utilizar da imaginação e criar os seus próprios 

diagramas ou usar figuras geométricas e topológicas já existentes – como foi caso de Lacan -. A 

questão da estruturação psicopatológica, a topologia e a sua arbitrariedade se encontra no fato de 

que dependendo da definição que se dá à estruturação psicopatológica é possível ajustar esta à 

imagem que se quer ou ajustar a imagem à descrição da psicopatologia. Nesse caso, a utilização 

da imaginação é um recurso que permite criações variadas, mas que servem como meio de 

representar imageticamente um determinado conceito e as suas características, mas sendo um uso 

analógico e metafórico, nada além. 
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