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"cientifico", mas "metafisico,,58. 'Para que se tome um
programa cientifico de pesquisa e necessario estabelecer
de antemao criterios 'de refuta<;ao, determinar que tipo de
respostas
clinicas
refutariam
nao somente
um
diagnostico
analitico
particular,
mas a propria
59
psicanalise . Ha, porem, todo um conjunto de conceitos
psicanaliticos, como pOI' exemplo 0 de 'ambivalencia',
que tomam dificil, se nao impossivel tomar a psicanalise
refutavel60.
III. Validade e limites das criticas e da proposta
epistemol6gica de Popper

Apesar das criticas a psicanalise,
acnna
mencionadas, e do seu protesto contra certos exageros da
irracionalidade do homem e da sociedade que e possivel
encontrar numa vulgariza<;ao da psicanalise6!, Popper
reconhece que existem alguns pontos da psicanalise que vem
coincidir com 0 racionalismo critico. Existe, pOI' exemplo,
uma concordfmcia entre a explica<;ao fomecida pOl' Popper
do fen6meno do pensamento dogmatico e 0 que afirma a
psicanalise ~ respeito dos neuroticos62.
As vezes recorre ao jargao psicanalitico para
interpretar certas cren<;as, como, pOl'exemplo quando afirma
/--

Cfr. N.52 do cap. 11 de CR, p.334.
Cfr. Nota 3 do cap. 1 de CR, p.62-63.
Cfr. Nota 3 do cap. 1 de CR, p.62-63.
61
CR, pA28.
62
"as psicanalistas afirmam que os neur6ticos e outras pes soas interpretam 0
mundo de acordo com um esquema pessoal fixo que nao abandonam
facilmente e que, frequentemente, remonta a primeira inrancia". CR, p.76.
58
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~,
ao e necessario acreditar no carater "cientifico" da
que n.
.
f' .
.
T e para diagnosticar que 0 fervor antI-meta lSlCO
pSlcana IS ..,
.
d
.,,63
do positivismo e uma fom1a de ~s.sassl~ad~ 0 pal ...
Seu racionalismo cntlco nao e necessanamente
. ompativel com a psicanalise. Esta convencido, por
mc plo da existencia do mundo do inconsciente e ate
ex em
,
F d ita que as analises dos sonhos de
reu
sao
ed
acr
64
fundamentalmente corretas .
"
.
o que mais 0 incOIlloda e a P?stura do fundad~l
da psicanalise e mais ainda de seus segmd.ores ~om r~l~<;ao
as critic as que podem ser dirigidas as teonas pSlcanahtlcas.
"Estou realmente convencido - ele escreve - de que Freud
poderia ter melhorad~ larga~ente a sua teoria [~~s sonhos 1
se tivesse tido uma atltude dlferente perante a cntlca ... ~ .no
entanto, nao ha duvida de que Freud era menos ~og~natlco .
do que a maior parte dos seus discipul~s'.5ue se l11c1.l11~r~~n
para fazer da nova teoria. uma r~hglao, uma .1e11glao
. completa com martires, heretlcos e Clsmas e que Vlram em
. .,
,,65
cada critico um l1111mgo... .
Para evitar mal-entendidos, portanto, qu~~do
Popper afinna que a psicanalise e um programa meta!lslc~
de pesquisa, e preciso relembrar que ele nao e
antimetafisico, ao contrario, alem de acredltar em problen:as
de natureza filosofica, pensa que nossO saber av~nya do lmto
e da filosofia para ciencia66. Uma teoria metafislca, ~ortanto,
nao implica que ela nao tenha ,import~ncia e sentldo. Seu
criterio da refutabilidade nao e um julgamento de va~or
sobre 0 sentido ou a verdade de uma teoria, mas a tentat~va
'nh d' . , .
nedlda
de colocar uma demarcayao, uma 11 a lVlsona - na I

59
60

63
64
65
66

n.52 do cap. II de CR, p,334.
POPPER, K. Um caso de verificacionismo.
POPPER, K. Um caso de verificacionismo.
CR, p.63.

O.c., p.182.
O.c., p.185.
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do possivel - entre um conjunto de enunciados que possam
ser refutaveis empiricamente ou pelo menos falseaveis de
um ponto de vista logico e outro que a ele ainda se furta.
Popper, portanto, nao emite um julgamento de
valor sobre as teorias psicanaliticas, apenas questiona suas
pretensoes a cientificidade quando nao preenchem 0 criterio
de refutabilidade, 0 que nao implica que isso um dia nao
possa vir a ocorrer.
A crenya na positividade da metafisica associada
a necessidade de traduzi-la numa linguagem q~e pennita
uma su.a eventual refutayao sao duas posturas que podem
be~eficl~~ tanto a metapsicologia, ou as metapsicologias
p~lcanah~lcas, quanta suas pr<'tticasclinicas. Os psicanalistas
nao preclsam olhar para a filosofia como se esta the fosse
estranha e extrinseca. Sua terra natal e a filosofia. Nao terao
receio de elaborar teorias ousadas, como, por exemplo,
Freud fez com a 'mitopsicologia das pulsoes'. Ao mesmo
tempo estarao sempre disposto a abandona-la na medida em
que forem. capazes de traduzir suas teorias numa linguagem
que penmta a experiencia clinic a poder dizer a ultima
palavra.
Nao evidentemente sobre sua verdade , mas sobre
.
sua. madeq~ay~o com os fatos diante de outras conjecturas
maIS plauslvels e abrangentes. Existe muita proximidade
entre a primazia da clinica reivindicada em psicanaIise e 0
metoda critico proposto por Popper.
Em sintese, sua proposta metodologica pode ser
representada
no seguinte esquema por ele mesmo
freqiientemente utilizado:
P 1 ~ TT ~ EE ~ P2,
onde PI representa um Problema inicial ; TT sao as Teorias
Tentativas, hipoteticas e conjeturais de soluciona-lo; EE
representa 0 momenta da comparayao e discussao critic a
para a Eliminayao do Erro; P2 significa que a ciencia do
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momento e a que mais resiste a falseabilidade e a
refutabilidade, mas ela permanece conj etural, porque 0 saber
cientifico e um processo que se renova, dando origem a
novoS Problemas.
Popper gostava de resumir esse esquema dizendo
que "a ciencia comer;:a cOIn problemas e termina cOIn
problemps"67. Na realidade esta afirmayao e matizada por
outras. E possivel partir de qualquer ponto do modelo, mas
habitualmente 0 desenvolvimento teorico principia a partir
de um problema pratico68.
A conclusao a que chega e que "os problemas,
inclusive os problemas pr<'tticos, sao sempre teoricos. As
teorias, de outro lado, so podem ser entendidas como
tentativas de soluyao de problemas e em relayao com as
situayoes-problema,,69.
Nesse sentido, a epistemologia popperiana
parece, sem duvida, mais adequada do que a epistemologia
classica, reducionista, verificacionista e fundacionista que
encontrou no Circulo de Viena sua elaborayao mais
sofisticada, para criar um clima de respeito e cooperayao
mutua entre os proprios psicanalistas e entre esses e os
filosofos.
A contribuiyao que me parece fundamental reside
no alerta e no apelo que dirige aos intelectuais: e preciso
assumir suas responsabilidade especificas e optar pela
postura cientifica ou racional que mais se coaduna com a
67

AI, p.141.
Resta 0 problema de detelminar se yem antes 0 problema ou a teoria. Ha
problemas, responde Popper, que nascem com as teorias ("as primeira teorias isto e, as primeiras solu<;6es explorat6rias para os problemas - e os primeiros
problemas deyem, de alguma fOlma, tel' surgido ao mesmo tempo" AI, p. 141);
ha problemas que surgem das teorias e teorias que SaD tentatiyas de solucionar
certos problemas.
69
AI, p.143.
68

busca da verdade e da democracia. De uma maneira bastante
incisiva denuncia a responsabilidade dos intelectuais pelos
terriveis danos que ha milenios vem causando a
humanidade. "Os massacres em nome de uma ideia , de uma
doutrina, 'de uma teoria, - ele nos diz - saD obra nossa , saD
uma invenyao nossa, uma invenyao de intelectuals. Bastaria
que deixassemos de atiyar os homens uns contra os outros as vezes co~n as melhores das intenyoes - e ja seria muito,,70.
E verdade que se pode questionar essa afinnayao
de Popper, especialmente quando se considera que fil6sofos
e psicanalistas foram, talvez, mais vitimas do que cumplices
das violencias praticadas no decorrer da Hist6ria.Mesmo
assim e inegavel que "na ideia de ortodoxia e de heresia
estao dissimulados os vicios mais mesquinhos. Os vicios
ante os quais os intelectuais sucumbem mais facilmente: a
arrogfmcia, a obstinayao, 0 autoconvencimento, a vaidade
intelectual" 71.
A epistemologia de Popper impressiona pela
atitude democrcitica que 0 anima e pela clara rejeiyao de um
saber que se pretenda elitista e dona da verdade. E 0 innao
gemeo do seu credo cientifico que e tambem uma rejeiyao
da postura autoritaria e dogmcitica de nossas crenyas e um
apelo a humildade socrcitica que engaja a todos na busca
pennanente da verdade 72. E, sem duvida, uma teoria
70 POPPER, K. Tolerancia e responsabilidade
intelectual. In: 0 I'ea/ismo e 0
objetivo
da ciencia. Lisboa: Publicaroes
Dom Quixote 1987 ,. p 172 .
71
y,
Ibidem, p.I72.
72 Quem quiser urn olhar mais abrangente e mais direto sobre 0 tema po de
encontnl-Io no texto Como ell vejo a fi/osofia. In: Em busca de lIm tempo
me/hol'. Trad. De Teresa Curvelo Lisboa: Fragmentos, 1992, p.171-183.
Popper e urn filme adversario da teoria que afim1a a existencia de uma elite
intelectual e filos6fica. Acredita que poucos fil6sofos foram realmente grandes
e urn pequeno numero, admiraveis. Todos os horn ens sac fil6sofos uns mais
outros menos. Mesmo quando nao tern consciencia de terem ~roblemas
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dutora, no entanto, coerentemente com
~eaverdade definitiva e inquestionavel.

0

que defende, nao

2. Os aspectos problematicos
Nao e 0 momenta de contrapor a epistemologia
popperiana a de Kuhn ou de Quine, para que seus limites
sejam evidenciados. Seu otimismo no poder da razao
argumentativa para falsear logicamente uma teoria e da
razao empirico-experimental para refuta-la parece chocar-se
com a experiencia da prcitica cientifica e da pr6pria pratica
filos6fica e psicanalitica.
Popper, de fato, acredita que a racionalidade
cientifica pode e deve ser compreendida dentro de um
contexto de justificayao (ordem das razoes) e nao de um
contexto de descoberta (ordem dos fatores). 0 que realmente
importa saD as razoes para aceitar ou recusar uma
detenninada teoria, razoes que saD fundamentalmente de
natureza l6gica (falseabilidade) e de natureza empirica
(refutabilidade). 0 recurso a experiencia empirica nao e para
justificar a verdade dos enunciados cientificos expressos
habitualmente na fonna de universais categ6ricos. A
observayao empirica serve apenas para denunciar a eventual
falsidade do enunciado universal.
No entanto e questionavel se, de fato, 0 contexto
da justificayao da conta da racionalidade cientifica. Para
Kuhn, por exemplo, e impossivel co'tnpreende-la sem pres tar
~tenyao ao como a ciencia foi ee feita historicamente, 0 que
llnplica ter presentes uma serie de fatores menos racionais .
que vaG do psico16gico ate 0 institucional, passando pelo
.

\

--------'-----------'-------filos6ficos, tern, em todo caso, preconceitos filos6ficos. E admirador do senso
cornurn, mas com a obrigayao de submete-Io a critica a fim de aperfeiyoa-Io.

--

Mas sem recorrer a epistemologia kuhniana, nem
ao terrivel poder que fatores narcisicos, institucionais e
ideo16gicos exercem na elaborayao e na defesa das teorias,
in~lusive as cientificas e as psicanaliticas, utilizarei UlU
'argumentum ad hominen', relembrando 0 exemplo citado
pelo pr6prio Popper, 0 de Moises 73.
Ao descer do monte Sinai carrega consigo as
tabuas da Lei onde estava gravado, talvez, 0 principal
mandamento da civilizayao humana: nao mataras. No
mesmo dia, porem, ao descobrir a idolatria do povo, nao
"hesita em patrocinar a matanya de cerca tres mil pessoas, em
nome de Deus. A teoria ra-cional do 'nao mataras', sucumbe
diante da 'crenya' de poder matar em nome do Deus
verdadeiro.
Diante dessa contradiyao gritante, que parece
revelar os cr6nicos limites da racionalidade humana, s6 nos
resta um otimismo moderado: a esperanya de que um dia
aprenderemos a matar teorias em vez de pessoas e que uma
teoria s6 se mata, de verdade, com uma teoria melhor.

Partimos de uma inten'ogayao e de uma
confrontayao. A primeira indagava sobre 0 eventual carMer
metafisico da pesquisa psicanalitica. A segunda apontava
para uma resposta ·a partir do confronto entre a
Weltanschauung cientifica popperiana e a da psicanalise.
Nossa aposta inicial era de que valia a pena
retomarmos
0
dialogo Filosofia-Psicanalise
na 6tica
popperiana. Seu olhar epistemo16gico sobre esta ultima
73

POPPER, K. Tolenlncia e responsabilidade intelectual. O.c., p.l72.
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poderia lanyar alguma luz sobre os problemas que rondam 0
IUundo das relayoes entre os dois saberes e no interior de
cada um deles. Uma aposta certamente arriscada diante das
criticas pesadas que Popper dirige as pretensoes cientificas
dos enunciados psicanaliticos.
Na tentativa de compreender tanto as critic as que
dirige a psicanaIise quanta sua proposta de resoluyao de
conflitos entre teorias, sejam elas filos6ficas e/ou'
psicanaliticas, sentimos a necessidade de reconstruir seu
percurso intelectual.
Vimos como na origem dos dois conceitos
bisicos
de sua epistemologia
falseabilidade
e
refutabilidade - se encontrava uma problematica basica, a da
demarcayaO das teorias cientificas das pseudo-cientificas.
Dentro desse referencial te6rico e no estado atual
das teorias psicanaliticas,
Popper nao reconhece a
psicanalise como um programa de pesquisa cientifica,
porque seus enunciados te6ricos nao SaG refutaveis
empiricamente. Isto nao implica que inTI dia nao possam vir
a se-lo ou que sua metapsicologia esteja destituida de
significado. Pelo contrario, e precisamente sua COnCepyaO
positiva da metafisica que the penilite valorizar a psicanaIise
como um programa metafisico de pesquisa.
Todas as teorias, tanto as cientificas quanta as
metafisicas, SaG indispensaveis para a resoluyao de
problemas te6ricos e prMicos, mas nao passam de
cOnjecturas e tentativas provis6rias de suas resoluyoes. Isso
implica que nao existem teorias verdadeiras que do alto de
sua verdade possam julgar as outras como falsas. o que de
fato existe SaG conjecturas mais ou menos explicativas e
adequadas na resoluyao de problemas.
Se isso e verdade, as relayoes. 'ad intra et ad .
extra' dos mundos te6ricos da filosofia e da psicanalise

podem e devem ser repensadas numa outra perspectiva. Uma
visao nao. ~litizada e democnitica da filosofia, por exemplo,
pode facllItar U1n verdadeiro diaIogo entre fil6sofos e
psicanalistas, ultrapassando os discursos de urn saber
"sobre" 0 outro, para urn discurso "com" 0 outro na tentativa
de resolu9ao cada vez mais satisfat6ria de problemas
comuns as duas investiga90es.
Uma visao conjectural da teoria, associada a
proposta metodol6gica
popperiana de ciencia como
desenvolviment{) te6rico que parte de urn problema pnitico
para te~ninar num outro problema (P I ~ TT~ EE~ P2),
pode aJudar os psicanalistas a refor9ar sua tradi9ao
metodol6gica da primazia da clinica sobre a teoria a nao
.
'
absolutizar as teorias da escola a qual se filiam, a valorizar
as teorias altemativas das demais escolas, a discriminar as
que possuem maior poder infonnativo e a ate criar novas e
ousadas teorias.
.
o imperativo etico que deve presidir todas as
teorias e a submissao pennanente ao teste de falseabilidade
16gica, quando fazem parte de urn programa metafisico de
pesquisa e tambem de refutabilidade empirica, quando
pretend em pertencer a urn programa cientifico de pesquisa.
As propostas
epistemol6gicas
popperianas
pretendem dar conta da racionalidade cientifica sempre e em
ultima instancia a partir de uma 16gica de razoes. Tudo
indica, porem, que, tambem no mundo da ciencia, uma outra
16gica esteja sempre atuando, ados fatores de natureza
psicossocial. Entre eles se encontra urn fator detenninante
tematizado pela psicamilise, 0 do inconsciente. Talvez isso
ajude a compreender uma certa tensao que e possivel
perceber entre 0 racionalismo crftico popperiano e a
psicamilise.
.
Num ponto, pelo menos, e possivel encontrar urn

---
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Consenso: nao e 0 homem que deve morrer pelas teorias,
mas ~stas 0 devem por ele. Aquelas inadequadas que ate
agora nos ajudaram a explicar, compreender e garantir" a
sobrevivencia dos individuos e da especie devem ceder lugar
a outras mais adequadas. 0 caminho, 0 'metodo' indicado
por popper nao nos oferece as garantias da verdade, mas
pelo me~os pennit~ desmascarar ~s pretensas verdades que
provisonamente onentam nossas vldas.

"
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