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EPISTEMOLOGICO
POPPERIANO SOBRE
PSICANALISE

Seria a psicanalise um 'programa metafisico de
pesquisa'? Aexpressao programa metafisico de pesquisa e
de Popper e nao tem necessariamente uma conota<;ao
pejoratival, tanto que serve para designar tambem a propria
teoria da evolu<;ao, que 0 'fascinava,2. A problematic a
envolvida
na
expressao
popperiana
ira
aparecer
progressivamente
no decorrer da exposi<;ao, mas e
compreensivel que uma pergunta desde ja seja colocada: por
que' retomar 0 tema da Weltanschauung cientifica da
psicanalise se os proprios psicanalistas parecem nao mais se
importar com isso3? Tudo indica que hoje as principais
I
A expressao era utilizada nas suas conferencias ja a partir de 1949, mas pOl'
escrito s6 a partir de 1958. A palavra 'metafisica' deve ser entendida no
sentido de 'nao falseavel'. Cfr. POPPER, Karl R. Autobiografia intelectual.
Trad. Leonidas Hegenberg e Octanny Silveira da Mota. S. Paulo: Cultrix,
EDUSP, 1977, p.233 (nota 242). (Doravante esta obra sera citada AI). a
expressao - a psicanaIise programa metafisico e nao cientifico de pesquisa
pode ser encontrada, por exemplo, na nota 52 do cap. 11 do livro de Popper
intitulado Conjecturas e Refutar;oes: 0 desenvolvimento do conhecimento
cientifico. Trad. Sergio Bath. Brasilia: UnB, 1996, p.334. (Dorayante
citaremos apenas CR).
2
Cfr. 0 t6pico '0 darwinismo como programa metafisico de pesquisa'. AI,
p.176-190.
3
Na discussao que se seguiu a conferencia de LOP ARIC, Z. Urn olhar
epistemo16gico sobre 0 inconsciente freudiano. (In: KNOBLOCH, Felicia
(Org.). 0 inconsciente: varias leituras. S. Paulo: Escuta, 1991, pA5-58),
Renato Mezan assim se expressa: "Quanto a ideia de que a psicanalise
consistiria . num genera literario incomparavel com a ciencia, embora 0

preocupa<;oes epistemologicas psicanaliticas nao giram mais
em tomo de sua cientificidade e sim de sua identidade ou
especificidade 4. Nao e por acaso que nosso seculo
considerado '0 seculo da psicamllise' se fecha com 'O~
Estados Gerais da Psicamllise', um Forum intemacional e
plur~lista para d~bater as questoes atuais da psicanalise
(Pans., 8-12 de Julho) e a historiadora e psicanalista E.
Roudmesco lan<;a seu ultimo livro com um titulo sugestivo:
par que a psicanalise5?
..
Existem, porem, pelo menos duas razoes que
Justlficam tal empreendimento. Se a psicanalise nao e um
prog~ama cientifico, mas metafisico de pesquisa, talvez seja
P?sslvel rep.ens~r,. numa nova perspectiva, tanto a rela<;ao
Fllosofia-Pslcanahse como aquela existente entre as varias
es~o.las .e tendencias que habitam a 'Babel psicanalitica',
pnvI1egmndo a coopera<;ao a confronta<;ao ou a simples
tolerfmcia.
.
Mas sera que a epistemologia popperiana nos
p~de aJu~a~ a encontrar saidas mais satisfatorias, mesmo que
nao defimtlvas, para esses dois problemas?

episte~61ogo
a considerasse
pejorativa,
talvez estivesse malgre lui
:nuncI~ndo, um,a verd~de.d.e grandes consequencias. Com efeito, a psicamllise
e tambem urn ge~ero hterano, ou melho, uma forma de discurso sui generis ...".
~EZA~,
R. Dlalogo com Loparic. In: KNOBLOCH, Felicia (org.). 0
lI1COnSClente.o.c., p.61-72.
4
Cfr. MEZAN, R. Paradigmas e modelos na Psicanalise atual. In:
PE~LA.~DA, .Nize Maria Campus e PELLANDA, Luiz Ernesto Cabral.
PSlccll1ahs~ hOJe: uma revoluyao do olhar. Petr6polis: Vozes, 1995, p.347-355.
Cfr, tambem BIRMAN, J. Psicanalise, uma estilistica da existencia? In:-Por
um~l estilisti~a dc! ~xistencia. S. Paulo: Ed. 34, 1996, p.23-51; --.
Sujeito e
estllo em pSlcanahse. In: Estilo e modernidade em Psicanalise. S. Paulo: Ed.
34,1997, p.43-69.
5
~oUDINESCO,
E. POl' que a psicanalise? Trad. de Vera Ribeiro. Rio de
Janeiro: Zahar, 2000.

Diante de suas criticas a psicanalise, este confronto entre
filosofia e psicanalise nao esta de antemao destinado ao
fracasso? Afinal, a psicanalise e incompativel com 0
racionalismo critico e esse com 0 saber e a pratica
psicanalitica? Possui ele uma· for<;a logica capaz de
convencer filosofos e psicanalistas a conviver. com a critica
reciproca?
A aposta e nesse sentido, mas pode ser mais filha
do desejo do que da raza06. Mesmo assim,. nos parece
possivel encontrar no racionalismo critico de Popper uma
proposta etica nova de tolerancia e responsabilidade
intelectual para regular 0 encontro interdisciplinar FilosofiaPsicanalise em geral e dos saberes psicanaliticos em
particular.
Neste artigo, pretendo rastrear 0 discurso
popperiano sobre psicanaIise e sondar ate que ponto seu
racionalismo critico pode constituir-se, de fato, como a nova
etica para administrar e superar os conflitos teoricos.
Desdobraremos
nossa exposi<;ao em tres
momentos. 0 primeiro se destina a fazer um levantamento
da problematica existente nas rela<;oes entre FilosofiaPsicamllise e tambem intemamente
entre as varias
metapsicologias psicanaliticas que sustentam a pratica
clinica. 0 segundo, mais analitico, tentara identificar e
organizar as criticas popperianas dirigidas a psicanalise. 0
terceiro, mais reflexivo, se perguntara pela contribui<;ao e
pelos limites da concep<;ao epistemologica popperiana.

"E m meu entender, esta questao e esteril, e a opyao "ciencia ou arte" nao
faz jus a natureza da teoria psicanalitica e muito menos a sua pratica".
MEZAN, R. Paradigmas e modelos na Psicanalise atual. o.c., p.347.
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o olhar

o tenno

'problemcitica' deve ser entendido num
sentido amplo, como uma questao teorico-pratica que ainda
nao foi resolvida satisfatoriamente, gerando um certo
empasse teorico e um certo mal-estar existencial nos
pens adores aos quais ela se impoe e pede solu<;ao. Nesse
sentido, nao e dificil detectar 0 empasse e 0 mal-estar que
penneiam tanto as rela<;oes entre filosofia e psicanalise
quanta entre escolas e tendencias psicanaliticas.

Partimos de um pressuposto que nao e
consensual, nem entre os proprios filosofos: existem
problemas filosoficos. A filosofia nao e apenas uma
atividade de ordem linguistica como pretende a filosofia
analitica7, mas tambem uma atividade de constru<;ao
racional de teorias para resolu<;ao de problemas8. Seja,
porem, qual for a concep<;ao de filosofia que adotannos,
corremos 0 risco de entrar em conflito com 0 saber
psicanalitico.
No primeiro caso, 0 da filosofia entendida como
atividade terapeutica para liberar os homens das linguagens

vazias e destituidas de sentido, 0 conflito pode se dar entre
uma
epistemologia
filosofica
e
as
abstra<;oes
metapsicologicas psicanaliticas que nao podem ser reduzidas
a uma significa<;ao empirica. No segundo caso, 0 da filosofia
como um celio tipo de 'saber', 0 conflito com a psicanalise
pode suq:sir a patiir de diferentes e ate dive'rgentes
interpreta<;o,~sdo patologico, do nomml e do cultural.
E inegavel que as tentativas historicas de fazer
dialogar filosofia e psicanalise resultaram em dois discursos
que, na maioria das vezes, parecem incompativeis. Os
filosofos geralmente nao se reconhecem nas critic as que lhes
sao dirigidas pelo proprio fundador da psicanalise e
desautorizam 0 discurso pretensamente
cientifico da
psicanalise. Os psicanalistas, por sua vez, desconfiam das
varias leituras filosoficas da psicanalise sejam elas de
proveniencia marxista9, fenomenologicalO existencialista11
· 12
,.
13
~
:
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'
neo- h ege 1lana,
anahtlca,
hermeneutlca,
porque a
novidade do inconsciente psicanalitico nao se deixa
aprisionar em nenhuma dessas con'entes filosoficas.
Uma maneira de lidar com os conflitos teoricos
que podem surgir na aproxima<;ao Filosofia-Psicanalise e
confinar os dois saberes nos limites de suas respectivas
competencias, de seus respectivos objetos e metodos de
9

Segundo Popper, esta concep9ao de filosofia - como 'analise da
ling~agem', cuja tare fa seria a de "elucidayao de conceitos", ou seja, toma-Ios
preC1SOS- estaria equivocada. "Ndo existe 0 que se possa denominar
~'ellicida9do" 011 conceito "explicado ", 011 "preciso ''''. AI, p.36.
A .pergunta "existem problemas filos6ficos?" foi 0 titulo da palestra
profena pOI' Popper, no inicio do ana letivo 1946-1947, ao atender ao convite
do secretario do "clube de Ciencias Morais" de Cambridg para falar sobre
alguma "charada lingiiistica". Foi nesta ocasiao que se deu 0 encontro, melhor
o desencontro com Witgenstein que abOlTeceu muito a Popper VeJ'aAI p 130132.
.
, .
7
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POUTZER,
G. Critiqlle des fondaments
de la psych 0 logie, I. La
flychologie et la psychanalyse. Rieder, 1928.
. BISW ANGER, L. Analyse existencielle et psychanalyse freudienne.
Discaurs, parcours et Freud. Paris: Gallimard, 1970. Cfr. tambem as
T?ntribuiyoes de Merleau-Ponty, De Waelhens, Vergote.
SARTRE, loP. La psychanalyse existencielle. In: L 'Etre et Ie Neant. Paris:
PUF,1943.
12
. HYPPOUTE, J. Ensaios de Psicanalise e Filosofia. Trad. Andre Telles,
~10 d~ Janeiro: Timbre Tauros, 1989.
14 Wtttgenstein, 0 Circulo de Viena, a filosofia analitica anglo-saxonica.
RICOEUR, P. De l'intelpretation: essai sur Freud. Paris: Seuil, 1965.

investiga9ao, dando a Cesar 0 que e de Cesar e a Deus 0 que
e de Deus. Pennanece, porem, 0 problema insoluvel de
determinar qual e 0 saber que vai desempenhar 0 papel de
Deus: 0 filos6fico ou 0 psicanalitico?
Com toda
probabilidade, 0 saber que se arvorar a presidir esse superior
tribunal da verdade condenara 0 outro como um pretenso
saber.
Vma
outra
saida,
aparentemente
mais
democnitica, mas equivocada tanto quanta a primeira,
consiste em reeditar a teoria da 'dupla verdade'. Haveria
uma teoria filos6fica e outra psicanalitica para explicar 0
mundo subjetivo e cultural do ser humano e cada urn fica
com a pr6pria verdade, tolerando a do outro numa pacifica
convivencia te6rica.
Vma terceira altemativa, de longe a mais
habitual, e cada urn pilhar livremente do tesouro te6rico do
outro 0 que mais the convier para legitimar suas pr6prias
teorias e ignorar ou recusar 0 resto.
As tres saidas nao parecem satisfat6rias de urn
ponto de vista te6rico. A primeira e evidentemente
dogmatica por acreditar que a psicanaIise nada tern a dizer
ao saber filos6fico ou que qualquer critica que esse the dirija
seja a expressao de sua ferida narcisica. A segunda, a da
mutua toleraneia, descampa com muita faeilidade para a do
mutuo deseonhecimento. A tereeira CalTegaconsigo todos os
riseos e os limites do ecletismo.

Antes de tudo, 0 problema de determinar a
especificidade da psieanalise para identifiear as escolas,
tendencias e teoriasque merecem os direitos de cidadania na
'polis' psicanalitica. Se preferinnos uma outra metafora,
existe a dificuldade de determinar 0 minimum te6rieo, 0
nucleo 'duro' no qual todos possam se reconhecer.
o pr6prio Freud se deparou com 0 problema e
tentou soluciomi-Io de duasmaneiras.
A primeira,
elaborando urn 'credo psicanalitico' a ser adotado em bloeo
por quantos queriam pennanecer fi6is a sua psieanalise. A
segunda, com a cria9ao do "comite secreto" que aevia zelar
pela 'ortodoxia' psicanalitiea.
.
Hoje, a eren9a minima parece se reduzir a ad09ao
dahip6tese do ineonsciente dinamieoJ5• A saida institueional
para garantir autoritariamente a ortodoxia psieanalitica - por
estar mais pr6xima da religiao do que da eiencia - nao 6
defendida teoricalnente por mais ningu~m. Toda a aposta
psicanalitiea reside na eonvie9ao de que as divergencias
te6ricas podem ser superadas gra9a as ferramentas te6ricas
que Freud e os psieanalistas foram e saG capazes de
construir a partir da experiencia clinica; Nesse sentido, a
psicanalise seria auto-sufieiente para solucionar seus
problemas. "A psicanalise fara da se,,16.
Existe, por exemplo, uma heterogeneidade nos
enunciados psieanalitico? Sempre e possivel colocar uma
certa ordem nos eonceitos metapsicol6gicos
que os
psicanalistas foram construindo a partir da sua pratica
15

No caso da
constata9ao que parece
psicanaliticos.

psicanalise,
consensual:

partimos de uma
existem problemas

"No essencial tenho proposto que sac psicanaliticas as escolas de
pens amen to que adotam como verdadeira a hip6tese do inconsciente dinamico
formulada por Freud, e nao-psicanaliticas aquelas que a excluem". MEZAN,
~. Paradigmas e modelos na Psicamllise atual. a.c., p.348.
FREUD/JUNG. Correspondencia comp/eta. Rio de Janeiro: Imago, 1976,
p.535.

o alhar
clinica, como por exemplo identificar os graus e as
abrangencias dos enunciados psicanaliticos, partindo dos
mais pr6ximos dos dados clinicos aos mais abstratos. Nesse
sentido, segundo Robert Waelder podem ser distinguidos
seis niveis de abstrayao: "dados da observayaO clinica,
interpretayoes
clinicas, generalizayoes clinicas, teoria
clinica, metapsicologia e filosofia" 17.
Existem ni.uitas 'linhas' de psicanaIise? Talvez
seja possivel identificar os varios paradigmas subjacentes a
atual 'ciencia ordinaria' que norteia a prMica psicanalitica
das divers as escolas. Segundo Renato Mezan existiriam
pelos menos tres paradigmas te6ricos que ele chama de
'pulsional,18, 'objetal,19 e 'do sujeito,20 e dentro de cada
paradigma se poderia falar de varios modelos.

17 Essas
infonnayoes e a pr6pria citayiio foram retiradas do artigo de
MEZAN, R. Paradigmas e modelos na Psicanalise atual. O.c., p.347.
18 0 paradigma pulsional assenta sobre a centralidade da nOyiio de pulsiio e
dominaria 0 sistema explicativo do fundador da psicanalise junto com a
constelayiio de conceitos que gravitam em torno dela: investimento,
desinvestimento, descarga, satisfayao etc .... Neste caso 0 objeto e 0 elemento
contingente. E apenas olijeto da pulsao, sem que seja necessario detelmina-lo
pOl' esta ou aquela natureza. Neste paradigm a, Mezan inclui a psicologia do
ego americana e uma pm1e importante da obra de Melaine Klein e,
provavelmente 0 grupo psicanalitico frances niio lacaniano (P. Aulagnier, C,
Stein, A. Green, J. Laplanche, C. Le Guen etc .... Cfr. MEZAN, R. O.c., p.350351.
19 0 paradigma objetal se constr6i a partir da primazia da organizayao das
primeiras relayoes do bebe com os olitros seres humanos. Aqui 0 objeto e
fundante e estruturador da atividade psiquica. Esta paradigma domina as
teorias de Harry Sullivan (USA), Douglas Fairbairn (Esc6cia) e de autores
como Margareth Mahler e Heinz Kohut. Cfr. ibidem, p.351.
20
0 paradigma do sujeito, nome provis6rio que Mezan utiliza para indicar a
teoria lacaniana, se caracterizaria pOl' uma primazia dada ao 'Outro' entendido
como cultura. 0 'objeto a', a causa do desejo para Lacan niio e redutivel ao
objeto da pulsao em Freud ou ab objeto das relayoes objetais. Cfr. Ibidem,
p.352.
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Essas
soluyoes
nao
deixam
de
serem
. teressantes. Ha um 'resto', porerri, que pede uma atenyao.
111
.
,.
d
A tentativa de R. Waelder nao parece mUlto proxII~a. 0
roieto epistemol6gico reducionista do Circulo de Vlena?
pOs J tres paradigmas de que nos fala R. Mezan, saG
antagonicos, complementares,
aut~nomos:, ~ual .del~s
parece dar mais conta da clinica? QUaiSos cntenos raClOnalS
que podem levar a adoyao preferencial de um sob~e o.o~tro?
A filosofia podera dar alguma contnbUlyaO na
resposta a essas questoes? Talvez Ul?a episte!no.logia
prescritiva e normativa nao encontre :nu~ta re~son~~cla no
mundo cientifico em geral e da propna pSlcanahse em
particular, mas quem sabe se a epistemologia 'sugestiva' de
Popper pode oferecer alguma ajuda?
.
.
Ate agora nos deparamos com dOlSconfhtos: um
que paira constantemente sobre 0 mundo das relayoes
Filosofia-Psicanalise, outro sobre 0 das relayoes intemas as
escolas psicanaliticas.
Insinuamos que a concepyao
filos6fica e epistemol6gica popperiana tenha alguma
contribuiyao a oferece para lidar com eles. Antes, porem, e
conveniente analisar as critic as que dirige a psicanalise e as
razoes te6ricas que as justificam.
II. As criticas de Popper it psicanalise
1. 0 referencial te6rico:

0

problema da demarca~ao

Ap6s a primeira guerra mundial, seguida pelo fim
do imperio austro-hungaro, os estudantes vienenses - nos
infonna Popper - discutiam as principais teorias ousadas ou
revolucionarias que dominavalTI 0 cenario cultural. do
momento: a teoria de Einstein e as do marxismo, de Freud e

o alhar
;;;acidade

Adh:/1•

o

que chama a atenyao do jovem Popper e a
diferenya
de fonnu1ayao existente entre elas , mais
.
preclsamente entre a de Einstein e as outras22. Essas ultimas
pareciam-1he mais pr6ximas da astro1ogia do que da
. 23
'
astronOlma . E compreensive1, portanto, que as primeiras
duas que~toes que se co1oca sejam: "quando pode uma teoria
ser classIficada como cientifica?", ou "Existe um criterio
para classificar uma teoria como cientifica ?,,24
Trata-se mais de uma preocupayao generica, a da
relayao entre pensamento dogmitico e pensamento critico,
do que uma preocupayao com a "verdade" das teorias ou
com 0 problema da precisao ou da mensurabilidade. Em
suma, Popper esta em busca de um criterio de demarcayao
"entre as teorias cientificas (como a de Einstein) e teorias
pseudocientificas (como a de Marx, F~eud e Adler)"25.
A resposta dominante, de que 0 criterio de
demarcm;:ao era 0 metodo empirico, baseado na induyao, na
experimentayao e na verificayao, nao 0 satisfazia. Muito
cedo, chega a sua primeira conclusao: "a atitude cientifica
era. um~ atitude critica, em que nao importam as
venficayoes, mas as provas cruciais - provas que poderiam
refutar a teoria em exame, conquanto jamais pudessem
es~a,b~lece-la ou prova-la"26. Ou, com outras palavras: "0
cnterIO que define 0 status cientifico de uma teoria e a sua
N

•

de ser refutada ou testada,,27.
o encontro, especia1mente com 0 marxismo,
menos com a 'psicologia indiv)dual de Adler e a psicanalise
de Freud, tomaram Popper um antidogmitico e um defensor
28
do falibilism0 .
Este primeiro problema foi denominado mais
tarde, 1928-1929, 0 problema da demarcayao e a sua
soluyao, de criterio de refutabilidade. E em nome desse
criterio que a Psicanalise e considerada um programa
metafisico e nao cientifico de pesquisa.
.

As criticas de Popper a psicanalise nao foram
sistematizadas e aprofundadas como ocorreu com aquelas
que dirigiu ao marxismo e ao historicismo. Trata-se mais de
observayoes esparsas, muito laconicas,quase
sempre
genericas, pouco matizadas e que deixam no leitor uma
sensayao de superficialidade.
o "locus" onde 0 discurso popperiano sobre
psicanalise e mais difuso e a sua Autobiografia intelectual,
onde e mais . coeso e 0 primeiro capitulo do livro

)7

-

CR, p.66.
.
"0 encontro com 0 marxismo foi urn dos acontecimentos mais notaveis de
meu desenvolvimento intelectual. Ele ensinou-me varias liyoes, que nunca
olvidei. Ensinou-me a sabedoria do dito de Socrates, "Eu sei que nao sei".
Transformou-me num falibilista e me ensinou 0 valor da modestia intelectual".
AI, pA3. A polemica como marxismo se desdobrara mais tarde em duas obras
que revelam a face politica Cle sua teoria. Cfr. A sociedade aherta e seus
inimigos. Trad. Milton Amado. Belo Horizonte: Itaiaia; S. Paulo: EDUSP,
1987, Tit. orig. The Open Society and Its Enemies, e A miseria do historicismo.
Trad. Leonidas Hegenberg
e· Octanny Silveira da Mota. S. Paulo:
Cultrix/EDUSP, 1980, Tit. orig. The Poverty of Historicism.

~

21

CR,p.64.
22. Einstein define em que condiyoes a sua teoria pode ser refutada. Uma
atltude esta "completamente diversa da atitude dogmatica de Marx Freud
~~ler e mesmo de alguns de seus sucessores". AI, pA5. Cfr. tambem
p.64~

CR,

23

CR, p.64.

24
25'

CR, p.63.

26

AI, pA7.
AI, pA5.
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0 n de, porem,
'
Conjecturas
e R eJutat;oes.
0 d'lSCurSO
popperiano sobre psicanalise e mais aprofundado e em
Realismo eo objetivo da ciencia, P6s-Escrito a sua primeira
grande obra e editado em 1956. Numa de suas se90es,
retoma 0 tema freudiano dos sonhos e procede a uma analise
ponnenorizada do metodo utilizado por Freud para, no caso
especifico, imunizar sua teoria sobre 0 sonho, entendido
como realiza9aO (disfar9ada) de desejos3o.
3. Popper leitor de Freud e conhecedor da
psicanalise
Na 'realidade,
Popper
teve
uma
malOr
aproxima9aO com Adler e nao com Freud. Na sua
Autobiografia assim a descreve: "entrei em contato pessoal
com Adler e ate cooperei com ele em seu trabalho social
junto aos meninos e jovens operarios dos bairros operarios
de Viena, onde havia criado clinica de orienta9aO social,,3!.
29 Nele 0 autor retoma uma conferencia pronunciada em Cambridge, no verao
de 1953. Pela primeira vez, segundo seu proprio testemunho, relata seu
trabalho no campo da filosofia da ciencia a partir dos seus 17 anos. E neste
contexto autobiognlfico do jovem Popper, que sente e vive 0 clima do fim do
imperio austro-hungaro marcado por ideias revolucionarias e teorias novas que
devem ser lidas e compreendidas certas criticas. Colocar no mesmo nivel, por
exemplo, as teorias psicanaliticas, as teorias astrologicas, as teorias miticas e
as historias homericas do Olimpo parece uma agressao gratuita e injustificada.
30 POPPER, k. Un caso de verificacionismo.
In: 0 rea/ismo e 0 objetivo cia
ciencia. Lisboa: Dom Quixote, 1987, p.181-190.
31
AI, pAS. A experiencia, porem, nao foi intelectualmente satisfatoria. "Certa
vez - conta Popper - em 1919, informei-o de um caso que nao me parecia ser
particularmente adleriano, mas que ele nao teve qualquer dificuldade em
analisar nos tenTIOSda sua teoria do senti men to de inferioridade, embora nem
mesmo tivesse visto a crianya em questao. Ligeiramente chocado, perguntei
como podia ter tanta certeza. "Pot'que ja tive mil experiencias desse tipo" respondeu; ao que nao pude deixar de retl-ucar: Com este novo caso, 0 numero
passara entao a mil e um ...". Ibidem, p.58.

o encontro com 0 pensamento e a ·obra de Freud
tambem e precoce, mas indireto e certamente favorecido
pelas circunstancias, Ambos SaG judeus, mesmo que a
familia de Popper era de judeus convertidos; se fonnaram e
trabalharam em Viena; dela tiveram que sair por causa do
nazismo
e ambos acabaram em Londres, Essas
aproxima90es parecem um pouco for9adas, tanto mai~ que
quando Popper nasceu Freud ja tinha 46 anos,.
.
Sabemos, porem, que na casa de Popper, se ha
Freud. 0 pai, que era da mesma idade do fundador da
psicanalise, possuia as obras dele e as 1era quando de sua
publica9a032. Entre a familia Popper e a familia Freud havia
algum la90 de amizade. A irma de Freud, Rosa Graf passou
uma temp orad a de ferias com os Popper em 1916, em plena
guerra mundial. 0 filho dela, Hennan Graf, apenas cinco
anos mais velho do que Karl, os visitou uniformizado ante~
de partir para frente de batalha onde encontrou a morte. E
provavel, que atraves da familia Graf, Karl tivesse algum
conhecimento da familia de Freud, como transparece da
infonna9aO de que a inna de Hennan era a sobrinha
predileta de Freud33.
Mas nao parece que ele pessoalmente tivesse
alguma fainiliaridade com os Freud, tanto que teve um
Professor de matematica com este sobrenome, Phillip Freud,
34
mas Popper nao sabe dizer se era parente do Sigmund .
o que mais importa registrar e que tanto a
"psicologia do individuo" de Adler quanta a psicanalise
freudiana, nao pareceram ao jovem Popper teorias tao
significativas como foi a do marxismo, apesar do encontro
32
33
34

AI, p.16.
AI, p.2!:
AI, p.38.

com as tres teorias ter ocon"ido praticamente na mesma
epoca. Geralmente Popper associa 0 nome de Freud ao de
Marx e de Ad1er35. Considera 'dogmatica' as atitudes
te6ricas dos tres36, e suas teorias,pseudocientijicas37.
Numa
outra passagem, coloca no mesmo nive1 a teoria psicanalitica
de Freud, Adle,r e. Jung, associando-as as "doutrinas
(suficientemente vagas) da Astrologia,,38. Quando nao os
nomeia, generaliza ao falar de "estudiosos de psicanalise".
Entre parenteses exp1icita: "de todas as correntes,,39.
Isso pode sugerir a ideia de que Popper nao
estivesse tao por dentroda psicanalise ao nao distinguir 0
que Freud tanto se esforyou em separar na sua obra Historia
do movimento psicanal£tico4o.
Outros dados, porem,
apontam numa outra direyao.
Na sua Autobiografia
nos fala de seu
re1acionamento com 0 Prof Heinrich Gomperz, filho do
famoso grecista Theodor Gomperz, grandemente admirado
pe10 seu pai41. Em 1932, Heinrich acreditava na psicanalise
e chegou ate a colaborar na Imago, mas sobre esse tema K.
Popper assinala laconicamente: "discordavamos quanta a
,
'1'lse ,,42 , C 0nh ecendo a erudiyao de um e 0 espirito
pSlcana
critico do outro nao deviam ser discussoes superficiais.
Assim, tambem, uma outra passagem da
Autobiografia nos revela um conhecimento direto do texto
freudiano, como quando cita· os "sonhos obsequiosos" de
~~ Cfr. AI, p.4S; 47. Cfr. tambem CR, p.64.
AI, p.4S.
37 AI,p.47.
38
AI, p.49.
39
AI, p.48.
40
Cfr, FREUD, S. Histaria do rnovirnento psicana/itico.
~~ago. (Ediyiio Standard das Obras Completas de Freud).
AI, p.17.
42
AI, p.82.
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que fala Freud para indicar os sonhos de analisandos que
. d e seus ana l'lstas 43 .
refletiam as teonas
Enfim , ao analisar
os argumentos com os quais
,
Freud tenta defender sua tese central sobre os sonhos,
mostra um conhecimento
ponnenorizado
sobre A
interpretar;ao dos Sonhos 44.
De todos esses dados infonnativos,
uma
conc1usao parece inquestionavel: Popper po de nao ser um
especialista em psicanalise, mas suas criticas nao san
retiradas de fontes de segunda mao.
6. Os enunciados popperianos sobre psicanalise
Na apresenta<;ao das criticas de Popper,
adotaremos um recurso literarios ja utilizado par ele numa
detenninada circunstancia 45. A forma de tese pode ter a
desvantagem de dar uma aparencia de dogmatismo as
coloca<;oes. Em compensa<;ao nos oferece c1areza e
objetividade.
Apoiando-me de perto nos re1atos autobiograficos
e na analise popperiana da Interpretar;ao dos sonhos,
43

AI, p.130. Na nota 3 do primeiro capitulo de Conjecturas e Refutac;oes, cita

as Gesammelte Shriften. Cfr. p.67-68.
44 Cfr. POPPER, K. Um caso de verificacionismo.
In: 0 rea/ismo eo objetivo
da cienciaI. Lisboa: Publicayoes Dom Quixote, 1987, p.181-190.
45 A ocasiiio foi a participayiio de Popper nas Jornadas da Sociedade Alema
de Sociologia que se realizou em Tiibingen em 1961. Na oportunidade proferiu
a conferencia de abertura, abordando 0 tema da 16gica das Ciencias Sociais.
(POPPER, K. A 16gica das ciencias sociais. In: Em busca de urn mundo
me/hor. Trad. Teresa Curvelo. Lisboa: Fragmentos, 1992, p.71-85. a texto
apresentado foi redigido em fOlma de tese para facilitar 0 debate te6rico
esperado entre Popper (racionalismo critico) e Adorno (teoria critica), debate,
porem, que naquela oportunidade nao se deu. Mais tarde, porem, A~orno
atacou as teses de Popper com um texto que Popper julgou muito agresslvo e
ao qual sentiu-se na obrigayao de responder.

tentarei resumir as principais criticas, ordenando-as numa
certa seqiiencia l6gica e procurando me manter 0 mais
pr6ximo. possive~ do texto literal, nao apenas para garantir
uma malOr fidehdade ao pensamento dele como tambem
para 0 leitor sentir um pouco de seu estilo e de sua ret6rica.
A te.oria psicanalitica, se for aceita, parece poder explicar
?r~tlcamente tudo dentro do seu campo e encontrar
mumeros
exemplos
de
verificayoes
que
a
46
confinnariam . Se alguem nao conseguir enxerga-los, e
um caso de 'recalque' ainda nao analisada, precisando
urgentemente de tratamento,47.
Os analistas freudianos afinnam que suas teorias sac
constantemente
verificadas por suas "observaroes
1"
,,48 E
Y
C lill.cas
ssas, porem, tomadas ingenuamente pelos
anahstas como confirmayoes de suas teorias, tem 0
mes~no c~rater das confirmayoes diarias que os
astrologos Julgam encontrar em sua experiencia49.
Na realidade, as observayoes clinicas; como todas a
observayoes, sac interpretc{(;oes
luz de teorias e
so~nente por esta razao parecem dar apoio as teorias em
cUJa lu.z sac inte.rpretadas. Ate que ponto as expectativas
(con.sclentes ou mconscientes) e as teorias definidas pelo
anahsta nao influem nas "respostas clinicas" do
paciente?50
A teoria psicanalitica pode ate ser num sentido genetico
,
1
'
,
resu tado de observayoes', mas num sentido cientifico
seus enunciados sac irrefutaveis, isso e, nao estao

a

-

47
48
49
50

sabre Psicanalise

, 1 .
testave
• As teorias psicanaliticas, apesar de se apresentarem
como cientificas, de fato tem mais elementos em commn
com os mitos primitivos do que com a ciencia. A teoria e
compativel com as mais divergentes cdndutas humanas,
de modo que e praticamente impossivel indicar um
comportamento que nao possa ser interpretado como
uma confirmayao da teoria53. Esta parece ser a forya e 0
fascinio da teoria: poder explicar tudo ou quase tudo. Na
54
realidade e a sua fraqueza .
• A psicanalise, portanto, nao e uma "boa" teoria, porque
nao implica nenhuma proibiyao que possa refuta-la. A
irrefutabilidade nao e luna virtude de uma teoria, mas seu
vici055. 0 criterio que define 0 status cientifico de m~6a
teoria e a sua capacidade de ser refutada ou testada ,
enquanto as teorias psicanaliticas nao sao testaveis, sao
57
simplesmente irrefutaveis
• A psicanalise nao e um programa de pesqmsa
52

52
53

CR, p.64.
CR, p.64.
CR, p.65.
CR, p.62.
efr. nota 3 do cap. 1 de CR, p.62-63.

epistemal6gica papperiana

respaldados por elementos de juizos empiricosSl. Quanto
a t6pica freudiana de Ego, Superego e Id, sua pretensao a
um status cientifico nao e substancialmente maior
daquele de uma coleyao de hist6rias homericas do
Olimpo. Estas teorias descrevem alguns fatos, mas a
maneira dos mitos. Contem sugestoes psico16gicas
sumamente interessantes, mas nao de uma fonna

51
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o alhar
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CR, p.63.
CR, p.62-63.
CR, p.65.
CR, p.65.
CR, p.66.
CR, p.66.
CR, p.67.

