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O objetivo deste texto é apresentar três posturas epistemológicas de crítica à
psicanálise, oriundas de diferentes períodos e tradições acadêmicas. O texto se insere no
contexto de minha pesquisa teórica e bibliográfica de mestrado “Cura e eficácia em
psicanálise: uma leitura a partir das críticas à psicanálise na França (2003-2014)”, na
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Inicia-se com uma breve introdução do
modelo de causalidade introduzido por Freud com a hipótese do Inconsciente, dando início à
psicanálise, que vem abalar a certeza da causalidade mecânica e da causalidade natural (livre)
de Kant. Em seguida, apresenta-se a célebre crítica de Karl Popper à psicanálise e aquela de
Adolf Grünbaum, ainda atual, que ultrapassa e avança no raciocínio popperiano. Ele será
abordado a partir da leitura de Renato Mezan. Por último, dar-se-á ênfase à crítica de Mikkel
Borch-Jacobsen, um dos colaboradores do Livro Negro da Psicanálise (Meyer, 2010), quando
sugere ser a psicanálise uma teoria zero.
A terceira causalidade
O projeto freudiano impactou diretamente a ciência moderna que se fortificava no
início do século XX. Continua a impactar ainda hoje, tendo em vista a força da proposta de
matematização e quantificação do mundo e do homem que hoje é reavivada nas
neurociências, por exemplo, como herança de um modelo de causalidade. Newton, Copérnico
e Galileu foram guiados por esse regime, a causalidade natural (ou mecânica) que orientou os
filósofos da natureza nos séculos XV à XVIII (Perez, 2012). O mundo era quantificável e
regularmente previsível – impulso para o advento da ciência moderna.
Um segundo regime de causalidade é inaugurado por Kant, no final do século XVIII.
A causalidade livre em Kant é “da ordem das representações mentais que supõem uma
vontade livre” (Perez, 2012, p. 26). Trata-se de uma causa consciente: se vou de A à B, é
porque me insiro em um duplo regime de causalidade: mecânica, a qual permite esse
movimento, mas também livre, que decide pela razão seguir de A à B (Perez, 2012).
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É com Freud que surge o terceiro registro de causalidade: a psíquica inconsciente
(Perez, 2012). No sistema freudiano de causa, a ordem determinante é o inconsciente, pensado
como hipótese. Acessível senão pelas suas manifestações, o inconsciente traz a possibilidade
de compreensão dos sintomas sem causa física ou consciente. Não se tratava mais de natureza
ou consciência: a psicanálise introduz “[...] um novo registro de determinação, no qual seu
movimento é pensado à luz de noções como deslocamento, tradução, desacoplamento,
condensação, contiguidade, entre outros” (Perez, 2012, p. 30).
Contudo, o fato de ter o inconsciente como hipótese levou a psicanálise a embates
epistemológicos. No século XX, os objetivistas ou metodologistas foram autores de muitas
críticas. Além do que, o inconsciente rompe com os parâmetros científicos porque “não pode
ser substancializado, não pode ser confundido com uma coisa fenomênica ou um elemento
empírico” (Perez, 2012, p. 96). A crítica de Popper foi célebre para a história da psicanálise, a
partir de sua teoria do falseacionismo, que colocava em xeque a cientificidade da psicanálise.
O falseacionismo popperiano
Segundo o filósofo da ciência Karl Popper (1902-1994), o critério que distingue a
ciência da não ciência reside na capacidade de falsear um enunciado. Isso significa que uma
hipótese, além de estabelecer uma relação de causa e efeito, deve imaginar como falsear essa
relação. Mezan (2006, p. 230) sinaliza: “Caso se realize o experimento assim concebido e a
relação não seja invalidada, a hipótese que a afirma pode ser tida por verdadeira, porém
sempre provisoriamente”. A consistência da hipótese é definida pela sua capacidade de resistir
às tentativas de falseá-la.
Nos critérios de Popper, a psicanálise não resistiria às tentativas de falseacionismo.
Visto que o inconsciente só é tangenciável senão pelas suas manifestações, essa hipótese “não
poderia ser considerada falsa nem validada empiricamente” (Perez, 2012, p. 34). A tese de
Popper não foi de grande impacto para os psicanalistas, uma vez que a psicanálise não se
enquadra no modelo experimental, mas nem por isso foi uma crítica esquecida,
constantemente retomada nos textos de epistemologia da psicanálise.
Para Popper, a psicanálise seria no máximo uma pseudociência, como podemos
considerar a astrologia. Contudo, hoje o falseacionismo funciona mais como um critério de
confiabilidade do que de cientificidade, visto que até mesmo alguns teoremas matemáticos,
como o de Gödel, não se submetem a ele (Perez, 2012).
O argumento de Adolf Grünbaum
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Professor da Universidade de Pittsburgh, Grünbaum é filósofo da ciência e respeitado
crítico da psicanálise que refutou a tese de Popper. Afirma Mezan (2006, p. 234): “De fato,
existem no corpus freudiano diversos exemplos mostrando que Popper está equivocado, e o
professor de Pittsburgh reconhece que Freud procurou enfrentar os problemas
epistemológicos suscitados por suas teorias”. A crítica de Grünbaum é em relação ao método
clínico da psicanálise e repousa sobre a querela da sugestionabilidade. Para Freud, a análise
seria eficaz na medida em que as interpretações correspondem às causas de fato de uma
situação traumática ou conflituosa vivenciada no passado (Mezan, 2006).
Grünbaum afirma que nenhuma associação livre é completamente livre da sugestão. A
própria relação transferencial é contaminada pela sugestão, uma vez que o paciente se
encontra vulnerável diante dos representantes de figuras da infância atualizados na relação
transferencial com o psicanalista (Mezan, 2006). Assim, o paciente estaria assujeitado ao
efeito placebo, uma vez que a eficácia das interpretações dependeria da crença do paciente nas
interpretações do analista.
Portanto, a fraqueza epistemológica do método clínico se apresenta: “todas as
hipóteses baseadas no método clínico [...] não têm qualquer valor no que se refere ao quesito
veracidade: podem até acertar o alvo, mas por casualidade, não porque sejam
epistemologicamente consistentes” (Mezan, 2006, p. 235). O argumento freudiano seria assim
reescrito: “se a psicanálise cura, não é porque encontra pela interpretação as causas reais dos
problemas que afligem o paciente” (Mezan, 2006, p. 235). O problema estaria deslocado: não
é mais questão da validade da interpretação como elemento do método clínico, mas das
(des)razões que orientariam a cura.
Grünbaum é um teórico ainda referenciado em matéria de ataques bélicos à
psicanálise, motivo pelo qual é preciso reconhecer a consistência de seus argumentos, sem
refutá-los defensivamente ao dizer que aquele que não é psicanalista “não sabe do que está
falando” (Mezan, 2006, p. 230).
Borch-Jacobsen: “Fogo sobre a psicanálise”1

1

O título faz referência à repercussão midiática na França que se opôs à psicanálise a partir do lançamento do
Livro Negro da Psicanálise. Em 2011, na extensão desse debate, surge a polêmica do tratamento psicanalítico do
autismo. A revista Le Nouvel Observateur, que assumiu claramente a posição pró-crítica, lançou mais de um
dossiê com o título que sugerimos: “Feu sur la psychanalyse” e a edição n.2476, “Faut-il brûler la
psychanalyse?”, de 19 de abril de 2012.
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Mikkel Borch-Jacobsen, professor de literatura comparada na Universidade de
Washington e filósofo, é um dos autores do Livro Negro da Psicanálise (Meyer, 2010).
Publicado em 2005 na França, o livro reúne artigos que descreditam a psicanálise do ponto de
vista epistemológico, ético e político. O impacto do livro na França repercute até hoje,
exigindo uma “prestação de contas” por parte dos psicanalistas: “A publicação [...] levou os
psicanalistas franceses a saírem dos lugares que costumam ocupar – lugar de discussão quase
exclusivamente com os pares – e se dirigirem aos ‘outros’, aos leigos, à mídia” (Perelson,
2012, p. 12).
O texto de Mikkel Borch-Jacobsen, Une théorie zero, parte da obra, é uma crítica
epistemológica à psicanálise, fundamentada teoricamente, diferentemente de alguns textos da
mesma obra. René Major (2006, p. 143), sobre Borch-Jacobsen, comenta: é “um
incomparável leitor de arquivos. Mas tudo depende da utilização que ele faz destes arquivos,
de sua leitura, de seus códigos de interpretação”.
O argumento do autor retoma em alguns aspectos a tese de Popper. Diz o autor: “a
psicanálise não existe” (Borch-Jacobsen, 2010, p. 231). Para ele, uma vez que as teses da
psicanálise não são refutáveis, como sinalizava Popper, e que seu corpus teórico está em
constante movimento, não se pode falar de uma doutrina psicanalítica. A tese do autor é de
que a psicanálise seria uma teoria zero, vazia e adaptável, na qual cada um pode ler e procurar
o que deseja, sem constituir um conjunto coerente. “Não sendo nada em particular, ela pode
invadir tudo” (Borch-Jacobsen, 2010, p. 233).
Sabemos que o pluralismo não é exclusivo da psicanálise, mas elemento presente
também nas psicologias. Não se trata, entretanto, de um ecletismo. Para Brusset (2006, p.
577), “é confundir a ausência de uma doutrina fechada, de sistema hermético com a ausência
de teorização”. Entre outros argumentos, Borch-Jacobsen (2010) sustenta que a única hipótese
que permanece constante na psicanálise é a do inconsciente.
Entretanto, a rede conceitual formulada por Freud, como pulsão, repressão ou aparelho
psíquico, cumpre a função de acolher uma experiência clínica (Perez, 2012). São, antes de
tudo, uma “tentativa de formalização que acolhe eventos singulares. [...] A teoria psicanalítica
[...] pode ser entendida como um modo de elaborar formas possíveis para fazer lugar à
experiência de mal-estar do ser humano e dar tratamento a isso” (Perez, 2012, p. 37).
É possível pensar na reorganização da teoria freudiana como uma preocupação com a
eficácia no acolhimento dessa experiência, articulando clínica e teoria: uma se modifica em
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benefício da outra, em um movimento dialógico cujo marco zero não poderíamos apontar.
Isso já responderia a crítica de Borch-Jacobsen (2010, p. 234), quando diz: “Nenhum ‘fato’
era suscetível de refutar as teorias de Freud, ele adaptava somente estes às objeções que lhe
eram feitas”. Com efeito, Freud não reorganizava os fatos, mas os conceitos que permitiriam
acolher da melhor maneira o sofrimento decorrente dos fatos.
Savoir-faire
A nova onda de críticas serviu aos psicanalistas para aproximá-los e prestar contas de
sua prática. Lacan, no seminário 23, fala do savoir-faire com o gozo, o saber fazer com aquilo
que faz sofrer, mas que é constituinte do próprio sujeito: “é um fazer que nos escapa, isto é,
que transborda em muito o gozo que podemos ter dele” (Lacan, citado por Perez, 2012, p.
121) e implica em um reposicionamento subjetivo em relação à repetição. O que extrair dessa
lição? Não se deixa de repetir se algo não for rearticulado no plano da linguagem. À
psicanálise, caberia uma escuta atenta das críticas, fugindo da atitude de Tarzan, de bater no
peito e urrar contra elas (Mezan, 2006). O savoir-faire que deve ter o psicanalista passa pelo
reconhecimento das críticas como constituintes da própria psicanálise, sem que isso implique
no gozo de urrar contra elas sem nada articular no plano da linguagem: ainda é possível
reinventar a partir da crítica.
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