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RESUMO 

 

O presente texto pretendeu esboçar aspectos relacionados ao real da psicanálise na esteira 

de Freud e Lacan e suas divergências na maneira com que a ciência trata o real pela via dos 

semblantes, ou da literalização pelo simbólico. Porém, em determinados momentos do percurso 

de Freud, podemos notar o seu esforço em colocar a psicanálise no rol das ciências naturais. 

Lacan, rompendo com o ranço científico do qual a psicanálise se originou, num esforço de 

conferir um estatuto científico à psicanálise, nos anos 1950 empresta conceitos da ciência 

linguística e do estruturalismo, articulando-os à psicanálise, afirmando que o inconsciente é 

estruturado como linguagem, sendo passível de interpretação pela via dos significantes e de sua 

articulação nas leis da metáfora e da metonímia. Assim, nesse contexto, o simbólico seria capaz 

de conferir um saber sobre o real. No seu último ensino, nos anos 1970, Lacan chega a considerar 

que o real não tem a ver com o sentido dado pela interpretação significante. Nesse contexto, o 

inconsciente não é estruturado como uma linguagem que implica sentido, nem é o discurso do 

Outro. O inconsciente é o próprio real concebido no último ensino de Lacan, um real sem 

matema, baseado na desordem trazida pela pulsão de morte, na fala autoerótica que implica o 

puro gozo assemântico de lalíngua, o sem sentido por onde o real se apresenta sem lei. É desse 
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real que a psicanálise se ocupa, conservando-o como insensato, em contraponto à ciência que 

sempre pretende civilizá-lo pela via dos semblantes. 
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1. A EXPERIÊNCIA NA PSICANÁLISE 

 

Desde o surgimento da psicanálise, “em terra científica”, no zeitgeist vienense positivista 

do fim do século XIX, podem-se encontrar as tentativas de Freud em articular as suas teorias do 

aparelho psíquico com os parâmetros científicos. O Projeto de 1895 (Freud, 1895/1996) é um 

exemplo dos momentos de produção em que o pai da psicanálise se esforçou em abordar o 

psiquismo humano em termos materiais
1
 e neurológicos, de Q (quantidade de energia circulante 

nos neurônios, que procuram escoamento e rebaixamento de tensão), de neurônios ψ, φ e ω, 

atribuindo a cada um deles uma função dentro do aparelho psíquico. 

O fato é que, diante dos impasses dessas tentativas, Freud irá situar a psicanálise não como 

uma psicologia no sentido empírico, mas como uma metapsicologia, em que o inconsciente, seu 

“objeto”, não se mede quantitativamente segundo os moldes de uma psicologia para neurólogos, 

nem é palpável senão através dos sintomas que gritam no corpo das histéricas, que denunciam 

nos lapsos, nos sonhos e nas parapraxias, o descentramento do sujeito suposto razão apregoado 

pelo cogito cartesiano. Mesmo assim, todo o esforço de Freud em sua obra consistiu em poder 

caminhar para que um dia a psicanálise fosse reconhecida como uma ciência natural.  

Criticam os cientistas e epistemólogos da época que Freud, homem de ciência, um dia fora 

um dos seus, mas que, lamentavelmente, ele não tenha permanecido nesse lugar, ao se tornar uma 

espécie de “médium”, “leitor de bolas de cristal” (Miller, 2012a). Em que pese não ser uma 

ciência dura, a psicanálise tomará um rumo diferente e, podemos dizer subversivo em relação à 

ciência experimental. Desse modo, se for permitido falar de experiência na psicanálise, não é 

                                                 
1
 “A intenção é prover uma psicologia que seja ciência natural: isto é, representar os processos psíquicos como 

estados quantitativamente determinados de partículas materiais especificáveis, tornando assim esses processos claros 

e livres de contradição” (Freud, 1895/1996, p. 347). 
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senão na experiência analítica que ela se apresentará. Uma experiência que nada tem a ver com as 

práticas experimentais do laboratório de Wundt, ou de Herman Von Helmholtz, nem com a 

posição de neutralidade exigida ao experimentador, mas com a transferência do analisante e o 

desejo do analista. 

Miller (2013), na Conclusão do PIPOL V, quando se refere ao caso clínico como ficção, 

vem enfatizar a presença do analista na experiência analítica, a partir dos efeitos da transferência. 

Para Miller (2013), o analista está no “quadro clínico”, o que não é sem efeitos sobre o paciente 

que inclui sua figura em seu sintoma, que a ele endereça suas demandas de amor e que sonha 

com o analista. O desejo do analista é comparado por Miller (2013) a um quadro, semelhante à 

obra As Meninas (1656-1657), de Diego Velásquez (ver figura), onde o pintor se pinta, 

colocando-se a si mesmo na cena. Assim, o analista compõe a cena, sustentando na transferência 

do analisante um lugar de saber suposto, lugar de mestre que subsiste, mas no qual o mestre 

suposto não se encontra.  

 

 

Las Meninas, de Diego Velázquez (1656-1657). Museu do Prado, Espanha. 

Fonte: Google Earth.jpg 
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2. O LUGAR DA PSICANÁLISE NO CAMPO DAS CIÊNCIAS 

 

Assim, qual seria o lugar da psicanálise no campo das ciências, visto que sua práxis escapa 

aos padrões experimentais e objetivos, privilegiando a experiência subjetiva, a dimensão da 

transferência e o desejo no analista na direção do tratamento? Para Miller (2012a), o lugar da 

psicanálise entre as ciências é incerto, visto que ela se situa nesse lugar como rejeitada. Porém, 

segundo ele, é nesse lugar de rejeição que ela deve se conservar. 

Embora tenha nascido no seio da ciência, a psicanálise não se coloca como uma ciência 

entre as outras. Entretanto, na concepção de Miller (2012a), ela não seria possível sem a ciência 

ou sem as coisas destruídas pela ciência, como os mitos, os sonhos, os lapsos, a teatralidade da 

histeria, entre outras. São desses destroços da ciência, que Freud irá se servir para construir o 

edifício teórico da psicanálise. 

Uma vez banida do campo científico, a psicanálise tem com a ciência uma relação êxtima. 

Segundo Vieira (2012), o termo extimidade é uma hipótese introduzida por Lacan, com a qual ele 

realiza uma subversão entre as dicotomias dentro/fora, interior/exterior, público/privado, 

propondo para o que é do campo da intimidade, uma exterioridade íntima. Desse modo, ao 

mesmo tempo em que a psicanálise está fora do campo da ciência, também está dentro, ou 

seguindo Miller (2012b, p. 41), quando diz que Lacan faz retroceder o lugar da psicanálise “de 

ciência a ciência conjectural, em seguida de ciência à margem da ciência e, finalmente, de 

formação discursiva sobre a margem externa da ciência”. Isso permite que a psicanálise, ciência 

êxtima como sugere Iannini (2013), tenha algo do espírito científico, visto  que pedir a um sujeito 

que fale ao acaso, pressupõe a existência de uma lei que estrutura aquilo que o sujeito diz (Miller, 

2012a). É o que considerou Freud ao articular o funcionamento do inconsciente, segundo as leis 

do processo primário, da condensação e do deslocamento, e Lacan que, ao considerar o 

inconsciente estruturado como uma linguagem pressupôs a existência de uma temporalidade do 

inconsciente regida pelas leis da linguagem da metáfora e da metonímia. 

Karl Popper (1902-1994), filósofo da ciência, critica a psicanálise, apontando que seu 

defeito é sempre ter razão, sua interpretação não se engana, fato este que a priva de ser ciência. 

Nos moldes popperianos, o que torna uma lei científica não é o fato de ela pedir confirmação por 

meio dos mesmos fenômenos que respondem a esta lei, mas o fato de ela ser passível de 

refutação, através do contraexemplo (Miller, 2012a). Ora, se a psicanálise em tudo sempre tem 

razão, seguindo Popper, ela não pode ser considerada como ciência. 

Segundo Nancy e Lacoue-Labarthe (1991), se Freud tentou conferir à pesquisa psicanalítica 

um estatuto científico, mesmo que de uma ciência regional submissa que acolhesse, nem que 
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fosse por antecipação a outras jurisdições teóricas além da sua, Lacan subverte isso radicalmente, 

rompendo com esse “acolhimento” para fazer com que a própria psicanálise interviesse no campo 

teórico. Assim, ele procurou retificar a prática psicanalítica que, no pós-guerra, retornava à 

Europa, impregnada pelo psicologismo e pragmatismo norteamericanos, seguindo um caminho 

deturpado dos fundamentos freudianos. A necessidade de articular a psicanálise e reafirmar sua 

virulência leva Lacan a se servir de ferramentas de outras ciências fora do campo da biologia. 

Assim, ele recorreu aos conceitos da ciência linguística de Saussure, para forjar novos conceitos 

para a psicanálise, a ciência do significante (Nancy e Lacoue-Labarthe, 1991). 

Segundo Miller (2012b), uma visão materialista perpassa a trajetória política da psicanálise 

desde o neurônio até o nó. Se Freud não conseguiu aproximar sua invenção do materialismo 

exigido para que uma disciplina fosse dita científica, Lacan, por sua vez também buscou conferir 

à psicanálise uma base material. Não se refere ao materialismo freudiano do neurônio, mas ao 

materialismo lacaniano do significante. Diferentemente da concepção de uma causalidade 

orgânica e física defendida por outros teóricos – como o psicopatólogo Henry Ey –, para Lacan, 

existe uma causalidade semântica no registro do sentido, revelando assim o peso da palavra como 

a base material do inconsciente. Base material designada pela estrutura da linguagem que 

sustenta o sintoma determinado por uma estrutura significante com a qual ele se encontra 

relacionado (Miller, 2012b). O significante não causa apenas o significado, mas causa também o 

sujeito. Na concepção de Miller (2012b, p.38), “à verdadeira causalidade psíquica, ele [Lacan] 

conseguiu dar a forma de causalidade significante, e é sobre essa base que a parte mais clássica 

de seu ensino pôde se desenvolver”. 

A intenção de Lacan, contudo, não foi submeter a psicanálise a um método científico 

preexistente, estabelecendo uma dependência à uma jurisdição teórica ou disciplinar que fosse 

superior e pudesse ser capaz de discernir os conteúdos das teses analíticas, visto que “a rigor, 

nenhuma ciência pode funcionar em oposição de metalinguagem para a psicanálise”, comenta 

Iannini (2013, p. 215), uma vez que para abordar o aparelho conceitual da psicanálise não é 

necessário senão recorrer à linguagem e seus efeitos. Lacan, diferentemente de Freud, não 

acreditou na existência de um ideal de ciência para a psicanálise. 

 

3. O TRAUMATISMO DA VERDADE QUE TOCA NO REAL 

 

Para Lacan (1957/1998), o inconsciente freudiano não se designa apenas como um 

reservatório de pulsões, mas possui uma organização, e que para além da fala existe uma 

estrutura de linguagem que a experiência da psicanálise descobre nele. Experiência que  consiste 

no fato do sujeito falar. E é através da fala que a psicanálise encontra seu efeito de verdade 
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(Miller, 2012a). Não sendo a verdade irrefutável de Popper, de que verdade se trata na 

experiência da psicanálise? 

A psicanálise, em sua orientação lacaniana, acredita na premissa de que existe uma verdade 

interna ao dizer do sujeito, ao próprio ato de falar que funda a interpretação psicanalítica. Por ser 

interna ao dizer, a verificabilidade da psicanálise só pode ser aplicada aos ditos do sujeito, e não 

aos fatos externos a experiência analítica. Sendo mentira ou não, a verdade fala no que o sujeito 

diz, de um modo incontrolável e impossível de ser domesticada, pois se trata de uma verdade que 

vagueia, fazendo o sujeito vacilar (Miller, 2012a). 

Esta verdade é a que Freud descobriu no inconsciente, não se tratando de uma verdade 

simétrica à mentira, ou à refutação popperiana, mas do fato de o sujeito falar através de sua 

língua de algo que ele não sabe, mas que fala à sua revelia (Miller, 2012a). E, por ser vacilante, a 

verdade freudiana não é totalizante, é sempre outra, uma vez que “dizê-la toda é impossível” 

(Lacan, 1973/2003, p. 508), dado o seu caráter fugidio a todo querer dizer a última palavra. A 

experiência analítica possibilita ao sujeito falar do que não se pode dizer, pondo desse modo à 

prova a insuficiência das palavras para tudo dizer. 

Miller (2012a) comenta que a associação livre, regra fundamental da psicanálise, toca na 

impossibilidade do sujeito em tudo dizer, visto que o que está em jogo é a lógica do recalque 

originário que vai, ao contrário, proibir de dizer toda a verdade. Essa impossibilidade é alcançada 

no decorrer da experiência analítica e sinaliza os seus impasses, testemunhando o real em jogo, o 

qual a verdade toca (Lacan, 1973/2003). 

 

É isso que Lacan chamou de real, dito de outra forma, a realidade como experiência do 

impossível de dizer. Concedamos-lhe que o real é o impossível. Quando o discurso vacila, 

não pode ir adiante, encontra-se algo como um não há [...] Portanto, o real psicanalítico 

não é a realidade, tal como ela é geralmente entendida. O real em psicanálise, o real 

traumático depende da lógica do discurso. Esse último delimita, cerne o real com todos os 

seus impasses. O real não é uma coisa em si, tampouco constitui uma totalidade. Existem 

pedaços de real, aos quais temos acesso numa análise (Miller, 2012a, p. 29). 

 

O real, conceito lacaniano, pode ser localizado ainda em Freud, através do conceito de 

trauma. Sendo assim, o real é da ordem do trauma, do trauma da verdade lacaniana da não 

relação sexual, pois implica a não possibilidade de inscrevê-la, de representá-la por um 

significante, o que aponta existência de um furo no discurso (Miller, 2012a). Para Lacan, o saber 

tudo que implica uma suposta verdade, não consiste senão em inventar um artifício que preencha 

o furo no real. Jogando com a palavra inglesa que designa verdade “true” e sua correspondente 

homofônica no francês “trou”, que designa furo, Lacan afirma que, “aí onde não há relação 
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sexual, isso faz ‘troumatisme’” (Lacan, 1973-1974, p. 144)
2
. Assim, a verdade toda é impossível, 

pois é traumática, ou poderíamos jocosamente dizer, é uma furada.  

 

4. A LITERALIZAÇÃO DO REAL DA CIÊNCIA  

 

A ciência moderna, conforme nos aponta Iannini (2013), tem como uma de suas 

características a literalização do real, isto é, postula que o Universo pode ser pensado 

matematicamente, ou em termos psicanalíticos, possa haver um tratamento do real pelo 

simbólico. Sendo assim, a psicanálise caminha na contramão da literalização do real pela ciência, 

visto que ele resiste a toda formalização que o reduza aos semblantes do simbólico. Para Iannini 

(2013), a verdade resiste ao saber, e essa resistência está no centro da recusa pela psicanálise de 

uma concepção do sujeito unificado da consciência cartesiana, uma vez que se considera a 

dimensão dividida do sujeito entre saber e verdade que a ruptura freudiana veio inaugurar. O 

sujeito acolhido pela psicanálise não é o fundamento de um conhecimento e de uma vontade 

livre, favorável a uma concepção de uma subjetividade caracterizada pelos atos da consciência, 

mas “efeito de determinações vindas da ordem imaginária, simbólica e real”, não “concebido 

como unidade e interioridade, mas marcado por uma divisão que lhe é essencial (a Spaltung 

freudiana)
3
” (Iannini, 2013, p. 216-217). 

Segundo Floury (2010), a contemporaneidade, fortemente marcada pelo discurso 

literalizante da ciência, de sua paixão universalista e igualitária, pretende encontrar leis 

universais, protocolos que tendem a tudo nivelar, de modo que não dependem mais de nenhuma 

subjetividade. Os impactos sociais que o discurso da ciência tem causado são vários: 

“segregações, o aumento do racismo, nivelamento democrático, cultura da valorização, culto da 

cifra” (Floury, 2010, p. 96). O imperativo do consumo vociferante do discurso do capitalista 

trabalha para que todos gozem do mesmo modo e das mesmas coisas. Entretanto, o nivelamento 

proposto pelo discurso da ciência não pode dar conta de substituir o caráter de erotismo da 

exceção do real da pulsão. 

                                                 
2
 No original: “Mais nous savons tous parce que tous, nous inventons un truc pour combler le trou dans le Réel. Là 

où il n'y a pas de rapport sexuel, ça fait ‘troumatisme’. On invente ! On invente ce qu'on peut, bien sûr” (Lacan, 

1973-1974, p. 144). 
3
 Segundo o Vocabulário de Psicanálise de Laplanche & Pontalis (2001), o termo Spaltung designa uma divisão de 

si mesmo. Freud utiliza esse termo, que em português foi traduzido por clivagem, para se referir a um fenômeno de 

divisão operante no fetichismo e nas psicoses, em que coexistem no seio do eu duas atitudes psíquicas frente à 

realidade externa quando impede uma exigência pulsional. Uma atitude leva em conta a realidade, enquanto a outra 

nega a realidade em questão, colocando em seu lugar uma produção de desejo. Essas duas atitudes coexistem no 

sujeito, dividindo-o. 
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Herdeira da ciência experimental, a neurociência apregoa um saber sobre o real da pulsão, 

um saber sobre o gozo fundamentado na experimentação medicamentosa e nos trabalhos de 

reeducação e aprendizagem defendidos pelas Terapias CognitivoComportamentais (TCCs). 

Atualmente, vive-se sob a égide dos números que representam o sujeito, que estabelecem um 

saber com estatuto de verdade sobre seu sofrimento, se propondo quantificar e contabilizar o 

psiquismo por meio de quadros de medidas e tratamentos estatísticos.  

 

Segundo Miller (2012c), 

não temos necessidade de desfilar para cantar: “Somos todos homens quantitativos”, 

somos todos quantificáveis e quantificados. Isto pode não nos agradar, porém o modo 

atual, o modo contemporâneo de gestão da sociedade passa pela quantificação, fazendo 

mesmo com que ela reine de maneira exclusiva, já que o discurso universal não tem mais 

outras qualidades, outras identificações a nos propor que se sobreponham ao 1 da fila, o 1 

que nos torna contáveis e comparáveis (Miller, 2012c, p. 3). 

 

Os manuais estatísticos, como o DSM (Manual Estatístico de Diagnóstico dos Transtornos 

Mentais) – já em sua novíssima quinta edição – e as CIDs (Classificação Internacional de 

Doenças) se apresentam nos dias atuais como grandes instrumentos de classificação diagnóstica, 

que ao mesmo tempo em que abolem o sujeito do tratamento de sua singularidade, arvoram-se 

como grandes fabricadores de patologias. O cognitivismo, conforme Floury (2010), é 

apresentado pelo discurso da ciência como uma nova ontologia, visto que a cifra torna-se a 

garantia do ser, um saber que pretende dar conta do real, unificando e quantificando aquilo que o 

sujeito apresenta de mais singular, seu modo gozo. Ontologia que vai ao encontro dos interesses 

da civilização ocidental. 

Seguindo em direção oposta ou, para dizer com Floury (2010), se a psicanálise repousa 

sobre uma cifra, é porque se trata de uma mensagem cifrada, que tem nela introduzida algo da 

ordem do enigmático em jogo do real da pulsão. Assim, a psicanálise se vê convocada ao debate 

contemporâneo, tanto no ponto de vista ético, quanto no ponto de vista político, quando ela vem 

sendo abertamente ameaçada pelas ideologias da quantificação dos sujeitos, respaldadas por 

aparelhos legais que querem tirá-la de cena, afirmando sua ineficácia nos tratamentos em 

comparação com as ditas bem-sucedidas terapias de base cognitivocomportamental. 

A psicanálise, distintamente da psiquiatria e da psicologia, principalmente da psicologia 

ligada às neurociências, preconiza um outro sujeito, não o indivíduo ou o homem neuronal, mas o 

sujeito singular do desejo, um sujeito erótico, uma vez que é estranho e oposto às ficções 

universais das normas sanitárias e da saúde mental. O erótico nada mais é senão o aparelho de 

desejo que é singular e extra-normativo para cada um (Floury, 2010). 
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5. O REAL DA PSICANÁLISE É UM REAL SEM MATEMA 

 

Distintamente de um real capturado pela literalização do simbólico, como foi visto, a 

verdade creditada pela psicanálise toca o real que não se deixa representar. Por mais que se 

queira conferir um saber sobre o real, a verdade faz furo no saber. O sujeito, marcado pela 

Spaltung freudiana comporta um lugar vazio, marcado pela falta, onde verdade e saber se 

excluem (Iannini, 2013). 

A exclusão entre saber e verdade vem marcar em Lacan suas duas versões principais, como 

nos aponta Iannini (2013): 1) a contingência do encontro com a Coisa (das Ding), objeto perdido, 

indeterminado, encontrando-se para além de uma representação psíquica, para o qual, durante 

toda a vida o sujeito humano se volta incessantemente na busca de tomar posse, busca que não é 

senão fracassada, visto que da Coisa só se recuperam as suas representações mnêmicas, seus 

pedaços; e 2) o impossível da relação sexual (Iannini, 2013). 

A segunda versão da impossibilidade da relação sexual reporta-nos à ausência de lei da 

relação entre os sexos. Como nos argumenta Miller (2012b), trata-se de um marco de oposição 

entre o real da ciência que contém um saber e o real da psicanálise que veicula a ausência de uma 

lei, a lei sexual que não pode ser representada, dado o caráter traumático do sexual que não se 

permite inscrever no psiquismo. 

Decorre dessa impossibilidade de representação o que Miller (2012b) afirma sobre a 

análise, na qual o inconsciente atesta o real sem saber. Se a ciência se esforça por tratar o real 

pela via dos signos matemáticos, o real na experiência analítica é um real sem matema, que foge 

a todo discurso. Para transmiti-lo, Lacan em seu último ensino se serviu dos nós borromeanos, 

com os quais conferiu um caráter de materialidade ao inconsciente. Materialidade não afinada às 

leis do discurso científico, mas ao real sem lei da experiência analítica, atributo do inconsciente 

no último ensino de Lacan. Segundo Miller (2012b), 

 

Quando Lacan formula em seu último texto escrito [...] que o inconsciente é real, ele 

entende que o inconsciente não é imaginário, [...] que o inconsciente não é simbólico – ao 

menos em sua fase mais profunda; mas que o inconsciente é “sem lei”. Ele nem sequer 

representa o retorno da verdade ao campo da ciência, porque a verdade, se comparada com 

este real, é apenas uma miragem (Miller, 2012b, p. 41).  
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Assim, podem ser localizadas na psicanálise de orientação lacaniana duas concepções 

acerca do real: a primeira concepção é a de que a psicanálise possibilita que o real seja 

formalizado na experiência analítica. Isso quer dizer que houve uma tentativa tanto em Freud 

quanto em Lacan em dar sentido ao real do trauma, aos furos da linguagem. A essa dimensão, 

Coelho dos Santos (2012) considera que o primeiro ensino de Lacan propõe ressignificar a tríade 

freudiana do Superego, Ego e Id, respectivamente através dos registros Simbólico, Imaginário e 

Real. Assim, o registro do simbólico tem primazia sobre o corpo imaginário, lugar do gozo, uma 

vez que captura o real traumático pela malha dos significantes. O real nesse contexto é o 

simbólico, pois, sendo o real impossível de se representar por meio dos significantes, dele apenas 

se tem acesso pelos pedaços que aparecem nos furos do simbólico, nos rateamentos da cadeia 

significante e na formação dos sintomas. As formações do inconsciente pressupõem uma 

estrutura de leis da linguagem que as ordenam. Assim o inconsciente é estruturado como 

linguagem, pois ele testemunha uma ordem no mais íntimo do sujeito, uma ordem no real, ou, 

poderíamos dizer, naquilo que do real aparece. 

A segunda concepção de real, na consideração de Coelho dos Santos (2012) consiste em 

uma singularidade irredutível a qualquer formalização. O real não tem a ver com o sentido dado 

pela interpretação significante. Nesse contexto, o inconsciente não é estruturado como uma 

linguagem que implica sentido, nem é o discurso do Outro. O inconsciente é o próprio real 

concebido no último ensino de Lacan, baseado na desordem trazida pela pulsão de morte
4
, na fala 

autoerótica que implica o puro gozo assemântico de lalíngua, o sem sentido por onde o real se 

apresenta sem lei. O inconsciente é real, diz Lacan em 1976, “quando [...] o espaço de um lapso 

já não tem nenhum impacto de sentido (ou interpretação)” (Lacan, 1976/2003, p. 567). 

Considera-se que em boa parte do percurso das elaborações da psicanálise, tanto do ponto 

de vista de Freud e do ensino de Lacan, existiu um esforço de fornecer um sentido para o 

insensato do real. Ciência e psicanálise aproximaram-se, cada uma a seu modo, em diferentes 

maneiras de estabelecer um saber sobre o real. Porém, no último ensino de Lacan, pode-se 

concluir que o real da psicanálise não se trata do real da ciência. Este último é sempre tamponado 

por um semblante que o literaliza. O real da psicanálise, principalmente, a partir das elaborações 

do último ensino de Lacan, é sem lei, atributo do inconsciente, que não cessa de não se escrever e 

por isso foge a qualquer formalização. A dimensão de desordem no real é levada às últimas 

                                                 
4
 O que o conceito de pulsão de morte introduz na teoria psicanalítica é a possibilidade de se pensar uma região do 

campo psicanalítico, concebido como o caos pulsional, oposto à ordem do aparato psíquico. Isto tem como 

consequência imediata a queda da hegemonia do princípio do prazer. Ele é hegemônico apenas no que se refere ao 

funcionamento do aparato psíquico, mas aquilo que está para além do aparato psíquico está também para além do 

princípio do prazer, e um dos modos de presentificação desse “além” no psiquismo é disjuntivo, destrutivo, 

desfazendo as formas constituídas, dando lugar à emergência de novas formas (Garcia-Roza, 2008, p. 159). 
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consequências na contemporaneidade, e é pelo fato de ser sem lei que o real garantirá a 

subsistência da psicanálise na civilização. 
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