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Quem Sou Eu? 
 

 

 
 

 

 

 

O conceito de pessoa nasce na história da cultura ocidental, a partir da pergunta 

―Quem sou eu?‖ – a qual os filósofos gregos já colocaram no século V a.C. 

O trajeto histórico e os textos aqui propostos documentam a permanência desta 

pergunta ao longo do tempo, até aos nossos dias, e nos provocam a nos posicionar 

também diante dela. 

A História dos Saberes Psicológicos tem o objetivo de propor o percurso realizado 

pela cultura ocidental ao tentar responder a esta pergunta, ao longo do tempo, e de 

apresentar as origens da psicologia científica moderna.  
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Este texto pretende apontar sucintamente algumas etapas especialmente 

significativas do longo e complexo percurso histórico conceptual que permitiu a 

transmissão e a absorção do conceito de pessoa, bem como a possibilidade de seu 

conhecimento e auto-conhecimento, na formação cultural do Ocidente de modo 

geral, e na cultura brasileira, em particular.  

 

No recorte que realizamos, o critério historiográfico da seleção que levou à escolha 

dos tópicos a serem aqui abordados, privilegiou as contribuições teóricas 

inovadoras onde houve propostas de formulação tanto do arcabouço conceptual 

quanto metodológico e, nesse âmbito, as teorias cuja transmissão, difusão e 

apropriação no contexto cultural brasileiro foram mais relevantes.  

 

 

Dois aspectos a nosso ver caracterizam as contribuições aqui abordadas, tendo sido 

decisivos para o acontecimento dessa elaboração conceitual e metodológica.  

 

Em primeiro lugar, o fato de que o conceito de pessoa é inerente à modalidade 

própria do homem ocidental conhecer-se a si mesmo e seus semelhantes. 

Neste sentido, a definição conceitual do termo e a afirmação da possibilidade 

gnosiológica do ser humano conhecer-se a si mesmo, bem como a reflexão acerca 

das condições deste conhecimento constituem-se originariamente num 

acontecimento histórico unitário. Com efeito, é a partir da capacidade de reflexão 

sobre si mesmo que surge o conceito de pessoa: propriamente, funda-se na matriz 

da filosofia grega, especialmente socrática, e na teologia judaico-cristã, tendo sido 

elaborado em sua forma definitiva pela tradição medieval. 

 

Em segundo lugar, evidencia-se que este conhecimento constituiu-se desde a 

origem num dinamismo caracterizado por um duplo e paradoxal movimento, 

cujo foco é simultaneamente voltado para a interioridade e aberto para a 

alteridade.  
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PREMISSA 
 

O termo Psicologia: origens e história 
 

Marcus Marulus (1450-1524), escritor humanista do século XVI, é autor do primeiro 

texto até hoje conhecido na cultura ocidental que utilizara a palavra "Psychologia" 

em sua forma moderna. O estudo da produção literária de Marcus Marulus, 

preservada e achada em algumas bibliotecas permite compreender as idéias 

psicológicas nela contidas; importante é também a leitura e análise crítica do 

manuscrito De Animorum Medicamentis (1491), cujo autor, Tideo Acciarini, foi 

mestre do já citado Marcus Marulus. 

Num artigo publicado na revista italiana Storia e Critica della Psicologia (Brozek, 

Massimi), foram expostos os primeiros resultados obtidos quanto ao conhecimento 

da obra de Marulus e de sua formação. Pela análise do contexto cultural no qual 

Marulus viveu e pelo estudo das demais obras do autor conservadas até hoje, 

levantou-se a hipótese de que o título Psychologia, de Ratione Animae Humanae, 

denominasse um tratado acerca da ―vida moral‖ do homem, visando objetivos 

ético-pedagógicos e tendo um enfoque humanista e cristão. Com efeito, a 

preocupação fundamental do autor, em todos os seus textos, é a de propor os 

alicerces de uma ―vida boa e feliz‖. Tratar-se-ia, então, de uma ―Psychologia‖ 

prática mais do que de uma reflexão metafísica acerca da natureza da alma 

humana. 

A revisão completa da transcrição do manuscrito e um aprofundamento do estudo 

das fontes do pensamento de Tideo Acciarini, bem como do contexto cultural do 

humanismo italiano do século XV, em cujo berço nascera o De Animorum 

Medicamentis permitiu detectar a significação dos "remédios para os ânimos", na 

visão de Acciarini e da cultura e sociedade de seu tempo. O De Animorum 

Medicamentis se insere perfeitamente na tradição dos tratados ético-pedagógicos 

da cultura humanista, tais como I Libri della Famiglia (1434), de Leon Battista 

Alberti, o Tractatus de Liberorum Educatione (1442), de Aeneas Sylvius Piccolomini, 

o De Educatione Liberorum et Eorum Claris Moribus (1444), de Maffeo Vegio da 

Lodi e o De Ingenuis Moribus et Liberalibus Adolescentiae Studiis (1400-1402), de 

Pier Paolo Vergerio. Se for comparado com esses escritos mais famosos, o livro de 

Acciarini não apresenta marcos particularmente originais. Relevante e nova é, 

porém, a ênfase no objetivo: conforme é declarado pelo próprio autor nas primeiras 

páginas do texto, o "ânimo" é considerado a essência  do ser humano, expressão 

da vida subjetiva e fundamento da convivência humana e da sociedade civil. Por 

isso, fazem-se necessárias a educação e a terapia do ânimo, entendidas como 

processos de cura e correção, consolidação e modificação do indivíduo tendo em 

vista os ideais pessoais e sociais, reflexão sobre si mesmos, atuação política e 

discurso público. Com efeito, uma vez definido o conceito de "ânimo", Acciarini 

fornece uma longa descrição dos "remédios", ou receitas, úteis para alcançar a 

felicidade: trata-se de métodos para o cultivo do ânimo e do corpo, para a correção 

dos vícios e para a direção da convivência social e da vida política. A felicidade ou 

perfeição do ânimo coincide, para o autor, com o verdadeiro poder do homem, ou 

seja, com a capacidade de domínio de si mesmo, da natureza e dos outros seres 

humanos. O tratado é, então, significativo do ponto de vista da visão da 

subjetividade humana na perspectiva do Humanismo: esta subjetividade, que vem 

a ser considerada como o centro  da vida cultural e social, realiza-se por meio da 

ação e do convívio social e, de qualquer forma, deve ser educada para atingir sua 

realização. 

Possivelmente, pode-se considerar o De Animorum Medicamentis como parte de 

uma longa tradição de tratados dedicados às ―enfermidades do ânimo‖, 

denominada de ―Medicina Moral‖, e que remonta a Platão e ao estoicismo. 

Enriquecida pelos receituários e pelos ―jardins da saúde‖ medievais, esta tradição é 

retomada definitivamente pelo Humanismo e pelo Renascimento, constituindo-se 
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quase num gênero específico de produção cultural, nascido na interseção entre  a 

filosofia, a medicina e a teologia moral. Trata-se, a nosso ver, do primeiro esboço 

de um tipo de conhecimento psicológico de natureza teórico-prática que será 

retomado no século XVII pelos teólogos protestantes, por um lado, e pelos 

moralistas católicos, por outro (notadamente nos sermões e manuais ou tratados 

para os confessores). Nos séculos XVIII e XIX será a medicina a reivindicar para si 

este campo de conhecimentos, em chave secularizada: nascerá assim a Medicina 

Moral, ou Filosófica, origem da Psiquiatria moderna. 

Após Marulus, outros autores passaram a utilizar a palavra Psicologia em seus 

textos: dentre outros o teólogo e filósofo luterano Ph.Melanchthon (1497-1560) em 

seu comentário ao aristotélico De Anima. 

O uso do termo cresceu na filosofia moderna, passando a significa a parte da 

filosofia que se ocupava do estudo da alma e se diversificando em Psicologia 

Racional e Psicologia Empírica: a primeira se ocupava das questões metafísicas 

sobre a alma (sua origem, destino, natureza e qualidades); a segunda sobre as 

potências da alma e suas operações (que também são chamadas respectivamente 

de faculdades e fenômenos psíquicos). Esta terminologia era normalmente usada 

na filosofia do século XVIII e XIX inclusive no Brasil. Um exemplo, entre outros: o 

médico-filósofo baiano Eduardo Ferreira França, em suas Investigações de 

Psicologia (1854) divide o texto em duas partes, a Psicologia Racional e a Empírica. 

A psicologia empírica se ocupa do estudo dos fenômenos e assim é dela que os 

novos psicólogos do século XIX vão retirar todo o arcabouço conceitual. No século 

XIX, o termo psicólogo começa a ser usado para definir o filósofo que se ocupada 

da psicologia. 
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O percurso 
 

Marco inicial: o daimon como voz interior 
 

O marco inicial do percurso conceitual que realizaremos encontra-se na filosofia 

grega e especialmente na filosofia socrático-platônica e aristotélica.  

 

 

Com efeito, a cultura grega colocou no Ocidente os alicerces do conceito de pessoa 

e da possibilidade de seu conhecimento racional, alicerces que podemos dizer 

deram vida à história dos saberes psicológicos. Por isto é que começamos esta 

história abordando a contribuição conceitual deste período tão temporalmente 

distante, mas ao mesmo tempo tão decisivo até o presente, do ponto de vista da 

fundamentação conceitual do conhecimento do ser humano. 

 

PERIODIZAÇÃO 

Relembremos antes de mais nada alguns marcos cronológicos para delinear 

temporalmente e espacialmente o objeto que aqui abordamos. Definimos a cultura 

grega clássica como um acontecimento histórico ocorrido na Grécia, entre o século 

XVII a. C. e o século V d. C.: os historiadores costumam definir este acontecimento 

como sendo o grande milagre grego. No período histórico posterior, que corre entre 

o séc. I a. C. e o séc. I d. C, a dominação dos romanos acarretou na cultura grega 

mas também na romana, uma crise da sociedade e do indivíduo que desembocou na 

busca de uma ―salvação‖ pessoal (entenda-se aqui com esta expressão a busca da 

felicidade como também do bem estar psicofísico da pessoa). 

O conhecimento dos saberes acerca do homem e de seu psiquismo neste período 

histórico pode ser obtido pela leitura de fontes de vários gêneros. São eles: 1. 

Poesia épica, 2. Tragédias, 3. Medicina, 4. Filosofia. Da leitura destas fontes 

apreende-se o que os gregos pensavam no que diz respeito ao seu humano e ao 

cuidado com seu bem estar. 

 

A CONDIÇÃO DO HOMEM NO COSMOS 

A filosofia é um novo gênero de conhecimento que surge entre os gregos, 

aproximadamente no século V a. C. Os primeiros filósofos, após se debruçarem 

sobre o real e se perguntar o que é a realidade (do cosmos como também do 

homem nele inserido), afirmaram as seguintes evidências:  

a) A condição humana é frágil e transitória, determinada por circunstâncias externas 

e imutáveis: conforme documenta Antifon (nascido por volta de 480 a.C.1): 

A vida do homem é de um certo modo prisão de 

um dia: a longitude da vida, por assim dizer, um 

único dia em que olhamos a luz do sol e a 

                                                           
1 Antífon (gr. Ἀντιυῶν) nasceu de família aristocrática em Ramnunte, Ática, por 

volta de -480; seu pai se chamava Sófilos. Foi mestre de eloquência e logógrafo 

durante as últimas décadas do século –V. Em -411, Antífon apoiou o efêmero golpe 

oligárquico dos Quatrocentos. Logo após a restauração democrática, foi acusado de 

traição, condenado à morte e executado nesse mesmo ano. O estilo de Antífon era 

apurado e eloquente; ele recorria em geral a antíteses para dar relevo às idéias e 

argumentos. Segundo Tucídides (Th. 8.68), o discurso pronunciado por ele em -

411, em sua própria defesa, foi o mais brilhante jamais apresentado diante da 
Assembléia mas não bastou para salvar-lhe a vida. 
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transmitimos aos que vêm depois de nós. 

(Antifon) 

b) A condição humana é ao mesmo tempo sede de infinito e de imortalidade, é 

busca da verdade, pela razão, conforme atesta Heráclito (540ª.C-470 aC.): "Não 

encontrarás os limites da alma, ainda que avances por todos os caminhos; tão 

profunda é sua medida". (Heráclito)2 

Nas fontes do gênero filosófico, encontramos uma importante fundamentação do 

conceito de homem, do conceito de pessoa e também do psiquismo. O objeto da 

filosofia é a busca da verdade (= significado da realidade). O método é o uso da 

razão. A primeira evidência da razão é a de que o significado da realidade está 

além da aparência: "As coisas visíveis são uma fresta sobre o invisível". 

(Demócrito). Esta é a origem da Metafísica, área muito importante da Filosofia. A 

característica fundamental da razão é o anseio de aprender a realidade na sua 

totalidade: "É filósofo quem é capaz de ver o inteiro. Quem não é capaz, não é 

filósofo". (Platão) 

Na tragédia, outro gênero que também nasceu na antiga cultura grega (século V 

a.C.), aborda-se a questão do ser humano em seu destino : A tragédia devolve à 

poesia grega a capacidade de abarcar a unidade de todo o ser humano" (Jaeger, 

Paidéia, 1995, p. 287). Nela, encontra-se a origem do termo ‗pessoa‘ (prosopon em 

grego; persona em latim): a máscara utilizada pelo ator e que definia seu papel na 

cena. O núcleo da Tragédia é a experiência do homem que desconhece o próprio 

destino e é impotente diante dele. 

"Não sabes, por acaso, em que consiste essa vida 

transitória, semelhante aos sonhos, que iludem os 

pobres seres humanos: não sabes que seus 

esforços jamais conseguirão prevalecer contra a 

vontade de Zeus?" (Esquilo, Prometeu 

Acorrentado)3 

                                                           
2 Heráclito nasceu em Éfeso, cidade da Jônia (atual Turquia). Diógenes Laércio 

relata que "Heráclito, filho de Blóson, ou, segundo outra tradição, de Heronte, era 

natural de Éfeso. Tinha quarenta anos por ocasião da 69ª Olimpíada (504-501 

a.C.). Era homem de sentimentos elevados, orgulhoso e cheio de desprezo pelos 

outros". Por seu desprendimento em relação ao poder e pelo desprezo que dedicava 

aos bens materiais, Heráclito não logrou a simpatia dos efésios, foi, aliás, muito 

criticado por seus concidadãos por convencer o tirano Melancoma a abdicar para ir 

viver nos bosques, em livre contato com a natureza. Heráclito era acusado de 

desprezar a plebe, de se recusar a participar da política e de desdenhar os poetas, 

os filósofos e a religião. Misantropo, viveu na solidão do templo de Ártemis. O 

mesmo Diógenes nos conta: "Retirado no templo de Ártemis, divertia-se em jogar 

com as crianças e, acercando-se dele os efésios, perguntou-lhes: De que vos 

admirais, perversos? Que é melhor: fazer isso ou administrar a República 

convosco? Nos últimos anos da sua vida, passou a viver ainda mais isolado, nas 

montanhas, alimentando-se somente de plantas. Quando adoeceu, atacado por 

uma hidropisia, Heráclito foi obrigado a voltar à cidade, onde morreu. 

 
3 Ésquilo (em grego: Αἰσχύλος, transl. Aiskhýlos; Elêusis, c. 525/524 a.C. - Gela, 

456/455 a.C.) foi um dramaturgo da Grécia Antiga. É conhecido como o criiador da 

tragédia, e é o mais antigo dos três trágicos gregos. De acordo com Aristóteles, 

Ésquilo aumentou o número de personagens usados nas peças para permitir 

conflitos entre eles; anteriormente, os personagens interagiam apenas com o coro. 

Apenas sete de um total estimado de setenta a noventa peças feitas pelo autor 

sobreviveram. Pelo menos uma das obras de Ésquilo foi influenciada pela invasão 

persa da Grécia, ocorrida durante sua vida. Sua peça Os Persas continua sendo 

uma grande fonte de informação sobre este período da história grega. A guerra 

teve tamanha importância para os gregos e para o próprio Ésquilo que, na ocasião 

http://pt.wikipedia.org/wiki/J%C3%B4nia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Turquia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3genes_La%C3%A9rcio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Olimp%C3%ADada
http://pt.wikipedia.org/wiki/504_a.C.
http://pt.wikipedia.org/wiki/501_a.C.
http://pt.wikipedia.org/wiki/501_a.C.
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tirano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Plebe
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Poeta
http://pt.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81rtemis
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hidropisia
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_grega
http://pt.wikipedia.org/wiki/Translitera%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/El%C3%AAusis
http://pt.wikipedia.org/wiki/525_a.C.
http://pt.wikipedia.org/wiki/524_a.C.
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gela
http://pt.wikipedia.org/wiki/456_a.C.
http://pt.wikipedia.org/wiki/455_a.C.
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dramaturgo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A9cia_Antiga
http://pt.wikipedia.org/wiki/Trag%C3%A9dia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Trag%C3%A9dia_grega
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arist%C3%B3teles
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Coro_grego&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Guerras_Persas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Guerras_Persas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Os_Persas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gregos
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"A inteligência nada pode contra a fatalidade‖. "A 

sorte que me coube em partilha é preciso que eu 

a suporte com resignação. Não sei eu, por acaso, 

que é inútil lutar contra a força da fatalidade? Não 

me posso calar, nem protestar contra a sorte que 

me esmaga".(Esquilo, Prometeu Acorrentado) 

                                                                                                                                                                          

de sua morte, por volta de 456 a.C., seu epitáfio celebrava sua participação na 

vitória  
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/456_a.C.
http://pt.wikipedia.org/wiki/Epit%C3%A1fio
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"Assim, não consideramos feliz nenhum ser 

humano, enquanto ele não tiver atingido, sem 

sofrer os golpes da fatalidade, o termo de sua 

vida". (Sófocles, 496-406 a.C., Édipo rei) )4 

 

―Nenhum mortal é livre: ou é escravo do dinheiro 

ou do seu destino, ou então é a massa que 

governa o Estado ou são as limitações da lei que 

o impedem de viver segundo o seu arbítrio.‖ 

(Eurípides, Hécuba)5 

                                                           

4 Sófocles (em grego: Σουοκλῆς, Sophoklês; 497 ou 496 a.C.- inverno de 406 ou 

405 a.C.) foi um dramaturgo grego, um dos mais importantes escritores de 

tragédia ao lado de Ésquilo e Eurípedes, dentre aqueles cujo trabalho sobreviveu. 

Suas peças retratam personagens nobres e da realeza. Filho de um rico mercador, 

nasceu em Colono, perto de Atenas, na época do governo de Péricles, o apogeu da 

cultura helênica. Suas primeiras peças foram escritas depois que as de Ésquilo e 

antes que as de Eurípedes. De acordo com a Suda, uma enciclopédia do século X, 

Sófocles escreveu 123 peças durante sua vida, mas apenas sete sobreviveram em 

uma forma completa. Por quase 50 anos, Sófocles foi o mais celebrado dos 

dramaturgos nos concursos dramáticos da cidade-estado de Atenas, que 

aconteciam durante as festas religiosas Leneana e Dionísia. Sófocles competiu em 

cerca de 30 concursos, venceu 24 e, talvez, nunca ficou abaixo do segundo lugar; 

em comparação, Ésquilo venceu 14 concursos e foi derrotado por Sófocles várias 

vezes, enquanto Eurípides ganhou apenas quatro competições. Também trabalhou 

como ator. Foi ordenado sacerdote de Asclépio, o deus da medicina, e eleito duas 

vezes para a Junta de Generais, que administrava os negócios civis e militares de 

Atenas. Dirigiu o departamento do Tesouro, que controlava os fundos da 

Confederação de Delos. Em suas tragédias, mostra dois tipos de sofrimento: o que 

decorre do excesso de paixão e o que é consequência de um acontecimento 

acidental (destino). Reduziu a importância do coro no teatro grego, relegando-o ao 

papel de observador do drama que se desenrola à sua frente. Também aperfeiçoou 

a cenografia e aumentou o número de elementos do coro de 12 para 15, porém 

esse número pode variar de acordo com o poeta que define a tragédia. Sua 
concepção teatral foi inovadora e elevou o número de atores de dois para três. 

 
5 Eurípides (c. 480 a.C. - 406 a.C.) foi o mais jovem dos três grandes expoentes 

da tragédia grega clássica. Embora premiado poucas vezes (cinco) nos concursos 

trágicos de Atenas (Dionísias Urbanas, Lenéias), (apesar de ter escrito cerca de 92 

peças), no final do século V a.C., desfrutou de grande popularidade nos séculos 

subseqüentes,é atualmente muito mais popular que Ésquilo ou Sófocles. Os 

recursos dramáticos que utilizou em suas tragédias, notadamente as posteriores a 

420 a.C., influenciaram diversos gêneros dramáticos posteriores, entre eles a 

"Comédia Nova", o drama (e também o melodrama) e a novela. Nascido em 480 

a.C., perto de Atenas, Eurípedes foi desde a sua juventude um poeta mal 

compreendido. Apresentou as suas primeiras tragédias na Grande Dionisíaca de 

445 a.C., mas só venceu a primeira competição em 441 a.C. A atracção moderna 

por Eurípedes vem sobretudo da sua atitude perante a vida que é muito mais 

semelhante à atitude dos dias de hoje, do que a dos seus contemporâneos. As suas 

peças não são acerca dos deuses ou a realeza, mas sobre pessoas reais. Colocou 

em cena camponeses ao lado de príncipes e deu igual peso aos seus sentimentos. 

Mostrou-nos a realidade da guerra, criticou a religião, falou dos excluídos da 

sociedade: as mulheres, os escravos e os velhos. Em termos dramatúrgicos 

Eurípedes adicionou o Prólogo à peça, no qual ―situa a cena‖ (apresenta o que se 

vai passar). E criou também o ―deus ex machina‖ que servia muitas vezes para 

http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_grega
http://pt.wikipedia.org/wiki/497_a.C.
http://pt.wikipedia.org/wiki/496_a.C.
http://pt.wikipedia.org/wiki/406_a.C.
http://pt.wikipedia.org/wiki/405_a.C.
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A9cia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Trag%C3%A9dia
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%89squilo
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria_de_Atenas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Leneana
http://pt.wikipedia.org/wiki/Festas_dionis%C3%ADacas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ascl%C3%A9pio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Medicina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Confedera%C3%A7%C3%A3o_de_Delos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Teatro_grego
http://pt.wikipedia.org/wiki/480_a.C.
http://pt.wikipedia.org/wiki/406_a.C.
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"Zeus, do alto do Olimpio, determina o rumo de 

muitos acontecimentos, e muitas vezes os deuses 

enganam nossas previsões na execução de seus 

desígnios.‖ (Eurípides, Medeia). 

 

 

 

                                                                                                                                                                          

fazer o final da peça. No final da vida, talvez desiludido com a natureza humana, 

viveu recluso rodeado de livros e morreu em 406 a.C., dois anos antes de Sófocles. 

O enredo de suas tragédias foi muitas vezes aproveitado por dramaturgos 

modernos, como Racine, Goethe e Eugene O'Neil. 
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Sócrates e a voz interior 
 

Biografia 

Sócrates (em grego antigo: Σωκράτης, transl. Sōkrátēs; 469–399 a.C.) foi um 

filósofo ateniense, um dos mais importantes ícones da tradição filosófica ocidental, 

e um dos fundadores da atual Filosofia Ocidental. As fontes mais importantes de 

informações sobre Sócrates são Platão, Xenofonte e Aristóteles (Alguns 

historiadores afirmam só se poder falar de Sócrates como um personagem de 

Platão, por ele nunca ter deixado nada escrito de sua própria autoria.). Os diálogos 

de Platão retratam Sócrates como mestre de sabedoria e um homem piedoso que 

foi executado por impiedade. Sócrates buscava o belo, junto ao bom e ao justo. 

Dedicava-se ao parto das idéias (Maiêutica) dos cidadãos de Atenas. O julgamento 

e a execução de Sócrates são eventos centrais da obra de Platão (Apologia e 

Críton).  

 

Na sua apologia, Sócrates (470 a.C. – 399 a.C.) define daimon como a voz da 

consciência interior que lhe sugere a exigência de realizar sua missão até o fim, 

mesmo a custo da vida (Platão, 399 a.C./1957). Esta voz obedece aos deuses: isto 

indica que a consciência é, em sua origem, obediência a um princípio interior que 

possui a paradoxal característica de ser inerente ao homem, mas ao mesmo tempo 

outro, não sendo produzido pelo homem e sim colocado nele pelos deuses.  

 

TEXTO 

 

APOLOGIA DE SÓCRATES 

 

Sócrates faz seus discursos de defesa durante seu julgamento. Uma das 

acusações feitas contra Sócrates pelos democratas Meletos, Lícon e Anito diz que 

o mestre não respeitava nem honrava os deuses oficiais da cidade de Atenas. 

Com muita ironia, Platão faz Sócrates defender-se, demonstrando sua “missão 

divina”. Sócrates até passa de acusado a acusador: diz que irá ao deus todo 

aquele que não for sábio... 

 

Algum de vós poderia irromper: ―Mas, Sócrates, qual é a tua atividade? 

De onde se geraram tantas calúnias contra ti? Pois, se nada fazes além dos 

limites dos outros, como é que geraste tanta fama e tantos discursos, já que não 

ages diferentemente dos que são maioria? Dize-nos então o que é, a fim de que 

não criemos de ti uma imagem nossa‖. 

Eis algo que me parece ser dito com justiça por aquele que o diz. E eu 

tentarei indicar-vos o que é isso que me fez tal injúria e tal calúnia. Escutai, pois. 

Ora, para algum de vós, parecerei ainda assim brincar. Sede bem firmes, pois 

desejo dizer-vos toda a verdade. De minha parte, homens de Atenas, não foi por 

nada de outro do que pela sabedoria que uma injúria como essa se formou. 

Que sabedoria é essa? Aquela que é, apesar de tudo, a sabedoria humana. 

Pois, de fato, corro o risco de ser mesmo sábio nela. Os outros, de quem eu 

falava há pouco, devam talvez ser sábios numa sabedoria bem maior do que na 

humana, senão não sei o que dizer.Eu mesmo não a conheço, e se alguém disser 

[que sim] estará mentindo, e estará falando com calúnia a meu respeito. E ainda, 

homens de Atenas, não murmurai entre vós, se eu vos parecer falar com 

empáfia. Ora, o que direi não será discurso meu e, ao falar, irei referir-me a 

alguém merecedor de vosso crédito. Pois de mim, se há alguma sabedoria, e a 

alguém qual é ela, trarei o testemunho do deus que está em Delfos. Conheceis 

certamente Querofonte. Ele era meu amigo de infância e amigo da maioria de 
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vós, participou daquela fuça convosco  e convosco retornou aqui. Sabeis então 

como era Querofonte e quanto empenho punha no que empreendia. Um dia, 

tendo ido a Delfos, ousou consultar o deus assim – e, enquanto falo, não 

murmureis, homens! Perguntou então se alguém era mais sábio do que eu. Então 

a pítia respondeu que ninguém era mais sábio. E, isso, o irmão dele que aqui 

está poderá vos testemunhar, uma vez que [Queronte] já morreu. 

Observai então por que eu digo isso. Cabe-me ensinar-vos de onde se 

gerou a calúnia [contra] mim. Tendo ouvido aquele [oráculo], pensei de mim 

para comigo: ―O que o deus quer dizer, e o que ele quer esconder? Por mim 

mesmo, ao todo, não me vejo nem muito nem pouco sábio. O que ele quis então 

dizer, afirmando ser eu o mais sábio? Evidentemente, ele não pode estar 

mentindo: isso não é sua norma‖. E durante muito tempo fiquei num impasse 

sobre o que ele quis dizer. Então, muito contra minha vontade, empreendi por 

mim mesmo uma investigação. Ia [ter com] algum dos que [passavam por] 

sábios. Uma vez lá, como em nenhum outro lugar, interroguei a adivinhação e 

mostrei à resposta do oráculo que ―Esse aí é mais sábio do que eu; e tu disseste 

[que era] eu [o mais sábio]‖. Examinando-o – o nome dele não ouso dizer, [pois] 

era um dos nossos políticos –, diante dele, eu o observando, eis o que senti, 

homens de Atenas, pois até conversei com ele. O homem passava por ser  sábio 

para os outros e muitos homens, principalmente para si mesmo. Mas não o era. 

Então tentei mostrar-lhe que, acreditando ser sábio, ele não o era. No final, me 

indispus com ele e com muitos de seus seguidores. 

Observai então por que eu digo isso. Cabe-me ensinar-vos de onde se 

gerou a calúnia [contra] mim. Tendo ouvido aquele [oráculo], pensei de mim 

para comigo: ―O que o deus quer dizer, e o que ele quer esconder? Por mim 

mesmo, ao todo, não me vejo nem muito nem pouco sábio. O que ele quis então 

dizer, afirmando ser eu o mais sábio? Evidentemente, ele não pode estar 

mentindo: isso não é sua norma‖. E durante muito tempo fiquei num impasse 

sobre o que ele quis dizer. Então, muito contra minha vontade, empreendi por 

mim mesmo uma investigação. Ia [ter com] algum dos que [passavam por] 

sábios. Uma vez lá, como em nenhum outro lugar, interroguei a adivinhação e 

mostrei à resposta do oráculo que ―Esse aí é mais sábio do que eu; e tu disseste 

[que era] eu [o mais sábio]‖. Examinando-o – o nome dele não ouso dizer, [pois] 

era um dos nossos políticos –, diante dele, eu o observando, eis o que senti, 

homens de Atenas, pois até conversei com ele. O homem passava por ser  sábio 

para os outros e muitos homens, principalmente para si mesmo. Mas não o era. 

Então tentei mostrar-lhe que, acreditando ser sábio, ele não o era. No final, me 

indispus com ele e com muitos de seus seguidores. 

A mim mesmo, ao sair, eu disse: ―Do que este homem eu sou mais sábio, 

mas pode ser que nenhum de nós dois saiba nada de belo e de bom. Só que ele 

acredita saber, não sabendo. Eu, como não sei, não acredito nisso. Ao que 

parece, então, por algo de mínimo, sou mais sábio do que ele: por não saber 

nem acreditar saber‖. Em seguida, fui [ter com] outro, aquele que acreditava ser 

o mais sábio, e [formei] a mesma opinião. Com isso também me indispus com 

esse e com muitos outros. 

Prossegui, depois disso, sentindo, lamentando e temendo [o fato de] que 

me indispunha [com muitos]. Mas eu acreditava ser necessário servir o deus ao 

máximo. Ia, então, com firmeza, investigando o que queria dizer o oráculo junto 

a todos aqueles que acreditavam saber algo. Mas, pelo Cão, ó homens de Atenas 

– já que é preciso diante de vós dizer a verdade –, foi isto o que senti: aqueles 

que mais acreditavam, com poucas exceções me pareceram ser os mais 

carentes, investigando de acorde com [o que dizia] o deus. Outros, que 

acreditavam [ser] mais fracos, [pareceram-me] ser homens mais convenientes 

quanto ao pensamento que têm. É preciso que eu vos mostre este meu vaguear 

como algo de penoso que penei, a fim de interrogar a origem do oráculo. 

Depois dos políticos, fui ter com os poetas, os das tragédias, os dos 

ditirambos e outros. Dessa vez, escondi o que portava em mim, por ser muito 
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mais desinformado do que eles. Levando então comigo os poemas [deles] que 

me pareceram mais trabalhados por eles, perguntava-lhes o que queriam dizer, a 

fim de, com isso, eu aprender com eles. Agora me envergonho, senhores, de vos 

dizer a verdade; falarei assim mesmo. Como diz o ditado, quase todos os 

presentes falariam melhor a respeito daquilo que eles [escreveram]. Fui então 

levado a pensar, a respeito dos poetas, no mínimo isto: que não é com sabedoria 

que fazem o que fazem, mas por alguma [força] física, por inspiração divina, tal 

qual os profetas e adivinhos. Pois estes últimos dizem muitas belas [coisas], 

nada sabendo que dizem. Essa me pareceu ser afecção que aflige os poetas. 

Senti com eles que acreditavam, pela poesia de que eram capazes e por tudo o 

mais, que eram os mais sábios dos homens, não o sendo. Deixei-os então, 

investindo da mesma capacidade que [eu descobrira ter] diante dos políticos. 

Por fim, dirigi-me aos artesãos manuais. De minha parte, reconhecia nada 

saber [disso] e, como diz o ditado, com tais conhecedores, eu sabia que iria 

descobrir muitas belas [coisas]. Aí não me enganei, pois eles conheciam [coisas] 

que eu não conhecia, e nisso eram mais sábios do que eu. Mas, homens de 

Atenas, esses bons artesãos me pareceram ter a mesma falha que os poetas: por 

exercerem sua arte muito bem, cada qual com seu valor, acreditava ser o mais 

sábio em todos as outras [coisas]. [Enquanto isso], ele escondia aquela mesma 

sabedoria que lhe era própria. De tal modo que me perguntei o que era mais útil, 

se apresentar-me como sou, não sendo sábio na sabedoria deles nem ignorante 

na ignorância deles, pois eles são ambas [as coisas, sábios e ignorantes]. Então 

respondi a mim mesmo e ao oráculo que seria mais vantajoso para mim ser 

como sou. 

Foi por essas [coisas], homens de Atenas, que atraí tanta animosidade da 

parte de tantos, tão maldosa e pesada. De tal modo que muitas acusações 

surgiram a partir dela, caluniando-me por ser sábio. Cada um dos presentes 

conhece-me sendo sábio dessa maneira, quando pergunto aos outros. Pode ser, 

senhores, que o deus é que de fato seja sábio e que, naquele oráculo, quisesse 

dizer isto: que a sabedoria humana tem pouco valor e até que é nenhuma. E, 

manifestamente, ao dizer isso de Sócrates, está se servindo de meu nome, 

fazendo de mim um paradigma, como se dissesse assim: ―Homens, este, de vós 

todos, é o mais sábio, uma vez que Sócrates sabe que nada tem valor, em 

verdade, diante da sabedoria‖. Ainda agora sigo empreendendo a mesma busca, 

interrogando, de acordo com o deus, [tanto] os cidadãos como os estrangeiros, 

todo aquele que eu acreditar ser sábio. E, se ele não parecer assim, denunciá-lo-

ei ao deus, por não ser sábio. E, nessa ocupação, não tenho tempo livre, a bem 

dizer, para as atividades da cidade nem para as de casa; ao contrário, a serviço 

de deus, estou em grande penúria. 

Além disso, aos jovens que por si próprios me acompanham – são os que 

dispõem de mais tempo livre, por serem ricos – agrada ouvir os homens sendo 

examinados e, muitas vezes, eles próprios me imitam e tratam de examinar 

outros mais. Assim é que, creio, ele descobrem em quantidade homens capazes 

que pensam conhecer algo, mas que pouco ou nada sabem. Então aqueles foram 

examinados por eles se irritam comigo e não com eles, e dizem: ―Como Sócrates 

é um miserável que corrompe os jovens!‖Se alguém lhes perguntar o que é que 

ele faz e o que é que ele ensina, não têm nada a dizer, pois o ignoram. Para não 

mostrar que estão em dificuldade, dispõem-se a dizer as mesmas [coisas] que 

dizem contra todos aqueles que filosofam, ou seja: que [discorrem sobre as 

coisas] ―do céu e do subterrâneo‖, ―que não honram os deuses‖ e que ―fazem 

com que o discurso fraco se torne o mais poderoso‖. A verdade, creio eu, é que 

não querem dizer que foram forçados a aparentar saber, nada sabendo. Sendo 

ávidos de consideração, insistentes e numerosos, concentrado-se para falar 

convincentemente a meu respeito, encheram os vossos ouvidos e, antes como 

agora, me acusam insistentemente. 

Eis como Meleto me afetou e, com ele, Anito e Lícon. Meleto, tomando a 

animosidade dos poetas; Anito, a dos artesãos e dos políticos; Lícon, por sua vez, 
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a dos retóricos. De tal modo que, como eu dizia desde o começo, muito me 

admiraria se eu fosse capaz de rebater, em tão pouco tempo, diante de vós, essa 

acusação de várias origens. Para vós, homens de Atenas, essa é a verdade. Não 

escondo nem muito nem pouco de vós; falo sem nada dissimular. Eu sei, no 

entanto, receberei vossa animosidade. Isso é prova de que digo a verdade, que 

assim é a acusação contra mim e que essas são as suas causas. E se buscardes 

[saber] agora ou mais tarde, é isso o que descobrireis. 
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Platão e a definição de alma 
 

 

Esta é, para Sócrates, a essência do homem, sendo que os filósofos gregos 

posteriores Platão (428a.C.-347 a.C.) e Aristóteles (384 a.C. – 322 a.C.) utilizam-

se, para defini-la, da expressão alma racional, que tornou-se assim a categoria 

propriamente filosófica para diferenciar os homens dos demais seres. A alma é o 

princípio que dá vida a todos os viventes, mas existem vários níveis da alma (o 

vegetativo, o sensitivo e o racional), alguns dos quais são comuns às plantas, aos 

animais e ao homem (o nível vegetativo); e outros são comuns apenas ao homem 

e ao animal (o sensitivo); e o nível específico (essencial) do homem que é o da 

alma racional ou razão.  

 

BIOGRAFIA PLATÃO 

Platão (em grego: Πλάτων, transl. Plátōn, "amplo", Atenas, 428/427 – Atenas, 

348/347 a.C.) foi um filósofo e matemático do período clássico da Grécia Antiga, 

autor de diversos diálogos filosóficos e fundador da Academia em Atenas, a 

primeira instituição de educação superior do mundo ocidental. Juntamente com seu 

mentor, Sócrates, e seu discipulo, Aristóteles, Platão ajudou a construir os alicerces 

da filosofia natural, da ciência e da filosofia ocidental. Acredita-se que seu nome 

verdadeiro tenha sido Arístocles; Platão era um apelido que, provavelmente, fazia 

referência à sua característica física, tal como o porte atlético ou os ombros largos, 

ou ainda a sua ampla capacidade intelectual de tratar de diferentes temas, entre 
eles a ética, a política, a metafísica e a teoria do conhecimento. 

A sofisticação de Platão como escritor é especialmente evidente em seus diálogos 

socráticos; trinta e cinco diálogos e treze cartas são creditadas tradicionalmente a 

ele, embora os estudiosos modernos tenham colocado em dúvida a autenticidade 

de pelo menos algumas destas obras. Estas obras também foram publicadas em 

diversas épocas, e das mais variadas maneiras, o que levou a diferentes 

convenções no que diz respeito à nomenclatura e referenciação dos textos. Platão 

lecionou na Academia fundada por ele e os diálogos possivelmente eram usados 

como ferramenta de ensino nos tópicos mais variados, como filosofia, lógica, 
retórica, matemática, entre outros. 

 

 

TEXTO 

 

FÉDON 

 

– A primeira coisa que devemos nos perguntar, disse Sócrates, é a que 

natureza de ser pertence o dissolver-se, para quem deveremos temer esse 

acidente e quem está livre dele. Depois, deveremos examinar qual a natureza de 

nossa alma e, então, temer ou ter esperança por ela. 

– Muito certo. 

– Não parece que são as coisas compostas ou que são de natureza de sê-

lo as que devem dissolver-se nos elementos componentes e que se há seres que 

não são compostos, estes são os únicos que não são alcançados por este 

acidente? 

– Parece ser muito correto o que dizes, replicou Cebes. 

– As coisas que sempre estão na identidade e se comportam da mesma 

maneira em qualquer ocasião, são as não compostas, enquanto que aquelas que 
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nunca estão na identidade e que se comportam ora de um modo, ora de outro, 

são as compostas. 

– Estou de acordo contigo, Sócrates. 

– Vejamos essas coisas de que falávamos sob aspecto de sua existência 

verdadeira. Estas coisas são sempre as mesmas, ou mudam por vezes? A 

igualdade, a bondade, a beleza e toda a existência essencial, sofrem alguma 

mudança, por pequena que seja ou cada uma delas sendo pura e simples 

permanece idêntica, sem receber a menor alteração, nem a menor mudança? 

– É preciso, respondeu Cebes, que permaneçam sempre iguais, sem 

mudar jamais. 

– E todas as outras coisas, prosseguiu Sócrates, homens, cavalos, trajes, 

móveis, e tantas outras da mesma natureza, permanecem invariáveis ou são 

inteiramente opostas às primeiras, porque não permanecem em nenhum caso no 

mesmo estado, nem relativamente a si mesmas, nem relativamente às demais? 

– Nem permanecem as mesmas, nem se comportam do mesmo modo, 

respondeu Cebes. 

– Além disso, estas são coisas que podes ver, tocar e perceber por 

qualquer sentido e, em troca, as primeiras são sempre as mesmas e não podem 

ser percebidas por nada além da inteligência, porque são imateriais e nunca 

podem ser vistas. 

– Correto, Sócrates, respondeu Cebes. 

– Admitamos, portanto, que há duas classes de realidade, uma visível e 

outra invisível. 

– Admitamo-lo. 

– E, ainda, que a que é invisível sempre guarda sua identidade, 

enquanto que a visível jamais a mantém. 

– Aceitemos também isso. 

– Muito bem, prossigamos, disse Sócrates, não é verdade que em nós há 

duas coisas, uma que é o corpo e outra que é a alma? 

– Nada mais certo! – Disse Cebes. 

– Daquelas duas classes de realidade de que falamos, com qual tem, 

portanto, mais parecença e parentesco, o corpo? 

– Sem qualquer dúvida, com a visível. 

– E nossa alma, meu querido Cebes, é visível ou invisível? 

– Invisível, pelo menos para os homens. 

– Mas, quando falamos de coisas visíveis ou invisíveis, falamos 

relativamente aos homens, sem atender a qualquer outra natureza? 

– Sim, relativamente à natureza humana. 

– Que diremos, portanto, da alma? Pode ser vista ou não? 

– Não, não pode sê-lo. 

– É invisível, portanto? 

– Sim. 

– Conseqüentemente, nossa alma é mais conforme que o corpo com a 

natureza invisível e o corpo com a natureza visível. 

– É absolutamente necessário. 

– Não dizemos que quando a alma se serve do corpo para apreciar 

algum objeto através da visão, audição, ou qualquer outro sentido, porque a 

única função do corpo é considerar os objetos pelos sentidos, é atraída pelo 
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corpo para as coisas inestáveis, perde-se, turba-se, vacila e tem vertigens, 

como se estivesse ébria, para unir-se a coisas desta natureza? 

– Sim. 

– Em troca, lembrai-vos, quando está em si mesma e examina as coisas 

por si mesma e sem apelar para o corpo, se dirige para o que é puro, eterno, 

imortal, imutável e, como é da mesma natureza, permanece unida a ele tanto 

quanto lhe é possível. Aqueles extravios cessam, é sempre a mesma, porque 

está unida ao que não muda e participa de sua natureza e assim conserva 

sempre sua identidade e sua maneira de ser, pois bem, esse estado de alma 

não é o que chamamos pensamento? 

–Sócrates, tudo está dito de modo acertado e verdadeiro. 

– A qual dessas duas classes te parece que a alma mais se assemelha e 

é mais conforme, depois do que dissemos? 

– Parece-me, Sócrates, que não há homem tão duro e estúpido que, 

segundo o método que seguiste, não esteja de acordo que a alma se pareça 

mais e seja mais conforme ao imutável e ao que se comporta do mesmo modo, 

que ao mutável. 

– E o corpo? 

– Parece-se mais com mutável. 

– Sigamos ainda um outro caminho. Quando a alma e o corpo estão 

juntos, a natureza ordena a um deles que obedeça e seja escravo e à outra que 

exerça domínio e mande. Dos dois, qual te parece assemelhar-se ao divino e 

qual ao mortal? Não te parece que o divino e qual ao mortal? Não te parece que 

o divino é o único capaz de mandar e ser dono e o mortal de obedecer e ser 

escravo? 

– E o corpo? 

– Com certeza. 

– A que se assemelha, portanto, nossa alma? 

– É evidente, Sócrates, que nossa alma se assemelha ao que é divino e 

nosso corpo ao mortal. 

– Considera, portanto, meu querido Cebes, se de tudo que acabamos de 

dizer não se deduz necessariamente que nossa alma é muito semelhante ao 

divino, imortal, inteligível, simples, indissolúvel, sempre igual e parecida 

consigo mesma e que nosso corpo se assemelha perfeitamente ao que é 

humano, mortal, sensível, composto, solúvel, sempre mutável e jamais 

parecido consigo mesmo. 
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Aristóteles e a concepção da psíque 

(384-322 a c) 
 

BIOGRAFIA 

 

Aristóteles (em grego: Ἀριστοτέλης, transl. Aristotélēs; Estagira, 384 a.C. – 

Atenas, 322 a.C.) foi um filósofo grego, aluno de Platão e professor de Alexandre, o 

Grande. Seus escritos abrangem diversos assuntos, como a física, a metafísica, a 

poesia, o teatro, a música, a lógica, a retórica, o governo, a ética, a biologia e a 

zoologia. 

Juntamente com Platão e Sócrates (professor de Platão), Aristóteles é visto como 

uma das figuras mais importantes, e um dos fundadores, da filosofia ocidental. Seu 

ponto de vista sobre as ciências físicas influenciaram profundamente o cenário 

intelectual medieval, e esteve presente até mesmo o Renascimento - embora 

eventualmente tenha vindo a ser substituída pela física newtoniana. Nas ciências 

biológicas, a precisão de algumas de suas observações foi confirmada apenas no 

século XIX. Suas obras contêm o primeiro estudo formal conhecido da lógica, que 

foi incorporado posteriormente à lógica formal. Na metafísica, o aristotelismo teve 

uma influência profunda no pensamento filosófico e teológico nas tradições judaico-

islâmicas durante a Idade Média, e continua a influenciar a teologia cristã, 

especialmente a ortodoxa oriental, e a tradição escolástica da Igreja Católica. Seu 

estudo da ética, embora sempre tenha continuado a ser influente, conquistou um 

interesse renovado com o advento da ética da virtude na Idade Moderna. Todos os 

aspectos da filosofia de Aristóteles continuam a ser objeto de um ativo estudo 

acadêmico nos dias de hoje. Apesar do alcance abrangente que as obras de 

Aristóteles gozaram tradicionalmente, os acadêmicos modernos questionam a 

autenticidade de uma parte considerável do corpus aristotélico. Foi chamado por 

Platão de "O Leitor" (pela avidez com que lia e por se ter cercado dos livros dos 

poetas, filósofos e homens da ciência contemporâneos e anteriores) e, pelos 

pensadores árabes, de o "preceptor da inteligência humana". Também era 

conhecido como O Estagirita, por sua terra natal, Estagira. 

 

CONCEITOS DE ALMA E CORPO 

A sustância da realidade é um synolo de matéria (hýle) e forma;  de possibilidade 

(dynamis) e ato (enérgheia). 

Três fases de sua psicologia: 

1. Eudemo: fase juvenil inspirada à teoria platônica: Afirma a imortalidade e a 

transcendência da alma e sua presença no corpo como uma prisão 

2. De partibus animalibus: o corpo é o instrumento da alma que usa dele para 

realizar seus fins 

3. De Anima: aplica o binômio matéria-forma e potência-ato. A alma é a forma 

substancial do corpo, atualiza-se nele. Porém, ela permanece imortal.  

4. Para Aristóteles a alma não é apenas caracterizada pela dialética razão-paixão, 

mas antes de mais nada é vida (como por exemplo nas plantas).  

4.1. A alma atualiza-se nas plantas como princípio vegetativo, 

4.2. A alma atualiza-se nos animais também como princípio sensitivo 

4.3. A alma atualiza-se nos seres humanos também como princípio racional.  

4.4. No âmbito da capacidade racional, o homem possui o intelecto ativo, 

capaz de conceber em si o universal e atuá-lo (nous poietixós): ele 

possui todas as características da alma imortal. (vide Terceiro Livro De 

Anima). 

5.  Potências da alma: vegetativa; sensitiva; racional 

 

O ponto de partida para reconhecer a essência do homem é o reconhecimento de 

que a busca da verdade é expressão do princípio imortal que existe no homem: a 
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alma racional: "Não devemos seguir aos que aconselham o homem como mortal de 

limitar-se a pensar em coisas humanas e mortais. Pelo contrario, na medida do 

possível, devemos comportar-nos como imortais e fazer o possível para viver 

conforme a parte mais nobre que está em nós" (Aristóteles) 

 

 

 

RESUMO 
 

Portanto, podemos dizer que na cultura grega firmam-se dois pontos principais da 

concepção de pessoa e de conhecimento de si mesmo: 

 

1) a razão entendida como a capacidade de ter consciência de si mesmo e da 

realidade é aquilo que, para os gregos, define a essência do homem (Philippe, 

2002; Reale, 2002).  

 

2) a apreensão da consciência se dá por um duplo movimento de volta para a 

interioridade e de abertura à alteridade (os deuses), tematizada pelo topos da ―voz 

interior‖ que, como veremos permanecerá mesmo que de formas diversas ao longo 

da história da cultura ocidental. 
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Raízes da concepção de homem e de pessoa na 

cultura ocidental 

 
A PERIODIZAÇÃO DA IDADE MÉDIA 

 

A Idade Média é um longo arco de tempo da história ocidental que decorre a partir 

do ano de 476 d. C. (fim do Império do Ocidente) ao ano de 1492 (descobrimento 

da América). 

Atualmente, os estudos históricos desenvolvidos acerca deste período apontam 

para a dissolução de ―duas imagens igualmente falsas da Idade Média: uma imagem 

negra, que a identifica com a 'idade das trevas', e uma imagem dourada, que faz 

dela um período idílico‖. (Le Goff, J. O imaginário medieval, Lisboa, Estampa, 

1994) 

 

Na formulação da concepção de homem como pessoa realizada ao longo do extenso 

período histórico medieval, convergem duas importantes tradições culturais:  

1. TRADIÇÃO GREGA E LATINA 

2. TRADIÇÃO JUDAICO-CRISTÃ 

 

Abordaremos sinteticamente os aspectos fundamentais destas tradições no que 

concernem o conceito de homem: 

 

1. A tradição religiosa do Judaísmo, cujas fontes principais são o conjunto dos 

livros sagrados chamados Bíblia e especificamente a parte do ANTIGO 

TESTAMENTO, afirma três conceitos fundamentais no que diz respeito á visão de 

homem (que lhe são peculiares e divergem da visão grega que abordamos 

anteriormente):  

1.1) O Homem é imagem e semelhança de Deus, sendo modelado por Deus com a 

argila do solo e com o sopro divino (vide Livro ―Gênesis‖). 

1.2) A imortalidade do homem não se dá pela alma mas por pertencer a um povo e 

por gerar filhos, 

1.3) Cada homem tem um destino histórico e é uma realidade histórica, sendo a 

positividade deste destino garantida pela relação com Deus (pelo fato de ser o 

homem Sua imagem e semelhança). 

 

   

2. A tradição religiosa do Cristianismo tem como fontes principais o assim 

chamado NOVO TESTAMENTO (Evangelhos e Epistolas de São Paulo) 

O cristianismo enxerta-se na tradição judaica, derivando dela vários elementos no 

que diz respeito à visão do homem e somando outros novos: 

2.1) Segundo o cristianismo, o homem - imagem e semelhança de Deus – perdeu a 

experiência plena de sua filiação divina por uma decisão de autonomia por ele 

mesmo, tomada com relação a esta filiação e uma conseqüente queda da condição 

originária, denominada de pecado (=falta) original. Esta condição de filiação foi 

restaurada por Deus pelo envio de Seu próprio Filho Jesus, Cristo, o qual assumiu a 

condição humana para restaurar nela sua plena dignidade; rejeitado pelos mestres 

da lei do judaísmo que não o reconhecem como o Messias e sendo, portanto por 

eles condenado à morte de Cruz, ressuscitou no terceiro dia, conforme atestado 

pelas fontes históricas do cristianismo redigidas por diversas testemunhas: neste 

sentido, o cristianismo fundamenta-se num fato histórico, a existência de Cristo 

Homem-Deus, documentada por vários tipos de fontes, fato este que tem a 

pretensão de ser um acontecimento único, decisivo e definitivo da história humana.  

2.2) O homem é definido como corpo podendo ser este apenas corpo animado 

(soma psíquicon) (= natural) como também corpo pneumaticon (= espiritual). O 

soma define o homem em sua existência concreta, histórica. O fato do ser humano 
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qualificar-se como ser psíquicon, ou pneumaticon, depende da opção de sua 

liberdade. A alma, ou psique, corresponde ao princípio vital, sendo comum a todos 

os seres vivos. O homem possui também a nous = alma racional, ou razão, ou 

inteligência e a liberdade, responsáveis pela vida cognitiva e moral (todavia, 

diferentemente da concepção dos gregos, pelo cristianismo a nous é imperfeita, ela 

também sendo submetida à condição mortal inerente ao pecado original). 

2.3) A vida da pessoa é um devir, entendido como transformação de homem carnal 

(= sarx = expressão que define a condição moral do homem vivendo e agindo 

autonomamente, sem relacionar-se com Deus) e homem espiritual (= pneumático= 

expressão que define a condição do homem que vive e age relacionando-se com 

Deus). 

O homem como ser em devir, passa portanto por várias etapas de transformação: 

1. Sarx (= carne): é a condição moral do homem que vive e age fora do 

relacionamento com Deus. 

2. Soma (= corpo): é o homem na sua existência concreta. 

3. Psique (= alma): é o princípio vital que anima o corpo. 

4. Nous (= razão, mente): é o princípio da inteligência e do critério moral, pode ser 

corrompida pelo pecado. 

5. Pneuma (= espírito): o homem enquanto filho de Deus. É o estado de plena 

realização do ser humano, quando o homem se torna soma pneumaticon (= corpo 

espiritual). 

 

Na Idade Média, ―o cristianismo revela (pela primeira vez e de modo definitivo) ao 

mundo o princípio da liberdade espiritual, desconhecido pelo mundo antigo e, de 

certo modo, pelo judaísmo. Com efeito, a liberdade na acepção cristã pressupõe 

que o verdadeiro sujeito da ação histórica é um sujeito livre, um espírito livre. Se 

não admitirmos este sujeito que atua livremente e determina o destino histórico da 

humanidade, não podemos falar propriamente de história. A mentalidade cristã se 

rebela à submissão ao 'fatum', típica do mundo antigo. Foi o cristianismo que 

evidenciou o tema do homem como sujeito criador.‖ (N. Berdiaev, O sentido da 

História, Madrid, Encuentros, p. 100) 
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Uma etapa decisiva: pessoa e introspecção 

segundo Agostinho de Hipona 

 
Etapa decisiva no itinerário da formação do conceito de pessoa e do método de seu 

conhecimento por introspecção, é, nos primeiros séculos da era cristã, a 

contribuição de Agostinho de Hípona (354-430). Este realiza a primeira formulação 

filosófica da pessoa como sujeito. Na consideração desta, nos deteremos, portanto, 

com maior profundidade. 

 

 

Aurélio Agostinho (em latim: Aurelius Augustinus), Agostinho de Hipona, ou 

Santo Agostinho (Tagaste, 13 de novembro de 354 – Hipona, 28 de agosto de 

430), foi um bispo, escritor, teólogo, filósofo, padre e Doutor da Igreja Católica. 

Agostinho é uma das figuras mais importantes no desenvolvimento do cristianismo 

no Ocidente. Em seus primeiros anos, Agostinho foi fortemente influenciado pelo 

maniqueísmo e pelo neoplatonismo de Plotino, mas depois de sua conversão e 

batismo (387), ele desenvolveu a sua própria abordagem sobre filosofia e teologia 

e uma variedade de métodos e perspectivas diferentes. Quando o Império Romano 

do Ocidente começou a se desintegrar, desenvolveu o conceito de Igreja como a 

cidade espiritual de Deus (em um livro de mesmo nome), distinta da cidade 

material do homem. Seu pensamento influenciou profundamente a visão do homem 

medieval. Agostinho nasceu na cidade de Tagaste, província de Souk Ahras, 

Argélia, e sua mãe, católica, se chamava Mônica. Foi educado no Norta da Africa e 

resistiu aos pedidos da mãe para se tornar cristão. Vivendo como um intelectual 

pagão, ele tomou uma concubina e se tornou um maniqueísta. Posteriormente se 

converteu para a Igreja Católica, se tornou um bispo, e se opôs às heresias, como 

a crença que as pessoas possuem a habilidade de escolher fazer um bem tão forte 

que poderia merecer a salvação sem receber a ajuda divina (pelagianismo). Na 

Igreja Católica, e na Igreja Anglicana é um santo, e um importante doutor da 

Igreja, e o patrono da ordem religiosa agostinha. Seu memorial é celebrado no dia 

28 de agosto. Muitos protestantes, especialmente luteranos e calvinistas, o 
consideram como um dos pais teólogos da Reforma Protestante.  

 

 

 

O ponto de partida para a investigação de Agostinho é a própria experiência e 

segundo assinala Arendt (1971/1987), sua origem é na esteira da tradição romana 

estóica a busca da felicidade. Na experiência de Agostinho, o desafio da dor é a 

faísca que desencadeia a busca, como ele mesmo revela nas Confissões ao narrar a 

experiência do sofrimento pela morte de seu amigo mais caro: ―Tinha-me 

transformado num grande problema (quaestio mihi factus sum). A dor 

entenebreceu-me o coração. Tudo o que via era a morte. A pátria era, para mim, 

exílio e a casa paterna, um estranho tormento. Interrogava a minha alma: por que 

andava triste e se perturbava tanto? E nada me sabia responder‖ (Agostinho, 

397/1988, p.80). Segundo Arendt, o fato de que ―quaestio mihi factus sum‖, 

coincide em Agostinho com a descoberta da vida da interioridade. A tradição 

filosófica anterior tinha aberto, mas não solucionado esta questão: Agostinho 

incumbe-se da tarefa de descobrir um método para esta pergunta ser respondida 

através de um percurso de conhecimento. 

No tratado O Mestre reafirma, em consonância com a tradição filosófica grega, que 

o ―homem interior‖, lugar onde o indivíduo dialoga com a divindade, é o centro 

mais íntimo da alma racional: “Deus deve-se procurar e suplicar no próprio intimo 
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da alma racional, o que se denomina – „o homem interior‟”. (389/1991, p. 55). Este 

foi o ponto de chegada do itinerário gnosiológico da filosofia grega e representa 

para Agostinho o ponto de partida para empreender seu percurso. 

Este lugar que é o ―homem interior‖ é o ponto focal do conhecimento de si e da 

realidade, na medida em que as vivências interiores são analisadas pela atenção.   

Com efeito, no tratado A Trindade (416/2000) no livro IX (capítulos quarto e sexto) 

dedicado ao ―conhecimento da alma por si mesma‖ (pressuposto também para o 

conhecimento alheio), Agostinho afirma que este assume duas facetas: o 

conhecimento intuitivo e imediato que cada pessoa tem da própria experiência 

interior e o conhecimento filosófico que se dá pelo raciocínio dedutivo: 

uma coisa é o que cada indivíduo diz 

verbalmente, de sua alma pessoal, quando está 

atento ao que experimenta em seu interior: e 

outra coisa é a definição que dá a alma humana 

por um conhecimento, específico ou genérico, que 

possua.(idem, p. 296) 

Agostinho discute o conhecimento adquirido por experiência, no capítulo quarto do 

livro décimo do mesmo tratado, onde sustenta que, quando a alma procura 

conhecer racionalmente a si mesma, já sabe que é alma e pelo conhecimento 

intelectual busca completar este seu conhecimento intuitivo dado pela experiência: 

Quando a alma procura conhecer-se, já sabe que 

é alma; caso contrário ignoraria se procura a si 

mesma e correria o risco de procurar uma coisa 

por outra. (...) Como sabe que ainda não se 

encontrou toda, ela sabe qual é a sua grandeza. E 

assim busca o que lhe falta a seu conhecimento 

(idem, pp. 318-319). 

No capítulo oitavo do mesmo livro, Agostinho afirma que este saber possui as 

características da certeza, pois por si mesma a alma sabe de existir, de viver e de 

entender: ―É um surpreendente estudo a investigação de como a alma deve se 

buscar a si mesma e se encontrar: em direção do que deve dirigir-se para 

encontrar-se a si mesma e de onde vem para se encontrar? O que existe de mais 

presente à alma, do que a própria alma?‖ (idem, p. 324).  

Todavia, este conhecimento de si, que por si mesmo seria intuitivo e imediato, é 

dificultado por um dinamismo específico que diz respeito à relação entre os afetos e 

os objetos apreensíveis pelos sentidos: ―como a alma se habituou a colocar amor 

nas coisas em que pensa com amor, ou seja, nas coisas sensíveis e corporais, não 

consegue pensar em si mesma, sem essas imagens sensoriais‖, identificando-se 

assim com aquelas imagens, apesar dela ser mais intima a si mesma do que estas 

(1). Desse modo, a atenção necessária para dar-se conta de si mesma acima 

invocada, deve ser mobilizada pela vontade, elemento essencial para atingir o auto-

conhecimento:  

Que a alma conheça, portanto, a si mesma, e não 

se busque como se vivesse ausente, mas fixe em 

si mesma a intenção da vontade que vagueia por 

outras coisas e pense em si mesma. Verá assim 

que nunca deixou de se amar nem de se 

conhecer, mas ao amar outras coisas confundiu-

se com elas e, de certo modo, com elas adquiriu 

consistência. (idem, p. 325).  

No capítulo nono, Agostinho delineia o método para alcançar este conhecimento e 

propõe uma espécie de ―redução fenomenológica‖ ante-litteram: para que ―a alma 

não procure enxergar-se como se estivesse ausente, mas cuide de se discernir 

como presente‖, ―basta desapegar-se do que sabe não ser ela mesma‖ (idem, p. 

325). De fato, quando exortamos a alma: ―‗conhece-te a ti mesma‘, no mesmo ato 

em que ela entende: ‗ti mesma‘, ela se intui, e não por outra razão do que pelo fato 

de estar presente a si mesma‖ (Idem). Desse modo, a norma metodológica é ―que 
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a alma não acrescente nada ao conhecimento (isto é, à autoconsciência) que tem 

de si mesma, quando ouve a ordem de se conhecer. (...) Que ela deixe de lado o 

que pensa ou imagina de si e veja o que ―sabe‖. E fique com essa certeza.‖ (idem, 

p. 326). (2). 

Agostinho entende o conhecimento experiencial que a alma tem de si própria como 

o ponto de partida de todo o processo intelectual. Ao mesmo tempo, coloca a 

existência de outras modalidades de conhecimento da subjetividade que demandam 

diferente procedimento metodológico: o conhecimento indireto que se pode obter 

na escuta da experiência da pessoa por ela mesma relatada; e o conhecimento 

filosófico de quem investiga a essência da alma. Acerca destes outros dois tipos de 

conhecimento, Agostinho afirma:  

Assim, quando alguém me fala de sua própria 

alma afirmando, por exemplo, que compreende 

ou não isto ou aquilo; ou quer ou não isto ou 

aquilo; eu acredito nele. Mas ao contrário, quando 

alguém me diz a verdade sobre a essência 

específica ou genérica da alma humana, eu 

reconheço e aprovo (p. 296). 

Em suma, Agostinho propõe três modalidades de conhecimento da pessoa:  

1) o conhecimento da experiência da pessoa por ela mesma, que acarreta o uso da 

atenção e da reflexão;  

2) o conhecimento intersubjetivo possibilitado pelo procedimento da certeza moral 

que atesta a razoabilidade desta certeza através da expressão da vida interior pelo 

sujeito, por sinais, e da interpretação destes pelo interlocutor [―o que outro poderá 

acreditar, embora sem o ver‖ (Idem)];  

3) o conhecimento filosófico pelo raciocínio dedutivo acerca da alma, que requer a 

verificação pela evidência, a comprovação pelo raciocínio e a busca de ―razões 

universais‖ através do consenso intersubjetivo entre os pensadores: 

[―contemplar na própria verdade o que outro 

também pode ver tão bem quanto ele‖ (Idem)], 

através da tentativa de ―definir de modo perfeito, 

o quanto podemos – não qual seja o estado da 

alma de cada um, mas qual deva ser, conforme 

as razões eternas‖ (Idem). 

Outro aspecto de originalidade da contribuição de Agostinho é o de que a 

fundamentação do conceito de pessoa e a plausibilidade dos métodos de seu 

conhecimento, especialmente do método introspectivo, em Agostinho procedem 

unitariamente. De fato, neste texto Agostinho ao mesmo tempo em que disserta 

acerca do conhecimento de si mesmo, delineia também o que é a pessoa. Faz isto 

propositalmente, pois como ele mesmo diz ―a alma se conhece no momento mesmo 

em que se procura‖ (p. 329).  

No capítulo décimo do livro décimo, afirma que a alma sabe com certeza que 

existe, vive e entende (4). Este ―saber‖ experiencial da alma acerca de si mesma 

não abarca apenas o campo do ser e do entender, mas também o da vontade [―do 

mesmo modo toda alma humana sabe que quer‖ (Idem)] e da memória [―a alma 

sabe igualmente que se recorda‖ (Idem)]. Nesta tríade, a memória e a inteligência 

são potências da alma e elas ―contém o conhecimento e a ciência de muitas 

coisas‖; a vontade, por sua vez, ―está lá, para nos fazer gozar e usar dessas 

coisas‖. Com efeito, ―gozamos do que conhecemos, quando a vontade repousa com 

complacência nessas coisas‖ (idem, p. 327). Na vida pessoal, ocorre uma 

apreensão unitária de todo este dinamismo, pois ―a alma sabe igualmente que para 

querer é preciso ser, é preciso viver‖ e ―ela sabe que para recordar, é preciso ser, é 

preciso viver‖ (Idem).  

O conceito de pessoa como o núcleo unitário e único do ser humano e a evidência 

de que a pessoa é uma substância, são propostos por Agostinho nestes termos:  

Estas três coisas, memória, inteligência, vontade, 

como não são três vidas, mas apenas uma só, 
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nem três mentes, mas uma só mente, não são, 

por conseguinte, três substâncias, mas uma só 

substância (...) Pois me lembro de que tenho 

memória e inteligência e vontade, e entendo, 

quero e lembro; e quero querer e lembrar e 

entender; e lembro, ao mesmo tempo, toda 

minha memória e minha inteligência e minha 

vontade, toda inteira. (idem, pp.331-332).  

E finaliza o capítulo reiterando: ―As três formam uma só unidade: uma só vida, 

uma só alma e uma só substância‖ (p. 333). 

Uma vez estabelecida esta unidade trinitária que é a alma humana, Agostinho 

observa que quando estas potências se encontram reunidas num único sujeito que 

pode dizer de si mesmo:  

essas três faculdades: memória, inteligência e 

amor são minhas, não pertencem, porém a elas 

mesmas; pois não operam em seu próprio favor, 

mas sim em meu proveito. Sou eu que atuo 

servindo-me delas. Sou eu que recordo pela 

minha memória., compreendo pela minha 

inteligência e amo pelo meu amor. E quando volto 

o olhar do pensamento para a minha memória, e 

assim digo no meu coração o que sei e é gerado 

um verbo por meio do meu conhecimento, ambas 

as coisas são minhas. Ou seja: o conhecimento e 

o verbo. Pois sou eu que sei, e eu digo em que 

coração que sei (p. 539-540).  

Com base nisto, Agostinho formula a definição de pessoa:  

Eu recordo, eu entendo, eu amo, servindo-me 

destas três faculdades. Eu que não sou memória, 

nem inteligência, nem amor, mas que os possuo. 

Portanto, pode-se dizer que são de uma só 

pessoa, que ela possui as três faculdades, mas ela 

mesma não é essas três faculdades. (1995, p. 

540).  

A pessoa é o sujeito: do amor, do conhecimento, da memória; sujeito das funções 

psíquicas, o qual, porém, não se identifica com nenhuma delas (5).  

Desse modo, Agostinho define também a relação entre pessoa e psiquismo: 

vontade, conhecimentos, memória são funções psíquicas de um sujeito que, porém, 

não se identifica com nenhuma delas.  

 

 

 

TEXTO 

Confissões 

 

O palácio da memória 

 

Chego aos campos e vastos palácios da memória onde estão tesouros de 

inumeráveis imagens trazidas por percepções de toda a espécie. Aí está também 

escondido tudo o que pensamos, quer aumentando quer diminuindo ou até 

variando de qualquer modo os objetos que os sentidos atingiram. Enfim, jaz aí 

tudo o que se lhes entregou e depôs, se é que o esquecimento ainda não 

absorveu e sepultou. 

Quando lá entro, mando comparecer diante de mim todas as imagens que 

quero. Umas apresentam-se imediatamente, outras fazem-me esperar por mais 

tempo, até serem extraídas, por assim dizer, de certos receptáculos ainda mais 

recônditos. Outras irrompem aos turbilhões e, enquanto se pede e se procura 
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uma outra, saltam para o meio como a dizerem: ―Não seremos nós?‖ Eu, então, 

com a mão do espírito, afasto-as do rosto da memória, até que se desanuvie o 

que quero e do seu esconderijo a imagem apareça à vista. Outras imagens 

ocorrem-me com facilidade e em série ordenada, à medida que as chamo. Então 

as precedentes cedem lugar às seguintes e, ao cedê-lo, escondem-se para de 

novo avançarem, quando eu quiser. É o que acontece, quando de memória digo 

alguma coisa. 

Lá se conservam distintas e classificadas todas as sensações que entram 

isoladamente pela sua porta. Por exemplo, a luz, as cores e as formas dos corpos 

penetram pelos olhos; todas as espécies de sons, pelos ouvidos; todos os 

cheiros, pelo nariz; todos os sabores, pela boca. Enfim, pelo tato entra tudo o 

que é duro, mole, frio, brando ou áspero, pesado ou leve, tanto extrínseco como 

intrínseco ao corpo. 

O grande receptáculo da memória – sinuosidades secretas e inefáveis, 

onde tudo entra pelas portas respectivas e se aloja sem confusão – recebe todas 

estas impressões, para as recordar e revistar quando for necessário. Todavia, 

não são os próprios objetos que entram, mas suas imagens: imagens das coisas 

sensíveis sempre prestes a oferecer-se ao pensamento que as recorda. 

Quem poderá explicar o modo como elas se formaram, apesar de se 

conhecer por que sentidos foram recolhidas e escondidas no interior? Pois mesmo 

quando me encontro em trevas e silêncio, posso representar na memória, se 

quiser, as cores e distinguir o branco do preto e todas as mais entre si. Os sons 

não invadem nem perturbam as imagens que aí se encontrarem. Estão como que 

escondidos e retirados. Se me apetece chamá-los imediatamente se apresentam. 

Então, estando a língua em repouso e a garganta em silêncio, canto  o que me 

apraz. Aquelas imagens das cores, que não obstante lá continuam, não se 

interpõem nem me interrompem quando manejo este outro tesouro que entrou 

pelos ouvidos. 

Do mesmo modo, conforme me agrada, recordo as restantes percepções 

que foram reunidas e acumuladas pelos outros sentidos. Assim sem cheirar nada, 

distingo o perfume dos lírios do das violetas, ou então, sem provar nem apalpar, 

apenas pela lembrança, prefiro o mel ao arrobe e o macio ao áspero. 

             Tudo isto realizo no imenso palácio da memória. Aí estão presentes o 

céu, a terra e o mar com todos os pormenores que neles pude perceber pelos 

sentidos, exceto os que já esqueci. É lá que me encontro a mim mesmo, se 

recordo as ações que fiz, o seu tempo, lugar e até os sentimentos que me 

dominavam ao praticá-las. É lá que estão também todos os conhecimentos que 

recordo, aprendidos ou pela experiência própria ou pela crença no testemunho de 

outrem. 

Deste conjunto de idéias, tiro analogias de coisas por mim 

experimentadas ou em que acreditei apoiado em experiências anteriores. Teço 

umas e outras com as passadas. Medito as ações futuras, os acontecimentos, as 

esperanças. Reflito em tudo, como se estivesse presente. ―Farei isto e aquilo‖ – 

digo no meu interior, nesse seio imenso do espírito, repleto de imagens de tantas 

e tão grandes coisas. Tiro esta ou aquela conclusão: ―Oh! Se sucedesse tal e tal 

acontecimento! Afaste Deus esta ou aquela calamidade!‖  

Eis o que exclamo dentro de mim. Ao dizer isto, tenho presentes as imagens de tudo o 

que exprimo, hauridas do tesouro da memória, pois, se faltassem, absolutamente nada 

disso poderia dizer 

É grande esta força da memória, imensamente grande, grande, ó meu 

Deus. É um santuário infinitamente amplo. Quem pode  rese-lo até o fundo? 

Ora, esta potência é própria do meu espírito e pertence à minha natureza. Não 

chego, porém, a apreender todo o meu ser. Será porque o espírito é demasiado 

estreito para se conter a si mesmo? Então onde está o que de si mesmo não 

encerra? Está fora e não dentro dele? Mas como é que não o contém? 

Este ponto faz brotar em mim uma admiração sem limites que me 

subjuga. 



 27 

Os homens vão admirar os píncaros dos montes, as ondas alterosas, as 

largas correntes dos rios, a amplidão do Oceano, as órbitas dos astros: mas não 

pensam em si mesmos! Não se admiram de eu Ter falado (agora) de todas estas 

coisas num tempo em que não as via com os olhos! Ora, não poderia falar delas 

se, dentro da minha memória, nos espaços tão vastos como se fora de mim os 

visse, não observasse os montes, as ondas, os rios, os astros que contemplei e o 

Oceano em que acredito por testemunho alheio. Mas, ao presencia-lo com os 

olhos, não os absorvi com a vista: residem em mim, não os próprios objetos, 

mas as suas imagens. Conheço com que sentido do corpo me foi impressa cada 

imagem. 

 

Referência Bibliográfica: 

 Santo Agostinho (1997). Confissões  (J. A. Santos e A. A. de Pina, Trad.) 

 Ed Vozes – Petrópolis 

 

 

Texto 

 Do Tratado “A Trindade” 

 

A memória, a inteligência e a vontade. Unidade essencial e trindade 

relativa 

 

17. Deixemos de lado, por enquanto, os demais atos de que a alma está 

certa de lhe pertencer como propriedade, tratemos agora das três faculdades já 

antes consideradas: a memória, a inteligência e a vontade. 

Com efeito, também o temperamento ou, como outros preferem chamar, 

a índole das crianças, costuma refletir essas três faculdades. Quanto mais tenaz 

e facilmente a criança recorde, com mais presteza entenda e com mais afinco 

seja aplicada, de tanto mais elogiável índole é possuidora. 

Por outro lado, quando se indaga do saber de um homem, não se 

pergunta com quanta firmeza e facilidade se recorda e com quanta agudeza 

compreende as coisas, mas se indaga do que se recorda ou o que compreende. E 

como a alma é digna de louvor não somente quando é instruída, mas também 

quando manifesta bondade, não se tem em conta tão-somente do que ela se 

lembra e o que compreende, mas também o que quer ou ama. E não se trata 

com que ardor quer, mas antes qual o objeto de seu querer, e só depois, com 

quanto ardor ama. Então, é digna de encômios a alma que muito ama quando o 

que ama é digno de ser amado com ardor. 

Ao mencionar, pois, as três realidades: o talento, a ciência e o uso (ou em 

outras palavras: o Dom natural, o conhecimento e o emprego que deles se faz), a 

primeira coisa a ser tratada em relação a essas três faculdades é o poder da memória, 

da inteligência e da vontade. Em segundo lugar, é mister considerar o que cada um 

adquiriu pela memória, inteligência e o ponto até onde chegou a alma, com sua força de 

vontade. Em terceiro lugar, o emprego que a vontade fez disso tudo. Passando revista 

aos conhecimentos adquiridos pela memória e a inteligência, verificar-se-á se a vontade 

os dirige a outro fim ou se descansa neles mesmos com um fim alcançado. Com efeito, 

usar de alguma coisa é dispor dela sob a direção da vontade; gozar dela, é empregá-la 

com prazer, não em vista de algo que se espera mais, mas já pela sua posse. Portanto, 

todo aquele que goza de algo, possui essa coisa a seu uso. Dispõe dela sob a direção da 

vontade, com a finalidade a seu deleite. Mas, ao contrário, nem todo o que se utiliza de 

algo, goza dessa coisa, pois acontece nesse caso que aquilo de que possui à sua 

disposição, ele não o procura por si mesmo, mas em vista de outro fim. 

18. Portanto, as três coisas: memória, inteligência e vontade, como não são três 

vidas, mas uma vida; e nem são três almas, mas uma alma, consequentemente, não 

são três substâncias, mas uma só. Quando se diz que a memória é vida, alma, 

substância, ela é considerada em si mesma. Mas quando é nomeada propriamente 

como memória ela é considerada em relação a alguma outra coisa. O mesmo se diga 
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quanto à inteligência e à vontade: inteligência e vontade dizem relação a alguma coisa. 

Por outro lado, o termo vida é sempre tomado em relação a si mesmo; assim como o 

termo alma e o de essência. Eis porque essas três coisas, pelo fato de serem uma só 

alma e uma só essência, formam uma só realidade. Por isso, o que se refere a cada 

uma ou a todas em conjunto, se diz sempre no singular e não no plural. 

Mas são três enquanto são consideradas em suas relações recíprocas, e não se 

compreenderiam mutuamente, se não fossem iguais; não somente quando cada uma 

está em relação com cada uma das outras, mas também cada uma em relação a todas. 

Não somente cada uma está contida em cada uma das outras, mas todas em cada uma. 

Pois eu me lembro de que tenho memória, inteligência e vontade; compreendo 

que entendo, quero e recordo; quero querer, lembrar-me e entender; e me lembro ao 

mesmo tempo de toda a minha memória, minha inteligência e minha vontade toda 

inteira. O que não me lembro de minha memória, não está em minha memória. Nada, 

porém, existe tão presente na memória como a própria memória. Portanto, recordo-me 

dela em sua totalidade. Do mesmo modo, tudo o que entendo, sei que entendo, e sei 

que quero o que quero, e recordo tudo o que sei. Portanto, lembro-me de toda a minha 

inteligência, e de toda minha vontade. Igualmente, quando entendo as três faculdades, 

entendo todas ao mesmo tempo. Nada existe de inteligível, a não ser o que ignoro. E o 

que ignoro, não recordo e não quero. E o inteligível que não entendo, não recordo nem 

quero. Tudo, porém, que recordo e quero de inteligível, também o entendo. Minha 

vontade abrange também toda minha inteligência e toda minha memória, quando uso 

do que entendo ou recordo. Concluindo, quando todas e cada uma das faculdades se 

contém reciprocamente, existe igualdade entre cada uma e cada uma das outras, e 

cada uma com todas juntas em sua totalidade. E as três formam uma só unidade: uma 

só vida, uma só alma e uma só substância. 

 

A alma, imagem da Trindade nas três faculdades 

 

19. E agora, já não será tempo de elevar-nos, com quaisquer sejam as forças de 

nossa atenção, à suma e altíssima essência, da qual a alma humana é uma imagem 

imperfeita, entretanto, imagem? Ou seria ainda necessário distinguir na alma as três 

faculdades, apoiando-nos no que captamos do exterior com os sentidos corporais, onde 

se fixa no tempo, o nosso conhecimento das coisas materiais? 

Encontramos a presença da mente na memória, na inteligência e na vontade 

que ela possui de si mesma, e dizíamos que ela se conhecia e se queria sempre, e por aí 

mesma, compreendemos que ela não deixa de se lembrar de si mesma, e Ter 

inteligência, e amor de si mesma. E por isso torna-se difícil distinguir nela a memória de 

si mesma e a inteligência de si mesma. Poder-se-ia pensar que não sejam duas as 

faculdades: a inteligência e a memória de si, mas uma só, denominada com dois 

termos, por aparecerem tão unidas na alma, que uma não precede à outra quanto ao 

tempo. A própria existência do amor não é tão perceptível, ainda que ele não se traia 

pela indulgência, já que aquilo que ama, lhe está sempre presente. Pelo que, tudo isso 

poderá ficar claro mesmo aos tardos de inteligência, quando tratarmos do que se chega 

à alma, no tempo, e que lhe acontece no tempo, por exemplo, o fato de lembrar-se a 

alma do que antes não se lembrava; de ver o que não via; e de amar, o que antes não 

amava. 

Referência Bibliográfica: 

Santo Agostinho (1995).   

A Trindade 

(A. Belmonte, Trad.) 

Paulus – São Paulo  
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Tomás de Aquino: pessoa, alma e suas 

potências 
 

BIOGRAFIA 

Tomás nasceu em Aquino por volta de 1225 , de acordo com alguns autores no 

castelo do pai Conde Landulf de Aquino, localizado em Roccasecca, no mesmo 

Condado de Aquino (Reino da Sicília, no atual Lácio). Por meio de sua mãe, a 

condessa Teodora de Theate, Tomás era ligado à dinastia Hohenstaufen do Sacro 

Império Romano-Germânico. O irmão de Landulf, Sinibald, era abade da original 

abadia beneditina em Monte Cassino. Enquanto os demais filhos da família 

seguiram uma carreira militar, a família pretendida que Tomás seguisse seu tio na 

abadia; isto teria sido um caminho normal para a carreira do filho mais novo de 

uma família da nobreza sulista italiana. Aos cinco anos, Tomás começou sua 

instrução inicial em Monte Cassino, mas depois que o conflito militar que ocorreu 

entre o imperador Frederico II e o papa Gregório IX na abadia no início de 1239, 

Landulf e Teodora matricularam Tomás na studium generale (universidade) criada 

recentemente por Frederico II em Nápoles. Foi lá que Tomás provavelmente foi 

introduzido nas obras de Aristóteles, Averróis e Maimônides, todos que 

influenciariam sua filosofia teológica. Foi igualmente durante seus estudos em 

Nápoles que Tomás sofreu a influência de João de São Juliano, um pregador 

dominicano em Nápoles que fazia parte do esforço ativo intentado pela ordem 

dominicana para recrutar seguidores devotos. Nesta época seu professor de 

aritmética, geometria, astronomia e música era Pedro de Ibérnia. Aos 19 anos, 

contra a vontade da família, entrou na ordem fundada por Domingos de Gusmão. 

Estudou filosofia em Nápoles e depois em Paris, onde se dedicou ao ensino e ao 

estudo de questões filosóficas e teológicas. Estudou teologia em Colônia e em Paris 

se tornou discípulo de Santo Alberto Magno que o "descobriu" e se impressionou 

com a sua inteligência. Por este tempo foi apelidado de "boi mudo". Dele disse 

Santo Alberto Magno: "Quando este boi mugir, o mundo inteiro ouvirá o seu 

mugido."Foi mestre na Universidade de Paris no reinado de Luís IX de França. 

Morreu, com 49 anos, na Abadia de Fossanova, quando se dirigia para Lião a fim de 
participar do Concílio de Lião, a pedido do Papa. 

 

 

A sistematização definitiva do conceito de pessoa foi realizada, no âmbito filosófico 

e teológico, por Tomás de Aquino (1221-1274), a partir de um enunciado de 

Severino Boetius (480-526) que por sua vez retomara Agostinho: pessoa significa 

substância individual de natureza racional: este corpo, esta alma. Tomás precisa 

que ―pessoa‖ não é a mesma coisa do que ―essência‖ do ser humano, pois esta 

compreende os princípios específicos dos seres e não os princípios individuais. Do 

ponto de vista do dinamismo natural, cada pessoa possui funções psicológicas, 

chamadas também de potências da alma, que são responsáveis pela ocorrência dos 

fenômenos psíquicos, a saber, o conhecimento sensível (sensação, imaginação, 

memória); o conhecimento intelectual (idéias, juízo, raciocínio); o apetite sensível 

(prazer, dor, emoções); o apetite intelectual (vontade, atividade, hábitos, 

costumes). Para Tomás, a essência da alma distingue-se das suas potências, mas 

perpassa todas as partes da alma como substrato comum (Massimi, 2005). Não 

aprofundaremos, porém, a posição de Tomás, por ser ela uma sistematização 

doutrinária de certo modo em continuidade com a proposta de Agostinho. 

 

I. A Psicologia (=ciência da alma) é parte da Filosofia Natural; 
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II. O homem é 'sinolo', ou seja substância única, composta por matéria e forma. A 

alma humana é a forma substancial do corpo: 

"O homem não é somente a alma, mas um composto de alma e corpo". 

O Homem como sujeito é constituído pela alma e pelo corpo. 

Exemplo: o homem que pensa não é apenas alma assim como o homem que sente 

não é apenas o corpo. 

 

III. A alma é o princípio primeiro da vida nos seres vivos. 

"Para investigar a natureza da alma convém pressupor que se chama alma o 

primeiro princípio da vida n os viventes que nos rodeiam; já que chamamos 

animados os seres que vivem, e inanimados os que carecem de vida. E esta 

se manifesta principalmente por duas operações: as de conhecer e mover-se. 

"É claro que não é a alma qualquer princípio de operação vital, pois nesse caso 

seria a alma o olho, sendo como é de certo modo princípio da visão; e o mesmo se 

teria que dizer dos demais instrumentos, de que se serve a alma.  

“Em vez disso, dizemos que a alma é o princípio primeiro da vida... A alma, não é 

o corpo, mas ato do corpo." 

(Suma Theologica I, quaestio LXXV, art. 1). 

IV. A Alma se estrutura em:  

      a) alma vegetativa 

      b) alma sensitiva 

      c) alma racional ou intelectiva. 

"A alma é com efeito o primeiro princípio que nos faz nutrir-nos e sentir e mover 

quanto a lugar, assim como também entender. Este primeiro princípio de nosso 

entender, pois, que se o chame entendimento ou alma intelectiva, é a forma do 

corpo, demonstração que também dá Aristóteles." 

(Summa) 

 

V. A alma humana se identifica com a mente ou alma racional. 

Características da alma racional: 

     a) é forma do corpo humano, 

     b) é incorruptível 

     c) não é parte da substância divina mas foi criada por Deus. 

A alma racional, ou entendimento, se manifesta pela capacidade de domínio do 

sujeito sobre as suas ações, domínio exercido pela razão e pela vontade.  

A característica das ações humanas é que elas têm uma finalidade. A finalidade 

última do homem é a felicidade, a saber o bem perfeito. Coincide com a 

experiência da satisfação total.  

O objeto da satisfação é alcançar a essência (significado) das coisas. A essência 

última das coisas é Deus. O objeto da felicidade do homem é Deus. 

"Diferencia-se o homem das outras criaturas irracionais pelo fato de ser dono de seus 

atos. Pelo que só se chamam propriamente humanas aquelas ações das quais o 

homem é dono. Porém o homem é dono de seus atos pela razão e pela vontade, pelo 

que também o livre arbítrio é chamado a faculdade da vontade e da razão...  

“E o objeto da vontade é o fim e o bem. Por conseguinte, é preciso que todas as 

ações humanas se façam por um fim"  

(Summa, I,II,Q.I, Art.1). 

 

 

VI. Funções Psicológicas da Pessoa: 

    a) conhecimento sensível (sensação, imaginação, memória) 

    b) conhecimento intelectual (idéias, juízo, raciocínio) 

     c) apetite sensível (prazer, dor, emoções) 

    d) apetite intelectual (vontade, atividade, hábitos, costumes) 

 
 

Referência Bibliográfica: Tomás de Aquino (1980).  
Suma Teológica Editora Sulina – Porto Alegre  
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TEXTO 

S. Tomás de Aquino 

COMENTÁRIO AO DE ANIMA DE ARISTÓTELES 

 

Livro III 

5. Como as demais operações da alma são conjuntas com o 

corpo. 

Tudo em que o complexo do corpo opera não é apenas da alma, mas 

também do corpo. Ora, o complexo do corpo opera em todas as 

paixões da alma, como na ira, na serenidade, no temor, na 

confiança, na misericórdia e outras assim. Portanto, estas paixões 

da alma são todas com o corpo. 

Que o corpo participa das operações da alma acima citadas pode-se 

perceber pelo fato de que algumas vezes sobrevêm aos homens 

[provações] duras e manifestas, e o homem não se provoca e nem 

teme. Mas, [se é ascendido o furor], por algo muito pequeno e débil 

o corpo é movido, e é assim que ocorre quando o homem se ira. Da 

mesma maneira, se de maneira nenhuma o perigo é iminente, em 

algumas pessoas, como ocorre nas melancólicas, pela sua própria 

compleição desordenada se tornam tementes. E porque é a 

compleição [corporal] que provoca estas paixões, é manifesto que 

tais paixões apresentam seu ser na matéria. Por causa disso, as 

definições destas paixões não são colocadas sem a matéria. Por 

exemplo, ao definir-se a ira, diz-se que é o movimento de "tal corpo", 

como seja, o coração. 

6. Que a consideração da alma pertence à [ciência] natural. 

[A consideração da alma pertence à ciência natural porque] 

operações da alma e paixões da alma são paixões e operações do 

corpo, conforme visto. Ora, ao se definir qualquer operação, importa 

que se tenha o seu sujeito na definição. Assim, se estas operações e 

paixões não são apenas da alma, mas são também do corpo, é 

necessário que na definição das mesmas o corpo seja colocado. 

Mas tudo onde está o corpo ou matéria pertence à [ciência] natural. 

Portanto, as operações e paixões da alma pertencem à [ciência] 

natural. 

Compete, porém, àquele que considera as operações e paixões 

considerar também o sujeito das mesmas. E por isso também 

pertence ao físico considerar sobre a alma, ou simplesmente, ou 

daquela que está afixa ao corpo.Aristóteles faz esta última ressalva 

porque quer deixar sob dúvida se o intelecto seja alguma potência 

afixa ao corpo ou não. 

 

8. Como a alma e o corpo se fazem um único. 

Alguns filósofos colocaram existir algum meio, pelo qual a alma se 

uniria ao corpo, que serviria de ligação entre os dois. 

Semelhante dúvida não pode mais apresentar-se, pois foi 

demonstrado que a alma é a forma do corpo. Ora, no livro VIII da 

Metafísica se demonstra que a forma se une à matéria por si mesma. 

Portanto, pelo fato do corpo ter o seu ser devido à alma assim como 

a uma forma [substancial], ele se une à mesma de maneira imediata, 

na medida em que a alma é a forma do corpo. Mas, na medida em 

que a alma é motor [do corpo], nada proíbe a existência de algum 

intermediário, mediante o qual alguma parte seja movida pela alma 

[não diretamente]. 
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Livro IV 

2. Mostra-se como as diferentes partes da alma se ordenam 

consecutivamente entre si. 

A [potência] sensitiva não pode estar sem a vegetativa, mas a 

vegetativa é separável da sensitiva, conforme acontece nas plantas. 

Da mesma maneira, sem o sentido do tato, nenhum dos outros 

sentidos pode existir, somente o tato sendo achado sem os demais 

sentidos [e também], da mesma maneira, a motora não pode existir 

sem a sensitiva, mas a sensitiva pode existir sem a motora. 

Mas a potência que é última entre todas as partes da alma e não é 

divisível em diversas segundo a espécie é o intelecto, porque em 

qualquer [ser] do número dos [seres] corruptíveis, se existir 

intelecto, existirão também todas as demais potências. [A cláusula 

"dos seres corruptíveis"] está dita porque se excluem disto as 

substâncias separadas já que, não havendo nelas geração e 

corrupção, não necessitam da potência vegetativa. Desta maneira, 

os seus intelectos especulam per se as coisas inteligíveis per se, e 

assim não necessitam do sentido para que a este lhe seja 

conseqüente o conhecimento intelectivo. Mas nos mortais que 

possuem o intelecto, é necessário existirem todas as outras 

potências, que funcionam como certos instrumentos preparatórios 

ao intelecto, o qual é a intenção última na intenção almejada na 

operação da natureza. 
file:// 

 

Livro V 

3. A questão da imaginação. Recapitulação e comentários ao que 

já foi explicado. 

[Conforme anteriormente exposto], existe uma dúvida preliminar 

acerca das paixões e operações da alma, se são próprias da alma 

sem comunicação com o corpo, ou se nenhuma é própria da alma, 

mas são comuns ao corpo e ao composto. [Para que se possa dar a 

solução desta dúvida, devemos dizer que descobrir] se as paixões e 

operações da alma são comuns ou próprias é difícil, e a causa da 

dificuldade está em que, apesar de que muitas paixões sejam 

comuns, e não [se realizam] sem concorrência do corpo, como 

enervar-se e sentir, nas quais a alma nada [realiza] sem o corpo, 

apesar disso, entretanto, se alguma operação fosse própria da alma, 

esta parece ser a operação do intelecto. 

Se, todavia, [esta questão] for retamente considerada, não parecerá 

próprio da alma inteligir. E isto porque inteligir ou é a fantasia, 

conforme a opinião dos filósofos platônicos, ou [pelo menos] não 

existe sem a fantasia. Ora, como a fantasia necessita do corpo, os 

filósofos platônicos afirmavam que inteligir não é próprio da alma, 

mas comum à alma e ao corpo. 

Se, por outro lado, o intelecto não é a fantasia, todavia é certo que 

não existe sem a fantasia, e assim também não é próprio da alma, 

porque a fantasia necessita do corpo. Assim, não existe intelecção 

sem o corpo. 

A dificuldade da questão precedente se responde dizendo que a 

intelecção é de uma certa forma própria da alma, e de uma certa 

forma conjunta com o corpo. Deve-se saber que qualquer operação 

da alma pode necessitar da [corporal] de duas maneiras, como 

instrumento ou como objeto. [A operação de] ver, por exemplo, 

necessita da [corporal] tanto como objeto, assim como instrumento. 

Como objeto, porque a cor, que é objeto da vista, está no corpo. 

Como instrumento, porque a visão, apesar de ser pela alma, não se 
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realiza sem ser pelo órgão da vista, que é o instrumento. A operação 

intelectual, entretanto, não necessita do corpo como instrumento, 

mas apenas como objeto. A intelecção, de fato, não se realiza pelo 

órgão corporal, mas necessita do objeto corporal. Desta maneira, os 

fantasmas [da fantasia] estão para o intelecto assim como as cores 

estão para a vista. De onde se segue que o intelecto é uma operação 

própria da alma e não necessita do corpo senão enquanto objeto, 

mas ver e as demais operações e paixões não são apenas da alma, 

mas conjuntas [com o corpo]. 

Segue-se também que, como aquilo que tem operação per se 

também apresenta ser e subsistência per se, e aquilo que não tem 

operação per se não apresenta ser per se, o intelecto é forma 

subsistente, e as demais potências são forma na matéria. 

Como a imaginação parece ter afinidade com o intelecto, porque 

anteriormente foi dito que o intelecto ou é certa fantasia ou pelo 

menos não existe sem a fantasia, [à exposição de como as partes da 

alma se ordenam consecutivamente entre si], acrescenta 

[Aristóteles] a imaginação. 

[Deve-se ainda explicar uma aparente contradição]. Anteriormente 

Aristóteles já afirmou que onde existe sentido e apetite, como nas 

partes cortadas de animais inferiores, também existe fantasia. [Devese 

explicar como isso se combina com o que acabou de ser exposto 

segundo o que a imaginação apresenta certa afinidade com o 

intelecto]. 

[A explicação se manifesta] dizendo que os animais imperfeitos 

apresentam uma certa fantasia, mas indeterminada, de tal maneira 

que o movimento da fantasia não permanece neles depois da 

apreensão do sentido. Já nos animais perfeitos, o movimento da 

fantasia permanece, mesmo retirando-se o sensível. Desta forma, 

afirma-se que a imaginação não é a mesma em todos os animais. 

Alguns animais, de fato, são tais que vivem somente pela 

imaginação, sendo dirigidos em suas operações pela imaginação, 

por serem carentes de intelecto, e não como outros, que são 

dirigidos pelo intelecto. 

 

 

Concepção de homem 

Na arte medieval 
 
 
 

―Desde o momento em que as personagens do drama litúrgico se multiplicaram no 

teatro erguido nos pórticos das catedrais, foi preciso singularizar cada uma delas. 

Sem dúvida, usavam insígnias distintivas, os atributos particulares que a 

iconografia cristã dava a cada profeta, a cada precursor, a cada apóstolo. Quis-se 

também dota-las de rostos pessoais, capazes de exprimir uma psicologia 

individual. 

―E como o sistema de pensamento se fundava no princípio da unidade do 

universo, como afirmava a estreita coesão dos três componentes do ser humano – 

o espírito, a alma, e o corpo -, considerava naturalmente que as feições duma 

fisionomia mostravam a tradução fiel das tendências individuais‖. 

 

(G. Duby, O Tempo das catedrais) 

 

 

"Assim se acha vivificada e preenchida de uma significação profunda a velha imagem 

do homem-microcosmo. Desde Bernardo Silvestris até Alain de Lille, desenvolve-se a 
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tese da analogia entre o mundo e o homem, entre o mega-cosmo e o universo em 

miniatura que é o homem‖. 

―Essa concepção é revolucionária. A grande enciclopédia científica de Adelardo de 

Bath estende-se longamente sobre a anatomia e a fisiologia humanas. Isto se 

desenvolve paralelamente ao progresso da medicina e da higiene, fundamentando-

as. O homem, a quem se desenvolveu o seu corpo, chega assim de forma completa à 

descoberta do amor humano, que é um dos grandes acontecimentos do século XII‖. 

―O homem microcosmo acha-se, desse modo, situado no centro do universo que ele 

reproduz em harmonia consigo mesmo apto a manejar seus cordéis, e em estado 

de conivência com o mundo‖. 

―Perspectivas infinitas lhe são abertas, como as popularizadas por Honório d'Autun 

e mais ainda talvez por uma mulher extraordinária, a abadessa Hildegarda de 

Bingen, que mistura as teorias novas ao misticismo monástico tradicional em  obras 

estranhas como o Liber Scivias e o Liber divinorum operum. Miniaturas 

rapidamente célebres conferem-lhes um alcance excepcional. Lembremos aquela 

que representa o homem microcosmo em estado de nudez, revelando um amor 

pela modelagem do corpo, que comprova que o humanismo dos intelectuais do 

século XII não esperou a outra Renascença para acrescentar essa dimensão, onde o 

prazer estético das formas se alia ao amor pelas verdadeiras proporções‖.  

―Sem dúvida, a última palavra desse humanismo é que o homem, que é natureza e 

que pode compreendê-la por meio da razão, pode também transfomá-la por sua 

atividade‖. 

(Le Goff, Os intelectuais na Idade Media, p. 53-54) 
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“Sair de si mesmo” como acesso à experiência 

da pessoa na tradição monástica medieval  

 
Outro elemento significativo deste percurso provem, não da tradição propriamente 

filosófica do Ocidente, e sim da tradição monástica, que como se sabe inicia desde 

os primeiros séculos do cristianismo e encontra sua formulação mais elaborada na 

Regra de Benedetto (Bento) da Norcia (480-547)6, constituindo-se num dos 

alicerces da própria civilização européia e também juntamente com a tradição 

filosófica acima delineada, influenciou, de modo direto e indireto, a cultura 

brasileira. De fato esta tradição não apenas fora transmitida e difundida no 

universo cultural brasileiro, como também influenciou profundamente a proposta 

formativa da Companhia de Jesus que, como é sabido, ocupou um papel 

preponderante no referido universo. 

Na longa tradição de saberes e de práticas que se fundamenta na proposta 

beneditina, o conhecimento de si mesmo passa por uma concepção da pessoa como 

parte da comunidade, no seio da qual a vida do indivíduo se aperfeiçoa pela 

aquisição de uma identidade civil. Neste sentido valorizam-se, para este objetivo, 

recursos proporcionados pelos métodos, princípios e regras da retórica, entendida 

como instrumento de formação pedagógica e política: tais como a imitação dos 

exemplos, a fabricação de imagens mentais, o papel de destaque da memória e a 

meditação como atividade cognitiva disciplinada.  

O conhecimento é tido como um percurso que para ser realizado implica o 

envolvimento do entendimento, dos afetos e da vontade: daqui deriva a figura de 

―sair-de-si-mesmo‖ tida como o deslocamento necessário para se obter 

conhecimento. A retórica monástica desenvolveu assim uma arte meditativa 

concebida como um itinerário que compreende lugares, estações e também 

degraus de uma escada (6). O motor deste movimento é o que Gregório Magno7, 

                                                           

6 São Bento de Núrsia, nascido Benedetto da Norcia (Nórcia, c. 480 — 

monastério de Montecassino, c. 547) foi um monge italiano, fundador da Ordem 

dos Beneditinos, até hoje uma das maiores ordens monásticas do mundo. Foi o 

criador também da "Regra de São Bento", um dos mais importantes e utilizados 

regulamentos de vida monástica existentes e inspiração de muitas outras 

comunidades religiosas. Foi designado santo padroeiro da Europa e um grande 

intercessor pelo Papa Paulo VI em 1964, sendo venerado não apenas por católicos, 

como também por ortodoxos. Foi o fundador da Abadia do Monte Cassino, na Itália 

(destruída durante a Segunda Guerra Mundial e posteriormente restaurada). É 

comemorado a 11 de Julho. 

 

7 Gregório nasceu em Roma numa família da aristocracia tradicional romana, filho 

de Gordiaus e de Santa Sílvia. Chegou a perseguir uma carreira política que o levou 

ao cargo de prefeito da cidade. Em cerca de 575, Gregório ingressa num mosteiro e 

assume a vida religiosa por influência dos escritos e personalidade de São Bento. 

Converteu sua casa no monte Célio no mosteiro de Santo André e fundou seis 

outros nas terras de sua família, na Sicília. Foi também apocrisiário em 

Constantinopla. Enquanto papa, Gregório foi o responsável pelo envio dos primeiros 

missionários para converter os anglo-saxões nas Ilhas Britânicas (tendo enviado 

para lá um grupo de quarenta monges beneditinos, liderados por Agostinho de 

Cantuária, que seria o primeiro bispo de Cantuária). É ainda responsável pela 

divulgação do tipo de música que é hoje em dia conhecido como canto gregoriano. 

Deixou extensa obra escrita, incluindo sermões e comentários sobre a Bíblia, como 
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um dos mais destacados expoentes e divulgadores desta tradição, chama de: ―força 

do amor‖ que, segundo ele escreve, ―é como uma máquina que nos tira fora de nós 

mesmos e nos eleva para o alto‖ (Em Carruthers, 2006, p. 128): a contemplação 

de fato eleva a alma para fora de si mesma.   

Conforme outro ilustre interprete desta tradição no século XII, Bernardo de 

Clairvoux (Claraval) (1009-1145)8 (no Tratado do amor de Deus II, 2 a 3 em 

                                                                                                                                                                          

o livro Moralia, que comenta o livro de Jó, e volumes de correspondência. Também 

foi responsável pela compilação dos sete pecados capitais - a soberba, a avareza, a 

inveja, a ira, a luxúria, a gula e a preguiça - adaptando para o Ocidente a partir das 

oito tentações descritas pelo monge Euagrios Pontikos dois séculos antes. A par do 

Papa Leão I, foi chamado pelo povo de Magno, sendo celebrado como santo pela 

Igreja Católica.  

8 Nascido numa grande família nobre da Borgonha, no castelo de Fontaine-lès-

Dijon, Bernardo foi o terceiro de sete filhos de Tescelin o Vermelho (Tescelin Sorrel) 

e de Aleth de Montbard. Com a idade de nove anos, é enviado para a Escola 

Canônica de Châtillon-sur-Seine, onde mostra um gosto particular pela literatura. 

Em 1112, decide entrar na Abadia de Cister, fundada em 1098 por São Roberto de 

Molesme, e na qual Santo Estevão Harding havia acabado de ser eleito Abade. 

Convence vários amigos, irmãos e parentes a ingressarem com ele na vida 

monástica e chega assim com outros 30 candidatos para entrar na Abadia. Em 

1115, Estevão Harding envia o jovem à frente de um grupo de monges para fundar 

uma nova casa cisterciense no vale de Langres. A fundação é chamada "Vale 

Claro", ou Clairvaux – Claraval. Bernardo é nomeado Abade desta nova Abadia, e 

confirmado por Guilherme de Champeux, bispo de Châlons e célebre teólogo. Os 

primórdios de Claraval são difíceis: a disciplina imposta por São Bernardo é 

bastante severa. Bernardo busca formação nas Sagradas Escrituras e nos Padres da 

Igreja. Ele tem uma predileção quase exclusiva pelo Cântico dos Cânticos e por 

Santo Agostinho. O livro e o autor correspondem às tendências da época. Muitas 

pessoas afluem à nova abadia e Bernardo acaba de converter toda sua família: seu 

pai, Tescelin, e seus cinco irmãos tornam-se monges em Claraval. Sua irmã, 

Umbelina, toma igualmente o hábito no priorado de Jully-les-Nonnains. A partir de 

1118, novas casas são fundadas (a exemplo da Abadia Nossa Senhora de Fontenay, 

para evitar a superlotação de Claraval. Em 1119, Bernardo faz parte do Capítulo 

Geral dos Cistercienses convocado por Estevão Harding, que dá sua forma definitiva 

à Ordem. A Carta da Caridade, que é então redigida, é confirmada pouco depois 

pelo papa Calisto II. É nesta época que Bernardo escreve suas primeiras obras, 

tratados e homilias e, sobretudo, uma Apologia, escrita a pedido de Guilherme de 

Saint-Thierry, que defende os beneditinos brancos (os cistercienses segundo a cor 

de seu hábito) contra os beneditinos negros (clunisienses). Pedro, o Venerável, 

abade de Cluny, lhe responde amigavelmente, e apesar de suas diferenças 

ideológicas, os dois homens tornam-se amigos. Ele envia igualmente numerosas 

cartas para incentivar à reforma o resto do clero, em particular os bispos. Sua carta 

ao arcebispo de Sens, Henrique de Boisrogues, chamada mais tarde de De Officiis 

Episcoporum (Da conduta dos Bispos) é reveladora do importante papel dos 

monges no XII século, e das tensões entre o clero regular e secular. Em 1128, 

Bernardo participa do concílio de Troyes, convocado pelo papa Honório II e 

presidido por Matthieu d‘Albano, legado do papa. Bernardo é nomeado secretário 

do concílio, mas ao mesmo tempo é contestado por uma parte do clero, que pensa 

que Bernardo, simples monge, se intromete em coisas que não são lhe concernem. 

Ele termina por se desculpar, mas o concílio é fortemente influenciado por sua 

atuação. É durante o concílio que Bernardo consegue o reconhecimento para a 

Ordem do Templo, os Templários, cujos estatutos são escritos por ele mesmo. 

Torna-se uma personalidade importante e respeitada na Cristandade; ele intervém 

em assuntos públicos, defende os direitos da Igreja contra os príncipes seculares e 

aconselha papas e reis. Em 1130, depois da morte de Honório II, durante o cisma 
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Santos, 2001, p. 187), para conhecer-ser a si mesmo, o homem deve saber ―duas 

coisas, quem és e o que não és‖. Quando o homem não conhece a si mesmo não 

enxergando sua própria capacidade racional que o diferencia dos demais seres 

vivos, pelo fato de que ―não a reconhece, se torna, por isto mesmo comparável aos 

animais que são seus semelhantes na sua atual corrupção e mortalidade‖ (p. 187). 

Assim 

o homem junta-se ao rebanho dos irracionais e 

então, ignorando sua própria glória que é toda 

interior, deixa-se arrastar por sua curiosidade e 

se conforma às coisas exteriores e sensíveis. Faz-

se igual às demais criaturas, porque não 

compreende ter recebido mais do que elas 

(idem). 

Segundo Bernardo, o conhecimento de si mesmo (assim como o conhecimento de 

Deus) acontece por experiência: no Terceiro Sermão da Ascensão, frisa a 

importância de que o espírito (a inteligência) seja acompanhado pela alma (afetos), 

para que se possa fazer experiência. Se o afeto e a vontade não forem purificados, 

a alma fica inteiramente tomada pelas distrações (Em Santos, 2001) e assim 

desprovida da necessária atenção não consegue julgar o que prova e não se torna 

experiente (7).  

                                                                                                                                                                          

de Anacleto II, é a sua voz que faz com que Inocêncio II seja aceito. Em 1132, ele 

consegue do papa a independência de Claraval em relação a Cluny. Nesse período 

de desenvolvimento das escolas urbanas, no qual os novos problemas são 

discutidos na forma de questões (quaestio), de argumentação e busca de uma 

conclusão (disputatio), São Bernardo é defensor de uma linha tradicionalista. Ele 

combate as posições de Abelardo, e as faz ser condenadas no concílio de Sens em 

1140. Em 1145, Claraval dá um papa à Igreja, Eugênio III. Quando o reino de 

Jerusalém é ameaçado, Eugênio III, ele mesmo um cisterciense, pede a Bernardo 

que pregue a segunda cruzada em Vézelay em 31 de março de 1146 e mais tarde 

em Spire. Ele o faz com tanto sucesso que o rei Luís VII o Jovem e o imperador 

Conrado III tomam eles mesmos a cruz. No concílio de Reims, em 1148, ele faz 

uma acusação de heresia contra Gilbert de la Porreé, bispo de Poitiers. Não obtém 

grande sucesso e seu adversário conserva sua posição e prestígio. Cheio de zelo 

pela Ortodoxia, combate também as teses de Pierre de Bruys, de Arnaldo de 

Bréscia, e condena os excessos de Raul, um antigo monge de Claraval, que exige o 

massacre dos Judeus. Neste mesmo ano, ele prega a cruzada em Hainaut e 

permanece em Mons, a capital dos condes de Hainaut. São Bernardo fundou 72 

mosteiros, espalhados por toda Europa: 35 na França, 14 na Espanha, 10 na 

Inglaterra e Irlanda, 6 em Flandres, 4 na Itália, 4 na Dinamarca, 2 na Suécia e 1 na 

Hungria, além de muitos outros que se filiaram à Ordem. Em 1151, dois anos antes 

de sua morte, existem 500 abadias cistercienses. Há 700 monges ligados a 

Claraval. Bernardo morre em 1153 com 63 anos. Foi canonizado em 18 de junho de 

1174 por Alexandre III e declarado Doutor da Igreja por Pio VIII em 1830. É 

comemorado no dia 20 de agosto. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cluny
http://pt.wikipedia.org/wiki/Abelardo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%AAnio_III
http://pt.wikipedia.org/wiki/Reino_de_Jerusal%C3%A9m
http://pt.wikipedia.org/wiki/Reino_de_Jerusal%C3%A9m
http://pt.wikipedia.org/wiki/Segunda_cruzada
http://pt.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9zelay
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lu%C3%ADs_VII_de_Fran%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/Conrado_III,_Sacro_Imperador_Romano-Germ%C3%A2nico
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Conc%C3%ADlio_de_Reims&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Gilbert_de_la_Porre%C3%A9&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Pierre_de_Bruys&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arnaldo_de_Br%C3%A9scia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arnaldo_de_Br%C3%A9scia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Judeus
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hainaut
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mons
http://pt.wikipedia.org/wiki/1151
http://pt.wikipedia.org/wiki/18_de_junho
http://pt.wikipedia.org/wiki/1174
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alexandre_III
http://pt.wikipedia.org/wiki/Doutor_da_Igreja
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pio_VIII
http://pt.wikipedia.org/wiki/1830
http://pt.wikipedia.org/wiki/20_de_agosto


 38 

 

Interseções e apropriações pela cultura 

humanista e renascentista 

 
PERIODIZAÇÃO. 

Trata-se de um período histórico decisivo para a afirmação de um conceito que será 

marcante na modernidade: o indivíduo. 

Por HUMANISMO entende-se o período da história ocidental do século XV, sendo 

suas PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS: 1) o crescimento dos estudos filológicos e 

literários; 2) O Interesse pela leitura dos Clássicos; 3) A busca da beleza pelas 

artes. 

Por RENASCIMENTO entende-se o período do século XVI, sendo as suas principais 

características: 1) a ênfase na experiência e na observação direta da natureza e o 

nascimento da ciência moderna; 2) o interesse da arte pela descrição anatômica do 

homem (Leonardo da Vinci, 1452-1519) e pela representação do corpo humano 

(Michelangelo, Piero della Francesca); 3) a independência da arte e da política com 

relação à teologia e à ética; 4) A invenção da tipografia e da pólvora para armas; 

5) A experiência da liberdade percebida como elemento dramático, por ser o 

homem senhor de seu destino; 6) A visão do homem como ser natural na filosofia; 

7) a descoberta dos Novos Mundos e a revolução antropológica disto decorrente; 8) 

A afirmação do conceito de indivíduo como Divus (=homem bem sucedido). O 

surgimento de um gênero específico de obra de arte, o retrato, e a grande difusão 

de textos do gênero da autobiografia e diário, assinalam o interesse crescente pela 

vida interior e pelo auto-conhecimento.   

 
Ao longo da Idade Média até os inícios da Idade Moderna, as contribuições acerca 

da concepção de pessoa e dos métodos para o seu conhecimento foram integrados 

também ao gênero da Medicina da alma, de origem grego-romana, abordagem 

médico-filosófica ligada à teoria dos humores que visava a apreensão do ser 

humano como parte do cosmo e a partir dos quatro elemento constitutivos da 

natureza. Desse modo, o conceito de pessoa vem complementar o conhecimento do 

homem enquanto parte da natureza. Não aprofundamos aqui este tópico remetendo 

a outros trabalhos (Massimi, 2005; Massimi, 2005 a).    

Nesta integração são mantidas e até realçadas as características especificas da 

pessoa. De fato, na apropriação original desta tradição realizada pelos pensadores 

do Humanismo e do Renascimento, a característica peculiarmente humana do 

entendimento e da liberdade são evidenciadas, de modo que o homem, tido como 

microcosmo, é, porém diferenciado do cosmo por causa destas duas potências. 

Exemplos no século XV são: em primeiro lugar, o filósofo italiano Pico della 

Mirandola (1463-1494), que na Oratio de hominis dignitate (1486), enfatiza a 

diferença entre ser humano e os demais seres da natureza e afirma que a 

dignidade humana está no seu fazer-se, o qual não é predeterminado por Deus 

nem pela realidade externa, mas sempre aberto à novas possibilidades criadoras, a 

liberdade humana não se submetendo à determinação externa, nem material, nem 

espiritual. O homem - vontade e conhecimento - é aberto ao mundo, sem 

identificar-se com ele. A abertura para a totalidade do cosmo inclui, ao mesmo 

tempo, a faculdade de não permanecer amarrado em nenhuma de suas partes. 

Em segundo lugar, temos o filósofo neoplatônico Marsilio Ficino (1433-1499), que 

afirma a liberdade do homem consistir no poder de escolha conferido pela razão, do 

lugar que ele mesmo quer ocupar na ordem hierárquica da realidade. No livro XIII 

da Theologia Platonica, afirma que o homem, mesmo que submetido à tríplice 

ordem da Providência, do fato e da natureza, pode pela razão escolher de 

submeter-se a uma ou outra destas ordens (Kristeller, 1996). 
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Biografia 

Pico de Mirandola 

 

Giovanni Pico nasceu no castelo do Condado de Mirandola, perto de Módena na 

Itália , aos 24 de fevereiro de 1463. 

Morreu ainda jovem, com apenas 31anos,. Filho de família abastada e nobre,  não 

houve obstáculos para se consagrar inteiramente aos estudos, freqüentando os 

melhores centros de cultura erudita da época. Teve assim oportunidade de 

estabelecer contato direto com expoentes do Renascimento e deles assimilou a 

riqueza de conhecimentos, tornado-se uma das expressões mais genuínas do 

humanismo cristão.  

Sua vastíssima erudição abarcará todas as áreas do saber em voga. Em particular, 

notabilizou-se pelo dom das línguas.  

Texto 

A Dignidade do Homem 

                                                 Pico da Mirandola 

 

 
Mas que condição seja essa, ouvi-a, Senhores, com benigna atenção e queiram vossas 
condescendências acolher este nosso empreendimento. 

Já o Supremo Arquiteto e Pai Deus, tinha construído, com as leis de sua arcana sabedoria, 
essa moradia terrestre da divindade, esse augustíssimo templo que, ora, contemplamos; 
havia decorado a região supraceleste com espíritos, fizera habitar nos orbes etéreos as 
almas imortais; povoara as zonas escretórias e feculentas do mundo inferior com toda 
espécie de animais. Não obstante tudo isso, ao término do  seu labor, desejava o Artífice que 

existisse alguém capaz de compreender o sentido de tão grande obra, que amasse sua 
beleza e lhe contemplasse a grandiosidade. Por conseguinte, ao fim e ao cabo de toda obra, 
(como, aliás, atestam Moisés e Timeu),4 pensou, por derradeiro, no homem. Todavia, já não 
existia mais nos arquétipos um modelo por onde copiar alguma nova progênie como também 
tinham-se esgotados os tesouros a serem legados ao novel do filho como herança, sendo 
que também não se deparava com um lugar sequer em todo o universo, onde este, o 

contemplador do cosmo, pudesse tomar assento. Todo os espaço estava ocupado; tudo fora 
distribuído e ordenado em graduações sumas, medianas e ínfimas. Mas não teria sido 
consentâneo com a potencia paterna se, na ultima de suas produções, viesse a falhar por 

exaurimento; não seria, outrossim, adequado à sabedoria hesitar por carência de expediente 
em momento de necessidade; nem conviria ao Amor prodigalizante que, quantos o haveriam 
de louvar por sua divina liberalidade em relação ás outras criaturas, bem eles tivessem que 
lamentar no tocante a si próprios. 

Decretou então o ótimo Artífice que àquele ao qual nada de próprio pudera dar, tivesse como 
privativo tudo quanto fora partilhado por cada um dos demais. Assim, pois, tomou o homem, 
essa obra de tipo indefinido, e tendo-o colocado no centro do universo, falou-lhe nestes 
termos: ―A ti, ó Adão, não te temos dado nem uma sede determinada, nem um aspecto 
peculiar, nem um múnus singular precisamente para que o lugar, a imagem e as tarefas que 
reclamas para ti, tudo isso tenhas e realizes, mas pelo mérito de tua vontade  e livre 
 consentimento. As outras criaturas já foram prefixadas em sua constituição pelas leis por 

nós instituídas. Tu, porém, não estás coarctado por amarra nenhuma.  Antes, pela decisão 
do arbítrio, em cujas mãos te depositei, hás de determinar a tua complexão moral. Eu te 
coloquei no centro do mundo, a fim de poderes inspecionar, daí, de todos os lados, da 

maneira mais cômoda, tudo que existe. Não te fizemos nem celeste, nem terreno, mortal ou 
imortal, de todo modo que assim, tu, por ti mesmo, qual modelador e escultor da própria 
imagem, segundo tua preferência e, por conseguinte, para tua glória, posas retratar a forma 

que gostarias de ostentar. Poderás descer ao nível dos seres baixos e embrutecidos; 
poderás, ao invés, por livre escolha de tua alma, subir aos patamares superiores que são 
divinos‖. 
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4. Gênesis, II, 1 e esq.: Plat. Timeu, 41-b  

  

Bibliografia: Pico della Mirandola, Giovanni, 1463-1494 

                   A dignidade do homem/ Giovani Pico, conde  

                  De Mirandola e de Concórdia; tradução brasileira, 

                  Notas e estudo introdutório de Luis Feracine 

                   São Paulo, edições 
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Traços deste percurso na cultura brasileira 

 
O conceito de pessoa e os métodos para seu conhecimento elaborados pelas 

tradições acima descritas foram apropriados e transmitidos na cultura brasileira. A 

atribuição da categoria de pessoas aos índios brasileiros encontra-se ainda no 

século XVI pelo Diálogo do Padre Nóbrega sobre a conversão do gentio, redigido 

pelo jesuíta Manuel de Nóbrega: este, para justificar a humanidade e a 

convertibilidade do índio, usa o conceito agostiniano de pessoa, através do 

estabelecimento da relação entre a alma e suas potências psíquicas. No texto em 

questão, a afirmação de que os índios têm almas iguais às dos homens europeus é 

comprovada pelo fato de que ―a alma tem três potências, entendimento, memória e 

vontade, que todos eles têm”. (Nóbrega, 1551/1989, p. 237). 

 

Biografia 

Manuel da Nóbrega 

 
Filho do desembargador Baltasar da Nóbrega, estudou humanidades no Porto e 

freqüentou como bolseiro régio as faculdades de Cânones de Salamanca e Coimbra, 

onde obteve o grau de bacharel em 1541. Entrou na Companhia de Jesus, já 

sacerdote, em 1544, tendo efectuado missões pastorais na Beira e no Minho 
 
 

 
 

.  
A pedido de D. João III, integrando a armada de Tomé de Sousa, chefiou o primeiro 

grupo de inacianos destinados ao Brasil, onde chegou em 1549.  

Defendeu a liberdade dos índios; favoreceu os aldeamentos, em estreita 

colaboração com o governador; cultivou a música como auxiliar da evangelização; 

promoveu o ensino primário através das escolas de ler e escrever e fundou 

pessoalmente os colégios de Salvador, de Pernambuco, de São Paulo, origem da 

futura cidade, e do Rio de Janeiro, onde exerceu o cargo de reitor. Ajudou a 

expulsar os estrangeiros da baía da Guanabara, contribuindo para o robustecimento 

do poder central e para a unificação política do território.  

O seu pensamento encontra-se expresso nas Cartas, nos Apontamentos e 

sobretudo no Diálogo sobre a Conversão do Gentio.  

Faleceu no Rio de Janeiro, em 1570, no dia em que completava 53 anos de idade. 
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Texto 

Dialogo do Padre Nóbrega sobre 
a Conversão do Gentio 

 

 

Interlocutores: 

 

Gonçalo Alves e Matheus Nogueira 

 

Porque me dá o tempo lugar para me alargar, quero falar com meus irmãos 

o que meu espírito sente, e tomarei por interlocutores ao meu irmão Gonçalo Alves, 

a quem Deus deu graça e talento para ser trombeta de sua palavra, na capitania do 

Espírito-Santo, e com meu irmão Matheus Nogueira, ferreiro de Jesus Cristo, o 

qual, posto que com palavras não prega, fa-lo com obras e com marteladas. 

 Entra logo o irmão Gonçalo Alves, tentado dos negros do Gato, e de todos os 

outros, e, meio desesperado de sua conversão, diga, por demais é trabalhar com 

estes que são tão bestiais, que não lhes entra no coração cousa de Deus; estão tão 

encarniçados em tratar e comer, que nenhuma outra bem-aventurança sabem 

desejar; pregar a estes, é pregar em deserto ás pedras. 

 

   Nogueira: - Já que tanto apartais comigo, e me pareceis desejoso de saber a 

verdade deste negocio, creio que vos tenho esgotado, dir-vos-ei o que muitas 

vezes, martelando naquele ferro duro, estou cuidando, e o que ouvi a meus padres, 

por muitas vezes, parece, que nos podia Cristo, que nos está ouvindo dizer: ó 

estultos e tardios de coração para crer, estou eu imaginando todas as almas dos 

homens uma, nos serem umas e todas de um metal feitas à imagem e semelhança 

de Deus, e todas capazes de glória e criadas para ela, e tanto vale diante de Deus 

por natureza a alma do Papa, como a alma do vosso escravo Papana. 

   Gonçalo Alves: - Estes tem almas como nós. 

   N: - Isso está claro, pois a alma tem três potências, entendimento, memória e 

vontade, que todos têm: eu cuidei,que vós éreis mestre, já em Israel, e vós não 

sabeis isso; bem parece, que as teologias que me dizeis arriba era, e eram postiças 

do padre Braz Lourenço, e não vossas; quero dar-vos um desengano, meu irmão: 

Que tão ruim entendimento tendes vos para entender o que vos queria dizer, como 

este gentio, para entender as cousas de nossa fé. 

   GA: - Tendes muita razão, e não é muito, porque ando na água aos peixes bois, e 

trato no mato com Brasil, e não é muito ser frio, e vós andais sempre no fogo, 

razão é, que vos aquenteis, mas não deixeis de prosseguir adiante, pois uma das 

obras de misericórdia é ensinar aos ignorantes. 

   N: - Pois estai atento: depois que nosso pai Adão pecou, como diz o salmista, não 

conhecendo a honra, que tinha, foi tornado semelhante á besta, de maneira que 

todos, assim portugueses, como castelhanos, como Tamoios, como Aimurés, 

ficamos semelhantes a bestas, por natureza corrupta, e nisto todos somos iguais, 

nem dispensou a natureza mais com uma geração que com outra, posto que, em 

particular, dá melhor entendimento a um, que a outro, façamos logo do ferro todo 

um frio e sem virtude, sem se poder volver nada, porém, metido na forja, o fogo o 

torna, que mais parece ferro que fogo; assim, todas as almas sem graça e caridade 

de Deus, são ferros frios sem proveito, mas, quanto mais se aquenta, tanto mais 

fazes dele o que quereis, e bem se vê em um, que está em pecado mortal, fora da 

graça de Deus, que para nada presta, das coisas, que tocam a Deus, não pode 

rezar, não pode estar na Igreja, a toda coisa espiritual tem fastio, não tem vontade 

para fazer coisa nenhuma; e se por medo, ou por obediência, ou por vergonha a 

faz, é tão tristemente e tão preguiçosamente, que não vale nada; porque está 

escrito, que ao doador, com alegria recebe Deus. 

 

   GA: - Isso bem entendo eu, porque o vi em mim antes que fosse casado, que 

andava em pecados, e ainda agora preza a Deus, que não tinha muito disso. 
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   N: - Pois que, direi eu, que envelheci neles, e, como homem, que foi ferido, falo. 

   GA: - Pois assim é, que todos temos uma alma e uma bestialidade naturalmente, 

e sem graça todos somos uns, de que vejo estes negros não serem tão bestiais, e 

todas as outras gerações como os romanos, e os gregos, e os judeus, serem tão 

discretos e avisados. 

   N: - Esta é boa pergunta, mas claro está a resposta; todas as gerações tiveram 

também suas bestialidades; adoravam pedras e paus, dos homens faziam deuses, 

tinham crédito em feitiçarias do diabo; outros adoravam os bois e vacas, e outros 

adoravam por Deus aos ratos, e outras imundícies; e os judeus, que eram a gente 

de mais razão, que no mundo havia, e que tinha contas com Deus, e tinham as 

escrituras desde o começo do mundo, adoravam uma bezerra de metal e não os 

podia Deus ter, que não adorassem os ídolos, e lhes sacrificavam seus próprios 

filhos, não olhando as tantas maravilhas, que Deus fizera por eles, tirando-os do 

cativeiro do faraó; não vos parece tão bestiais os mouros, a quem Mafamede, 

depois de serem cristãos, converteu à sua bestial seita, como estes, se quereis 

cortejar coisa com coisa, cegueira com cegueira, bestialidade com bestialidade, 

todas achareis de um jaez, que procedem de uma mesma cegueira; os mouros 

crêem em Mafamede, muito vicioso e torpe, e põe-lhe a bem-aventurança nos 

deleites da carne, e nos vícios; e estes dão crédito a um feiticeiro, que lhes põe a 

bem-aventurança na vingança de seus inimigos, e na valentia, e em terem muitas 

mulheres; os romanos , os gregos, e todos os outros gentios, pintam, e tem ainda 

por Deus a um ídolo, a uma vaca, a um galo; estes tem que há Deus, e dizem, que 

é o trovão, porque é coisa que eles acham mais temerosa, e nisto tem mais razão, 

que os que adoram as rãs, ou os galos; de maneira que, se me cotejardes horror 

com horror, cegueira com cegueira, tudo achareis mentira, que procede do pai da 

mentira, mentiroso desde o princípio do mundo. 

   GA: - Bem, estou com isso; mas como são os outros todos os mais polidos, 

sabem ler e escrever; tratam-se limpamente, souberam a filosofia, inventaram as 

ciências, que agora há, e estes nunca souberam mais que andarem nus e fazerem 

uma flecha, o que está claro, que denota haver entendimento em uns e em outros. 

   N: - Não é essa razão de homem que anda fazendo Brasil no mato; mas está 

atento e entendereis: terem os romanos e outros gentios mais polícia que estes, 

não lhes veio, a terem naturalmente melhor entendimento, mas de terem melhor 

criação e criarem-se mais politicamente, e bem creio, que vós o vereis claro pois 

tratais com eles, e vedes, que nas coisas de seu mestre, e em que eles tratam, tem 

tão boas sutilezas, e tão boas invenções e tão discretas palavras, como todos, e os 

padres os experimentam cada dia com seus filhos, os quais acham de tão bom 

entendimento, que muitos fazem a vantagem aos filhos dos cristãos. 
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Relectio de Indis 

 

(Francisco Vitória) 

 

I. Os índios também são homens 

 

1. Todo índio é homem e por conseqüência é capaz de salvar-se e de 

condenar-se. (CHP 5, 87) 

 

2. Todo homem é pessoa e dono de seu corpo e de suas coisas. (De iustitia I 

228) 

 

3. Por ser pessoa, o índio tem direito a seu livre arbítrio e é dono de seus atos. 

(I II 203) 

 

4. Por direito natural todos os homens nascem igualmente livres, e a 

escravidão legal foi introduzida por direito de povos, e em conseqüência 

pode ser abolida pela vontade das nações pelo bem da paz e progresso 

humano. (De iustitia I 77) 

 

5. É inócuo, por tanto, o parecer dos teólogos que no Conselho das Índias 

defendem que o Rei pode fazer de escravos os índios recém descobertos. 

(De iustitia I 53) 

 

6. Por direito natural todos os homens são livres e no uso desta liberdade 

fundamental os índios livremente se constituem em comunidades e 

livremente elegem seus próprios governantes. (CHP 5, 38)  

 

7. Por causa desta liberdade política legitimamente os governantes eleitos 

pelos cidadãos podem impor tributos e novas cargas econômicas. (De 

iustitia I 228-232) 

 

8. O poder de mando e primazia política foi designada a determinados homens 

com consentimento de eleição livre da comunidade com a maioria dos 

cidadãos.  (De iustitia I 77-79)      

 

9. O titulo que o homem da às coisas deriva de que és imagem de Deus sem 

que perda este condição por razão de sua infidelidade com pecados de 

idolatria. (De iustitia I 106-108)  

 

 

 

   

  10. Por razão de sua infidelidade e idolatria os índios não perdem o direito dos 

bens que publica ou privadamente possuíam antes da chegada dos espanhóis. (CHP 

5, 25) 

    

   11Nem por razão de seu atraso social e humano, nem por sua inferioridade 

cultural e desorganização política podem os índios ser privados de seus bens e 

poderes. (CHP 5, 30) 

 

   12. Os índios não podem ser expropriados nem suas terras ocupadas se não for 

por direito comum de cristãos e não cristãos. (CHP 5, 141) 
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   13. Os índios não podem ser obrigados a mais de que sua natureza determina. 

(CHP 5, 118-120) 

    

    14. Todo homem tem direito a verdade, a educação e a tudo aquilo que ser 

refere a formação e promoção cultural e espiritual do homem. (CHP 5, 87) 

 

   15. A atual situação social e política dos índios provêm em sua maior parte da 

sua mal e bárbara educação e de sua deficiente e escassa promoção humana. (CHP 

5, 30) 

    

   16. Por direito, os filhos dos índios estão sujeitos a seus pais e subsidiariamente 

ao Estado, para ser educados e alimentados. ( I II 208-212) 

    

   17. Por direito natural, todo homem tem direito a sua vida e a sua integridade 

física e psíquica. (De iustitia I 109-110. 125-127)  

 

   18. Todo homem tem direito o fama e a honra e a sua dignidade pessoal. (De 

iustitia I 110) 

   

   19. Os índios têm direito a não ser batizados e a não ser coagidos a 

convertessem ao cristianismo contra sua vontade. (CHP 5,118-126) 

    

   20. Os índios têm direito a ser instruídos suficientemente e a ser formados na fé 

cristã antes de ser batizados. (CHP 5,158-164) 

    

   21. Em defesa da pátria e de seus direitos individuais é licito rechaçar a força 

pela força dentro dos limites da legítima defesa inclusive com perigo a vida do 

agressor. (De iustitia I 287-368) 

    

   22. Nada pode ser condenado sem ter sido ouvido e sempre pela autoridade 

pública e competente e de acordo com a lei. (De iustitia I 284) 

 

 

    

   23. Nenhum cidadão inocente pode ser sacrificado e levado a morte embora a 

vítima concita e se ofereça voluntariamente. (De iustitia I 299) 

    

   24. Todas as coisas foram criadas a serviço do homem.  

         (De iustitia I 267-270) 
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   25. Nada pode ser castigado e sancionado por resistir  e negar-se a converter-se 

e submeter-se a religião levada pelos espanhóis. (CHP 5, 128) 

  

26. Por direito natural e popular os homens têm direito a que seus a que seus 

cadáveres e de seus antepassados sejam tratados com dignidade, pelo qual 

possam ser castigados os índios e espanhóis para que desistam de semelhantes 

costumes desumanos e bárbaras. (CHP 5, 110) 

 

 

 

 

II. Os povos indígenas também são soberanos 

 

1. Os povos indígenas são republicas soberanas e não estão Propriamente 

subordinadas a Espanha nem formam parte dela. (CHP 5, 113.140) 

 

2. E atuaria injustamente o Imperador Rei de Espanha se permitisse que fossem 

exploradas as fontes de riqueza dos povos indígenas retirando o ouro do 

território indígena em detrimento do desenvolvimento e progresso dos 

nativos. (CHP 5, 113) 

 

 

3. Tampouco é justo que el Rei de Espanha proíba aos povos indígenas cunhar 

sua própria moeda se assim é conveniente para seu próprio comercio e 

promoção social. (CHP 5, 113) 

 

4. Os governantes indígenas, naturais e eleitos, desfrutam dos mesmos direitos 

fundamentais de qualquer outro príncipe cristão europeu. (CHP 5, 113) 

 

5. Os povos indígenas podem livremente trocar seu próprio regime político e 

submeter-se a outro soberano para defender-se da opressão e desfazer-se do 

tirano. (De legibus 82)   

 

 

Referencia bibliográfica : Francisco Vitoria 

                                     Relectio de Indis  

                                     Salamanca 1539   
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O conhecimento da pessoa no gênero da 

oratória sagrada 

 
A concepção de pessoa e a possibilidade de seu auto-conhecimento propostas por 

Agostinho e pela tradição monástica são um eixo fundamental da prática de 

pregação, entendida como medicina da alma. A pregação, na cultura brasileira do 

período que vai do século XVI ao fim do XVIII, assumiu uma função 

importantíssima de transmissão cultural de conceitos, hábitos e crenças da tradição 

clássica, medieval e renascentista ocidental, visando mudanças dos hábitos e da 

mentalidade dos indivíduos e dos grupos sociais pela força da palavra.  

A confiança no poder da palavra enquanto instrumento de persuasão e modificação 

dos comportamentos, baseava-se no conhecimento e na prática da arte retórica e 

de suas influências no dinamismo psíquico, proporcionados pela psicologia filosófica 

aristotélico-tomista, mas sem dúvida era reforçada também pela importância 

assumida pela palavra e pelo discurso na tradição cultural dos índios brasileiros.  

Em vários sermões, encontram-se modalidades de conhecer a si mesmo propostas 

aos ouvintes. 

 

1. Antônio Vieira: o espelho e a reflexão 

Um exemplo da eficácia terapêutica do conhecimento de si mesmo como parte da 

arte da medicina da alma exercida pelo pregador é oferecido por Antônio Vieira no 

Sermão da Quarta Dominga depois da Páscoa pregado em São Luis do Maranhão 

(1677/1993, vol.2, pp. 761-803). Aqui Vieira aborda a questão da tristeza e 

promete revelar ―a arte de não estar triste‖, que coincide justamente com o 

conhecimento de si mesmo. Por um lado, Vieira descreve e interpreta o fenômeno 

da tristeza, segundo as categorias da medicina humoralista (a tristeza como 

excesso de humor melancólico depositado no coração); por outro, na parte 

propriamente terapêutica, recorre aos métodos sugeridos pelas tradições filosóficas 

e retóricas acima apresentadas.  

De fato, Viera descreve a etiologia da tristeza como um acumulo excessivo do 

humor melancólico: a melancolia, ao se depositar em excesso no coração, provoca 

nele inúmeras feridas. Retomando (sem cita-la explicitamente) a teoria galênica de 

que o coração é órgão central do organismo humano de onde ―saem todos os 

espíritos vitais que se repartem pelos membros do corpo‖ (p. 766), Viera explica o 

motivo pelo qual a tristeza pode levar à morte. Com efeito, os venenos mortais da 

melancolia são levados pelos espíritos vitais que saem do coração ao corpo todo e 

em todas as suas partes produzem feridas que aos poucos se tornam letais. 

Todavia, os efeitos mais graves da melancolia ocorrem no nível anímico: a tristeza 

impede o bom funcionamento do entendimento e da vontade, provocando, 

portanto, desordem em todo o dinamismo psíquico. De modo que inclusive na 

natural busca do remédio, o indivíduo acometido pela tristeza não sabe julgar o que 

lhe é oferecido como tal, sendo, portanto, mais fácil alvo das tentações do 

demônio. O valor dos objetos é distorcido, bem como a avaliação das próprias 

capacidades, de modo que, na busca de alivio, o indivíduo usa de recursos que 

pioram sua condição e constrói imagens que não correspondem à realidade criando 

ilusões.    

Os remédios da ―arte de nunca estar triste‖ sugeridos por Vieira, colocam-se todos 

no plano anímico-espiritual e se condensam na capacidade reflexiva do homem 

acerca de seu destino ―Nestas duas palavras: Quo vadis?, nesta pergunta tão breve 

e nesta única máxima ou preceito consiste a arte de nunca estar triste‖ (p. 772). 

Pois, a moderação que nasce do desengano da vaidade humana praticado 

cotidianamente tendo ―diante dos olhos‖ a própria condição mortal, é a verdadeira 



 48 

medicina. Assim, o indivíduo adquire o verdadeiro conhecimento de si mesmo: 

―entendam as almas que são almas‖ e sua finalidade.   

Nesse sentido, fica clara a tentativa de Vieira reconduzir os desvios psicossomáticos 

à raízes ontológicas e éticas deslocando assim o campo da Medicina da Alma para 

aquelas áreas de competências de natureza espiritual e psicológica que pertencem 

propriamente aos pregadores os quais, como ele mesmo afirma em outro sermão, 

são os verdadeiros ―médicos da alma‖: uma abordagem centrada na pessoa e o 

conhecimento de si mesmo como método. 

Conhecer-se a si mesmo enquanto pessoa é assim a condição da verdadeira e 

integral saúde do ser humano (incluindo-se nela as dimensões somáticas, anímicas 

e espirituais); este conhecimento, porém, não é óbvio e precisa de uma pedagogia 

para ser desenvolvido, algo semelhante à maiêutica socrática que o pregador se 

propõe a realizar por suas palavras.  

O uso da pregação como proposta de um método para o conhecimento da si 

mesmo enquanto remédio para a alma, encontra seu modelo num conjunto de 

Sermões de Antônio Vieira (1993, vol.5), que inclusive irá se constituir num marco 

de referência para os demais pregadores brasileiros, ao abordar o tema (8). Trata-

se do conjunto de sermões ―As Cinco pedras da funda de Davi em cinco discursos 

morais‖, elaborados na escrita em 1676, mas anteriormente pregados em Roma 

nas terças feiras da Quaresma na corte da Rainha Cristina Alexandra de Suécia. No 

primeiro dos discursos, Vieira mostra a importância do conhecimento de si mesmo: 

afirma que, de modo diferente da opinião comum, pela qual ―as obras são filhas do 

pensamento ou idéias, com que se concebem e conhecem as mesmas obras, neste 

mundo racional do homem, o primeiro móbil de todas as nossas ações é o 

conhecimento de nós mesmos‖. E reitera: ―eu digo que são filhas do pensamento e 

da idéia, com que cada um se concebe, e conhece a si mesmo. O conhecimento de 

si mesmo, e o conceito que cada um faz de si, é uma força poderosa sobre as 

próprias ações‖ (1677/1993, vol. 5, p. 607).  

Este conhecimento revela a natureza do ser humano: ―o homem é um composto 

pouco menos que quimérico formado de duas partes tão distantes como lodo e 

divindade, ou quando menos um sopro dela‖ (p. 612). Portanto, se ele se conhece 

―pela parte inferior e terrena‖, ou seja, pela corporeidade material, este 

conhecimento o levará a perceber sua finitude e seu destino de dissolução (sendo 

as existências humanas nesta perspectiva como ―pisadas estampadas em pó e 

cinza‖, p. 612). Tal abordagem dará origem a ações ditadas por esta falta de 

horizonte: ―um conceito tão baixo produz ações vis‖ (idem).  

Todavia, reitera Vieira, apesar deste ―modo de conhecimento próprio‖ ser ―um 

caminho real, batido e plano‖ percorrido por muitos e respeitáveis sábios, ―não se 

acomoda‖ com vários aspectos e principalmente ―com o meu juízo, porque eu faço 

um conceito mui alto do homem‖ (idem, p. 613).  Pois, ―o pó, o lodo, o corpo, não 

é eu; eu sou a minha alma‖. 

Este então será o verdadeiro conhecimento de si mesmo: o que encara o ser 

humano em ―sua parte mais sublime‖, separando-a do que é corruptível e é capaz 

de reconhecer a essência do ser do homem, que o diferencia dos demais seres 

vivos e animados. Neste sentido, afirma que apesar do homem ser um composto de 

corpo e alma, ―conhecer-se é persuadir-se cada um, que ele é a sua alma‖ (idem). 

A alma corresponde à substância imutável do ser humano: "sou alma, porque o fui, 

porque o hei-de-ser, porque sou‖ (idem, p. 607). Por isto, esta é para o ser 

humano, o melhor espelho de si mesmo. Considerar apenas a parte corporal do 

homem significa reduzi-lo à mera dimensão animal, de modo que ―quem se 

conhece pela parte do corpo ignora-se, e só quem se conhece pela parte da alma 

se conhece‖ (p. 613).  

Para explicitar este método, Vieira usa a metáfora do espelho: 

Assim como um espelho se compõe de aço e 

cristal, assim o homem se compõe de corpo e 

alma: e que sucederia a quem se visse, ou por 

um ou por outro lado? Quem olha para o espelho 
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pela parte do aço, vê o aço, mas não se vê a si: 

quem olha pela parte do cristal vê ao cristal, e no 

cristal vê-se a si mesmo. Assim neste espelho da 

natureza humana, quem o olha pela parte térrea 

e opaca, que é o corpo, vê o corpo, mas não vê o 

homem: quem o olha pela parte celeste e 

luminosa, que é a alma, vê a alma, e na alma vê 

e conhece ao homem; porque vê e conhece o que 

ele é, e o que o distingue e enobrece sobre todas 

as criaturas da Terra. (idem, pp. 613-614). 

Todavia, esta visão não implica uma negação da corporeidade enquanto elemento 

constitutivo da pessoa. Com efeito, o pregador justifica suas afirmações baseando-

se no ponto de vista da filosofia aristotélico-tomista, segundo o qual a essência de 

cada ser corresponde ao que ele tem de peculiar com relação aos outros seres. No 

caso do ser humano, a alma é ―o que o distingue e enobrece sobre todas as 

criaturas da Terra‖ (idem), ao passo de que o corpo humano não especifica o ser do 

homem, sendo substancialmente semelhante ao dos demais animais: ―quem vê o 

corpo, vê um animal; quem vê a alma, vê ao homem‖ (p. 615). Por isto, o 

pregador-médico da alma que dela tem este conhecimento, ―vê o homem‖ e 

concorre a este conhecimento com a ―luz da doutrina‖.  

Para atingi-la, paradoxalmente, é preciso sair de si mesmo: mas este ―sair de si, é 

um entrar em si: porque é sair do exterior do homem, que é o corpo, e entrar e 

penetrar o interior dele que é a alma‖. Aqui Vieira retoma a imagem da tradição 

monástica que antes descrevemos e afirma que o ―não sair‖ é a causa da grande 

ignorância que a maioria das pessoas vivem acerca de si mesmas: ―o homem tanto 

sabe, quanto sai‖. E por ―sair‖ entende-se abstrair da corporeidade, sendo que este 

movimento paradoxalmente provoca um ―entrar em si mesmo‖, conforme a 

experiência mística ensina: 

Enquanto um homem não sai do corpo, ignora-se, 

e só quando sai dele se conhece. Os santos 

dizem, que para que o homem se conheça, há-de 

entrar em si mesmo; e este sair de si é entrar em 

si; porque é sair do exterior do homem, que é o 

corpo, e entrar e penetrar o interior dele, que é a 

alma. (idem p. 614).   

Assim, o corpo deve servir ao auto-conhecimento da mesma forma que ―o aço no 

espelho serve à vista‖: o aço é útil à vista porque ―rebate e lança de si as espécies 

de quem se vê ao espelho‖; de modo que ―o mesmo que impede o conhecimento 

direto, serve ao conhecimento reflexo‖. (idem). 

De modo que o conhecimento do corpo é introdução ao da alma: ―assim é no 

homem o conhecimento de si mesmo: se pára no corpo, ignora-se; se reflete sobre 

a alma, conhece-se‖. (idem). Com base na metáfora do espelho Vieira, utilizando 

num duplo sentido o verbo ―refletir‖, que propor a reflexão como o método próprio 

ao conhecimento da alma. 

O fato de que cada pessoa possa ter a evidência de si mesma e atingir este saber, 

empregando a reflexão acerca da evidência da corporeidade, é demonstrado por 

Vieira no sermão da Primeira Dominga de Quaresma pregado em Lisboa no ano de 

1655, na Capela Real. Seguindo Agostinho, Vieira conduz o ouvinte à descoberta de 

ser alma, tendo como ponto de partida o conhecimento do próprio corpo e das suas 

ações:  

Mas já que somos tão corporais e damos tanto 

crédito aos olhos, os mesmos olhos quero que nos 

digam e que confessem o que é a alma. Quereis 

ver o que é uma alma? Olhai, diz Santo 

Agostinho, para um corpo sem alma. Se aquele 

corpo era de um sábio, onde estão as ciências? 

Foram-se com a alma, porque eram suas. A 
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retórica, a poesia, a filosofia, as matemáticas, a 

teologia, a jurisprudência, aquelas razões tão 

fortes, aqueles discursos tão deduzidos, aquelas 

sentenças tão vivas, aqueles pensamentos tão 

sublimes, aqueles escritos humanos e divinos que 

admiramos, e excedem a admiração, tudo isto era 

a alma. Se o corpo é de um artífice, quem fazia 

viver as taboas e os mármores? Quem amolecia o 

ferro, quem derretia os bronzes, quem dava nova 

forma e novo ser à mesma natureza? Quem 

ensinou naquele corpo regras ao fogo, 

fecundidade à terra, caminhos ao mar, obediência 

aos ventos, e a unir as distâncias do universo, e 

meter todo o mundo venal em uma praça? A 

alma. (Vieira, 1677/1993, V.1, p. 805-806) 

O argumento de Vieira prossegue, analisando, nesta mesma 

perspectiva, o corpo de um soldado, de um príncipe e de um santo: 

após a morte do corpo, as virtudes, os atos realizados e as atitudes 

tomadas por cada um deles seriam impossíveis sem a presença da alma. 

E até os próprios vícios são indícios de sua existência: 

Finalmente os mesmos vícios nossos nos dizem o 

que ela é. Uma cobiça que nunca se farta, uma 

soberba que sempre sobe, uma ambição que 

sempre aspira, um desejo que nunca aquieta, 

uma capacidade que todo o mundo a não enche, 

como a de Alexandre, uma altiveza como a de 

Adão, que não se contenta menos que com ser 

Deus. Tudo isto, que vemos com nossos olhos, é 

aquele espírito sublime, ardente, grande, imenso: 

a alma. Até a mesma formosura, que parece dote 

próprio do corpo, e tanto arrebata e cativa os 

sentidos humanos, aquela graça, aquela 

proporção, aquela suavidade de cor; aquele ar, 

aquele brio, aquela vida: que é tudo senão alma? 

(Vieira, 1677/1993, V.1, p. 805-807)  

Por isto, conclui Vieira, ―aquilo que amáveis e admiráveis, não era o corpo, era a 

alma‖ (idem, p. 807). E lembra da experiência de Francisco Borja que ao ver o 

―corpo defunto e disforme‖ da rainha Isabel que ele amava, perguntou-se: ―o que 

lhe sucedeu? pela diferença do corpo morto , viu naquele espelho o que era a alma‖ 

(idem, p. 807), sendo que esta visão do ―que era a alma‖ determinou sua decisão 

de deixar o mundo da corte para entrar na Companhia de Jesus (9). 

A falta deste conhecimento de si mesmo enquanto alma leva a pessoa a não ter 

consciência de sua dignidade, conforme Vieira em outro sermão pregado em São 

Luis do Maranhão na primeira dominga de Quaresma do ano de 1653 (1677/1993, 

Vol. 1, p, 849): ―Nós os homens, como nos governamos pelos sentidos corporais, e 

a nossa alma é espiritual, não a conhecemos; e como não a conhecemos, não a 

estimamos, e por isso a damos tão barata‖.  
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2. Mateus da Encarnação Pinna: o árduo caminho de subir o conceito 

O pregador beneditino Mateus Encarnação Pinna no sermão proferido no quinto 

domingo de quaresma, no Mosteiro são Bento de Rio de Janeiro em 1731 detém-se 

também sobre o tema do conhecimento de si mesmo, que aborda no horizonte da 

tradição monástica acima descrita.  

Já no início do sermão, o pregador remete-se a tradição socrática, citando o famoso 

lema do Apolo Delfico: ―Conhece-te a ti mesmo‖: ―Entre os oráculos da gentilidade, 

o mais celebre foi do Apolo Delfico. (...) Foi uma vez perguntando, qual era o 

caminho que guiava para a bem-aventurança. Ad Beatitudinem qui via pervenitur? 

E respondeu divinamente, disse: ―Si te cognoveris‖. Aquele que se conhecer a si 

mesmo, caminha direitamente para a bem-aventurança‖ (1730, p. 289). 

A verdade do preceito socrático é comprovada por Pinna através da Sagrada 

escritura: citando o Livro da Sabedoria (cap. 2, v.2): ―Ex nihilo nati sumus‖, o 

pregador considera que muitos se perdem pelo caminho da vida, pois tendo 

conhecido serem criados do nada, esquecem-se a si mesmos. Portanto, para 

acertar no caminho em que outros erraram, é preciso balizar o método do 

conhecimento de si.  Como?  

O método de Pinna passa pela tradição monástica de Gregório e pela influência da 

retórica de Macróbio, mas também pela teoria gnosiológica aristotélico-tomista das 

espécies: ―Para este fim – recomenda Pinna - é preciso, que saiamos um pouco de 

nós mesmo, porque em proporcionada distância possamos ver o que somos: Si 

ignoras te, egredire abi, diz a doutrina mística dos Cantares (Cant. I, 7)‖. Se te não 

conheces, procura sair de ti mesmo e te poderás conhecer. Estando o objeto muito 

chegado aos olhos, a confusão das espécies faz impedimento à vista. Retira-se 

quanto basta, e é conhecido perfeitamente. Por isso, há em nós tanta falta de 

conhecimento próprio, porque sem de nós sairmos, imerso cada um em si mesmo, 

se confunde com o que é‖ (idem, p. 290).  

Pinna chega à mesma conclusão do Vieira: uma vez colocado que ―de dois modos 

podemos sair de nós, para nos conhecermos, diz São Gregório Magno: ou abatendo 

o conhecimento, ou elevando a ponderação‖ (Pinna, 1730, p. 291), coloca que  

se abatermos o conhecimento do que somos, 

vimos a parar em nada (...) Se elevarmos a 

ponderação, somos a obra mais sublime da mão 

de Deus‖. ―De um nada, e de uma grandeza, 

nasce o melhor conceito de homem‖. (...). É o 

homem um sujeito, em que dois contrários estão 

unidos. O nada e o ser são os dois contrários mais 

repugnantes, que descobriu a Filosofia; mas no 

conceito do homem, estão incluídos ambos. 

Descendo o conhecimento, acha que um nada, é o 

primeiro principio do Homem. Subindo, porém, o 

vê exaltado a uma quase inexplicável grandeza‖ 

(idem, p. 291).  

Segundo Pinna, assim como em Vieira, a natureza humana possui uma dupla 

conotação: uma material, submetida à corrupção, e outra espiritual, incorruptível.  

O próprio sermão propõe-se a acompanhar o ouvinte neste percurso de auto-

conhecimento. De fato, Pinna anuncia os dois movimentos fundamentais do 

sermão: a consideração do ex nihilo, que abate o conhecimento; e a consideração 

do sumus, que eleva a ponderação. No primeiro movimento (ex nihilo) afirma que o 

homem é pó e que ―olhando para este princípio, os que hoje olham a figura 

humana com vaidade, podem aprender a abater sua soberba‖. No segundo 

movimento (sumus), apreende-se que ―no homem recapitulou Deus a perfeição de 

toda a criatura visível‖. Com efeito: ―deu-lhe alma racional, ordenada para o fim da 

sobrenatural bem-aventurança, com entendimento e vontade para que possa ver a 

Deus, o Sumo Bem‖; e a um ―tão bem ordenado espírito‖, ―deu o mundo inteiro e 

também o seu próprio Filho‖ (idem, p. 302) 



 52 

Pinna reconhece, porém, que do ponto de vista conceitual, o segundo movimento é 

o mais árduo: ―Mais arriscado vai o conceito subindo, que abatendo‖ (p. 304). Com 

efeito, o verdadeiro conhecimento de si mesmo atinge-se pela elevação, pela 

contemplação da Alteridade, pela via mística, caminho não fácil e que demanda 

sempre mediações.  

 

3. Eusébio de Mattos: a mediação da experiência exemplar 

Em sermões de outros pregadores brasileiros, o conhecimento de si mesmo é 

obtido pela mediação de experiências exemplares, em conformidade com a tradição 

da retórica clássica e cristã segundo a qual o exemplum juntamente à metáfora 

serve para aproximar conceitos especialmente árduos ao alcance do entendimento. 

Nesta ótica, a meditação da vida dos santos frequentemente proposta pelos 

pregadores, deve ser encarada como exemplo, sendo este parte importante do 

método de conhecimento de si mesmo. Veja-se, dentre outros, o sermão pregado 

no Convento de Carmo da cidade de Salvador, na ocasião da festa de canonização 

de Madalena de Pazzi (Mattos, 1694), pelo pregador jesuíta Eusébio de Mattos: 

aqui o conhecimento verdadeiro de si mesmo corresponde ao emprego de todo o 

entendimento no objeto amoroso e, ao mesmo tempo, na revelação de si mesmo 

proporcionada por este objeto, de modo que a alma, pela contemplação, se torna 

imagem do objeto contemplado. Trata-se de um caso da ―força da máquina do 

amor‖ descrita, como vimos acima, por Gregório e a tradição beneditina. 

Na ocasião da festa de canonização de Madalena de Pazzi, Mattos ao descrever a 

união mística entre a santa e Cristo, afirma tratar-se de um ―novo estilo de amor‖, 

baseado numa ―singular troca das potências da alma‖ (1694, p. 351). Madalena 

perdeu, em Cristo, ―todos os entendimentos, todos os sentidos e todo o coração‖. E 

afirma que o êxtase de Madalena corresponde à plenitude da atuação de ditas 

potências, inclusive do entendimento, de modo que ―estar fora de si” não 

correspondeu à perda da razão e sim, paradoxalmente, à sua inteira posse. De 

fato, segundo o pregador, ―a nobreza do entendimento não se há de colher pelo 

melhor discurso, senão pelo melhor emprego‖ (Mattos, 1694, p. 365). 

Esta concepção deriva então de certa definição de entendimento: sua potência se 

desvela não pela capacidade do ―melhor discurso‖, mas do ―melhor emprego‖. 

Trata-se, portanto, de um universo gnoseológico pre-cartesiano que deriva o valor 

do conhecimento de seu objeto e não de seu método. Segundo esta concepção, o 

conhecimento verdadeiro corresponde ao emprego de todo o entendimento no 

objeto amoroso e, ao mesmo tempo, na revelação de si mesmo proporcionada pelo 

objeto (amado e amante). A experiência mística que caracteriza a vida de Madalena 

de Pazzi é expressão muito significativa da tendência para uma modalidade de 

conhecimento direto, por ―evidência‖. De modo que a alma, pela contemplação, se 

torna imagem do objeto contemplado.  

Do bom uso do entendimento depende a realização do destino humano, pois 

conforme afirma o mesmo pregador em outro sermão, a razão cuja posse assimila 

o homem a Deus, se for bem empregada, permite ao ser humano ―ver‖ a 

verdadeira consistência da realidade e reconhecer que o mundo é aparência 

enganosa: ―quem bem conhecera o que é o mundo, e o que é a eternidade, que se 

nós viveríamos neste conhecimento, outros seriam nossos cuidados: Então 

viveríamos como homens‖ (Mattos, 1694, p.69). O emprego certo do entendimento 

permite, portanto, uma vida mais humana.  

Em suma, a narrativa de experiências exemplares corresponde a certa modalidade 

dos pregadores induzir nos ouvintes o conhecimento de si mesmo: através destas, 

o caráter de contingência que caracteriza a vida da pessoa é exaltado em sua 

possibilidade de duradoura consistência.   
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Texto 

 

Num sermão de Antônio Vieira (tirado dos “Discursos da cinco pedras da 

funda de Davi): 

 

―Neste mundo racional do homem, o primeiro móbil de todas as nossas ações é o 

conhecimento de nós mesmos. Todos comumente cuidam, que as obras são filhas 

do pensamento ou idéias, com que se concebem e conhecem as mesmas obras: eu 

digo que são filhas do pensamento e da idéia, com que cada um se concebe, e 

conhece a si mesmo.  

O conhecimento de si mesmo, e o conceito que cada um faz de si, é uma força 

poderosa sobre as próprias ações.‖ 

―O Homem é um composto pouco menos que quimérico, formado de duas partes 

tão distantes como lodo e divindade, ou quando menos um sopro dela.‖ 

Qual será então o verdadeiro conhecimento de si mesmo? 

 ―Digo que é conhecer-se e persuadir-se cada um, que ele é a sua alma”  

A alma é para o ser humano, o melhor espelho de si mesmo. Considerar apenas a 

parte corporal do homem significa reduzi-lo à mera dimensão animal.  

Proclama Vieira: ―eu sou a minha alma” e portanto, ―quem se conhece pela parte 

do corpo ignora-se, e só quem se conhece pela parte da alma se conhece‖.  

A essência de cada ser corresponde ao que ele tem de peculiar com relação aos 

outros seres.  

No caso do homem, a alma é ―o que o distingue e enobrece sobre todas as 

criaturas da Terra‖. 

O corpo humano não especifica o ser do homem, sendo substancialmente 

semelhante ao dos demais animais: ―quem vê o corpo, vê um animal; quem vê a 

alma, vê ao homem‖.  

"Sou alma, porque o fui, porque o hei-de-ser-, porque sou.” 

 

Texto 

 

A reafirmação do ser pessoal do homem diante do reducionismo da ―Nova Filosofia: 

o grande desafio da modernidade: 

 

Deixa falar quanto quiser, contra esta grande verdade, a nova filosofia deste 

século, que pretende disputar-te a glória de uma alma imortal, e reduzir-te à 

mesma classe  dos brutos; deixa, que te trate de autômato, de máquina, e 

do mais infeliz e miserável  dos entes que Deus criou, pretendendo inculcar-

te  miserável sem esperança, e virtuoso sem prêmio.  

E que! poderias tu, homem Cristão, poderias ressentir-te  que te julgue tão 

mal a nova Filosofia? Devias tu ser poupado, ou isento dos seus golpes, 

quando o mesmo Deus o não é? Pretendias gozar de mais imunidade contra 

as suas cruéis hostilidades, e horríveis atentados, da que gozou Jesus 

Cristo? 

Reconhece sem vaidade a tua verdadeira grandeza.  

Apesar do que se chama sistema da natureza, Espírito libertado da 

escravidão da crença, Filosofia da razão, e outros infelizes monstros, e 

produções de impiedade, tu es um ente imortal, um ser eterno.  

Um ser simples, espiritual, inteligente, não pode ser dissolvido em parte, 

nem aniquilado em todo. 

Em vão se pretendem escurecer estas sublimes verdades: elas são 

profundamente gravadas na nossa alma, que no pressentimento vivo de sua 

imortalidade é, a despeito deste dogma, naturalmente cristã. 

Sobre estes grandes princípios, que agradável perspectiva se abre à nossa 

contemplação! 
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Eu diviso, senhores, ao homem, não já como um ser fraco, e desprezível, 

mas como uma nova criatura, pouco inferior aos Anjos, coroado de honra e 

de gloria, e superior às obras das mãos de Deus. 

Que diferença, que mudança? É pois este aquele homem que se dizia ser tão 

vil, e desprezível, máquina de pó e cinza, imediato ao nada? É este aquele 

ser, que se julga tão pouco considerável, cujo destino se esquece, cuja vida 

se despreza, cujos direitos se atropelam, cujas virtudes se combatem, cujo 

sangue se espalha, cujas lagrimas se promovem, cujas salvação se arrisca, e 

muitas vezes se embaraçam? 

 

Bento da Trindade, Sermão de Cinza,  fim do século XVIII 
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A MODERNIDADE E A CONCEPÇÃO DO SUJEITO 

DOS SÉCULOS XVII a XIX 
 

 

 

1) DESCARTES, O RACIONALISMO E AS RAÍZES CONCEITUAIS DA 

PSICOLOGIA MODERNA 

 

 

A filosofia de René Descartes inaugura efetivamente a Idade Moderna. Com efeito, 

trata-se da primeira tentativa bem sucedida de pensar a realidade a partir dos 

novos pressupostos que caracterizam a posição cultural do do homem moderno. 

 

René Descartes, 1596-1650: Notas biográficas: 

Sua formação escolar ocorre no colégio jesuíta de La Fleche, posteriormente estuda 

na universidade de Poitiers. Destaca-se pelos conhecimentos matemáticos e 

filosóficos. Realiza diversas viagens e participa da guerra contra a Espanha (1617-

1620). Na Holanda, dedica-se ao estudo escrevendo na maior parte de seus 

tratados. 

Bibliografia: 

Discurso do Método, 1637 

Regras para a direção do espírito 

Meditações Metafísicas, 1638-1642 

Princípios de Filosofia 

Tratado das paixões da alma, 1644. 

 

A posição filosófica de Descartes 

 

Necessidade de um novo método de conhecimento para alcançar a certeza 

Descartes expressa a consciência da crise da filosofia clássica e medieval e assinala 

os princípios de uma mudança. Com efeito, declara 

1. o fim da metafísica e do mundo clássico e medieval 

2. o fato de que é preciso de um novo método para orientar a razão na busca da 

verdade. Ao fazer isto pretende reafirmar a confiança no homem e no poder da 

razão num momento histórico que (como vimos) era marcado ao mesmo tempo 

pelo entusiasmo pela ciência e pela incerteza e o desatino diante das possibilidades 

imprevisíveis de posicionamento da liberdade dos indivíduos e dos povos. Por isso, 

o objetivo de Descartes é reafirmar a razão como instrumento da busca da 

verdade. 

As Regras para a busca da Verdade que ele propõe como parte de um novo 

método de uso da razão são baseadas no conhecimento matemático, por este saber 

ser o mais rigoroso e garante da certeza. São estas as regras: 

1. acolher, como verdadeiro, somente o que é evidente 

2. uso da análise: dividir o problema em partes para solucioná-lo 

3. síntese: ordenar os pensamentos desde o mais simples até ao mais complexo 

4. controlar o percurso do raciocínio. 

Estas regras são baseadas no conhecimento matemático e num conceito de razão 

que não busca mais alcançar o universal (conforme era o de Platão e da filosofia 

grega e medieval de modo geral), mas o mais simples. 

O fundamento das regras é a dúvida metódica. Através dela é possível alcançar a 

certeza fundamental: "PENSO, LOGO EXISTO". Esta afirmação encontra-se na IV 

Parte do Discurso do Método: 

"Percebi logo que, querendo eu pensar desse modo que tudo é falso, era necessário 

que eu, que o pensava, fosse alguma coisa; e observando que esta verdade: 'eu 

penso, logo sou', era tão firme e segura que as mais extravagantes suposições dos 
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cépticos não são capazes de comove-la, julguei que poderia recebe-la sem 

escrúpulo, como o primeiro princípio da filosofia que andava procurando‖ 

 

A autonomia do pensamento e a separação entre mente e corpo 

A seguir, Descartes afirma a autonomia do pensamento e a distinção mente-corpo:  

"Examinei a seguir atentamente o que eu era, e vendo que podia imaginar que não 

tinha corpo algum e que não havia mundo nem lugar algum em que eu me 

encontrasse, mais que não podia por isso mesmo imaginar que eu não fosse, e sim 

pelo contrário, pelo mesmo fato de pensar em duvidar da verdade das outras 

coisas, seguia-se muito certa e evidente que eu era, ao passo que somente ao 

deixar de pensar, embora tudo o mais que havia imaginado fosse verdade, já não 

tinha razão alguma para crer que eu era, conheci por isso que eu era uma 

substancia cuja essência e natureza toda é pensar, e que não necessita, para ser, 

de lugar algum, nem depende de coisa alguma material; de sorte que este eu, isto 

é a alma (mente), pela qual eu sou o que sou, é inteiramente distinta do corpo, e 

até mais fácil de conhecer que este e, ainda que o corpo não fosse, a alma (mente) 

não deixaria de ser quanto é.‖ 

 

Para Descartes o pensamento é a consciência, e a consciência compreende a 

vontade, o intelecto, a imaginação, os sentidos: "Que sou pois? uma coisa que 

pensa. Que é uma coisa que pensa? é uma coisa que duvida, entende, concebe, 

afirma, nega, quer, não quer e também imagina e sente. "(Medit, de prima philos.} 

Nas Meditationes de prima philosophia, II parte, Descartes aprofunda o significado 

de conhecer a si mesmo: 

"Arquimedes, para levantar a terra e transportá-la a outro lugar, só pedia um ponto 

de apoio firme e imóvel; eu também terei direito a conceber grandes esperanças se 

tiver a sorte de encontrar uma só coisa que seja certa e indubitável ( .. ) Havendo 

pensado e examinado cuidadosamente tudo, há que concluir  por último e ter por 

constante, a proposição seguinte: 'eu sou, eu existo', é necessariamente 

verdadeira, enquanto a estou pronunciando ou concebendo em meu espírito. 

Porém, eu, que estou certo de que sou, não conheço ainda com suficiente clareza 

quem sou; de sorte que daqui por diante devo ter muito cuidado de não confundir, 

por imprudência, alguma outra coisa comigo, e de não me equivocar neste 

conhecimento, que sustento ser mais certo e evidente que todos os que tive 

anteriormente." (citado in: J. Marias, 1975, pp. 178-9)  

 

A partir da certeza fundamental, é possível conhecer:  

1.a realidade, 

2. Deus = é o garante das nossas capacidades de conhecimento 

3. o mundo = é uma máquina composta de matéria e movimento. 

 

O mecanicismo como modelo para conhecer o corpo humano e o mundo 

material e biológico 

Segundo Descartes, o mundo é uma máquina, cujos componentes são matéria e 

movimento (mecanicismo). Inclusive a vida se explica em termos de mecanismo. 

Não é necessário postular a existência de uma alma, ou princípio vital: "Se 

houvesse máquinas que tivessem órgãos e figura externa de um mono ou de outro 

animal qualquer desprovido de razão, não haveria meio algum que nos permitisse 

conhecer que não são em tudo de natureza igual a esses animais. " (Discurso do 

método, in: Marias, 1975, p. 181) 

Os movimentos naturais que delatam as paixões, podem ser imitados pelas 

maquinas como pelos animais.  

O corpo humano é comparado por ele, várias vezes, a um relógio. O princípio de 

seu funcionamento não é a alma ou princípio vital e sim o movimento mecânico. 

No Traité de l' homme Descartes descreve o corpo humano como "uma estatua ou 

máquina de terra que Deus forma expressamente para fazê-la o mais semelhante a 

nós quanto possível, de sorte que não só lhe dá por fora a cor e a figura de todos 
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nossos membros, como ainda põe dentro todas as peças que se requerem para que 

ande, coma, respire, e enfim, imite todas aquelas nossas funções que se podem 

imaginar procedentes da matéria e só dependentes da disposição dos órgãos. 

Vemos relógio, fontes artificiais, moinhos e outras máquinas semelhantes que, 

embora estando feitas só por homens, não deixam de ter a faculdade de se 

moverem por si mesmas  de vários modos diversos, dir-vos-ei que quando Deus 

une uma alma racional a esta máquina, como pretendo dizer-vos mais adiante, dar-

lhe-á sua sede principal no cérebro e a fará de tal natureza que, segundo os 

diversos modos como se abram, por meio dos nervos, as entradas dos poros que 

há na superfície interior do cérebro, terá diferentes sentimentos." (Lib. I, 1-2, III, 

28, in: Marias, 1975, pp. 184-5) 

 

O homem sendo composto pelo corpo e pela mente (ou razão), a comunicação 

entre as duas substâncias diferentes se dá pela glândula pineal. No Traité des 

passions de l'âme,(I liv. cap. 34), Descartes propõe a hipótese de que a sede 

principal da alma esteja na glândula pineal, a qual se encontra  bem no meio do 

cérebro, irradiando ao corpo inteiro por meio dos espíritos, dos nervos e do sangue 

que, ao "participar das impressões dos espíritos, pode leva-los pelas arteiras a 

todos os membros". 

 

O conceito cartesiano de homem está na origem da psicologia moderna. Ao 

conceito clássico de homem como unidade psicossomática de espírito, alma e 

corpo, Descartes substitui o conceito dualista de homem como composto de mente 

e corpo: "Visto que sei por certo que existo e, não obstante, não advirto que a 

minha natureza ou a minha essência lhe convenha necessariamente outra coisa, 

mas que eu sou algo que pensa, concebo muito bem que minha essência consiste 

somente em ser algo que pensa, ou ser uma substância cuja essência ou natureza 

toda é só pensar.  

E mesmo que, por acaso, ou melhor, certamente, como direi depois, eu tenha um 

corpo ao qual estou estreitamente unido, no entanto, visto que por um lado tenho 

uma idéia clara e distinta de mim mesmo, segundo a qual sou só algo que pensa e 

não extenso e, por outro lado, tenho uma idéia distinta do corpo, segundo a qual 

este é uma coisa extensa, que não pensa, torna-se claro que u, isto é , minha 

mente, pela qual sou o que sou, é inteira e verdadeiramente distinta do meu corpo, 

podendo ser e existir sem o corpo." (Meditationes de prima philosophia, VI) 

Para Descartes, a divisão mente-corpo fundamenta a tese da imortalidade da alma.  

No mesmo texto, Descartes estabelece a diferença substancial entre mente e corpo. 

O corpo é divisível, a mente é indivisível: "Quando considero o espírito, isto é, a 

mim mesmo, enquanto sou apenas uma coisa que pensa, não posso distinguir em 

mim partes, mas pelo contrário conheço e concebo muito claramente que sou uma 

coisa absolutamente uma e inteira" (in Marias, p. 183) 

Mesmo tratando-se das faculdades de querer, sentir, etc., elas são partes de um 

único espírito. Pelo contrário, somente posso conhecer o corpo pelo fato que ele é 

divisível: "não posso imaginar nenhuma coisa corporal ou extensa, por pequena 

que seja, que meu pensamento não desfaça em pedaços ou que meu espírito não 

divida facilimamente em várias partes, e por conseguinte, a conheça como divisível. 

"(idem) 

Assim, Descartes modifica profundamente a visão de homem e o método de seu 

conhecimento próprios da tradição cultural precedente, descartando a definição de 

homem enquanto animal racional e afirmando que o pensamento é o único atributo 

que não pode ser separado do eu; ao mesmo tempo adotando o mecanicismo como 

modelo de conhecimento da corporeidade humana. O mecanicismo implica que o 

corpo seja submetido ao mesmo tipo de determinismo, ou seja, de relação causa-

efeito, que ordena o mundo da matéria em movimento.  A discussão acerca dos 

afetos (paixões) da alma é expressiva desta posição. 
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A discussão sobre as paixões (afetos)  
e a questão do determinismo da natureza humana 

 

Das Paixões Em Geral E Ocasionalmente De Toda A Natureza Do Homem 

                                                             

De R. Descartes 

 

 

 
Art.1. O que é paixão em relação a um sujeito é sempre ação a qualquer outro 

respeito. 

Nada há em que melhor apareça quão defeituosa são as ciências que recebemos 

dos antigos do que naquilo que escreveram sobre as paixões; pois, embora seja 

esta matéria cujo conhecimento foi sempre muito procurado, e ainda que não 

apareça ser das mais difíceis, porquanto cada qual, sentindo-as em si próprio, não 

necessita tomar alhures qualquer observação para lhes descobrir a natureza, 

todavia o que os antigos delas ensinaram é tão pouco, e na maior parte tão pouco 

cível, que não posso alimentar qualquer esperança de me aproximar da verdade, 

senão distanciando-me dos caminhos que eles trilharam. Eis por que serei obrigado 

a escrever aqui do mesmo modo como se tratasse de uma matéria que ninguém 

antes de mim houvesse tocado; e, para começar, considero que tudo quanto se faz 

ou acontece de novo é geralmente chamado pelos filósofos uma paixão em relação 

ao sujeito a quem acontece, e uma ação respeito àquele que faz com que aconteça; 

de sorte que, embora o agente e o paciente sejam amiúde muito diferentes, a ação 

e a paixão não deixam de ser sempre uma mesma coisa com dois nomes, devido 

aos dois sujeitos diversos aos quais podemos relaciona-la. 

Art.2. Que para conhecer as paixões da alma cumpre distinguir entre as suas 

funções e as do corpo. 

Depois, também considero que não notamos que haja algum sujeito que atue mais 

imediatamente contra nossa alma do que o corpo ao qual está unida, e que, por 

conseguinte, devemos pensar que aquilo que nela é uma paixão é comumente nele 

uma ação; de modo que não existe melhor caminho para chegar ao conhecimento 

de nossas paixões do que examinar a diferença que há entre a alma e o corpo, a 

fim de saber a qual dos dois se deve atribuir cada uma das funções existentes em 

nós. 

 

Art.3. Que regra se deve seguir para esse efeito. 

E nisso se encontrará grande dificuldade, se se tomarem conta que tudo o que 

sentimos existir em nós, e que vemos existir também nos corpos inteiramente 

inanimados, só deve ser atribuído ao nosso corpo; e , ao contrário, que tudo o que 

existe em nós, e que não concebemos de modo algum como passível de pertencer 

a um corpo, deve se atribuído à nossa alma. 
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Art.4. Que calor e o movimento dos membros procedem do corpo, e os 

pensamentos, da alma. 

Assim, por não concebermos que o corpo pense de alguma forma, temos a razão de 

crer que toda espécie de pensamento em nós existente pertence à alma; e, por não 

duvidarmos de que haja corpos inanimados que podem mover-se de tantas 

diversas maneiras, que as nossas, ou mais do que elas, e que possuem tento ou 

mais calor (o que a experiência mostra na chama, que possui, ela só, muito mais 

calor e movimento do que qualquer de nossos membros), devemos crer que todo 

calor e todos os movimentos em nós existentes, na medida em que não dependem 

do pensamento, pertencem apenas ao corpo. 

 

Art.34. Como agem a alma e o corpo um contra o outro. 

Concebamos, pois que a alma tem sua sede principal na pequena glândula que 

existe no meio do cérebro, de onde irradia para todo o resto do corpo, por 

intermédio dos espíritos, nos nervos e mesmo do sangue, que participando das 

impressões dos espíritos, podem leva-los pelas artérias a todos os membros; e, 

lembrando-nos do que já foi dito acima a respeito a maquina de nosso corpo, a 

saber, que os pequenos filetes de nossos nervos acham-se de tal modo distribuídos 

em todas as suas partes que, por ocasião dos diversos movimentos aí provocados 

pelos objetos sensíveis, abrem diversamente os poros de cérebro, o que faz com 

que os espíritos animais contidos nessas cavidades entrem diversamente nos 

músculos, por meio do que podem mover os membros de todas as diversas 

maneiras que esses são capazes de ser movidos, e também que todas as outras 

causas que podem mover diversamente os espíritos bastam para conduzi-los a 

diversos músculos; juntemos aqui que a pequena glândula, que é a principal sede 

da alma, está de tal forma suspensa entre as cavidades que contêm esses espíritos 

que pode ser movida por eles de tantos modos diversos quantas as diversidades 

sensíveis nos objetos; mas que pode também ser diversamente movida pela alma, 

a qual é de tal natureza que recebe em si tantas impressões diversas, isto é, que 

ela tem tantas percepções diversas quantos diferentes sobrevêm nessa glândula; 

como também, reciprocamente, a maquina do corpo é de tal forma composta que, 

pelo simples fato de ser essa glândula diversamente movida pela alma ou por 

qualquer outra causa que possa existir, impele os espíritos animais que a outra 

causa que possa existir, impele os espíritos animais que a circundam para os poros 

do cérebro, que os conduzem pelos nervos aos músculos, mediante o que ela os 

leva mover os membros. 

 

Art.35. Exemplo da maneira como as impressões dos objetos se unem na glândula 

que fica no meio do cérebro. 

Assim, por exemplo, se vemos algum animal vir em nossa direção, a luz refletida 

de seu corpo pinta duas imagens dele, uma em cada um de nossos olhos, e essas 

duas imagens formam duas outras, por intermédio dos nervos ópticos, na superfície 

interior do cérebro defronte às suas concavidades; daí, em seguida, por intermédio 

dos espíritos que enchem suas cavidades, essas imagens irradiam de tal sorte para 

a pequena glândula envolvida por esses espíritos, que o movimento componente de 

cada ponto de uma das imagens tende para o mesmo ponto das glândula para o 

qual tende o movimento que forma o ponto da outra imagem, a qual representa a 

mesma parte desse animal, por meio do que as duas imagens existentes no cérebro 

compõem apenas uma única na glândula, que, agindo imediatamente contra a 

alma, lhe faz ver a figura desse animal. 

 

Art.36. Exemplo da maneira como as paixões são excitadas na lama. 

E, alem disso, se essa figura é muito estranha e muito apavorante, isto á, se ela 

tem muita relação com as coisas que foram anteriormente nocivas ao corpo, isto 

excita na alma a paixão do medo e, em seguida, a da ousadia, ou então a do temor 

e a do terror, conforme o diverso temperamento do corpo ou a força da alma, 

conforme nos tenhamos precedentemente garantido pela defesa ou pela fuga 
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contra as coisas prejudiciais como as quais se relaciona a presente impressão; pois 

isso dispõem o cérebro de tal modo, em certos homens, que os espíritos refletidos 

da imagem assim formada na glândula seguem, daí, parte para os nervos que 

servem para voltar as costa e mexer as pernas para a fuga, e parte para os que 

alargam ou encolhem de tal modo os orifícios do coração, ou então que agitam de 

tal maneira as outras partes de onde o sangue lhe é enviado, que este sangue, 

rarefazendo-se aí de forma diferente da comum, envia espíritos ao cérebro que são 

próprios para manter abertos ou então abrir de novo os poros do cérebro que os 

conduzem aos mesmos nervos; pois, pelo simples fato de esses espíritos entrarem 

nesses poros, excitam um movimento particular nessa glândula, o qual é instituído 

pela natureza para fazer sentir à alma essa paixão, e, como esses poros se 

relacionam principalmente com os pequenos nervos que servem para apertar ou 

alargar os orifícios do coração, isso faz que a alma sinta principalmente como que 

no coração. 

  

2) ESPINOZA: DO PANTEISMO À CONCEPÇÃO DETERMINISTA DO SER 

HUMANO E A NECESSIDADE DO ESTADO  

Benedito Espinoza; em hebraíco: שפינוזה ברוך, transl. (Baruch de Spinoza) foi um 

dos grandes racionalistas do século XVII dentro da chamada Filosofia Moderna, 

juntamente com René Descartes e Gottfried Leibniz. Nasceu em Amsterdão, nos 

Países Baixos, no seio de uma família judaica portuguesa em 1632 e faleceu em 

1677. É considerado o fundador do criticismo bíblico moderno. Foi um profundo 

estudioso da Bíblia, do Talmude e de obras de judeus como Maimónides, Ben 

Gherson, Ibn Reza, Hasdai Crescas, Ibn Gebirol, Moisés de Córdoba e outros. 

Também se dedicou ao estudo de Sócrates, Platão, Aristóteles, Demócrito, Epicuro, 

Lucrécio e também de Giordano Bruno. Ganhou fama pelas suas posições de 

panteísmo (Deus, natureza naturante) e do monismo neutro, e ainda devido ao fato 
da sua ética ter sido escrita sob a forma de postulado e definições, como se fosse um tratado 
de geometria. No verão de 1656, a Sinagoga Portuguesa de Amsterdã o puniu com o 
Chérem, equivalente à Excomunhão, pelos seus postulados a respeito de Deus em sua obra, 

pois defendia que Deus é o mecanismo imanente da natureza e do universo, e a Bíblia uma 
obra metafórico-alegórica que não pede leitura racional e que não exprime a verdade sobre 
Deus. 

Livros 

a) Publicados "post mortem": 

Escritos em Latim: 

 Ética demonstrada à maneira dos geômetras (Ethica Ordine Geometrico 

Demonstrata) - escrito em Rhynsburg; Conteúdo:  

o Primeira parte: Deus  

o Segunda parte: A natureza e a Origem da Mente  

o Terceira parte: A Origem e a Natureza dos Afetos  

o Quarta parte: A Servidão Humana ou a Força dos Afetos  

o Quinta parte: A Potência do Intelecto ou a Liberdade Humana  

 Tratado Político (depois incluído na Ética);  

 Tratado do Arco-íris  

Escritos em Holandês: 

 Um breve Tratado sobre Deus e o Homem (foi um esboço da Ética);  

b) Publicados 
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 Melhoramento do Intelecto (De Intellectus Emendatione) - Ensaio  

 Príncípios da Cartesiana  
 Tratado sobre a Religião e o Estado (Tractatus theologico politicus)  

Posição filosófica 

Spinoza defendeu que Deus e Natureza eram dois nomes para a mesma realidade, 

a saber, a única substância em que consiste o universo e do qual todas as 

entidades menores constituem modalidades ou modificações. Ele afirmou que Deus 

sive Natura ("Deus ou Natureza" em latim) era um ser de infinitos atributos, entre 

os quais a extensão (sob o conceito atual de matéria) e o pensamento eram apenas 

dois conhecidos por nós. 

A sua visão da natureza da realidade, então, fez tratar os mundos físicos e mentais 

como dois mundos diferentes ou submundos paralelos que nem se sobrepõem nem 

interagem mas coexistem em uma coisa só que é a substância. Esta formulação é 

uma solução muitas vezes considerada um tipo de panteísta e de monismo. 

Spinoza também propunha uma espécie de determinismo, segundo o qual 

absolutamente tudo o que acontece ocorre através da operação da necessidade, e 

nunca da contingência. Para ele, até mesmo o comportamento humano seria 

totalmente determinado, sendo então a liberdade a nossa capacidade de saber que 

somos determinados e compreender por que agimos como agimos. Deste modo, a 

liberdade para Spinoza não é a possibilidade de dizer "não" àquilo que nos 

acontece, mas sim a possibilidade de dizer "sim" e compreender completamente 
por que as coisas deverão acontecer de determinada maneira.  

A filosofia de Spinoza tem muito em comum com o estoicismo, mas difere muito 

dos estóicos num aspecto importante: ele rejeitou fortemente a afirmação de que a 

razão pode dominar a emoção. Pelo contrário, defendeu que uma emoção pode ser 

ultrapassada apenas por uma emoção maior. A distinção crucial era, para ele, entre 

as emoções activas e passivas, sendo as primeiras aquelas que são compreendidas 

racionalmente e as outras as que não o são. 

Os corpos se individualizam em razão do movimento e do repouso, da 

velocidade e lentidão e não em função de alguma substância particular (escólio 1 

da prop. 13 da parte 2 da Ética), e a identidade individual através do tempo e da 

mudança consiste na manutenção de uma determinada proporção de movimento e 

repouso das partes do corpo (prop. 13 da parte 2 da Ética). O corpo humano é um 

complexo de corpos individuais, e é capaz de manter suas proporções de 

movimento e de repouso ao passar por uma ampla variedade de modificações 

impostas pelo movimento e repouso de outros corpos. Essas modificações são o 

que Espinoza chama de afecções. Uma afecção que aumenta a capacidade do 

corpo de manter suas proporções características de movimento e repouso aumenta 

a potência de agir e tem, em paralelo, na mente, uma modificação que aumenta 

a potência de pensar. A passagem de uma potência menor para uma maior é o 

afeto de alegria (definição dos afetos, parte 2 da Ética). Uma afecção que diminui 

a potência do corpo de manter as proporções de movimento e repouso diminui a 

potência de agir e tem, em paralelo, na mente, uma diminuição da potência de 

pensar. A passagem de uma potência maior para uma menor é o afeto de 

tristeza. Já uma afecção que ultrapassa as proporções de movimento e repouso 

dos corpos que compõe o corpo humano destrói o corpo humano e a mente 

(morte). Os indivíduos (mentes e corpos) se esforçam em perseverar em sua 

existência tanto quanto podem (prop. 6 da parte 3 da Ética). Eles sempre se 

esforçam para ter alegria, isto é, um aumento de sua potência de agir e de pensar, 

e eles sempre se opõem ao que lhes causa tristeza, ou seja, aquilo que diminui sua 
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capacidade de manter as proporções de movimento e repouso características de 

seu corpo. O esforço por manter e aumentar a potência de agir do corpo e de 
pensar da mente é o que Espinoza chama de desejo (conatus). 

"Não é por julgarmos uma coisa boa que nos esforçamos por ela, que a queremos, 

que a apetecemos, que a desejamos, mas, ao contrário, é por nos esforçarmos por 

ela, por querê-la, por apetecê-la, por desejá-la, que a julgamos boa". Espinoza, 

Ética, parte 3 prop. 9 esc. 

As afecções que são atribuídas à ação do corpo humano testemunham o aumento 

de sua potência de agir e de pensar e, por isso, o afeto de alegria sempre 

impulsiona à atividade. Em contraste, as afecções que diminuem a potência de agir 

e de pensar (provocando tristeza) testemunham sempre a passividade do corpo 
humano, são sempre passivas, são paixões (do grego pathos, sofrer uma ação). 

Para Espinoza, a ilusão dos homens de que suas ações resultam de uma livre 

decisão da mente é consequência de eles serem conscientes apenas de suas ações 

enquanto ignoram as causas pelas quais são determinados, o que faz com que suas 

ações sejam determinadas pelas paixões. Isso é o que ele chama de primeiro 

gênero de conhecimento, imaginação ou idéias inadequadas(a consciência de 

nossos afetos, e a inconsciência do que os determina). O segundo gênero de 

conhecimento são as noções comuns ou idéias adequadas, que se caraterizam 

pela consciência do que nos determina a agir. As idéias adequadas sempre são 

efeitos da alegria, acarretam alegria e impulsionam a atividade, enquanto a 

imaginação (idéias inadequadas) se caracteriza pela passividade e pelo acaso de 

causar ou ser efeito da alegria ou da tristeza. 

"[...] uma criancinha acredita apetecer, livrementre, o leite; um menino furioso, a 

vingança; e o intimidado, a fuga. Um homem embriagado também acredita que é 

pela livre decisão de sua mente que fala aquilo sobre o qual, mais tarde, já sóbrio, 

preferiria ter calado. Igualmente, o homem que diz loucuras, a mulher que fala 

demais, a criança e muitos outros do mesmo gênero acreditam que assim se 

expressam por uma livre decisão da mente, quando, na verdade, não são capazes 

de conter o impulso que os leva a falar. Assim, a própria experiência ensina, não 

menos claramente que a razão, que os homens se julgam livres apenas porque são 

conscientes de suas ações, mas desconhecem as causas pelas quais são 

determinados. Ensina também que as decisões da mente nada mais são do que os 

próprios apetites: elas variam, portanto, de acordo com a variável disposição do 

corpo. Assim, cada um regula tudo de acordo com o seu próprio afeto e, além 

disso, aqueles que são afligidos por afetos opostos não sabem o que querem, 

enquanto aqueles que não têm nenhum afeto são, pelo menor impulso, arrastados 

de um lado para outro. Sem dúvida, tudo isso mostra claramente que tanto a 

decisão da mente, quanto o apetite e a determinação do corpo são, por natureza, 

coisas simultâneas, ou melhor, são uma só e mesma coisa, que chamamos decisão 

quando considerada sob o atributo do pensamento e explicada por si mesma, e 

determinação, quando considerada sob o atributo da extensão e deduzida das leis 

do movimento e do repouso [...]" Spinoza, Ética, parte 3, prop 2 esc. 

A grande inovação da ética de Espinoza foi que, nela, a razão não se opõe aos 

afetos, pelo contrário, a própria razão é um afeto, um desejo de encontrar ou criar 

as oportunidades de alegria na vida e de evitar ou desfazer ao máximo as 

circunstâncias que causam tristeza, mas o próprio desejo-razão (do mesmo modo 

que os outros tipos de afetos) não depende da vontade livre, mas de afecções que 

fogem ao controle do indivíduo porque são modos da substância única infinita que 

não tem finalidade nem providência. Em diversas obras[ Espinoza diz que é nocivo 

(diminui nossa potência de agir e de pensar) ridicularizar ou reprovar alguém 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Bento_de_Espinoza#cite_note-2#cite_note-2
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dominado pelas paixões, porque isso não depende da livre decisão da mente. O 

único modo do homem que se guia pela razão ajudar os outros é, nas palavras de 
Espinoza: "Não rir nem chorar, mas compreender". (Espinoza, Tratado Político) 

 
Tratado Político 

Espinosa 

 
 
4. Visando a Política, não quis por conseqüência, aprovar fosse o que fosse de novo 

ou desconhecido, mas somente estabelecer, através de razões certas e 

indubitáveis, o que melhor concorda com a prática. Noutros termos, no deduzir do 

estudo da natureza humana e, para contribuir para este estudo com a mesma 

liberdade de espírito que é costume contribuir para as investigações matemáticas, 

tive todo o cuidado em não ridicularizar as ações dos homens, não as lamentar, não 

as detestar, mas adquirir delas verdadeiro conhecimento. Considerei também as 

emoções humanas, tais como o amor, o ódio, a cólera, a inveja, a soberba, a 

piedade e outras inclinações da alma, não como vícios ,as como propriedades da 

natureza humana: maneiras de ser que lhe pertencem como o calor e o frio, a 

tempestade, a trovoada e todos os meteoros pertencentes à natureza atmosférica. 

Seja qual for a perturbação que possam ter para nós estas intempéries, elas são 

necessárias, pois têm causas determinadas de que nos preocupamos em conhecer 

a natureza, e quando a alma possui o verdadeiro conhecimento destas coisas, 

usufrui dele de tal como do conhecimento do que dá prazer aos nossos sentidos. 

 

5. Se portanto, a natureza humana estivesse disposta de tal modo que os homens 

vivessem seguindo unicamente as prescrições da razão, e se todo seu esforço 

tendesse apenas para isso, o direito natural enquanto se considerasse o que é 

próprio do gênero humano, seria determinado somente pela capacidade da razão. 

Mas os homens são mais conduzidos pelo desejo cego que pela razão, e, por 

conseguinte, a capacidade natural dos homens, isto é, o seu direito natural deve 

ser definido não pela razão mas por toda a vontade que os determina a agir e 

através do qual se esforçam por se conservar. Confesso, na verdade, que estes 

desejos que não têm a sua origem na razão, não são tanto ações como paixões 

humanas. Mas como se trata aqui do poder universal da natureza, que é a mesma 

coisa que o direito natural, não podemos reconhecer neste momento nenhuma 

diferença entre os desejos que a razão engendra em nós e ou que têm outra 

origem: uns e outros, efetivamente, são efeitos da natureza e manifestam a força 

natural pela qual o homem se esforça por perseverar no seu ser. Quer seja sábio ou 

insensato, o homem é sempre parte da natureza, e tudo aquilo através do qual é 

determinado a agir deve ser relacionado com o poder da natureza, tal como este 

pode ser definido pela natureza deste ou daquele homem. Quer seja conduzido pela 

razão ou apenas pelo desejo, o homem, efetivamente, nada faz que não esteja 

conforme com as leis e regras da natureza, isto é, em virtude do direito natural.  
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3) OS FILÓSOFOS ILUMINISTAS E A VISÃO MECANICISTA DO SER HUMANO 

Julien Offray de La Mettrie (25 de Dezembro de 1709 - 11 de Novembro de 1751) 

foi um médico e filósofo francês e um dos primeiros escritores a escrever sobre o 

materialismo no perído do Iluminismo. 

O Homem-Máquina  

Julien Offray La Mettrie, em seu ensaio L‘Homme-Machine [O Homem-máquina], 

desenvolveu em 1748 o conceito mecanicista do ser humano, não só através do 

estudo de seu próprio corpo, mas também de sua alma. A partir de seus estudos 

sobre ciência natural e anatomia, La Mettrie defendeu sua tese especialmente 

ousada para a época, dominada pelo pensamento cristão, de que o corpo humano é 

uma máquina que funciona mediante uma mecânica metabólica. A idéia do ser 

humano ser transformado ou conceituado com um artefato mecânico subverte a 

autonomia do espírito e da consciência, e põe em dúvida, conseqüêntemente, a 

própria existência divina. Essa indução a redução materialista da alma humana lhe 

permite comparar explicitamente o corpo-máquina com a máquina do tempo (a 

mecânica do relógio), com a diferença de que este tem seus mecanismos de 

acionamento e controle no exterior, e o homem no interior. Segundo este ponto de 

vista é a própria máquina que programa a vida do corpo: "Cada indivíduo 

desempenha seu papel na vida que foi determinado pelos mecanismos propulsores 

da máquina (capacitada de raciocínio), que não foi construída pelo próprio 

indivíduo", afirmou La Mettrie. Assim, os seres humanos deixam de ser 

personagens em um teatro divino para serem sistemas mecânicos 

autodeterminados. 

Texto 

 

Só a experiência e a observação, portanto, é que nos devem guiar neste domínio. 

Elas constituem muitas vezes parte da Glória dos Médicos que foram Filósofos e não 

dos Filósofos que nunca foram Médicos. Os primeiros, percorreram e iluminaram o 

Labirinto do Homem; [eles] foram os únicos a desvendar-nos esses mecanismos 

[ressorts] escondidos debaixo de invólucros que escondem tantas maravilhas aos 

nossos olhos. Só eles observaram com calma a nossa Alma e mil vezes a 

surpreenderam, ora nas suas misérias ora na sua grandeza, sem a menosprezar 

num desses estados para a admirar no outro. Repito-o de novo, só os Físicos têm o 

direito de se pronunciar sobre esta matéria. Que nos poderiam dizer os outros, e 

em particular os Teólogos? Não é ridículo ouvi-los  tomar despudoradamente 

posição em relação a um assunto que se encontra fora do alcance do seu 

conhecimento e do qual, pelo contrário,  eles se viram totalmente afastados por 

Estudos obscuros que os conduziram a mil preconceitos e, numa palavra, ao 

Fanatismo, o qual ainda se vem  acrescentar à sua  ignorância do Mecanismo  dos 

Corpos? 

    Contudo, embora tenhamos escolhido os melhores Guias, ainda viremos a 

encontrar muitos espinhos e obstáculos no nosso caminho. 

    O Homem é uma Máquina composta de tal forma que se torna impossível ter-se 

dele, à primeira vista, uma idéia clara- e conseqüentemente defini-lo. Por isso 

mesmo todas as observações que os nossos maiores Filósofos fizeram a priori- isto 

é, querendo servir-se, por assim dizer, das asas do Espírito- foram vãs. Sendo 

assim, só a posteriori, como se procurássemos desenredar  a Alma dos Órgãos do 

Corpo, se pode, não digo descobrir com evidência a natureza do Homem, mas 

alcançar o maior grau de probabilidade possível desse assunto. 

 

Bibliografia:  La Mettrie, O. (1982)  O Homem Máquina 
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                   (A. Carvalho, Trad.)   Editorial Estampa - Lisboa 

 

 

UM EXEMPLO DE APLICAÇÃO DESTA VISÃO NUM AUTOR BRASILEIRO: 

 

―Daqui, porém, não se deve concluir que seja impossível converter estes bárbaros 

em homens civilizados. Mudadas as circunstâncias, mudam-se os costumes. Com 

efeito, o homem primitivo nem é bom, nem é mau naturalmente; é um mero 

autômato cujas molas podem ser postas em ação pelo exemplo, educação e 

benefícios. Se Catão nascera entre os sátrapos  da Pérsia, morreria ignorado entre 

a multidão de vis escravos. Newton, se nascera entre os guaranis, seria mais um 

bípede, que passara sobre a superfície da terra. mas um Guarani criado por 

Newton, talvez ocupasse o seu lugar‖.   

(José Bonifácio de Andrade e Silva: Projeto de Civilização dos Índios Bravos do 

Brasil, 1823) 

 

 

4) A APLICAÇÃO DO MÉTODO CIENTÍFICO AO CONHECIMENTO DA 

NATUREZA HUMANA 

 

1. A AFIRMAÇÃO DA MENTALIDADE CIENTÍFICA E O EMPIRISMO. 

De 1620 a 1650 inicia aquela aventura sobre a qual repousa a civilização científica 

do século XX. Esta revolução tem como alicerce a matematização da estrutura 

inteligível do universo.  

 

Depois de ter descoberto a correspondência entre o dinamismo da razão e o da 

natureza, a cultura ocidental conheceu épocas de avanços brilhantes no campo das 

ciências, e foi exatamente à ciência que o homem pediu para dar um sentido às 

coisas e a si mesmo. 

Especialmente nos séculos XVIII e XIX, no âmbito de algumas filosofias, afirma-se 

a crença de que tudo aquilo que a ciência não tem condição de explicar, deva ser 

recusado sem discussão. Desse modo, o racionalismo, na forma de cientificismo, 

passou da cultura oficial para a mentalidade das pessoas quase que por osmose: 

criou-se uma nova mentalidade geral: 

 

Os novos cálculos de investimentos, são para mim um prazer, 

Porque vejo o fruto de meu longo e arriscado trabalho –  

e sinto-me seguro do meu futuro. 

Agora todas as circunstâncias são favoráveis: 

Boa e independente fortuna, tranqüilidade de espírito,  

bom clima. 

Meu grande esforço e minha principal atenção agora  

São dirigidos para a saúde. 

Os pontos da saúde que eu desejo corrigir são: 

A digestão: presume-se que um sangue forte e bem elaborado  

Traz como conseqüência a robustez do sistema nervoso 

E portanto a solidez da inteligência,  

que é de todas as coisas a principal. 

 

(José Vieira Couto de Magalhães, Diário intimo) 
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Os representantes mais importantes do empirismo filosófico são: 

 

JOHN LOCKE, 1632-1704 

GEORGE BERKELEY, 1685-1753 

DAVID HUME, 1711-1776.  

David Hume (Edimburgo, 7 de Maio de 1711 — Edimburgo, 25 de Agosto de 1776) 

foi um filósofo e historiador escocês. Ao lado de Adam Smith e Thomas Reid, é uma 

das figuras mais importantes do chamado iluminismo escocês, sendo 

frequentemente considerado como um dos maiores escritores e filósofos de língua 

inglesa. Fundador do empirismo moderno (com Locke e Berkeley) e, por seu 

ceticismo, o mais radical entre os empiristas, Hume opôs-se particularmente a 

Descartes e às filosofias que consideravam o espírito humano desde um ponto de 

vista teológico - metafísico. Assim Hume abriu caminho à aplicação do método 

experimental aos fenômenos mentais. Sua importância no desenvolvimento do 

pensamento contemporâneo é considerável. Teve profunda influência sobre Kant, 

sobre a filosofia analítica do início do século XX e sobre a fenomenologia. 

Hume foi um leitor voraz. Entre suas fontes, incluem-se tanto a Filosofia antiga 

como o pensamento científico de sua época, ilustrado pela física e pela filosofia 

empirista. Fortemente influenciado por Locke e Berkeley mas também por vários 

filósofos franceses, como Pierre Bayle e Nicolas Malebranche, e diversas figuras dos 

círculos intelectuais ingleses, como Samuel Clarke, Francis Hutcheson (seu 

professor) e Joseph Butler (a quem ele enviou seu primeiro trabalho para 

apreciação), é entretanto a Newton que Hume deve seu método de análise, 

conforme assinalado no subtítulo do Tratado da Natureza Humana - Uma Tentativa 

de Introduzir o Método Experimental de Raciocínio nos Assuntos Morais. 

Bibliografia: 

 Tratado da Natureza Humana (1739-1740)  

 Investigação sobre o Entendimento Humano (1748)  

Contém uma revisão dos pontos principais do tratado, livro 1, com a adição de 
material sobre a livre vontade, milagres e o argumento teleológico. 

 Investigação sobre os Princípios da Moral (1751)  

Outra revisão do material do tratado para apelar mais ao gosto popular. Hume 

coniderou esta como a melhor das suas obras filosóficas, quer quanto às ideias 

filosóficas como no seu estilo literário. 

 Diálogos sobre a Religião Natural (póstumo)  

Uma discussão entre três personagens ficcionais - Cleantes, Fílon, e Demea - 

acerca do argumento teleológico, o argumento cosmológico, o problema do mal e 
as relações entre a religião e a moral. 

A obra é um forte ataque à tentativa de estabelecer a existência de Deus por 

processos racionais e tem servido de inspiração a muitos críticos modernos da 

religião. Apesar de haver alguma controvérsia, a maioria dos académicos acredita 

que Fílon é a personagem que melhor reflecte as ideias de Hume. 
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 Ensaios: Morais, Políticos e Literários (editados pela primeira vez em 

(1741-1742)  

Uma série de ensaios, revistos várias vezes ao longo da sua vida. A história relativa 

a que ensaios foram adicionados ou removidos parece menos relevante. "Sobre a 

estação média da vida", "Que a política possa ser reduzida a uma ciência", "Da 

origem do governo", "Da liberdade civil", "Do comércio", "Da densidade 

populacional de nações antigas", e "Sobre o suicídio", para nomear apenas alguns. 

 A História da Grã-Bretanha (1754-1762)  

Esta é mais uma categoria de livros do que uma única obra. Uma história 
monumental, "desde a invasão de Júlio César até à Revolução Gloriosa de 1688". 

Foi também a obra melhor conhecida de Hume durante a sua vida, tendo tido mais 

de 100 edições. Foi considerada por muitos como a referência essencial da História 

da Inglaterra até à publicação da monumental "História de Inglaterra" de Thomas 

Macaulay. 

 História Natural da Religião (1757)  

Este livro é considerado por alguns como a primeira obra científica a debruçar-se 

sobre a sociologia da religião. Ernest Gellner diz que este livro permanece um dos 
melhores tratados deste tipo, talvez mesmo o melhor. 

 Da imortalidade da alma e outros textos póstumos. 

 

Investigação acerca do Entendimento Humano 

 David Hume 

 

(...) podemos observar em todas as artes ou profissões, mesmo as que mais se 

relacionam com a vida ou com a ação, que um espírito de exatidão, por qualquer 

meio adquirido, as conduz mais perto da perfeição e as torna mais úteis aos 

interesses da sociedade. Embora um filósofo possa viver longe dos negócios, o 

espírito da filosofia, se cuidadosamente cultivado por alguns, difunde-se 

gradualmente através de toda a sociedade e confere a todas as artes e profissões 

semelhante correção. O político adquirirá maior previsão e sutileza na divisão e 

equilíbrio do poder, o advogado mais método e princípios mais sutis em seus 

raciocínios, o general mais regularidade em sua disciplina, mais cautela em seus 

planos e em suas manobras. A maior estabilidade dos governos modernos sobre os 

antigos, e a exatidão da filosofia moderna tem melhorado, e provavelmente 

melhorarão ainda mais, por gradações semelhantes. 

(...) O caminho da vida, o mais agradável e o mais inofensivo, passa pelas avenidas 

da ciência e do saber; e, quem quer que possa remover quaisquer obstáculos desta 

via ou abrir uma nova perspectiva, deve ser considerado um benfeitor da 

humanidade. 

(...)O único método para libertar de vez o saber dessas questões abstrusas ( = 

confusas, obscuras) consiste em examinar seriamente a natureza do entendimento 

humano e mostrar, por meio de uma análise exata de suas faculdades e 

capacidades, que ela não é, de nenhuma maneira, adequada a assuntos tão 

remotos e abstrusos. 

(...)Deste modo, apenas conhecer as diferentes operações do espírito, sua 

separação, sua classificação em categorias apropriadas e a correção da aparente 

desordem em que se encontram, constitui uma parte considerável da ciência, 
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quando elas são tomadas como objeto da reflexão e pesquisa. Esta tarefa de 

organização, que não tem mérito quando feita em relação aos corpos externos que 

são os objetos de nossos sentidos, aumenta de valor quando se dirige às operações 

do espírito, em proporção à dificuldade e ao esforço que encontramos ao realizá-la.  

(...) Mas não podemos esperar que a filosofia, se cuidadosamente cultivada e 

encorajada pela atenção do público, possa levar suas indagações ainda mais longe 

e descubra, pelo menos em parte, as fontes e os princípios secretos que 

impulsionam o espírito humano em suas operações? Os astrônomos contentaram-

se, durante muito tempo em provar, a partir dos fenômenos, o movimento 

verdadeiro, a ordem e a grandeza dos corpos celestes até que surgiu um filósofo 

que, mediante um feliz raciocínio, parece haver determinado também as leis e 

forças que determinam e regem as revoluções dos planetas. E não há razões para 

temer que não tenhamos o mesmo êxito em nossas investigações acerca da 

organização e das faculdades mentais, se realizadas com o mesmo talento e 

cautela. É provável que uma operação e um princípio do espírito dependam de uma 

outra operação e um princípio que, por sua vez, possam reduzir-se a uma outra 

operação e princípio mais geral e universal.. e ser-nos-á muito difícil determinar 

exatamente até onde é possível levar nossas investigações, antes – e mesmo 

depois – de um cuidadoso exame. 

(...) Ficaríamos felizes se pudéssemos unir as fronteiras das diferentes correntes da 

Filosofia, reconciliando a investigação profunda com a clareza e a verdade com a 

originalidade. E mais felizes ainda, se, raciocinando dessa maneira fácil, 

pudéssemos destruir os fundamentos da filosofia abstrusa que até agora apenas 

parece haver servido de refúgio à superstição e de abrigo ao erro e ao absurdo. 

  ( Hume, Investigação acerca do entendimento humano, cap. I, Das diferentes 

classes de Filosofia, pp. 9 – 14) 

 

 

A existência de qualquer ser somente pode ser provada mediante argumentos 

derivados de sua causa ou de seu efeito, e estes argumentos se fundam 

inteiramente na experiência.  

Quando percorremos as bibliotecas persuadidos destes princípios, que destruição 

deveríamos fazer? Se examinarmos por exemplo um volume de teologia ou de 

metafísica escolástica e indagarmos: Contém algum raciocínio abstrato acerca da 

quantidade ou do número? Não. Contém algum raciocínio experimental a respeito 

das questões de fato e de existência? Não. Portanto, lançai-o ao fogo, pois não 

contém senão sofismas e ilusões.‖   

  

 

5) O POSITIVISMO 

O termo nasce na França, com Auguste Comte (1798-1857). Este em 1848, 

define o significado do termo positivo: ―relativo, orgânico,  preciso, certo, útil, real‖. 

 

Comte, matemático de formação, atuou como jornalista político, afirmando da 

crença de que a reorganização social deveria basear-se num rigoroso sistema 

científico.  

Tinha crises nervosas e foi acometido por loucura. Apesar de suas tentativas, nunca 

conseguiu ingressar no ensino universitário.  

Obcecado pela morte de sua esposa, Clotilde, criou um novo culto divinizando a 

mulher como símbolo da Humanidade. Chegou assim a criar a Igreja Positivista. 

 

No Cours de philosophie positive Comte afirma: 

―Para explicar o caráter da filosofia positiva, é indispensável que se considere o 

caráter progressivo do Espírito humano, pois só se pode conhecer qualquer 

Concepção a fundo por meio de sua história.‖ 

Este caminho estrutura-se em 3 fases: Teológica (fantástica); Metafísica (abstrata);  

Científica|(positiva)  
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―Na fase teológica, o espírito humano, orientado essencialmente a investigação 

para a natureza interior dos entes, as causas primeiras  e finais dos efeitos que o 

atingem, interpreta os fenômenos como produtos da ação direta e contínua de 

agentes sobrenaturais mais ou menos numerosos.‖ 

Esta fase corresponde à infância, na evolução do conhecimento individual. 

―Na fase metafísica, que, no fundo, não passa de uma modificação geral da fase 

teológica, os agentes sobrenaturais são substituídos por forças abstratas.‖ 

Na evolução do conhecimento individual esta fase corresponde à juventude. 

―Na fase positiva, o espírito humano, reconhecendo a impossibilidade de obter 

conhecimentos absolutos, renuncia a se perguntar qual a origem e o destino do 

universo, quais as causas íntimas dos fenômenos, para tentar descobrir apenas, 

pelo uso corretamente combinado do raciocínio e da observação, suas leis efetivas, 

isto é, suas relações invariáveis de sucessão e semelhança. A explicação dos fatos 

nada mais é, portanto, senão a instituição de um nexo entre os diversos fenômenos 

e alguns fatos gerais, cujo número o progresso da ciência tende a reduzir cada vez 

mais.‖ 

No caminho do conhecimento individual, esta fase corresponde à maturidade. 

 

Comte propõe a seguinte classificação das ciências: 

MATEMÁTICA 

ASTRONOMIA 

FÍSICA 

QUÍMICA 

FISIOLOGIA 

SOCIOLOGIA 

 

 

HERBERT SPENCER (1820-1903) 

Nascido em Londres, estudou matemática e ciências naturais Decidiu dedicar-se à 

filosofia fundando-a no evolucionismo.  

O evolucionismo considera que o homem possa ser descrito e explicado totalmente 

no domínio do biológico. A consciência humana é produto da evolução da espécie. 

Isto justifica o fato de que a experiência humana possa ser totalmente observável e 

mensurável. 

Seu livro mais importante: Princípios de psicologia,1855. 

 

O que é conhecer? 

a experiência humana do conhecimento pode se reduzir  

em termos de impressões, ou Idéias.  

A realidade é a persistência de uma impressão na consciência  
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Confronto entre tradicionais saberes sobre e 

pessoa e a psicologia moderna: vozes críticas 

na cultura brasileira 
 

Esta longa tradição de conceituação da pessoa humana e de experimentação de 

métodos para o seu conhecimento que se consolidou na cultura brasileira e que 

sucintamente aqui descrevemos, constituiu-se numa instância crítica diante desta 

proposta da psicologia científica introduzida no País no século XIX. De modo que 

vários importantes expoentes desta cultural do século XIX e XX, tais como Machado 

de Assis, José Domingos Gonçalves de Magalhães e Raimundo Farias Brito se 

posicionaram de forma crítica diante da possibilidade que este novo e pretenso 

saber pudesse efetivamente responder ao desafio que se propunha. 

Machado percebeu os limites da abordagem positivista que caracterizava a 

psiquiatria e a nascente psicologia, muitas vezes criticando-o: sua vasta cultura 

alimentada pela leitura tanto dos clássicos quanto das novas ciências da mente, 

conforme documentado pela sua biblioteca particular (Péres & Massimi, 2008) deu-

lhe ferramentas que lhe permitiram desenvolver em suas obras conceitos rejeitados 

pelo positivismo, ou abordar conceitos referentes à vida mental de forma original.  

Machado trabalha suas personagens quanto ao aspecto psíquico, indagando os 

dinamismos psíquicos e descrevendo a interioridade delas (em alguns casos, 

inclusive, os processos inconscientes). Tais características de obra machadiana 

propiciam um terreno privilegiado para se extrair dela as idéias psicológicas de seu 

tempo e também as intuições geniais do próprio autor.  

O filósofo brasileiro Raimundo Farias Brito na obra ―O mundo interior‖ (1914), 

assim descrevia a situação da psicologia nos inícios do século XX, ressaltando sua 

―incompetência‖ em proporcionar um conhecimento do sujeito e evidenciando nesta 

perspectiva a importância de outros saberes: 

Numa coisa andaram acertadamente os 

psicólogos modernos: no qualificativo que deram 

à sua ciência de ―psicologia sem alma‖. 

Realmente a psicologia dos tratados, feita nos 

laboratórios de experimentação, com suas 

descrições anatomo-fisiológicas, com seus 

quadros demonstrativos, com suas tentativas de 

medida das sensações e da duração dos atos 

psíquicos, etc., é, não há negá-lo, e forçoso é 

reconhecer que a expressão é justa e precisa, 

uma ―psicologia sem alma‖. E isto equivale a 

dizer: uma psicologia morta; o que significa: uma 

psicologia que nos não instrui, nem edifica. (...) 

Muito mais instrutiva é, decerto, a psicologia dos 

poetas e dos romancistas, que jogam, é verdade, 

com personagens fantásticos, mas inspirados na 

observação dos fatos e criados pela imaginação 

sob a pressão mesma da vida, senão reais, pelo 

menos possíveis, sendo de notar que é sempre 

das próprias paixões, das próprias lutas e 

sofrimentos, dos próprios sonhos e aspirações, 

que nos dá o artista, em seus personagens, a 

descrição viva e palpitante. (Brito, 1914/1951, p. 

1). 

Frente aquela que definira como ―a esterilidade irremediável deste sistema 

desolador de psicologia científica, puramente objetiva e exterior‖ e ao risco de seu 

―caráter prosaico‖ levar à ―dissolução‖ do patrimônio cultural que definira como ―a 



 71 

obra secular da civilização‖, Brito preconizava a necessidade de um ―novo ideal‖ 

gnosiológico que possibilitasse o conhecimento da subjetividade: ―Daí a 

necessidade que se torna irresistível para todos da constituição de um ideal novo‖. 

(idem) 

A necessidade de buscar este novo ideal aparece também nos escritos de 

Gonçalves de Magalhães, notadamente no livro ―Fatos do espírito humano‖ (1865): 

―pode o espírito humano se quiser contentar-se com o que sabe (...) mas ele não 

possui a faculdade de saber e a livre vontade para satisfazer-se com tão pouco. 

Como se não contentou com ver e ouvir, e quis saber com que condições via e 

ouvia, quer também saber que é ele  mesmo, como existe, donde veio, para onde 

irá; e como o mundo exterior não responde a essas questões, volta-se sobre si 

mesmo e por todos os meios quer achar o que procura‖. (Magalhães, 1858/2004, 

p. 292). Como não reconhecer, nesta palavras, ecos da grande revolução de 

Agostinho: ―Tinha-me transformado num grande problema (quaestio mihi factus 

sum)‖ (Agostinho, 397/1988, p. 80)? A pessoa e o conhecimento de si mesma 

constituem-se ainda hoje num grande desafio para a psicologia e para a cultura. 
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Notas 

(1) Santo Agostinho, nos Solilóquios, refere-se à experiência em termos de 

conhecimento sensorial. No quarto capítulo, ao tratar da ciência geométrica, afirma 

que esta requer como ponto de partida inicial a experiência sensorial, mas logo 

superada em prol do entendimento: ―Nesse assunto, tenho experiência dos sentidos 

quase como de uma nave. Pois quando eles me conduziram ao lugar do destino, 

onde os deixei, já como que em terra comecei a ponderar essas coisas com o 

pensamento; durante muito tempo vacilaram-me os pés. Pelo que parece-me antes 

que se possa navegar na terra do que conseguir a ciência geométricas com os 

sentidos, embora pareça que estes sejam de alguma ajuda para os que começam a 

aprender‖  (p. 26). 

(2) Portanto, o saber assim definido é um conhecimento implícito que a alma tem 

dela mesma, ao passo de que o pensar é um conhecimento explicito. Estes dois 

níveis de conhecimento são unidos entre eles pela vontade, ou seja o amor 

entendido como desejo de possuir o objeto a ser conhecido. 

No livro décimo quarto (capítulo sétimo), Agostinho aprofunda esta distinção entre 

saber e pensar. Uma coisa é saber (ter notitia) e outra é pensar (cogitare). O saber 

depende da memória, pois a alma tem conhecimento de tudo o que há na mente 

mesmo sem utilizar o pensamento, pela memória; ao passo de que conhecer supõe 

também o entendimento e o amor pelo objeto. 

(3) Na concepção de conhecimento que Agostinho propõe, a aproximação à 

verdade pressupõe a dimensão da intersubjetividade, sofnroem evidencia-se nesta  

formulação: ―contemplar na própria verdade o que outro também pode ver tão bem 

quanto ele‖. Outra característica é o uso do raciocínio teorético dedutivo, fundado 

na apreensão das idéias verdadeiras, fundamento da tentativa humana de ―definir 

de modo perfeito, o quanto podemos – não qual seja o estado da alma de cada um, 

mas qual deva ser, conforme as razões eternas‖ (Idem).  

(4) Ao mesmo tempo, ela pode pensar em diferentes hipóteses teóricas acerca de 

sua natureza (por exemplo: pensar em ser ar). 
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(5) Esta diferenciação inclusive interrompe o percurso comparativo entre Deus e 

homem (imagem e semelhança de Deus) que inspira todo o tratado, pois 

particulariza a concepção da pessoa humana com relação ao seu modelo divino 

trinitário: de fato, neste segundo caso o Pai, o Filho e o Espírito Santo são também 

três Pessoas.  

(6) Diga-se entre parênteses que o próprio Loyola retomará os recursos advindos 

desta tradição na composição dos Exercícios espirituais. 

(7) Aqui Bernardo refere-se a um conceito de experiência muito semelhante ao 

formulado pelo filosofo medieval Roger Bacon (1214-1292). Seguindo a tradição de 

Agostinho, este filósofo inglês da Ordem dos Frades Menores, afirma em sua Opus 

Maior (IV,I), que a alma não repousa no conhecimento da verdade se não a 

encontrar pela experiência, pois esta proporciona à mente uma evidência maior do 

que o raciocínio. Segundo Bacon há duas maneiras de conhecer: o raciocínio e a 

experiência. O primeiro permite a conclusão mas não proporciona a segurança do 

espírito, ao passo que somente a experiência proporciona a certeza. Existem dois 

tipos de experiência: a interna e espiritual (vida interior, mística) e a externa, 

adquirida por meio dos sentidos. A primeira conhece as verdades sobrenaturais, a 

segunda as naturais (Massimi & Mahfoud, 2007).  

(8) O fato de que outros pregadores, ao abordarem o tema do conhecimento do 

homem remetam-se a este conjunto de sermões As cinco pedras de Davi, é 

documentado, dentre outros, pelo discurso do frade menor frei Joseph dos Santos 

Cosme e Damião (Lisboa, 1753), da Bahia, que retoma os sermões do grande 

jesuíta, afirmando que as cinco pedras simbolizam ―cinco considerações que deve 

ter o homem, a saber: o conhecimento de si mesmo, a dor do perdido, o pejo do 

cometido, o temor do castigo e a esperança do gozo eterno‖(p. 316). 

(9) Nobre e considerado "grande de Espanha", em 1539 escoltou o corpo da 

imperatriz Isabel de Portugal à sua tumba em Granada. Se diz que, quando viu o 

efeito da morte sobre o corpo daquela que tinha sido uma bela imperatriz decidiu 

"nunca mais servir a um senhor que me possa morrer". Ainda jovem foi nomeado 

vice-rei da Catalunha, província que administrou com grande eficiência. Quando seu 

pai morreu, recebeu por herança o título de Duque de Gandía, então se retirou para 

a sua terra natal e aí levaria, com sua família, uma vida entregada puramente à 

religião. Em 1546 sua esposa Eleanor morreu e Francisco decidiu entrar na 

recentemente fundada Companhia de Jesus. Ajustou as contas com os seus 

assuntos mundanos, renunciou aos seus títulos em favor de seu primogênito, 

Carlos e, imediatamente, se lhe foi oferecido o título de cardeal. Recusou, 

preferindo a vida de um pregador itinerante. Seus amigos conseguíram convencê-lo 

a aceitar o título para aquilo que a natureza e as circunstâncias o haviam 

predestinado: em 1554, converteu-se no Comissário Geral dos Jesuítas na 

Espanha, e em 1565, em Superior Geral de toda a Ordem. 

(10) Eusébio de Mattos ou Frei Eusébio da Soledade, Jesuíta e, posteriormente, 

Carmelita, nasceu na Bahia em 1629 e faleceu a 7 de julho de 1692. Filho de Pedro 

Gonçalves de Mattos e de dona Marina da Guerra, foi irmão do celebre poeta 

satírico Gregório de Mattos. Estudou humanidades no colégio dos jesuítas da Bahia, 

tendo por companheiro de estudos o seu irmão Gregório e por mestre de filosofia o 

padre Antônio Vieira, a quem substituiu no magistério, lecionando também retórica 

por muitos anos. Tomou a roupeta em Salvador, no dia 14 de março de 1644. 

Grande pregador, foi aplaudido juntamente com o padre Antônio Vieira e o padre 

Antônio de Sá: dizia-se que Sá era superior aos demais, na voz e nos gestos, Vieira 

na lógica e na clareza das provas, e Eusébio de Mattos no polimento da frase e na 

subtileza do raciocínio. Grande músico e compositor, tocava perfeitamente harpa e 

viola e instrumento muito usado no século XVII, tendo sido autor da composição de 

muitos hinos religiosos e profanos. Poeta e desenhista de renome, suas qualidades 

de pregador destacavam-se, seja no que diz respeito ao conteúdo doutrinário dos 

discursos, seja na capacidade de suscitar veementes afetos. Os biógrafos 

contemporâneos relatam seus dotes pessoais quanto à discrição e à jovialidade na 

conversação, bem como a estima que por ele tinha padre Antônio Vieira. Devido 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Isabel_de_Portugal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Granada_(Espanha)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Catalunha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Companhia_de_Jesus
http://pt.wikipedia.org/wiki/Superior_Geral_da_Companhia_de_Jesus
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aos desgostos por algumas acusações injustas levantadas no âmbito da Companhia 

de Jesus, resolveu abandonar a Companhia para tomar o hábito dos Carmelitas 

com o nome de frei Eusébio da Soledade, fato que se deu na ausência de Antônio 

Vieira e que foi por este amargamente lamentado. Suas obras foram em grande 

parte perdidas, mas algumas delas são conhecidas e foram impressas (Mattos, 

1694) (confira: Massimi, 2005).  
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PROPOSTA DE UMA CIÊNCIA 

DAS RELAÇÕES MENTE-CORPO 

 

Vimos que, na busca de construir um conhecimento adequado acerca do ser 

humano, a questão das relações mente e corpo perpassa toda a história dos 

saberes filosóficos e médicos do Ocidente, sendo acirrada pelo dualismo filosófico 

proposto por Descartes no século XVI. Neste dualismo, enraízam-se duas 

tendências da filosofia da modernidade: o materialismo e a concepção mecanicista 

do corpo humano; e o espiritualismo, enfatizando a importância da subjetividade.  

Diante da incapacidade da filosofia moderna pós cartesiana resolver esta antinomia 

e proporcionar uma concepção unitária do ser humano, os pensadores do século 

XIX, sob a influência da ideologia positivista, cogitaram que a ciência, e não a 

filosofia, teria a capacidade de solucionar a questão. Pensou-se assim na 

possibilidade de concretizar o projeto filosófico de uma ciência do homem que já 

desde o século XVI, a filosofia empirista inglesa postulara.  

As tentativas foram várias, em diferentes âmbitos do saber, desde os fisiologistas 

que se ocupavam do estudo do aparelho sensorial e do sistema nervoso, aos físicos 

preocupados de corrigir os erros das observações coletadas causadas pela 

percepção dos observadores. Entre elas, porém, destacaram-se duas propostas de 

criação de uma ciência do homem, no contexto da cultura alemã: a criação de uma 

„psicofísica‟ por obra de um físico e matemático, G. Fechner; e a criação de uma 

„psicologia experimental‟ por obra de um médico e posteriormente filósofo, W. 

Wundt. Por vez, estas propostas suscitaram críticas que deram vida a novas 

formulações (as de: Dilthey, Brentano, James; dentre outras); mas a elas deve-se 

o mérito de ter iniciado um caminho propositivo daquela que será chamada de 

Psicologia Moderna, ou Psicologia Científica.  
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FECHNER E A PSICOFÍSICA 

 

 

 
 

Dados biográficos 

 

1801-1887. 

Físico e matemático. Formado numa escola moldada pela ideologia positivista e 

materialista. 

1839: Fechner vive um período de grave existencial e neste momento nasce nele o 

interesse pela filosofia e pela metafísica. 

1851: Depois de um longo período de afastamento das atividades científicas e de 

mergulho no pensamento filosófico e religioso oriental escreve o livro Zend Avesta 

onde propõe uma visão panpsiquista do universo, onde a realidade material seria 

apenas a aparência que oculta a verdadeira essência das coisas, que é espiritual 

(psíquica). Panpiquismo é um termo de origem grega que significa que toda a 

realidade é psíquica. 

1860: Fechner, porém, não renega sua formação matemática e busca fundamentar 

o panpsiquismo numa equação matemática que expresse a relação mente-corpo. 

Publica por isso em 1860 o livro Elemente der Psychophysik (Elementos de 

Psicofísica). Nasce assim uma nova ciência: a Psicofísica. 

 

Origens da Psicofísica 

 

Na verdade, a criação da Psicofísica responde a uma exigência de integração que se 

encontra já nos primórdios da atividade científica de Fechner, bem antes de sua 

“conversão intelectual”. A busca da ordem presente no mundo dos fenômenos (no 

caso dos fenômenos humanos) a ser formulada pelas leis matemáticas, era 

entendida por ele como tentativa de reduzir a realidade a uma forma unívoca; pois, 

segundo a mentalidade da época, não era concebível a possibilidade da ordem dos 

fenômenos assumir formas de legalidade diferentes. A tendência era reduzir o 

conhecimento científico dos fenômenos num modelo único e linear. A concepção de 

uma ordem complexa e multidimensional da realidade será uma conquista das 

décadas posteriores, como veremos em outros autores. Mas, no momento histórico 

em que Fechner vive, a epistemologia positivista dominante pregava a possibilidade 

de reduzir toda a realidade a um único tipo de legalidade, segundo a lógica de que 

reduzir o complexo ao mais simples forneceria a chave de compreensão do 

universo.  

Com efeito, a primeira formulação da Psicofísica encontra-se na tese de pós-

doutorado elaborada por Fechner em 1823: Praemissae ad Teoriam organismi 

generalem. O objetivo desta tese (redigida em latim, como costumeiro na época) é 

demonstrar que existe um estrito paralelismo entre a alma e o corpo, de modo que 

conhecendo um destes dois objetos, podemos conhecer o outro ("parallelismus 
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stricuts existit inter animam et corpus, ita uno ex uno, rite cognito, alterum constui 

posse"). 

Um segundo momento importante do percurso intelectual de Fechner é a 

elaboração do Apêndice ao volume segundo do seu livro filosófico-religioso Zend 

Avesta (1851), cujo titulo é Uma breve explicação de um novo princípio de 

Psicologia Matemática, destinado a psicólogos e fisiologistas que são ao mesmo 

tempo matemáticos. Neste anexo, Fechner formula um novo principio segundo o 

qual um corpo pode ser observado por observadores externos, a mente pela auto-

observação. É o mesmo organismo aparecendo em modos diferentes (modelo 

bifocal). 

Posteriormente, no artigo Der Psychische Mass (1858) Fechner aborda o estudo de 

fenômenos psíquicos quantificáveis (=massas psíquicas). Aparece pela primeira vez 

o termo PSYCHOPHYSIK (Psicofísica): trata-se do estudo das relações entre 

estímulo e sensação, numa abordagem é teórica e conceptual. 

 

 
 

Finalmente, o livro Elemente der Psychophysik (1860) é a apresentação dos 

princípios fundamentais da nova ciência, desta vez numa abordagem é empírica. O 

objetivo do tratado é o de superar uma visão puramente filosófica do problema da 

relação mente-corpo, fornecendo base científica (em termos de princípios e de 

métodos) para solucioná-lo. 

Nas primeiras páginas da obra, Fechner declara o ambicioso objetivo visado de criar 

uma nova ciência: "a Psicofísica é uma teoria exata das relações funcionais de 

dependência entre mente e corpo e mais em geral entre o mental e o material, 

entre mundo físico e mundo psíquico. A Psicofísica se refere ao mundo físico no 

sentido da Física e da Química e ao mundo psíquico no sentido da Psicologia 

Empírica. Sem fazer referência a teorias metafísicas acerca da natureza do corpo e 

do eu." (1968, p. 7) 

O postulado básico é o de que mente e corpo são diferentes modos de aparecer da 

mesma matéria, segundo pontos de vista diversos: o ponto de vista interno, que 

estuda a mente e é próprio das ciências do espírito; e. o ponto de vista externo que 

estuda o corpo e é próprio das ciências naturais. A substância, porém, é única: 

"Uma teoria das relações mente-corpo deve indicar a relação dos dois modos de 

aparência de uma coisa que é uma unidade”. (idem p. 5). Observa-se aqui uma 

confusão epistemológica na linguagem de Fechner: com efeito, refere-se a uma 

“coisa que é uma unidade” assumindo aqui a linguagem da filosofia e 

especialmente da metafísica, a qual se refere ao ser das coisas; contradizendo 

quando afirmara pouco antes de não querer fazer referência nenhuma a teorias 

metafísicas. Esta confusão conceptual não é exclusiva do Fechner mas se encontra, 

como veremos, em vários autores do século XIX os quais se debatem entre a 
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herança do pensamento filosófico e a tentativa de formular novos paradigmas de 

conhecimento moldados pela lógica e os princípios científicos, pressupondo 

(ideologicamente) a necessidade de desvincular os dois universos da filosofia e da 

ciência conforme pregava então a epistemologia positivista. Este pressuposto é 

ideológico porque a história das ciências nos mostra que na realidade os grandes 

iniciadores da ciência moderna, como também muito cientistas modernos e 

contemporâneos, foram inspirados em seus empreendimentos científicos por idéias 

metafísicas. Exemplo famoso é o da teoria heliocêntrica de N. Copérnico, a qual foi 

inspirada pela crença religiosa deste cientista que era também membro de um 

grupo filosófico-religioso que cultuava o Sol. Na constituição da psicologia científica 

moderna, a influência deste pressuposto foi decisiva, acarretando rupturas e 

descontinuidades desnecessárias, cujo peso hoje estamos tentando superar. A 

históriografia da psicologia busca contribuir a reatar estas pontes apontando para a 

importância da história dos saberes psicológicos e para os muitos aspectos de 

continuidade entre esta e a história da psicologia moderna e contemporânea. 

O percurso teórico de Fechner prossegue na busca da quantificação. A relação 

mente-corpo assim entendida pode ser quantificada: “Tais relações podem ser 

expressas por uma função matemática, uma equação entre variáveis x e y, onde 

cada variável seja função de outra e onde cada uma dependa das mudanças da 

outra. A abordagem da psicofísica prefere assumir como ponto de partida a 

dependência da mente com relação ao corpo, e não vice-versa, porque o mundo 

físico é imediatamente mensurável enquanto que do mundo psíquico só podemos 

obter medidas indiretas, dependentes do mundo físico”. (1968, p. 8) 

Assim, a sensação pode ser estudada em termos de sua relação de dependência 

com relação ao estimulo. 

Fechner escolhe como base para a mensuração psíquica os métodos utilizados para 

determinar a relação entre o aumento do estímulo e o aumento da sensação 

formulados pelo médico alemão E. H. Weber (1795-1878) e consensados numa 

famosa lei: “A diferença da sensação permanece constante quando a diferença do 

estímulo relativo permanece constante”. Especificamente, retoma um corolário 

desta lei, segundo o qual “pequenos aumentos de sensação são proporcionais a 

aumentos da grandeza do estímulo”. Estabelece a partir deste corolário uma 

formula  

g=log b 

segundo a qual, a magnitude da sensação (g) é proporcional ao logaritmo da 

magnitude do estímulo (b), no seu valor de limiar (=ou seja a magnitude do 

estímulo, considerada como unidade em que a sensação começa e desaparece). 

Esta formula permite calcular a quantidade da sensação a partir da quantidade 

relativa do estímulo. 

Nasce assim a Psicofísica: área da psicologia que estuda as relações existentes 

entre estímulos físicos definíveis e mensuráveis (inerentes aos órgãos sensoriais) e 

a resposta entendida a intensidade percebida ligada àqueles estímulos. Hoje a 

Psicofísica tem sua continuidade sobretudo no estudo da Percepção, processo 

psíquico que realiza a síntese dos dados sensoriais em formas dotadas de 

significado.    
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WUNDT E O PROJETO DA PSICOLOGIA EXPERIMENTAL 

 

 

Dados Biográficos 

Wilhem Wundt nasceu em 1832 na cidade de Neckarau, filho de pastor luterano e 

faleceu em Leipzg em 1920.  

Formou-se em Medicina na Universidade de Heidelberg em 1856. Depois de um 

breve período trabalhando como assistente clínico em um hospital municipal, voltou 

para a vida acadêmica. Em 1857 habilitou-se como docente (Privatdozent) e 

proferiu seu primeiro curso de fisiologia experimental. Em 1858, tornou-se 

assistente de Helmholtz em Heidelberg, posição que ocupou até o início de 1865. 

Foi durante esse período que começou seus primeiros estudos em psicologia, que 

foram posteriormente reunidos no seu primeiro livro.  

Trabalhou em pesquisas de fisiologia experimental com o fisiologista H. von 

Helmholtz (1821-94), com J. Muller e com E. Du Bois-Reymond. 

Wundt também teve um importante envolvimento com a política. Foi convidado 

para ministrar conferências populares na Associação Educativa dos Operários, ele 

se engajou não só no movimento para a educação dos operários, mas foi envolvido 

cada vez mais nas discussões políticas, o que levou a se eleger pelo Partido 

Progressista, 1866 como membro do Parlamento de Baden. Dois anos depois se 

afastou da política para se dedicar exclusivamente à vida acadêmica.   

Antes de deixar Heidelberg publicou o livro que lhe deu fama e reconhecimento 

acadêmico – Grundzüge der Physiologischen Psycholigie (Elementos de Psicologia 

Fisiológica). Este livro teve seis edições revistas e ampliadas durante sua vida e 

influenciou por muito tempo a formação e a direção do trabalho de toda uma 

geração de novos psicólogos. 

Posteriormente, formou-se em Filosofia entre 1874-75. 

Desde 1875, docente na universidade de Leipzig, aqui fundou em 1879 o 

Laboratório de Psicologia Experimental. A ele deve-se também a criação da cátedra 

em Psicologia experimental na mesma universidade; bem como uma grande 

quantidade de publicações científicas (livros e artigos em revistas) destinadas a 

propor a psicologia científica. Permaneceu em Leipzig até a aposentadoria em 1917. 

 

Dados bibliográficos 

Da extensa produção de Wundt, colocaremos aqui apenas os títulos mais 

importantes para a fundação da psicologia moderna:  

a) Contribuições à teoria da percepção sensorial (1858-1862) 

b) Fundamentos de Psicologia Fisiológica (1873-74) 

c) Lógica (1880-1883) 

d) Ética (1886) 

e) Sistemas de Filosofia (1889)  

d) Psicologia dos Povos (10 vols. 1900-1920) 

e) Compêndio de Psicologia (1896)  

f) Vivido e conhecido (1920).  

 

 

ORIGENS HISTÓRICAS DA PSICOLOGIA WUNDTIANA  

FATORES INTERNOS E EXTERNOS 

A historiografia da ciência e a historiografia da psicologia contemporâneas tendem a 

enfatizar que toda nova teoria científica nasce num terreno já colocado e cultivado 

pelo saberes anteriores, evidenciando-se continuidades e descontinuidade com o 

mesmo. Além disto, tende a evidenciar a existência de fatores externos e internos 

determinantes neste processo: os fatores externos são inerentes ao contexto 

histórico econômico-político e sócio-cultural da época; e os fatores internos são 

inerentes à história dos saberes e da ciência (e é este plano que são analisadas 

continuidades e descontinuidades).  
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No que diz respeito a contribuição de Wundt, observamos a existência de fatores 

determinantes internos ao universo cultural do período tais como: 

1) a existência de estudos experimentais acerca das diferenças individuais na 

percepção e dos tempos de reação, baseados na hipótese explicativa da atenção 

seletiva, ou apercepcão, desenvolvidos no âmbito da fisiologia da época; 

2) a difusão do voluntarismo empírico, ou seja uma filosofia antropológica onde a 

vontade era considerada o centro do psiquismo humano, assumindo-se a volição 

como modelo de todos os fenômenos psíquicos. No estudo da volição, e portanto, 

de todos os fenômenos psíquicos, eram consideradas: sua orientação para um fim; 

e o fato da causalidade psíquica ser diferente da causalidade física. 

3) a concepção própria da filosofia romântica de que a vida psíquica seria uma 

síntese criativa, determinada por leis psíquicas; 

4) o enorme crescimento da filosofia na Alemanha, especialmente das teorias de G. 

W. von Leibniz (Leipzig 1646-Hannover, 1716) e A. Schopenhauer (Danig, 1788-

Frankfurt, 1860). 

No que diz respeito ao mais amplo contexto sociocultural da Alemanha do século 

XIX, devemos registrar os seguintes aspectos: a discussão acerca de materialismo           

versus espiritualismo; a antinomia entre ciências da natureza versus ciências do 

espírito; a afirmação da exigência social e política de uma psicologia aplicada. 

 

PROPOSTA DE WUNDT 

O estudo recentemente editado de Saulo de Freitas Araújo (O projeto de uma 

Psicologia Científica em Wilhelm Wundt, 2010) evidencia aspectos novos e decisivos 

para a compreensão deste autor a partir de um exaustivo trabalho histórico e 

conceitual. Desse modo, Araújo evidencia que o projeto de psicologia científica de 

Wundt somente pode ser compreendido levando em consideração o 

desenvolvimento e o amadurecimento de suas convicções filosóficas (desde os 

pressupostos até às considerações finais em 1889). E, neste sentido, “a psicologia 

wundtiana (...) deve ser entendida como parte de um projeto maior, cujo objetivo é 

a elaboração de uma nova Weltanschaung” (Araújo, p.27). Araújo assinala que 

Wund partiu da noção filosófica de inconsciente para mudar radicalmente em prol 

da consciência como elemento fundante de uma nova psicologia mas também de 

uma teoria filosófica do conhecimento. Desse modo, o desenvolvimento de uma 

ciência psicológica é parte integrante de seu sistema filosófico e como tal deve ser 

entendido. Na verdade , o que Wundt procurava, era a elaboração de uma “teoria 

lógica da mente”, tendo tido como ponto de partida por volta dos anos 60, uma 

concepção unitária dos processos mentais fundada na hipótese das inferências 

inconscientes; e a necessidade uma reforma metodológica, baseada na eliminação 

no horizonte da psicologia dos temas metafísicos, seguindo o modelo das ciências 

naturais.   

 

A Psicologia científica de Wundt é uma Psicologia Geral e Teórica, que indaga: 

1 os fatos de consciência, 

2. suas combinações e relações, 

3. as leis que determinam tais combinações e relações; 

Define-se como Psicologia experimental pelo fato de ser uma Psicologia baseada no 

Método Experimental.  

Para Wundt, os dois métodos fundamentais da psicologia cientifica são o método 

experimental e a observação. 

O método experimental implica na manipulação dos fenômenos observados de 

modo a pode-los analisar em seus elementos e submete-los a investigações de 

laboratório. Segundo Wundt, a utilização deste método garantiria à psicologia a 

mesma objetividade das ciências naturais. Num primeiro momento, Wundt entende 

o método experimental como o da fisiologia experimental aplicada ao estudo dos 

fenômenos sensoriais, mas posteriormente busca formular a abordagem da 

introspecção experimental, num artigo chamado Introspecção e Percepção Interna, 

publicado em1888. A introspecção experimental só pode ser aplicada ao estudo das 
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sensações e das percepções, ou seja aos fatos elementares da consciência e não 

aos fenômenos mentais mais complexos. Com efeito, seu objetivo era decompor os 

fenômenos percebidos em unidades elementares e neste sentido comportava 

terminologia rigorosa e relatos quantitativos, podendo, portanto, ser praticadas 

apenas por sujeitos treinados em realizar dita análise. 

Os demais fenômenos deviam ser estudados pela observação que devia ser 

utilizada para o estudo dos fenômenos que não podem ser manipulados (=os assim 

chamados "produtos do espírito', como, por exemplo, os fenômenos inerentes à 

vida social e cultural do ser humano). 

O objeto da Psicologia Experimental é a estrutura dos processos psíquicos, ou 

em outros termos, os conteúdos da experiência do ponto de vista do sujeito 

(chamada, por sito, de experiência imediata). 

A experiência imediata é o complexo dos fenômenos psíquicos que podem ser 

decompostos pela análise em elementos psíquicos, ou seja, partes 

absolutamente simples e indivisíveis (em analogia com o conceito de átomo da 

Física). 

Os elementos psíquicos são as sensações e os sentimentos. 

As composições de sensações e sentimentos chamam-se de formações psíquicas 

(em analogia com as moléculas da Física). Elas são: as representações, a saber, 

compostos de sensações, e os movimentos do ânimo (ou emoções, compostos de 

sentimentos). 

Por causa disso, a teoria do Wundt foi definida como 'elementista', ou como 

'química mental' ou como atomismo ou estruturalismo.  

A estrutura dos processos psíquicos é regida por leis, sendo estas diferentes das 

leis das ciências naturais. A leis psíquicas em base as quais os elementos psíquicos 

se estruturam, são principalmente três: a lei da síntese criativa, a lei das relações 

psíquicas, a lei do contraste psicológico. Sobretudo a lei da síntese criativa 

formulada por Wundt em 1914 parece superar o elementarismo anteriormente 

exposto: com efeito, a síntese não corresponde à soma dos elementos dela 

emergindo aspetos de novidade. O resultado da soma dos elementos é algo 

totalmente novo e neste sentido Wundt parece superar o modelo atomista das 

ciências naturais para inspirar-se no conceito romântico de totalidade, ou 

organismo.  

Na verdade, existem vários aspetos contraditórios na obra de Wundt, sendo o mais 

patente o fato de que o propositor de uma psicologia totalmente desvinculada da 

filosofia, como ele mesmo declarara, termina sua vida acadêmica lecionando e 

escrevendo textos filosóficos.  

 

EXPERIÊNCIA PARA WUNDT 

Convém melhor entender como Wundt formula um conceito básico na construção 

da teoria psicológica que é o conceito de experiência.  

No Compêndio de Psicologia (1896/ 1900), já na introdução, Wundt coloca que todo 

fenômeno natural pode ser objeto da psicologia, na medida em que esta se ocupa 

das representações suscitadas em nós por esses fenômenos. O objetivo da 

psicologia é o de “explicar a formação destas representações e de sua relação com 

as demais representações, bem como o de explicar os processos que não se 

referem aos objetos externos como sentimentos e movimentos da vontade” (1900, 

p. 2). 

Nesta perspectiva, Wundt nega a existência do „senso interno‟ (conceito 

aristotélico-tomista): “Um senso interno que, como órgão do conhecimento 

psíquico, possa ser contraposto aos sensos externos como órgãos de conhecimento 

da natureza, não existe. Pela ajuda dos sentidos externos, brotam seja as 

representações das quais a psicologia investiga as propriedades, seja as 

representações que dão origem ao estudo da natureza. Ao passo de que as 

excitações subjetivas que são estranhas ao conhecimento natural das coisas, ou 

seja os sentimentos, as emoções e os atos da vontade, não nos são dadas por meio 
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de órgãos perceptivos especiais, mas ligam-se imediatamente e de forma definitiva 

às representações que se referem aos objetos externos” (idem, p. 2).   

Disso, segundo Wundt, deriva o fato de que as expressões “experiência interna” e 

“experiência externa” “não se referem a duas coisas diferentes, mas constituem-se 

apenas em dois pontos de vista diferentes utilizados no conhecimento e no uso 

científico da experiência que por si mesma é única. Estes pontos de vista diferentes 

originam-se na cisão imediata da experiência em dois fatores: um conteúdo que 

nos é dado; e o nosso conhecimento deste conteúdo. Chamamos o primeiro destes 

fatores: objetos da experiência; e o segundo sujeito cognitivo. Daqui, portanto, 

partem duas vias para o estudo da experiência: a primeira é a da ciência natural, 

que considera os objetos da experiência em sua natureza pensada 

independentemente do sujeito; e a segunda que é da psicologia a qual investiga o 

conteúdo inteiro da experiência em sua relação com o sujeito e nas qualidades que 

imediatamente o sujeito lhes atribuir. Por isto, o ponto de vista da ciência natural, 

sendo possível apenas pela abstração do fator subjetivo conteúdo em toda 

experiência real, pode ser designado como o da experiência mediata ao passo de 

que o ponto de vista psicológico, que elimina a abstração e seus efeitos, pode ser 

denominado de experiência imediata” (idem, p.2). O mesmo vale para as ciências 

do espírito que se fundamentam na psicologia.   

Wundt não limita a psicologia ao estudo do auto-conhecimento do sujeito, mas quer 

que ela se ocupe também das relações deste com o mundo externo e os outros. Ele 

afirma que “a psicologia tem por objeto o inteiro conteúdo da consciência em sua 

constituição imediata” (p. 4). Ele afirma que a existência dos dois fatores: conteúdo 

objetivo dado e sujeito de conhecimento, não é uma determinação lógica 

preexistente às pesquisas nas ciências naturais e nas do espírito, mas é apenas 

conseqüência e fruto delas, já que a experiência originária em si é uma!!!  

Quanto ao método, Wundt afirma que a ciência natural estuda a experiência 

fazendo abstração dos elementos subjetivos das representações (abstração esta 

que, porém, implica sempre “integração hipotéticas da realidade”); ao passo que a 

psicologia deve abster-se de todas estas abstrações e abordar a experiência assim 

como ela se apresenta imediatamente e intuitivamente (objetos e movimentos 

subjetivos).  

Ao tratar da psicologia, Wundt aponta as possibilidades de constituição que 

historicamente existira: a psicologia metafísica e a psicologia empírica. Segundo 

ele, esta se ocupa da experiência, e identifica nela duas abordagens: a psicologia 

do senso interno (1) e a psicologia da experiência imediata. Define a primeira como 

uma abordagem aos processos psíquicos que os considera como “conteúdos de um 

domínio especial da experiência, coordenado à experiência natural dada pelos 

sentidos externos, mas absolutamente diferente dela” (p. 6-7). A segunda, pelo 

contrário, não reconhece nenhuma diferença real entre a experiência interna e a 

externa, sendo a distinção entre elas apenas devida ao diverso ponto de 

observação assumido em considerar a experiência, que em si é a mesma. A 

                                                 
1 Sobre este ponto ver a crítica de Hanna Arendt sobre a eliminação do senso 

comum pela filosofia cartesiana: “Pois o senso comum que fora antes aquele 

sentido através do qual todos os outros, com as suas sensações estritamente 

privadas, se ajustavam ao mundo comum, tal como a visão ajustava o homem ao 

mundo visível, passava a ser uma faculdade interior, sem qualquer relação com o 

mundo. (...) O que agora os homens têm em comum não é o mundo e sim a 

estrutura da mente” no sentido de que “a faculdade de raciocínio é igual para 

todos.” “É esta a faculdade que a era moderna denomina de senso comum: trata-se 

de um jogo da mente  consigo mesma, jogo este que ocorre quando a mente se 

fecha contra toda a realidade e sente somente a si própria. Os resultados deste 

jogo são verdades convincentes porque, supostamente, a estrutura mental de um 

homem não difere mais da de outro que a forma de seu corpo. Qualquer eventual 

diferença, é uma diferença do poder intelectual.” (H. Arendt, A condição humana, 

SP, Forense Universitária, 1999, p. 296).    
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primeira funda a posição de que as ciências naturais e humanas são caracterizadas 

por uma diversidade geral de objetos e métodos, o que como corolários significaria: 

1. uma diversidade metodológica entre as duas áreas; 2. a fundamentação da 

diversidade entre dados físicos e psíquicos da experiência na metafísica, numa 

psicologia metafísica que assim influiria sobre a pesquisa psicológica, o que Wundt 

quer absolutamente impedir. Aqui evidencia-se também nele a influência da 

epistemologia positivista com seu mito de uma ciência unificada e de um único 

método científico que deveria ser aplicado a todas as áreas do saber.  

Assim, a proposta da psicologia como ciência da experiência imediata de Wundt, ao 

considerar a experiência externa e a interna como diversos modos de ser de uma 

única substância, legitima a unidade metodológica entre ciências naturais e 

psicologia. De modo que os métodos experimentais desta podem ser concebidos 

como análogos aos das ciências naturais: “a análise exata dos processos psíquicos 

é análoga à das ciências naturais” (p. 7). E isto vale para todas as ciências do 

espírito. Além disto, elimina-se a diferença entre objetos físicos e psíquicos. Na 

verdade, trata-se de um mesmo conteúdo, o qual pode ser considerado na ciência 

natural através da abstração do sujeito, e na pesquisa psicológica em relação à sua 

constituição imediata e suas relações com os demais sujeitos.  

Segundo Wundt, “todas as hipóteses metafísicas acerca das relações entre os 

objetos psíquicos e físicos, são consideradas sob este ponto de vista, soluções de 

um problema em torno de uma questão colocada de modo falso” (p. 8). Fundando-

se neste seu conceito unitário de experiência, Wundt propõe uma mescla de 

métodos entre psicologia e fisiologia: “A psicologia deve evitar as hipóteses 

metafísicas na conexão dos processos psíquicos por serem estes dados imediatos 

da experiência, já que a experiência interna e externa são dois pontos de vista que 

se integram um com o outro pois abordam a mesma e única experiência. No caso 

em que a conexão dos fenômenos psíquicos apresente-se falha, a psicologia pode 

voltar-se para a consideração física dos mesmos processos, para verificar se 

através este novo ponto de vista, diferente e tomado da ciência natural, poderá 

restabelecer aquela continuidade que parecia falha.” (idem). Segundo Wundt, a 

experiência imediata é uma conexão de processos, ou seja, “fatos gerais que 

acontecem em nós e de suas relações recíprocas fixadas por leis” (p. 12).  

A psicologia no âmbito das ciências ocuparia uma tripla posição: 

1. por ser ciência da experiência imediata, é a ciência empírica que reintegra as 

ciências naturais ao seu contexto originário dado antes das operações de 

abstração; 

2. como “ciência das formas mais gerais da experiência humana imediata e de sua 

conexão conforme leis”, ela é o fundamento das ciências do espírito. 

3. Por se ocupar das condições fundamentais que fundamentam o conhecimento, é 

a ciência que aborda os problemas do conhecimento e neste sentido é a ciência 

empírica preparatória da filosofia.    

 

 

Áreas da psicologia científica segundo Wundt 

 

Ao longo do tempo, Wundt formula diversas sistematizações da psicologia científica, 

fato que documenta sua busca constante de um sistema teórico que desse conta de 

abranger todos os fenômenos do Espírito (=Geist). 

Na terceira edição do texto Grundzuge der Physiologischen Psychologie, de 1883, 

divide a psicologia em quatro áreas distintas: 1) a Psicologia Subjetiva e empírica, 

cujo método consiste na introspecção simples e cujos objetos são os processos 

mentais individuais; 2) a Psicologia Empírica e Experimental cujos  métodos são: o 

experimento psicofísico, a introspecção controlada (chamada também de 

introspecção experimental); e cujos objetos são os: os efeitos da manipulação de 

estímulos da consciência, o estudo da estrutura da consciência, os tempos de 

reação. 3) A Psicologia comparativa que usa métodos comparativos e cujos objetos 

são: os fenômenos da consciência animal e das crianças, a psicopatologia, as 
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diferenças mentais entre raças e nações. 4) A Psicologia histórica que usa o método 

histórico-psicológico e cujos objetos são: a psicologia da linguagem, a psicologia 

dos mitos, a psicologia dos costumes. Trata-se, portanto, de um projeto extenso 

onde a psicologia experimental propriamente dita ocupa um lugar restrito. 

 

Já na quarta edição dos Gründzuge, (1893), Wundt propõe uma divisão em duas 

áreas: a área da Psicologia experimental e da psicologia infantil (Psicologia 

individual); e a área da Völkerpsychologie e da Psicologia animal (Psicologia 

comparativa).  

 

No tratado Elemente Der VölkerPsychologie, de 1912, Wundt propõe outro tipo de 

divisão: 1) a área da Psicologia experimental e psicologia infantil compondo a 

Psicologia individual, 2) a área da Psicologia animal e Völkerpsychologie compondo 

a Psicologia comparativa; e 3) a área da Psicologia dos costumes e da moral 

compondo a Ética. 

 

Estas mudanças refletem por um lado o percurso teórico do autor bem como as 

críticas feitas às suas propostas por filósofos e cientistas alemães. Com efeito, 

vários pensadores na época debruçavam-se no empenho de estabelecer uma 

classificação das ciências que desse conta dos domínios das ciências naturais e das 

ciências humanas.  

 

Outro documento que revela as buscas de Wundt para o estabelecimento de um 

sistema abrangente de Psicologia é apresentado por Graumann (1980): o programa 

de Psicologia proposto por Wundt na Universidade de Leipzig a partir de 1875.                                                

No programa Wundt propõe duas psicologias: uma Psicologia Fisiológica e outra 

Psicologia Social.  O conteúdo proposto como objeto da Psicologia é o estudo da 

consciência, considerada como composto de elementos simples. A Psicologia visa 

analisar a complexidade da mente seguindo o método de J. S. Mill (decomposição 

do complexo em elementos simples). Os métodos propostos são vários: o método 

experimental para o estudo dos fenômenos elementares, o método estatístico para 

os fenômenos psicossociais, o método histórico, para o estudo dos processos 

superiores da mente que só poderão ser apreendidos no contexto das tradições 

culturais onde elas acontecem e permanecem vivas. 
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A proposta da fenomenologia e a História da 

Fenomenologia 
 

 

A ARVORE GENEALÓGICA 

Começaremos por uma “história de família”.... Encontramos a árvore genealógica 

da fenomenologia num livro muito importante de um autor chamado Spielberg, que 

elaborou um texto, justamente, sobre a história da fenomenologia2. Trata-se de um 

texto muito bem feito, muito complexo, compondo a história de todo o movimento 

fenomenológico, inclusive dentro da psicologia e, antes, dentro da filosofia. A 

árvore genealógica da fenomenologia mostra como esta nasceu enquanto 

movimento intelectual: nasceu de uma rede de relacionamentos entre mestres e 

discípulos. É isso que cria um tipo de pensamento diferente! . 

Como fica evidente pelo quadro de Spielberg, existem várias fases do movimento 

fenomenológico. A originária deu-se, sobretudo, na área germânica (Áustria, 

Alemanha), onde se processou todo o trabalho inicial da fenomenologia. É aí que 

trabalhou Husserl, e  posteriomente um aluno do Husserl que foi o Heidegger (1889 

- 1976), o qual cria uma outra corrente junto com outros pensadores: o 

Existencialismo. Existe também, uma vertente francesa da fenomenologia, maios 

tardia, que é bastante conhecida na Psicologia. Um nome importante dessa 

vertente é M. Merleau-Ponty (1908 - 1961), cujos trabalhos abordam assuntos 

psicológicos, como percepção e comportamento. Um outro autor importante é o P. 

Ricoeur (n. 1913). E, por fim, J.P. Sartre (1905 - 1980) e Gabriel Marcel (1889 - 

1973). 

No Brasil é muito conhecida a Fenomenologia na interpretação fornecida por Sartre. 

Na realidade, Sartre não é um fenomenólogo ortodoxo. Ele aproveita da tradição 

fenomenológica,  assim como do Existencialismo, conjuga isso com o pensamento 

marxista e constrói um pensamento próprio. Em se tratando de entender o que é a 

Fenomenologia na sua origem, sem dúvida, é melhor ler autores como Husserl, 

porque assim entende-se o momento originário e mais puro do pensamento 

fenomenológico. Sartre é um autor que merece ser estudado por seu pensamento 

próprio, mas seria errado considerá-lo um representante puro e simples da 

fenomenologia, pois ele não é e vários fenomenólogos ressaltam isso. Há muita 

confusão teórica e intelectual devido, às vezes, a essa falta de historicidade, 

inclusive no estudo da própria Filosofia. 

 

BRENTANO, O INICIADOR 

O iniciador de todo o percurso intelectual chamado de movimento fenomenológico 

foi um autor que nasceu na Áustria, no século passado, chamado Franz Brentano 

(1838 - 1917). Um filósofo importante, também um psicólogo muito importante, 

desconsiderado por muitos autores da história da Psicologia, mas que, na realidade, 

foi a pessoa que começou todo o movimento de idéias que levou à criação desta 

nova perspectiva de pensamento filosófico e científico que é a fenomenologia. 

Como Brentano  desenvolvera esse movimento de idéias? Escrevendo livros, mas, 

sobretudo, dando aulas nas universidades. Com efeito, ele foi professor em várias 

universidades da Áustria e da Alemanha. Logo, teve muitos alunos. E alguns deles 

foram pessoas muito famosas, como: Husserl (1859 - 1938), Freud (1856 - 1939) 

e outros que se tornaram importantes autores hoje bem conhecidos pela história da 

Psicologia e da Filosofia, como por exemplo Max Scheler (1874 - 1928), C. Stumpf 

(1848 - 1936) e Christian von Ehrenfels – os dois iniciadores da Teoria da Gestalt, 

antes dos grandes nomes mais conhecidos que são Wertheimer, Koffka e Kohler. 

Stumpf e Ehrenfels, a partir do interesse pela música (pois os dois eram músicos) 

começaram a estudar a percepção buscando um método adequado, esforço este 

                                                 
2 SPIELBERG, H. Phenomenology in Psychology and Psychiatry an Historical 

Introduction. Evanston: Nortwestern University Press, 1972. 
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que posteriormente deu origem à Teoria da Gestalt. A influência do Brentano na 

maneira desses dois autores estudarem a percepção foi determinante. 

Outra pessoa que, após Husserl, deu uma importante contribuição à fenomenologia 

foi Edith Stein (1891 - 1942), que foi a discípula e deu continuidade ao trabalho do 

Husserl.  

Estudaremos um pouco essas origens: o pensamento do Brentano e a sua 

continuidade através daquele que foi o aluno mais importantes: E. Husserl. Husserl, 

quando freqüentava as aulas de Brentano não era um filósofo e sim um matemático 

curioso por aprofundar as origens do pensamento científico, especialmente da 

matemática e da lógica. Apaixonou pela filosofia devido às aulas do Brentano. Daí 

nascera todo o seu grande trabalho que buscava fundar uma nova maneira de 

entender o que é a Filosofia e o que é a Ciência, propondo um novo método de uso 

da razão: a Fenomenologia.  

Em primeiro lugar, porém, vamos conhecer um pouco mais a posição filosófica de 

Brentano, o qual tanto foi importante como professor e que tantos discípulos foi 

instruindo. 

Em primeiro lugar, podemos conhecer Franz Brentano por algumas fotos do álbum 

de família.3 Há uma foto antiga na qual vemos Brentano, muito jovem. Há outra 

foto interessante porque nos permite dar alguns traços da própria bibliografia do 

Brentano, o qual, na realidade, começou o seu trabalho intelectual e a sua vida 

profissional sendo seminarista e, depois, sacerdote da Igreja católica. 

Desempenhou esta função ao longo de vários anos de sua vida. O período de 

estudos no seminário foi muito importante na formação intelectual do Brentano, 

porque alí ele atingira profundamente as fontes da filosofia aristotélica e da filosofia 

medieval. Fontes essas que sempre constituíram-se num núcleo fundamental, 

originário, de seu pensamento. Depois de alguns anos, ele deixou o sacerdócio e 

dedicou-se totalmente ao trabalho de professor, entendendo que esta seria sua 

missão. Com efeito, viveu o resto de sua vida lecionando e escrevendo alguns 

textos muito importantes, entre os quais, um texto que se chama Psicologia do 

Ponto de Vista Empírico4, publicado em 1874. O interesse pela Psicologia, apesar de 

ele ser principalmente filósofo, é muito claro por sua própria obra bibliográfica. 

Algumas fotos do álbum de família mais tardiamente mostram o Brentano como 

professor. Ele morou na Itália – durante a última parte de sua vida –  devido à 

situação política da Áustria e, na última parte da existência, na Suíça, onde faleceu. 

Seus retratos e suas biografias revelam uma personalidade muito forte e 

fascinante. 

Delinearemos agora com algumas pinceladas a biografia do Brentano, para 

entender melhor as datas que podem ser importantes. Sua formação em Filosofia 

ocorre em Tubinga, que é uma das universidades mais famosas da Alemanha. 

Ordenado sacerdote em 1864, em 1873 deixa o sacerdócio, sendo já professor em 

Würzburg, que é outra cidade muito importante para a história da Psicologia, 

porque em Würzburg, nesse período, existe um grupo importante que está 

tentando criar uma proposta de Psicologia experimental, chefiado por O Kulpe. 

Posteriormente, Brentano torna-se professor em Viena onde leciona ao longo de 

muitos anos (de 1874 a 1880); na última parte da vida, ele vive na cidade de 

Florença, na Itália. Transcorre os últimos anos na Suíça, onde falece, pois devido ao 

início da Primeira Guerra Mundial (em 1915), Brentano tinha-se lá transferido por 

ser a Suíça um país neutro. 

 

Buscaremos a seguir compreender  a importância de Brentano para a Filosofia e, 

sobretudo,  para a Psicologia. Num livro de história da Psicologia recentemente 

                                                 
3 Marina Massimi apresentou algumas dessas fotos aos participantes da palestra. 
4 BRENTANO, Franz Clemens. Psychologie von empirischen standpunkte. Hamburg. 

Hamburg: Von Felix Meiner, 1955. * 

BRENTANO, Franz Clemens. Psychologie du point de vue empirique. 2. ed. Paris: 

Aubier, 1944. ** 

http://www.bu.ufmg.br/cgi-bin/vtls.web.gateway?searchtype=author&conf=150000++++++++++++++&searcharg=Brentano%2c+Franz+Clemens%2c+1838-1917.
http://dedalus.usp.br:4500/ALEPH/POR/USP/USP/DEDALUS/SCAN-F/0068750
http://dedalus.usp.br:4500/ALEPH/POR/USP/USP/DEDALUS/SCAN-F/0068750
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publicado na Itália, História da Psicologia no Século XX 5, o autor, Luciano Mecacci, 

cita a afirmação de E.B. Titchener, o mais importante aluno do W. Wundt: “O 

psicólogo deverá escolher entre Brentano e Wundt. Não há caminho intermédio 

entre Brentano e Wundt.” (apud Mecacci, 1992, p. 46). Trata-se de uma afirmação 

muito desafiadora para nós, pois não necessariamente como psicólogos 

conhecemos quem é Brentano e sua proposta de Psicologia científica. Põe-se a 

questão de como poderemos escolher entre Wundt, que todos nós conhecemos 

pelos manuais de História da Psicologia, e alguém muito menos conhecido pela 

História da Psicologia, que é Franz Brentano? Pois é raro que um manual de história 

da psicologia dedique a este autor pouco mais do que alguns parágrafos sucintos e 

superficiais. Com efeito, a história clássica da Psicologia, elaborada principalmente 

pelos historiadores americanos, censurou quase totalmente Brentano e a 

importância de sua contribuição. Exemplo grave dessa censura encontra-se num 

dos mais importantes manuais de história da psicologia traduzidos no Brasil, que é 

o de Schultz, História da Psicologia Moderna7, o qual dedica apenas poucas linhas 

ao Brentano! Este é um grande problema para quem dá aula de história da 

psicologia! Não encontramos nos manuais de história da Psicologia quase nada 

sobre este autor. O que isto significa? Que, para entender o pensamento do 

Brentano, tem que se fazer um trabalho de reconstrução de seu pensamento e que 

ainda deve ser escrita uma História da Psicologia que faça jus a essa realidade e dê 

um espaço adequado, legítimo, para esse tipo de produção intelectual. É um 

problema historiográfico muito sério o fato de não encontrarmos textos em idioma 

português que abordem o estudo de Brentano de maneira digna. 

Quais os motivos dessa alternativa? No século XIX, quando colocam-se os alicerces 

da nova ciência que seria a Psicologia, há um importante movimento cultural, na 

Alemanha, que termina na criação da Psicologia Experimental por W. Wundt. 

Registra-se uma data muito importante, 1879, data da fundação do primeiro 

laboratório de Psicologia Experimental em Leipzig. Ao mesmo tempo, nos Estados 

Unidos é instituída a cátedra de Psicologia nas universidades – e aqui destaca-se a 

grande figura de William James. Todavia, não há exatamente uma convergência 

entre esses dois pensadores acerca do que deva ser uma Psicologia científica, pelo 

contrário, há vária,s diferentes e conflitantes propostas. A proposta de Psicologia 

científica que o Brentano vai elaborar é alternativa, em certo sentido, à proposta de 

Psicologia Experimental elaborada por Wundt e a da Psicologia científica elaborada 

por James. 

Portanto, Titchener, que tinha clara estas questões por ter sido aluno do Wundt e 

sucessivamente transferido para os Estados Unidos, afirmava que haviam dois 

caminhos possíveis para a psicologia como ciência, caminhos estes que foram  

propostos desde sua fundação, desde a origem e que não havia alternativa nem 

continuidade entre um e outro. Por serem dois caminhos totalmente diferentes, 

colocariam todo psicólogo diante de uma escolha fundamental entre eles. O que é 

interessante para nós, psicólogos, porque diz da necessidade de conhecer as 

opções feitas na história, no passado da psicologia, mas também de opções que 

ainda hoje devem ser feitas, para definir, inclusive, a própria maneira de ser 

psicólogo, a própria maneira de entender a psicologia. Por exemplo, Schultz, o 

autor do livro já citado História da Psicologia Moderna, expressa uma destas 

opções, a de colocar-se ao lado de Wundt, atribuindo a Brentano um espaço muito 

                                                 
5 MECACCI, L. Storia della psicologia nel Novecento. Bari: Laterza, 1992. 
6 TITCHENER, Edward Bradford. (1921) Brentano and Wundt: Empirical and 

Experimental Psychology. Em Systematic Psychology: Prolegomena. New York: 

McMillan, 1929, p. 3. 
7 SCHULTZ, Duane P. História da psicologia moderna. Tradução de Alvaro Cabral. 2. 

ed. São Paulo: Cultrix, 1987. * 

SCHULTZ, Duane P.  História da psicologia moderna. Tradução de Adial Ubirajara 

Sobra, Maria Stela Gonçalves. 8. ed. São Paulo: Cultrix, 1996. ** 
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limitado em seu manual, por ele achar que realmente W.Wundt é o legitimo pai da 

Psicologia moderna.  

A contribuição mais importante de Brentano à Psicologia é o tratado, Psicologia do 

Ponto de Vista Empírico, (de que infelizmente não existe ainda uma tradução em 

idioma português). A data desse texto é importante: 1874. Por que é importante? 

Porque  é o ano do auge do Positivismo no Brasil: em 1870 é publicado o primeiro 

livro positivista, o primeiro manifesto do Positivismo brasileiro, que é o livro Três 

Filosofias8, do médico Luis Pereira Barreto. São os anos quentes da disputa do 

Positivismo em relação à tradição filosófica anterior. E exatamente em 1874 Wundt 

publica o texto que devia tornar-se a „bíblia‟ da nova Psicologia Experimental: o 

Tratado de Psicologia Fisiológica9. Por isso, a coincidência dos dois livros não é 

casual. O tratado de Wundt é publicado em data um pouco anterior à fundação do 

Laboratório de Psicologia Experimental (1979); neste, Wundt inaugurou uma 

perspectiva de pesquisa em Psicologia Experimental muito ligada à Fisiologia. É 

importante evidenciar também que Wundt era médico de formação, mas que 

posteriormente graduou-se também e filosofia.  

Abordaremos agora o pensamento de Franz Brentano. Antes de mais nada será 

importante compreender o que o Brentano entende por Filosofia e que tipo de 

Filosofia ele propõe, num clima tão hostil aos estudos filosóficos como era o clima 

moldado pelo Positivismo naquele período. Com efeito, o Positivismo afirmava que 

a Filosofia não é um saber que conduz à verdade e que o único saber que leva à 

verdade é a ciência, ou seja o saber acerca dos fatos definidos „positivos‟. Há, 

portanto, uma recusa de toda a tradição filosófica e, principalmente, das filosofias 

tradicionais (aristotélica, platônica e medieval). Em suma, há uma recusa do corpo 

originário, que deu origem a todo o pensamento da filosofia moderna.  

Diante disso, Brentano assume uma posição corajosamente „contra-corrente‟. Antes 

de mais nada, ele afirma que o saber filosófico é fundamental para o que ele define 

de „reforma da humanidade‟. Contrapondo-se muito claramente ao positivismo, ele 

insiste no fato de que Filosofia é fundamental para que a vida humana seja mais 

verdadeira. É também importante evidenciar que Brentano não foi o único pensador 

que colocou esta posição. Na Alemanha da época, existiu todo um movimento 

muito forte contrário ao Positivismo. Há autores que, inclusive, tentaram elaborar 

uma Psicologia alternativa à Psicologia positivista ou uma Filosofia que realmente 

fosse fiel à  tradição especulativa (exemplo, W. Dilthey). Portanto, Brentano não foi 

o único. Todavia, dentre esses, Brentano destaca-se por colocar que o saber 

filosófico é importante não apenas para o saber acadêmico, mas sobretudo para 

uma concreta reforma da humanidade. Ao dizer isto, ele retorna ao significado 

original da Filosofia que não nascera como pensamento acadêmico mas como 

conhecimento visando a reforma da vida concreta. Trata-se de usar a razão para 

que a vida humana seja mais verdadeira. Brentano reafirma este ideal originário 

num período político bastante dramático da vida da Europa e de seu País: um 

tempo cheio de guerras (antes das guerras mundiais, houve outras guerras 

localizadas e muito freqüentes, entre as nações européias).  

Frente ao desafio deste cenário dramático, Brentano insiste no fato de que é 

fundamental recuperar a Filosofia, entendida como uso da razão voltado à verdade 

da existência do homem e da sociedade. Que tipo de filosofia ele vai propor? Uma 

filosofia cujo método seja fundado na experiência. Por isso, Brentano chama-o 

inicialmente de método „empírico‟. Esta qualificação de “empírico” assume porém 

                                                 

8 BARRETO, Luis Pereira. Tres philosophias, primeira parte:philosophia theologica. 

Rio de Janeiro: Ed. Laemmert, 1874. ** 

BARRETO, Luis Pereira. Tres philosophies:  philosophia metaphisica. Jacarehy: Typ. 
Commercial, 1876. ** 

9 WUNDT, W. Traite elementaire de phisique medicale. 2. ed. Paris: S.N., 1884. ** 

http://dedalus.usp.br:4500/ALEPH/POR/USP/USP/DEDALUS/SCAN-F/0110249


 17 

uma qualificação bastante diferente do conceito de empírico próprio da Filosofia 

empirista inglesa dos séculos XVII e XVIII, como discutiremos em breve. 

 O método da filosofia deve ser baseado na experiência mas, ao mesmo tempo, 

rigoroso. Contra o Positivismo, ele recoloca a filosofia como um saber rigoroso. Ele 

desmente o rotulo positivista de que a filosofia seria um conjunto de crenças, 

ilusões, sonhos. Ela não é uma ciência, mas obedece a um „rigor‟. O „rigor‟ é uma 

palavra que será muito importante na terminologia da Fenomenologia, pois, depois 

do Brentano, Husserl insistirá muito nessa palavra. E é uma palavra muito 

importante nas ciências humanas.  

Brentano pergunta-se por onde atingir o significado dessa verdadeira filosofia. E a 

resposta é: olhemos para o passado, consideremos a história da filosofia. 

Entendamos a diferença do olhar positivista. Reconheçamos que a filosofia não é 

um campo de ruínas, um lugar de soluções errôneas;  pelo contrário, é preciso que 

recuperemos no âmbito de sua história, momentos em que, de fato, a razão e a 

racionalidade atuaram de uma forma construtiva. 

De fato, Brentano passa a analisar algumas fases importantes na história da 

filosofia e identifica a sua fase mais plena (que define como “fase ascendente”) no 

momento originário, por utilizar o método realmente racional. Assinala dois autores 

- Aristóteles e São Tomás – como os melhores representantes desta fase. Seguindo 

este método, Descartes e Leibniz também conseguiram resultados importantes. São 

estes quatro grandes filósofos que o Brentano coloca na origem do método racional. 

Principalmente Aristóteles e São Tomás.  

A batalha cultura que Brentano empreende é que o saber ocidental se volte de novo 

para tais origens da Filosofia. Assinala a fase decadente da filosofia no momento 

histórico em que o interesse puro de uso da razão é substituído por um interesse 

prático que reduz a razão a puro instrumento de controle da realidade. É a fase, por 

exemplo, representada no século XVI, por Francis Bacon, segundo o qual saber é 

poder, sendo que a filosofia deveria servir como instrumento desse poder. Esta 

virada, segundo Brentano, deu origem a uma terceira fase que é a decadência total 

do uso da razão, que leva ao ceticismo. Ocorrem também reações ao ceticismo 

(quarta fase), que são, por exemplo, o subjetivismo, o irracionalismo, o recurso a 

outros métodos que não sejam exatamente racionais. Trata-se de um juízo 

histórico muito pertinente também aos nossos dias, que parecem pertencer ainda à 

essa quarta fase: a presença de várias formas de irracionalismo, daquela que se 

define como „filosofia fraca‟, ou „desconstrução‟, uma palavra atualmente muito 

utilizada, inclusive entre os psicólogos e que é  expressão da falta de confiança que 

está acontecendo ainda hoje no uso da razão. Diante desse panorama, Brentano 

empreende sua tentativa de renovação da Filosofia. Como parte deste projeto, 

aborda também o papel da Psicologia. 

O aspecto importante do pensamento filosófico de Brentano é a crítica ao 

Positivismo. Na discussão acerca dos parâmetros definidores da ciência, Brentano 

assume uma posição epistemológica que define como „realista‟. Esta posição é 

muito importante para entender a origem do método fenomenológico: para ele, a 

verdadeira ciência (e portanto, a Psicologia enquanto ciência) não deve se 

preocupar tanto com as medidas e a quantificação das coisas, mas com a 

adequação do „eu‟ que conhece à realidade do objeto. Pois o pensamento realmente 

conhece as coisas e o „ser‟. Trata-se da grande descoberta do seu pensamento: a 

razão conhece o „ser‟ das coisas e não aquilo que ela constrói sobre o ser das 

coisas. Nisto contrapõe-se, por exemplo, à posição do subjetivismo empirista do 

inglês Berkeley. Brentano insiste no fato de que a razão pode conhecer o „ser‟ da 

realidade, sendo este conhecimento o objetivo dela: conforme às origens da 

Filosofia, o pensamento corresponde ao „ser‟, à realidade. É possível pensar um real 

e não apenas uma imagem nossa do real. O pensamento não é construção, mas é 

adequação do pensamento humano da razão à realidade.  

Neste contexto, nasce a proposta da Psicologia Empírica. Vejamos diretamente pela 

leitura do texto do autor, o que ele entende com isto. Analisaremos a seguir dois 
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trechos retirados da introdução da Primeira edição do livro em 1874, e do primeiro 

capítulo, em que Brentano descreve os objetivos visados na obra:  

Brentano coloca na Introdução à Primeira Edição: 

O título dessa obra indica seu objeto e seu método. Eu me coloco na psicologia do 

ponto de vista empírico. Minha única mestra é a experiência, mesmo que eu 

acredite que isto seja compatível com um certo grau de intuição ideal. A obra 

compreende, em sua diversidade, todos os domínios essenciais da psicologia. O 

nosso objetivo é o de realizar, numa certa ordem de idéias, aquilo que a 

matemática, a física, a química e a fisiologia já realizaram com mais ou menos 

atraso, a saber: encontrar um núcleo de verdades, geralmente reconhecidas. Por 

volta do qual e através de diversas contribuições poderão juntar-se todas as partes 

de um novo domínio do saber. As psicologias, nós procuraremos substituir  uma 

Psicologia.” (tradução nossa, edição italiana,  1997, vol. 1, p.61)  

 

 

Ainda na Introdução da obra, escreve: 

 

“No domínio da ciência, bem como no da política, o acordo dificilmente se realiza 

sem uma guerra preliminar. Porém, na luta filosófica, a questão é que triunfe, não 

a opinião de um ou outro pesquisador, e sim, unicamente, a verdade. A origem 

dessas lutas tem que ser, não a vontade de dominação, mas o ardente desejo de 

uma submissão comum a uma verdade única e universal. Portanto, meu interesse 

não é o de aparecer como um inventor de uma nova doutrina, mas como um 

representante de uma doutrina verdadeira e segura. Existem os inícios da 

psicologia científica. Em si mesmos, esses são pouco importantes mas representam 

os sinais certos: que é possível o desenvolvimento mais completo e fecundo.” 

(idem, p. 62) 

 

Esse segundo trecho mereceria de estar escrito nas portas das nossas faculdades! 

Quer dizer, o objetivo é construir um saber que seja verdadeiro. Esta palavra é 

muito importante, seja para  Brentano, seja para Husserl. O objetivo do uso da 

razão é chegar à verdade. E a verdade não é fruto de opiniões, é um caminho mais 

profundo, é uma adesão à realidade das coisas. Por isso é importante a questão da 

posição do realismo epistemológico que Brentano adota.  

Outro aspecto a ressaltar é que a Psicologia Empírica é, ao mesmo tempo, baseada 

na experiência e é científica, assim como “as outras ciências”. Brentano afirma a 

esperança que a realização deste projeto seja possível e que haja uma 

convergência dos psicólogos por volta de sua proposta.  

No começo do primeiro capítulo, Brentano aborda a discussão sobre a natureza da 

psicologia: 

 

“Noção e Objeto da Ciência Psíquica: “Na origem, alguns fenômenos viventes e bem 

conhecidos pareciam explicar realidades misteriosas. A seguir, reconhecidos mais 

obscuros do que todos os outros fenômenos, provocaram curiosidade e estupor. Os 

grandes pensadores da Antigüidade lhes dedicaram o melhor de suas atividades. 

Aos nossos dias, é ainda acerca desses fatos que se mostram o menor acordo e a 

menor clareza. São exatamente esses fenômenos o objeto que eu estudo. Eu 

tentarei esboçar aqui uma síntese mais verdadeira de suas propriedades e de suas 

leis. Todo reino da verdade, perdendo essa província, pareceria pobre e desprezível 

e todas as outras ciências só pareceriam dignas de estimação somente na medida 

em que seriam preparatórias para ela. Na realidade, as outras ciências são suas 

subestruturas. Esta é como a conclusão que coroa a obra. Todas as outras 

tentaram-na, todas as outras a preparam, ela depende de todas, mas, ao mesmo 

tempo, é necessário que ela renove toda a vida da humanidade e torne seguro o 

seu progresso. Desse modo, por um lado, a psicologia aparece como uma fatia do 

bolo, que simboliza as ciências como um todo. Por outro, ela é destinada a tornar-

se a base da sociedade e os seus bens, os mais preciosos, e por isso mesmo o 
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fundamento de todos os anseios dos que buscam da verdade.” (ed. italiana 1997, 

p. 67 ) 

 

Assinalamos neste texto duas coisas importantes. Primeiro, que o objeto da 

psicologia é algo muito importante e muito difícil. Ë uma constatação que podemos 

fazer nossa – pois é importante comparar sempre os textos dos autores com a 

nossa experiência. Brentano coloca que desde a antigüidade o pensamento humano 

preocupa-se com este objeto, a razão humana tentando compreende-lo. O objetivo 

de Brentano ao fazer estas afirmações é marcar que há uma longa tradição que não 

pode ser jogada fora. A psicologia científica não está começando tudo de novo, 

existe uma história anterior que deve ser levada em conta. Ao mesmo tempo, como 

se trata de um objeto muito difícil, é preciso de paciência. É importante estudar 

esse objeto porque ele é básico para toda nossa procura de verdade, para o nosso 

eu. Segundo Brentano, para nós, homens, não adiantaria estudar apenas as 

ciências naturais, se não entendermos também quem somos nós; seria inútil. Algo 

semelhante já Santo Agostinho tinha escrito nas Confissões10, num trecho muito 

bonito. Não é casual essa coincidência, pois Brentano estudou muito Agostinho e 

encontramos muitos elementos do pensamento de Agostinho no trabalho de 

Brentano. A preocupação com a ciência do eu do homem é justificada pelo fato de 

que o eu do homem é a coisa mais importante do mundo. Não basta se preocupar e 

se voltar para a natureza, como todos os cientistas grandes da época faziam, mas é 

importante olhar para o homem. 

Ao abordar a natureza da ciência psicológica, Brentano afirma que se trata de uma 

psicologia descritiva e não de uma psicologia que busque dar, antes de mais nada, 

a explicação causal dos fenômenos. Nisso, a sua proposta contradiz totalmente a 

proposta do Wundt, cuja idéia era de que a base da psicologia científica fosse a 

explicação e, portanto, a busca das relações causa-efeito dentro dos fenômenos 

psíquicos. Brentano, pelo contrário, acha que, antes de explicar, é preciso entender 

e olhar do que se trata e, por isso, nós precisamos descrever. Do ponto de vista 

metodológico, a descrição é fundamental para que aconteça um olhar, inclusive, 

científico, que dê conta do fenômeno como tal. É a valorização da descrição, do 

ponto de vista metodológico, como método científico. 

Nós podemos encontrar essa influência, grande nessa época, em autores até da 

psicologia experimental. Por exemplo, na própria Teoria da Gestalt há um exemplo 

assim. No livro A Teoria da Gestalt de W. Kohler encontra-se um texto muito lindo 

em que ele fala exatamente disso, de que é importante, antes de mais nada, 

descrever. Todavia, este mesmo autor depois se envereda por caminhos que às 

vezes acabam sendo ambíguos por esse ponto de vista, buscando uma explicação 

causal para os fenômenos psíquicos. 

A influência da ênfase brentaniana na importância da descrição, é grande: para 

conhecer um fenômeno é preciso, antes de tudo, olhá-lo, observá-lo. Esta posição é 

uma conseqüência da posição do realismo epistemológico. Brentano insiste na 

cientificidade desta posição. Com efeito: o que aprendemos através da descrição? 

Damo-nos conta da evidência dos dados empíricos. Por isso se trata de uma 

psicologia empírica, ou seja, baseada na experiência. 

Falava-se muito naquela época de experiência, porque toda a ciência falava que os 

dados são próprios da experiência. Todavia, Brentano dá a essa palavra um 

significado mais profundo, mais amplo. Por ser uma psicologia empírica descritiva, 

ela não é uma psicologia filosófica igual à psicologia de toda a tradição anterior que 

o Brentano muito bem conhecia. Não é apenas isso. Segundo Brentano, existe uma 

psicologia filosófica, ou seja, uma especulação acerca do que é o eu do homem, de 

sua origem, do seu destino, de sua relação com os outros seres, com o mundo, 

                                                 
10 AGOSTINHO, Santo. Confissões. Tradução de J. Oliveira Santos e A. Ambrósio de 

Pina. 9. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 1988. * 

AGOSTINHO, Santo. Confissões. Tradução de J. Oliveira Santos e A. Ambrósio de 

Pina. 18. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2002. ** 
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com a natureza. Mas ele propõe fundar a psicologia na observação dos dados da 

experiência. Então, não se trata de uma reflexão que usa o método dedutivo, 

próprio da filosofia, mas de uma ciência, ou seja, de um conhecimento baseado, 

antes de mais nada, na observação da realidade. 

Todavia, no caso da psicologia, a observação não é exatamente igual à que se 

processa nas ciências naturais. Por exemplo, a experimentação, para o Brentano, 

não é tão importante para definir a psicologia como ciência, embora ele não 

descarte o uso da experimentação. Mas trata-se de um segundo momento. Neste 

ponto também, existe uma outra grande diferença em relação ao Wundt o qual, 

pelo contrário, acha que, para a psicologia ser ciência, ela só deva e possa ser 

experimental, ou seja, basear-se no conhecimento obtido no laboratório fazendo 

experimentos.  

Brentano liberta a psicologia do influxo do modelo epistemológico das ciências 

experimentais, a partir da afirmação de que é o objeto (como em toda ciência, mas 

também na psicologia) que deve ditar o método adequado para que ele tudo seja 

conhecido – e não vice-versa. É um outro aspecto da epistemologia realista que ele 

está seguindo. 

Nesse sentido, o método vai sendo criado na medida em que eu vou conhecendo 

mais esse conteúdo. Por isso, no início, trata-se de uma psicologia descritiva que, 

ao se fazer, vai elaborando uma metodologia. Isso, nesse texto, é interessante 

porque se vê que, embora o Brentano não houvesse feito trabalhos de psicologia 

aplicada, pois era um filósofo, ele constrói todo um caminho nessa perspectiva. 

Então, o que Brentano define como “psicologia” (uma vez que ela seria uma ciência 

mas não exatamente uma ciência igual às ciências naturais)?  

A definição que podemos encontrar no primeiro capítulo do texto: “A psicologia é a 

ciência dos processos mentais.” (1997, p. 67). Aparentemente a mesma definição 

que William James propõe em 1891, no livro Princípios de Psicologia. Porém, apesar 

dos termos serem os mesmos, seus significados assumem conotações bastante 

diferentes nos dois autores.  

Essas três palavras definem a Psicologia: 

1. Ciência.  

2. Processos. (Processos é uma palavra dinâmica. Contrapõe-se à definição 

do Wundt de psicologia como uma ciência das estruturas vitais, ou seja, dos 

elementos da consciência, entendidos como estáticos; enquanto que a palavra 

processos quer enfatizar o caráter dinâmico dos fenômenos.)  

3. Mentais (referindo-se à realidade da mente). 

Vamos agora ler um outro texto desta obra, que é um pouco mais difícil. Podemos 

também encontrá-lo traduzido num manifesto famoso, Textos Básicos de História 

da Psicologia11 do Edwin Boring, mas nbós preferimos acompanhar aqui a tradução 

italiana do texto de Brentano: 

 

  “Em conclusão, devemos reunir os resultados de nossa discussão a respeito 

da diferença entre o psíquico e o físico. Em primeiro lugar, demonstramos as 

características dessas duas classes. Depois designamos, como fenômenos 

psíquicos, idéias e outros fenômenos que se baseiam em idéias – tudo mais 

pertence ao físico. A respeito, falamos do atributo de extensão em que os 

psicólogos insistem como uma peculiaridade de todos os fenômenos físicos: tudo 

que é psíquico não tem extensão. No entanto, essa afirmação não deixou de ter 

oponentes e as últimas pesquisas ainda não chegaram a uma decisão a respeito. 

Tudo que se estabeleceu é que os fenômenos psíquicos realmente parecem 

inteiramente sem extensão. A seguir, verificamos que a peculiaridade 

discriminadora de todos os fenômenos psíquicos é sua „in-existência intencional‟, 

                                                 
11 HERRNSTEIN, Richard J. & BORING, Edwin G. (orgs.). Textos Básicos de História 

da Psicologia. Tradução de Dante Moreira Leite. São Paulo: Herder: Ed. 

Universidade de São Paulo, 1971.  
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sua relação a algo como um objeto. Nada dos acontecimentos físicos mostra 

qualquer semelhança com isso. Além disso, afirmamos que os fenômenos psíquicos 

são os objetos exclusivos da percepção interior. Só eles são percebidos por dados 

mediatos. Na verdade, só eles são aceitos como verdadeiros, no sentido completo 

dessa palavra. Além disso, mostramos, como diferença final, que os fenômenos 

psíquicos, que alguém percebe, sempre lhe parecem, apesar de toda sua 

diversificação, comunitários. Enquanto que os fenômenos físicos, talvez se perceba 

no mesmo momento, não se apresentam da mesma maneira mas ocorrem como 

partes do fenômeno singular.”  (1997, p. 163-164) 

 

Trata-se de um texto difícil, mas vamos tentar entender. Uma vez definido o 

método, o que o Brentano vai fazer? Vai definir qual é o objeto da psicologia. Nesse 

trecho, que é muito sintético, ele define quais são as características do objeto da 

psicologia e, ao fazer isso, vai diferenciar esse objeto da psicologia radicalmente do 

objeto das ciências naturais, ou seja, dos fenômenos físicos.  

Nisso, Brentano se insere numa discussão muito grande – que tem sobretudo como 

teatro a Alemanha – entre grupos de filósofos e de cientistas. Uns dizem que 

existem duas ciências (a ciência dos fenômenos físicos e a ciência dos fenômenos 

que eles chamam do espírito, ou seja, dos fenômenos humanos – as ciências assim 

chamadas humanas), cujos métodos são diferentes. E outro grupo de filósofos e 

cientistas, ligados ao positivismo, diz existir uma única ciência, um único método, 

sendo que o fator que define a ciência é a unicidade de método. Portanto, todas as 

ciências, sejam as que se interessam pelo homem, pelo animal ou pela matéria, 

são do mesmo tipo e seus respectivos objetos também devem ser análogos. Essa 

discussão muito importante, acontece principalmente na Alemanha: trata-se de 

uma questão de tipo epistemológico, ou seja, de teoria de conhecimento, de como 

conhecer. E nessa discussão, Brentano se insere decididamente ao lado dos 

chamados „dualistas metodológicos‟, segundo os quais existem dois grupos 

diferentes de ciências – as humanas e as naturais - porque tratam de dois objetos 

radicalmente diferentes. Para eles, o método não poderia nivelar essa diferença, 

aliás isto seria mortal para a própria ciência. 

Mas qual é essa diferença? O que caracteriza peculiarmente o objeto da psicologia? 

A primeira coisa que nós lemos, no texto de Brentano,  é que os fenômenos 

psíquicos, à diferença dos fenômenos físicos, não têm  extensão, ou seja, não são 

fenômenos colocados no espaço. Aqui não se fala em comportamento, mas em 

consciência. E, portanto, os fenômenos da consciência não têm extensão, ou seja, 

não podem ser determinados no espaço. 

Esse é um problema seríssimo que se coloca na origem da psicologia moderna. 

Kant se dá conta – ao ver também o trabalho do filósofo alemão Herbart que 

estava tentando criar uma psicologia como ciência – de um grave problema desse 

tipo de proposta: para podermos fazer ciência, de verdade, dentro do molde dos 

fenômenos naturais, precisamos determinar espaço-temporalmente a posição do 

objeto, a partícula de matéria que vamos estudar. E, no caso da psicologia, não 

existe essa possibilidade pelo simples fato de que o fenômeno psíquico não tem 

dimensão espacial, só tem dimensão temporal. Assim, Brentano retoma estas 

considerações da filosofia kantiana. É uma das raízes importantes do pensamento 

do Brentano. Trata-se de uma objeção grave que Kant faz à toda psicologia – vários 

teóricos da Psicologia moderna, entre eles J. Piaget, tentaram responder a ela –, é 

um problema sério que ele coloca.  

A diferenciação entre ciência psicológica e ciências naturais, portanto, não é uma 

contribuição original de Brentano, mas deriva de Kant. Segundo este,  o fenômeno 

psíquico (diferentemente do fenômeno físico) não tem extensão. No texto, 

Brentano retoma esta afirmação: “A seguir, verificamos que a peculiaridade 

discriminadora de todos os fenômenos psíquicos é a sua „in-existência 

intencional‟...”, que em português é muito mal traduzido, porque não é inexistência 

no sentido de não-existência, mas in-existência, ou seja, existência dentro. 
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Vamos entender melhor: “... sua relação a algo como um objeto. Nada nos 

acontecimentos físicos mostra qualquer semelhança com isso.” É o trecho mais 

difícil, pelas próprias palavras do texto, mas o que expressa a contribuição mais 

original do pensamento do Brentano e que está na origem, no cerne da 

Fenomenologia, do conceito de consciência da Fenomenologia. O que significa isso? 

O que ele chama de in-existência intencional? Vamos pensar no contexto dos 

fenômenos psicológicos, por exemplo, a emoção. Um exemplo de emoção: a 

tristeza. Quando eu fico triste essa experiência não é uma experiência no vazio. A 

tristeza que eu experimento sempre se relaciona a um objeto presente na minha 

consciência que é o motivo da tristeza, que desencadeia em mim a tristeza. No 

caso do medo, acontece a mesma coisa. Não tenho um medo indeterminado. Tenho 

medo de algo, mesmo que esse algo não necessariamente seja uma existência real; 

mas é uma presença dentro da minha consciência. Ou seja, a estrutura da 

consciência humana é sempre abertura a uma presença que se manifesta dentro 

dela. Por isso se diz que ela é intencional, é voltada em direção a esse objeto, seja 

ele real, seja imaginário. Brentano, inicialmente, coloca que o objeto pode ser 

imaginário mas na fase final do seu pensamento admite que sempre o objeto é 

real. Outro exemplo: a memória. A memória é de algo, o pensamento é de algo, a 

percepção é de algo. Não percebo sem objeto. Toda a estrutura da psique humana, 

da consciência humana é relacional. 

E de onde vem isso? Isso não é algo que Brentano inventa. Nesse sentido, 

mostrarei a história desse conceito que ele define como intencionalidade, ou seja, 

“tensão para”. Sua origem é o termo latino intentio, o que quer dizer, “tensão para, 

na direção de algo” (de onde nasceu também a origem da palavra intenção). O que 

caracteriza todo o fenômeno psíquico é o que os filósofos escolásticos da Idade 

Média chamavam de „presença intencional‟ e que nós podemos chamar de  „relação 

com o conteúdo‟, „direção para com um objeto‟ ou „objetividade imanente à 

consciência‟. Existe na consciência uma objetividade imanente, a consciência não é 

uma subjetividade vazia, assim como o empirismo inglês tinha proclamado e como 

proclama uma das grandes leis da psicologia moderna e do subjetivismo da 

psicologia moderna.  

Brentano afirma que, dentro da consciência, existe uma objetividade imanente. E 

continua: 

  

“Todo fenômeno psíquico contém em si alguma coisa a título de objeto, mas cada 

um a contém segundo uma modalidade própria. Na representação existe sempre 

algo que é representado, no juízo alguma coisa que é reconhecida objetada; no 

amor alguma coisa que é amada, no ódio alguma coisa que é odiada, no desejo 

alguma coisa que é desejada e assim por diante. Essa „presença intencional‟ 

pertence exclusivamente aos fenômenos psíquicos, nenhum fenômeno físico 

apresenta algo semelhante. Nós podemos, por isso, definir os fenômenos psíquicos 

dizendo que são fenômenos que contêm intencionalidade no objeto.” (1997, p. 164) 

 

Encontra-se essa mesma raiz também no pensamento de S.Freud, que foi aluno do 

Brentano. Mais adiante no texto, há uma nota muito interessante, que Brentano 

coloca, em que relata a história do conceito, dizendo que sua origem está em 

Aristóteles (384-322 a. C.), no De Anima, ou Tratado sobre a Alma12, quando 

afirma que o objeto é percebido como tal dentro do sujeito que percebe e que o 

espírito contém imaterialmente em si o próprio objeto. Brentano cita outros 

filósofos, comentadores do Aristóteles, e depois chega a Santo Agostinho, de quem 

retoma o conceito do “verbo-mente”, e em São Tomás de Aquino. São Tomás 

ensina que o objeto pensado é intencional num sujeito que pensa, o objeto do amor 

é presente no sujeito que ama, o objeto do desejo é presente no sujeito que 

deseja. 

                                                 
12 ARISTÓTELES. De Anima: livros I e II (trechos). Tradução de Lucas Angioni. 

Campinas: Universidade Estadual de Campinas, 1999. * / **  

http://dedalus.usp.br:4500/ALEPH/POR/USP/USP/DEDALUS/SCAN-F/0222881
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Esse conceito já tinha sido utilizado por Santo Agostinho com fins teológicos. Por 

quê? Ele utilizara isso para explicar um dogma da teologia cristã muito importante, 

que é o dogma da Trindade: a relação entre três Pessoas, cada uma das quais é 

inerente à outra. É a estrutura relacional desse dogma que define a própria 

essência do ser de Deus. Agostinho afirmava que a estrutura intencional do ser (ou 

seja, a estrutura relacional) é própria também da divindade. Esse é um conceito 

que ele utiliza na Teologia e que, depois, utiliza também no pensamento 

propriamente dito da Filosofia. É o conceito de que todo ser é a relação com o 

objeto, tem nele o objeto com o qual se relaciona; inclusive o próprio ser de Deus. 

Na realidade, o que o Brentano faz? Retoma esse conceito de uma longa tradição. 

Vemos, assim, como é importante a história para fundar o pensamento original, 

pois não existe uma criatividade no ar, sem raízes. Brentano afirma que essa idéia 

é genial, porque ela pode explicar o que é a consciência do homem,  pode dar conta 

de explicar o que é o objeto da psicologia. Assim, uma idéia que podia ficar perdida 

na teologia, na escolástica medieval, é retomada em outro contexto. Brentano 

reitera que neste conceito há uma intuição que não foi desenvolvida pela filosofia 

posterior a estes autores e que pode ser uma das bases mais interessantes para 

definir o objeto da nova ciência psicológica.  

O que é, portanto, o fenômeno psíquico? é a representação de um objeto. Só que 

essa representação não é a reconstrução proporcionada pelas nossas idéias – como 

sugeria o Idealismo. No sentido brentaniano e fenomenológico, a representação é o 

ato de representar – é o ato da consciência que se debruça na realidade, na direção 

do objeto, é o objeto que se re-apresenta à consciência. Nesse sentido, Husserl 

depois dirá que o fenômeno psíquico é realmente um fenômeno! A palavra 

fenômeno vem do grego phainómenon que significa manifestação, isto é, a 

manifestação do objeto à consciência. Dessa forma, a representação não é a nossa 

reconstrução, mas é a apresentação que o objeto faz de si à consciência e a 

consciência, por sua vez, colhe o objeto. 

Esse ato de representar não é um ato apenas intelectual, mas é um ato unitário da 

vida psíquica em que não há uma separação entre sensorial, afetivo e imaginativo. 

A vida psíquica se move como uma unidade. Isso contraria a teoria de Wundt, que 

tinha separado (e por isto sua psicologia fora definida como „elementarista‟) as 

componentes da psique em várias dimensões. Hoje em dia a psicologia moderna 

ainda sofre dessa ruptura porque temos que construir a unidade dos fenômenos 

psíquicos e da vida psíquica em seu conjunto, a posteriori.  

Brentano coloca que é na origem que o fenômeno é unitário. Quando eu vejo 

alguma coisa, ao mesmo tempo eu também faço experiência de uma emoção com 

relação àquela coisa, ou seja, o meu afeto se move com direção àquela coisa, a 

minha memória se move com relação àquela coisa. Inteligência, sensibilidade e 

afetividade caminham juntas no ato psíquico. O ato psíquico é esse movimento da 

consciência. Por isso, a psicologia do Brentano foi chamada Psicologia do Ato. 

Assim, o que o psicólogo deve conhecer? O psicólogo deve conhecer esse ato 

psíquico. 

Essa idéia da unidade da consciência também não é uma idéia nova, na realidade 

isso já está presente em Santo Agostinho. Agostinho é um autor muito importante, 

que todo psicólogo deveria conhecer, independentemente de sua doutrina 

teológica, porque ele funda a possibilidade da psicologia. Como já vimos, no 

Tratado sobre a Trindade13, é que Santo Agostinho – discute o dogma da Trindade, 

a partir do homem, imagem-e-semelhança de Deus. O homem – assim como Deus 

-  teria uma estrutura tridimensional, e por isso o psiquismo humano teria também 

uma estrutura tridimensional, funcionando como uma unidade, embora seja 

composto por dimensões diferentes. Agostinho coloca que memória, entendimento 

e afeto funcionam como uma unidade. É dessa idéia da escolástica medieval que o 

Brentano vai derivar o conceito de unidade da consciência.  

                                                 
13 AGOSTINHO, Santo. A Trindade. Tradução de Frei Agustinho Belmonte. 2. ed. 
São Paulo: Paulus, 1995. * / ** 
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Há uma outra coisa muito importante no trecho que lemos anteriormente, sobre o 

modo de conhecer a consciência. Brentano diz que é pela percepção interna ou 

interior que eu conheço a consciência. Ele havia escrito: “Além disso, afirmamos 

que os fenômenos psíquicos são os objetos exclusivos da percepção interior. Só 

eles são percebidos por dados mediatos. Na verdade, só eles são aceitos como 

verdadeiros, no sentido completo dessa palavra.” O que Brentano entende como 

percepção? Para ele, a consciência é a percepção interior que eu tenho da 

experiência. Eu tenho a percepção da realidade exterior que é, por exemplo, a 

percepção dos objetos; e a percepção de mim mesmo, da minha realidade, da 

minha experiência interior na relação com esses objetos. Eu posso ver algo, mas eu 

tenho, imediatamente, a minha percepção do que eu experimento, ao ver esse 

algo. 

Esse é o ponto que diferencia a Psicologia – do ponto de vista metodológico – da 

Física, porque esta se baseia na observação da realidade exterior. Brentano diz que 

em psicologia a observação é um tanto diferente até porque, se nós observássemos 

a nossa realidade psicológica do mesmo jeito que o físico faz, como Wundt 

pretendia, essa mesma observação modificaria a percepção interior, ou seja, a 

experiência psicológica, como já Kant tinha assinalado.  

Citamos um exemplo concreto que o próprio Brentano dá. Quando você está bravo 

com alguém, encolerizado com alguém ou com algo (com o professor que foi chato 

e lhe deu uma nota ruim), pensa: “vou colocar uma bomba na sala dele (do 

professor)”. Depois do primeiro instante de raiva, porque você tirou zero e não 

merecia, você reflete, espera um pouco. Se você se dá conta de que está com essa 

raiva muito grande e começa a refletir sobre ela, você modifica essa experiência. 

Daí a um minuto, você refletiu e viu que está com raiva, percebeu que está com 

raiva. O que acontece? Essa observação que fazemos de nós mesmos modifica a 

experiência psíquica. Nesse sentido, a observação não pode ser utilizada em 

Psicologia da mesma forma como na Física, porque a observação, desse jeito, 

modifica a experiência. Esse é um problema complicado do ponto de vista 

metodológico. 

Então, Brentano vai se perguntar como podemos olhar para essa experiência e 

podemos fazer ciência dela. Através de dois recursos: a memória (observar o fato 

que aconteceu no passado – que já aconteceu – e me debruçar sobre esse 

acontecido) e a observação da experiência do outro. Este é outro recurso que 

permite que eu possa me debruçar de uma forma rigorosa, sem modificar a própria 

experiência.. 

O que é a percepção interna? É a própria experiência psíquica que se manifesta ao 

nosso eu. Toda experiência psíquica é necessariamente consciente e a percepção 

interior se identifica com a consciência. É uma evidência que acontece para mim 

mesmo: isso é o que ele chama de percepção interna. 

E mais, há a idéia de que essa percepção seja uma percepção relacional: dentro 

dela eu não percebo apenas a minha raiva, mas a minha raiva e o objeto da minha 

raiva. A idéia de personalidade funciona dentro disso. Nossa própria percepção 

interior revela isso, tanto que nós fizemos esse exercício e no começo falei da 

emoção: do medo, da tristeza... Olhando para nós e olhando para a nossa 

experiência, vemos que o objeto está junto com a raiva, com o ódio... 

Retomemos tais conceitos na leitura do trecho a seguir:  

“Mas observem bem: nós falamos em percepção interior, não em observação 

interior, como fonte primeira e indispensável da psicologia. Essas duas noções não 

são idênticas. Aliás, representa o caráter essencial da percepção interior o fato de 

que ela nunca poderá transformar-se em observação interior. O motivo é o 

seguinte: o objeto daquilo que nós chamamos normalmente percepção externa, nós 

podemos observá-lo. Para compreender bem um fenômeno, é preciso aplicar toda 

nossa atenção para observá-lo. Todavia, isso é totalmente impossível no caso do 

objeto da percepção interior. Esta consideração é clara ao estudarmos alguns 

fenômenos psíquicos como a cólera. É suficiente observar o estado de cólera em 

nós mesmos para que este se acalme e desapareça. Desta forma, porém, perdemos 
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o objeto da nossa observação. O mesmo vale para todos os fenômenos psíquicos. 

Conforme uma lei psicológica constante, nós não podemos aplicar a nossa atenção 

ao objeto da percepção interna. A memória dos nossos fenômenos psíquicos 

passados pode ser objeto da atenção e, portanto, permite uma efetiva observação.” 

(1997, p. 157) 

 

Não se trata, neste caso também, de uma idéia do Brentano. É um problema que 

Kant, antes dele, já havia colocado. As duas objeções que Kant faz à criação de 

uma psicologia como ciência eram a impossibilidade de definir o objeto da 

psicologia no espaço (a falta da extensão) e a modificação do fenômeno psíquico 

pela observação. Vimos que toda a psicologia moderna, desde o Behaviorismo até o 

Piaget, tenta responder a essa dificuldade epistemológica séria que a Filosofia 

coloca. Brentano recoloca-a e tenta responder também. 
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HUSSERL, DISCÍPULO E FUNDADOR 

Traçamos aqui algumas pinceladas rápidas da idéia que Brentano propunha em seu 

livro e em suas aulas, às quais vários discípulos e vários cientistas assistiram. Entre 

eles, como já disse, um matemático que se chamava Edmund Husserl. Esse 

matemático, que também tinha um interesse grande pela verdade na ciência, 

começou a ficar muito provocado por essas lições do Brentano e a dar-se conta de 

que, atrás da retomada que o Brentano fazia da tradição filosófica, havia uma 

possibilidade de refundação da filosofia moderna. 

Como já dissemos, o momento histórico em que eles vivem é um período belo mas 

também dramático da história do pensamento europeu, um período que a ciência 

estava se tornando um fenômeno abrangente. Por um lado, havia um grande 

entusiasmo pela ciência e pelo progresso, pela aplicação dos resultados da ciência 

em termos de tecnologia na vida cotidiana; por outro, ao mesmo tempo, havia o 

drama terrível das guerras que dilaceravam a Europa num brinquedo e ameaçavam 

se alastrar mundialmente: via-se o uso da tecnologia e da razão humana a serviço 

da aniquilação do homem. Imaginem alguém que estuda numa universidade, por 

exemplo, dentro de um clima de guerra em que não se sabe se amanhã estará ali 

ou não! O que aconteceu nessa época foi isso. Então, uma pessoa que estudava 

seriamente, que freqüentava a universidade seriamente, podia se perguntar: “Para 

que serve tudo isso? O que eu estou fazendo? Para que matemática pura se isso 

não me ajuda a encontrar verdade da vida humana?” Enfim, é um drama que todo 

mundo sentia. 

Foi isso que fez com que o Husserl começasse a se movimentar num certo sentido. 

Ele depara-se com um problema sério: Por que o homem chegou a isso? Por que o 

homem chegou a  ter um grande poder na mão e não sabe usá-lo? É verdade que 

saber é poder, como o inglês F.Bacon falara ainda no século XVI, mas se a razão 

não tem um critério para utilizar esse poder, o poder também pode ir contra o 

homem.  

Desse modo, Husserl começa a se perguntar sobre a razão do homem; e esse é o 

ponto. Como a razão do homem se mexeu nesses últimos séculos para acontecer 

uma coisa dessas? Alguma coisa deveria estar errada! Se a razão do homem busca 

a verdade, como é possível que ela leve também à morte e à destruição? Husserl 

começa a se preocupar (a partir também das provocações das aulas do Brentano, 

pois era evidente o interesse do Brentano pelo homem) e a sair do mundo apenas 

da matemática pura, para aproximar-se da filosofia. E sobretudo, através da 

filosofia,  começa a repensar a maneira de usar a razão e de usá-la não apenas na 

filosofia, mas dentro da própria ciência. Ou seja, o que Husserl vai querer fazer é 

retomar uma modalidade mais verdadeira, mais correspondente à realidade, de uso 

da razão humana, que sirva para fundamentar uma verdadeira filosofia, mas 

também uma verdadeira ciência. 

Existem muitas coisas que poderíamos ler, produzidos por Husserl, mas algumas 

obras se relacionam mais com o trabalho dos psicólogos. Numa de suas obras mais 

importantes, A Crise das Ciências Européias e a Fenomenologia Transcendental14, 

escrita num período chave porque é um período entre as duas guerras mundiais 

(entre 1935 e 1936), debruçando-se sobre toda essa crise da cultura ocidental, 

Husserl coloca que a psicologia moderna experimental é o sintoma mais grave 

desse drama do uso (patológico) da razão. Segundo ele, a psicologia experimental, 

que identificara com a psicologia do Wundt, de William James, de Watsons, é um 

                                                 
14 HUSSERL, Edmund. La crise des sciences europeennes et la phenomenologie 

transcendantale. Traduit de l'allemand et preface par Gerard Granel. Paris: 

Gallimard, 1976. * 

HUSSERL, Edmund. Die Krisis der europaischen Wissenschaften und die 

transzendentale Phanomenologie: Eine Einleitung in die phanomenologische 

Philosophie. Herausgegeben, Eingeleitet und mit Registern versehen von El 

Hamburg: Felix Meiner, 1977. ** 

 

http://www.bu.ufmg.br/cgi-bin/vtls.web.gateway?searchtype=author&conf=150000++++++++++++++&searcharg=Husserl%2c+Edmund%2c+1859-1938.
http://www.bu.ufmg.br/cgi-bin/vtls.web.gateway?searchtype=title&conf=150000++++++++++++++&searcharg=La+crise+des+sciences+europeennes+et+la+
http://www.bu.ufmg.br/cgi-bin/vtls.web.gateway?searchtype=title&conf=150000++++++++++++++&searcharg=La+crise+des+sciences+europeennes+et+la+
http://www.bu.ufmg.br/cgi-bin/vtls.web.gateway?searchtype=author&conf=150000++++++++++++++&searcharg=Husserl%2c+Edmund%2c+1859-1938.
http://www.bu.ufmg.br/cgi-bin/vtls.web.gateway?searchtype=title&conf=150000++++++++++++++&searcharg=Die+Krisis+der+europaischen+Wissenschaft
http://www.bu.ufmg.br/cgi-bin/vtls.web.gateway?searchtype=title&conf=150000++++++++++++++&searcharg=Die+Krisis+der+europaischen+Wissenschaft
http://www.bu.ufmg.br/cgi-bin/vtls.web.gateway?searchtype=title&conf=150000++++++++++++++&searcharg=Die+Krisis+der+europaischen+Wissenschaft
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sintoma de doença da razão moderna. Vamos entender um pouco mais essa 

acusação, pelas palavras do próprio Husserl: 

 

“Ao longo do nosso trabalho, nós não demoraremos em perceber que o caráter 

duvidoso da Psicologia, esta sorte de doença da qual ela sofre não apenas nos 

nossos dias mas há muitos séculos – em breve, a crise que a define – possui uma 

significação central para a determinação de um certo número de obscuros enigmas 

sem solução nas ciências modernas, incluindo as ciências matemáticas, e 

correlativamente que ela é importante para fazer aparecer uma sorte de enigma do 

mundo desconhecido nas épocas anteriores. 

Todas estas obscuridades se remetem de fato ao enigma da subjetividade e 

formam por conseguinte um conjunto com o enigma da temática e do método da 

psicologia.”  (edição francesa de 1976 , p. 9-10) 

 

Husserl assinala aqui a dificuldade da psicologia em se definir a si mesma: observa 

isto em 1935, quando já havia ocorrido todo o movimento de fundação da 

psicologia moderna, inclusive da psicanálise. Para ele, essa dificuldade não é casual 

mas indício de uma crise mais profunda da qual a Psicologia é sintoma. Por isso, 

esta não consegue se definir de uma maneira clara. 

Qual é a origem da crise, segundo Husserl? Vejamos em seu próprio texto: 

 

“[A origem da crise] é uma reviravolta que aconteceu em meados do século 

passado no que diz respeito à atitude frente às ciências. 

Essa reviravolta consiste numa maneira geral de estimar as ciências. 

O que está em questão não é a sua cientificidade e sim o que as ciências e a ciência 

em geral significaram e podem significar para a existência humana. 

A maneira exclusiva em que a visão global do mundo, própria do homem moderno, 

na segunda metade do século XIX, deixou-se determinar pelas ciências positivas e 

pela prosperidade que elas prometiam implicou considerar com indiferença as 

questões que são decisivas para a autêntica humanidade. Ciências simples de fatos 

formam uma simples humanidade de fato.” (ed. 1976, p. 10) 

 

Essa frase é impressionante: “Ciência simples de fato formam uma simples 

humanidade de fato”! Ela significa que uma simplificação do saber acerca do 

homem vai criar um homem simplificado, um homem homologado. Pessoalmente, 

considero a globalização como um exemplo disso, um exemplo bem atual. O saber 

sobre o homem – a psicologia, nesse sentido, tem uma grande responsabilidade – 

pode reduzir a humanidade a uma simples humanidade, a uma humanidade que é 

menos do que ela poderia. E por que isso? Para Husserl: “Toda essa ênfase no 

progresso e no poder do progresso, na modernidade colocou uma indiferença com 

relação às questões que são decisivas para a autêntica humanidade, um esse 

esquecimento das questões decisivas para o homem.” (ibidem). 

 Não somente para o psicólogo essas questões são importantes, mas também para 

a ciência em geral. Husserl coloca sua discussão também no que diz respeito à 

atuação do cientista que faz o seu trabalho e esquece de si mesmo. Ao fazê-lo, ele 

não constrói uma ciência verdadeira. A este respeito, escreve:  

 

“[Frente ao drama da Europa] essas ciências não têm nada a dizer. As questões 

que elas excluem por princípio são exatamente aquelas que são mais urgentes para 

a nossa época desgraçada cuja humanidade é abandonada aos altos e paixões do 

destino: são estas as questões que dizem respeito ao sentido ou à ausência de 

sentido de toda esta existência humana. Estas questões não exigiriam elas 

também, em sua generalidade e necessidade que se impõe a todos os homens, que 

sejam meditadas suficientemente e que se contribua para uma resposta que surgia 

da via racional? Acerca da razão e da des-razão, acerca de nós mesmos enquanto 

homens sujeitos de liberdade, o que a ciência tem a dizer?” (idem, p. 10) 

 



 28 

Trata-se de uma pergunta dramática que também podemos colocar para o nosso 

saber, para o tipo de conhecimento que estamos construindo, para a ciência que 

estamos fazendo. É uma pergunta que Husserl deixa em aberto para nós, mas para 

a qual ele tenta dar uma solução. Evidentemente a dramaticidade da pergunta vai 

além: a vida inteira Husserl percorreu caminhos em busca da resposta a essa 

pergunta e é por isso que ele cria a Fenomenologia. Como dissemos antes, Husserl 

quer recuperar esse uso da razão baseando-o num fundamento capaz de dar 

dignidade à ciência e, ao mesmo tempo, à filosofia. Um fundamento baseado, 

retomando a palavra do Brentano, no rigor. O rigor é uma palavra que deriva da 

longa tradição da filosofia clássica e da filosofia medieval. 

Quais são as características fundamentais dessa proposta de fundamentação que 

Husserl coloca?  

Em primeiro lugar, ele afirma que deve tratar-se de uma fundamentação a priori, 

ou seja, algo que seja o alicerce da construção do saber, algo que seja 

independente do contingente, algo que seja para além do momento presente: que 

o contingente passe, mas que a fundamentação permaneça. A fundamentação da 

razão precisa permanecer. Nós temos que pensar para além desse contingente que 

nos bombardeia todos os dias. Nesse sentido, Husserl retoma o ideal do 

cartesianismo, do “Cogito, ergo sum” (“Penso, portanto existo”): a busca do 

pensamento que possa dar fundamento à existência. Este era o programa que 

Descartes (1596 - 1650) também queria realizar, inclusive assinanando-o no 

Discurso sobre o Método15. Husserl retoma essa exigência de que o pensamento 

sirva realmente para ajudar a fundamentar a vida e, portanto, seja um fundamento 

que tenha uma permanência. 

Nesta perspectiva, é preciso se preocupar com outro aspecto importante, que 

Husserl define como ausência de pressupostos ou pré-concepções acerca da 

realidade. Num outro texto muito importante que chama A Filosofia como Ciência 

de Rigor16, Husserl afirma: “Não é da filosofia que deve partir o impulso da 

investigação; mas sim das coisas e dos problemas.” (p. 72) Para o pensamento se 

libertar dos preconceitos – dos juízos pré-concebidos – temos que olhar para as 

próprias coisas e para os problemas e se deixar desafiar por eles, deixar-se desafiar 

pela realidade. O que soa muito semelhante àquela afirmação de Brentano acerca 

do realismo, que analisamos no começo; e isso assinala a relação entre os dois 

pensadores. 

Dessa forma, qual é a preocupação de Husserl? É voltar às próprias coisas. O que 

significa voltar à maneira como as coisas se apresentam para nós. Disso deriva o 

uso da palavra fenomenologia: voltar à manifestação de presenças às quais a nossa 

consciência deve ir sempre. O conhecimento é este processo. Na abordagem da 

Fenomenologia, a realidade se manifesta ao nosso conhecimento e o fenômeno é a 

manifestação. Por isso, este método  permite-nos voltar à própria coisa. 

Brentano coloca que este processo só é possível pela estrutura de intencionalidade 

da consciência, tal como Brentano a definiu. Nesse ponto, Husserl explicitamente se 

recoloca como aluno e discípulo do Brentano. Ele evidencia o conceito de 

intencionalidade da consciência como básico para definir o método da 

fenomenologia: o fenômeno é uma manifestação, a mim, da realidade. Acerca 

desse ponto existem dois trechos, os quais são muito interessantes, de um texto17 

que o Husserl escreveu em 1928 que é o texto mais importante para a história da 

Psicologia pois são congressos que fez em Amsterdã nos quais ele se preocupa em 

                                                 
15 DESCARTES, René. Discurso Sobre Método. Tradução de Marcio Pugliesi e 

Noberto de Paula Lima. São Paulo: Hemus, 1978. * 

DESCARTES, René. Discurso sobre o método. Tradução de Paulo M. de Oliveira. 

Bauru, SP: EDIPRO, 1996. ** 
16 HUSSERL, Edmund. A filosofia como ciência de rigor. Tradução de Albin Beau; 

prefácio de Joaquim de Carvalho. Coimbra: Atlântida, 1952. * / ** 
17 Husserl, E. Conferenze di Amsterdam. Psicologia fenomenologica. (org. P. 

Polizzi). Roma: Pietro Vittorietti Editore, sd. 

http://www.bu.ufmg.br/cgi-bin/vtls.web.gateway?searchtype=author&conf=150000++++++++++++++&searcharg=Descartes%2c+Rene%2c+1596-1650.
http://www.bu.ufmg.br/cgi-bin/vtls.web.gateway?searchtype=title&conf=150000++++++++++++++&searcharg=Discurso+sobre+metodo+%2f+Rene+Descartes+%3b
http://www.bu.ufmg.br/cgi-bin/vtls.web.gateway?searchtype=title&conf=150000++++++++++++++&searcharg=Discurso+sobre+metodo+%2f+Rene+Descartes+%3b
http://dedalus.usp.br:4500/ALEPH/POR/USP/USP/DEDALUS/SCAN-F/2263728
http://dedalus.usp.br:4500/ALEPH/POR/USP/USP/DEDALUS/SCAN-F/2263728
http://www.bu.ufmg.br/cgi-bin/vtls.web.gateway?searchtype=author&conf=150000++++++++++++++&searcharg=Husserl%2c+Edmund%2c+1859-1938.
http://www.bu.ufmg.br/cgi-bin/vtls.web.gateway?searchtype=title&conf=150000++++++++++++++&searcharg=filosofia+como+ciencia+de+rigor+%2f+Edmund
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definir uma psicologia fenomenológica. (Esse texto se refere a aulas, o que torna 

muito evidente que novamente tudo se processa num contexto de relações 

humanas, em salas de aula. Não foi um pensamento feito num quarto isolado e, 

nesse sentido, o caminho de elaboração da fenomenologia foi um tanto diferente do 

método do Descartes.) 

Numa dessas conferências, Husserl afirma acerca da atitude de olhar para as 

coisas: “Uma pura experiência significa se manter livres de todos os preconceitos 

que, sendo originados não pelas esferas da experiência, já preferidas pela ciência, 

podem nos tornar cegos com relação àquilo que a reflexão fenomenológica 

efetivamente propõe.” (sd, p. 109) Acontece que, às vezes, aquilo que já foi 

acumulado pela experiência anterior, cuja origem também é um conhecimento 

desse tipo, vai se sedimentando na nossa consciência. Isso pode nos tornar, às 

vezes, cegos frente à realidade que, no presente, se propõe a nós novamente. Essa 

presença que se manifesta no presente é algo sempre novo, logo eu não posso me 

deter no antigo, naquilo que já foi construído em mim, na minha consciência, 

porque isso pode me tornar cego à manifestação do fenômeno no presente. Assim, 

o caminho é aquilo que Husserl define como a „redução fenomenológica‟, o que 

significa colocar entre parênteses essa história anterior, esses pre-conceitos. Eles 

não são errados – Husserl não afirma que os conhecimentos pre - concebidos 

acerca do fenômeno, estejam errados –; mas não podemos nos deixar determinar 

por eles, antes de termos feito uma experiência direta do próprio fenômeno. 

Precisamos, por exemplo, ler todas as opiniões que os outros autores podem ter 

sobre um determinado objeto, mas precisamos, antes de mais nada, fazer a 

experiência desse objeto (até para entender melhor essas opiniões). 

 

Essa idéia de Husserl é original com relação a Brentano?18 

A idéia de fenômeno, que Brentano também retoma da tradição filosófica a ele 

anterior, está  embutida na concepção de Husserl, mas porém a desenvolve de 

modo mais profundo. Na realidade, a idéia não é totalmente original, porque 

também está presente em São Tomás de Aquino quando ele define o conhecimento 

como adequação do intelecto à coisa. A idéia é semelhante: é preciso se abrir à 

realidade. Isso vem de longe: da filosofia grega, das raízes do pensamento 

filosófico.  

No que  Husserl inova? Ao afirmar a necessidade de retomar este legado que ao ver 

dele fora esquecido pela ciência nos últimos séculos. Se o legado é antigo, porém 

esta leitura da história da filosofia é sem dúvida original, pois é original a 

capacidade cheia de coragem de retomar uma tradição esquecida, censurada e 

hostilizada. Precisa de muita originalidade para fazê-lo, porque isso precisa ser 

verificado como correspondência à experiência do presente. Contudo, uma 

originalidade total nunca existe, porque sempre é dentro de um caminho. Na 

historiografia se diz que essa palavra é uma palavra entre aspas. 

Leremos a seguir mais um trecho, que é dessa mesma conferência, em que ele 

definiu o que é viver o eu como sujeito: 

“Na vida nós sempre estamos ocupados com algo, ora com isso, ora com aquilo e 

num nível mais baixo com aquilo que não é psíquico. Por exemplo, percebendo, nós 

estamos ocupados em olhar o moinho percebido, voltados para ele e somente para 

ele; na lembrança, nós estamos ocupados com o lembrado; no pensar, com o 

pensamento; na vida sensitiva e avaliativa, com aquilo que é bonito ou, de 

qualquer forma, com aquilo que vale; na volição, com os objetivos e os meios. 

Tudo aquilo que através da reflexão nos é acessível tem um caráter comum, 

notável. Aquilo da consciência de algo, de ter consciente algo ou, correlativamente, 

de ser algo de consciente, nós falamos em „intencionalidade‟. E o caráter é o 

caráter fundamental da vida psíquica, no seu significado pleno, e portanto é 

                                                 
18 Optou-se por manter algumas perguntas feitas pelos participantes da palestra a 

fim de se facilitar a compreensão do texto. As perguntas estão em itálico. 
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indivisível dela. Por isso é inseparável da percepção. Na maneira como a percepção 

interior se nos revela, o fato é que a percepção é sempre percepção de algo através 

do vivido, da recordação. É ela mesma recordação de algo, recordação disto ou 

daquilo. Também o pensamento é pensamento disto e daquilo:espantar-se por 

algo, amar algo, etc. Sempre quando falamos de fenômenos, nós somos levados a 

pensar que há sujeitos para os quais algo se manifesta [isto é uma definição minha 

do que é a Fenomenologia] e, ao mesmo tempo, nós somos levados a pensar 

também que há momentos da vida psíquica nos quais essa manifestação tem lugar 

como um manifestar-se de algo. [Toda a vida psíquica é essa manifestação.] Pode-

se dizer que em que cada vivência psíquica se manifesta algo ao eu. De vez em 

vez, enquanto se torna de qualquer maneira consciente [tornar-se consciente 

significa manifestação ao eu de algo], tendo uma fenomenalidade portanto, como 

propriedade de se manifestar e no manifesto como tal. Esse é o caráter 

fundamental do psíquico.” (sd, p. 104-105) 

 

Percebe-se nestas afirmações relação com o Brentano. Husserl acredita ser este o 

começo também da filosofia: a abertura da razão à realidade. Por isso, para 

filosofar, o filósofo deveria fazer esse trabalho de suspender o próprio juízo que é já 

concebido, para procurar de se abrir à manifestação do fenômeno. Leremos agora 

mais um trecho, sempre dessa mesma conferência, onde Husserl aborda o tema da 

redução: 

“Como fenomenólogos temos que, por assim dizer, ser espectadores imparciais da 

vida da consciência. Em lugar de viver nela, de estar dentro dela interessados do 

ponto de vista mundano (ele usa a palavra mundano não num sentido convencional 

do termo mundano, mas no sentido da vida mergulhada no mundo, dentro das 

próprias coisas do dia-a-dia), nós temos que simplesmente olhar.” (sd, p. 116)  

 

Esta afirmação é bela e verdadeira, se consideramos, por exemplo, o modo em que 

vivemos. No dia-a-dia, vivemos muita coisa automaticamente: sair de casa, ter de 

ir à aula. Mas se pararmos um pouco e nos darmos conta (usamos a consciência 

para nós nos darmos conta daquilo que está acontecendo), fazemos exatamente o 

trabalho que Husserl descreve. A primeira atitude que nós temos, antes de mais 

nada, é olhar, é contemplar aquilo que nós mesmos estamos vivendo. E a partir 

disso, refletimos sobre o dado apreendido pelo nosso olhar e assim tornamo-nos 

conscientes deste de outra forma: aquela ação que íamos fazer mecanicamente, se 

torna mais nossa. Se levantamos de manhã e fazemos assim, torna-se diferente a 

maneira de realizar todo o resto, torna-se menos mecânico. É isso que Husserl está 

propondo. É sairmos, digamos, de uma realidade em que estamos mundanamente 

envolvidos, sem usar a razão de uma forma adequada, para olhar de fato a 

experiência: essa é a redução fenomenológica. 

Parece difícil a fenomenologia, mas na verdade é muito simples o que ela vai 

propor. Para Husserl, em cada consciência, o consciente se evidencia enquanto tal, 

como um pertencer à sua própria consistência psíquica. E portanto, entende-se o 

método próprio da fenomenologia de colocar entre parênteses, pôr espiritualmente 

um parênteses. Pois o trabalho de colocar entre parênteses é importante para 

perceber que as coisas que estão acontecendo e que a percepção interior nos está 

mostrando, são próprias do nosso eu. Conforme Husserl afirma, as coisas 

pertencem à nossa própria consistência psíquica, quer dizer, as coisas nos 

pertencem. Por isso é importante o trabalho da redução fenomenológica: você se 

percebe enquanto um sujeito da experiência. Pode parecer o contrário, contudo. 

Inicialmente poderíamos dizer: “Puxa, mas parece que temos que nos alienar da 

nossa própria experiência porque aí paramos para olhar a vida de fora!” Não. Ele 

vai dizer que a redução fenomenológica visa o darmos conta de que as coisas são a 

nossa consistência, justamente porque a consciência é essa relação. É um recurso 

útil para nos darmos conta do que é nossa consciência.  
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É como se nisso eu prestasse atenção em experimentar? Com essa coisa de fazer 

esses parênteses, eu presto atenção na minha experiência, na novidade que é isso 

para mim? E até para fazer comparação? 

Exatamente. Essa palavra “novidade” é importante. É por isso que é importante a 

palavra grega phainómenon: é a manifestação de algo que é sempre novo. Quando 

Husserl utiliza o termo “fenômeno”, afirma que o fenômeno é sempre novo, mesmo 

que seja sempre o mesmo. Ou seja, se toda manhã vemos sempre a mesma coisa, 

mas temos essa abertura, ela sempre é uma experiência nova. Assim a razão é 

muito mais razão, do que se fosse tudo automático e você não refletisse sobre as 

coisas. A novidade é o „prestar atenção‟ – outra palavra importante que é colocada 

– e é justamente isso a que Husserl se refere quando fala do “simplesmente olhar”.  

Husserl se perguntar o que seria então a Fenomenologia. “É uma disciplina 

puramente descritiva, que explora pela intuição pura, o campo da consciência 

transcendental pura.” (HUSSERL, sd, p.141). Precisamos entender esta expressão 

assim como ele a definiu e não no sentido idealista do termo (cfr. Definição de 

consciência, acima analisada).. 

E qual é a relação disso com a psicologia propriamente dita? Isso está nas Idéias 

para uma Fenomenologia Transcendental19, uma de suas obras: “Segue-se daqui 

que a Psicologia descritiva oferece um ponto de partida característico e natural para 

elaboração da idéia de fenomenologia. E de fato foi este o caminho que me levou à 

fenomenologia.” (p. 313, trad. nossa) Aqui é evidente a retomada do caminho do 

Brentano: foi através desse tipo de Psicologia empírica – que Brentano propunha – 

que Husserl começou a pensar a possibilidade da Psicologia. Sobre este tema, há 

ainda um trecho significativo de Krisis: 

 

 “A psicologia é diferente das ciências naturais. [Ele também se coloca do lado dos 

dualistas metodológicos.] A oposição entre pesquisa psicológica, no sentido de uma 

ciência da natureza, e a pesquisa própria às ciências do espírito consiste no fato de 

que pela ciência da natureza e pela ciência do espírito a alma é tomada de forma 

diferente. Para a ciência da natureza, ela é considerada como sujeito, localizado 

anexo ao corpo, no sentido do dualismo cartesiano, enquanto que a atitude das 

ciências do espírito é a atitude pessoal, a que se refere, puramente, à pessoa.” (ed. 

1976, p. 242) 

 

Definiu-se, então, o objeto dessa psicologia – “...a que se refere, puramente, à 

pessoa” – palavra muito antiga na história da filosofia: Husserl não se envergonha 

em reutilizá-la para definir qual é o objeto do nosso saber. 

 

Pessoa em que sentido? 

A pessoa, no sentido da tradição clássica. O conceito de pessoa, por exemplo o que 

foi elaborado po São Tomás e que define a unidade do eu. Há vários fenômenos 

psíquicos, mas tudo isso é experimentado dentro de uma unidade. Isso é a pessoa: 

esse ser unitário que experimenta e é consciente. O conceito de pessoa 

originalmente tem embutido, justamente, o conceito de consciência; por isso é uma 

unidade consciente de si mesmo. Nesse aspecto, Husserl retoma essa palavra da 

tradição filosófica. 

A pessoa se define dentro do mundo como um eu, mas se relaciona com a 

realidade. Nesse aspecto, há algo importante que Husserl disse e que aparece 

nesse texto que eu citei anteriormente, o Krisis. Nele, Husserl diz que essa 

naturalização do que é psíquico, inerente à eliminação dessa dualidade entre esse 

grupo de ciências, tem uma origem histórica no pensamento do Descartes e no 

empirismo inglês: 

“Historicamente, estes preconceitos comparecem já nos grandes iniciadores da 

psicologia moderna e são expressos mais marcadamente na interpretação „tabula 

rasa‟ da „Vida da Consciência‟ do John Locke e de David Hume com a consciência 

                                                 
19 1913. 
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como um facho de dados psíquicos. A geral cegueira pela intencionalidade fora 

quebrada pelo ensino de Brentano, mas ainda não foi totalmente superado o 

naturalismo na psicologia.” (1976, p. 249) 

 

Como se vê, Husserl delineia as raízes desse percurso de naturalização da 

psicologia e acusa vários filósofos de tê-la reduzido ao naturalismo, ao passo que o 

Brentano rompeu com tal processo. 

 Voltamos ao objeto que Husserl define como objeto da psicologia: a pessoa. Como 

estuda-lo?  Por exemplo: para estudarmos a luz como físicos temos que abstrair 

esse fenômeno do contexto em que ele se apresenta, do mundo em que ele 

aparece a nós, daquilo que Husserl define como mundo-da-vida, no qual os 

fenômenos se dão imediatamente às nossas consciências. Quem trabalha com 

acústica, para estudar o som deve abstraí-lo do contexto em que se apresenta, 

deve abstraí-lo do mundo que é uma sinfonia, por exemplo, em que ele pode 

aparecer, para estudá-lo como fenômeno físico. Ë a operação realizada por quem 

trabalha com percepção acústica ou percepção visual. Todavia, ao retirarmos o 

fenômeno da luz de seu contexto, erramos se queremos estudar a nossa 

experiência psíquica da luz. Neste caso, perderíamos o mais importante, que é 

justamente a relação nossa com essa luz que está dentro desse contexto. Então, a 

psicologia, ao contrário das outras ciências, não pode naturalizar o seu objeto. 

Naturalização significa colocar o objeto dentro dos moldes das ciências naturais, ou 

seja, abstraí-lo de um certo contexto para poder utilizá-lo dentro de um outro 

contexto que é o da experimentação e, por isso, eliminar todas as outras variáveis 

que podem atrapalhar. Isso é o que o cientista natural faz. Eu, como psicóloga, 

devo fazer o contrário: devo olhar essa experiência dentro do mundo em que ela é 

dada para mim, em que ela se manifesta – pois o fenômeno é essa manifestação 

aqui e agora. 

Por isso, Husserl coloca um conceito muito importante que é o mundo-da-vida. E o 

que a psicologia deve fazer? Estudar esse mundo-da-vida. A nossa consciência não 

vive no ar – aqui novamente ele coloca-se contra a visão cartesiana de consciência. 

Ela não existe antes e depois de um mundo, mas ela é a relação com o mundo, 

com esse mundo-da-vida. O fenômeno psíquico se dá nesse aqui e agora. Se 

fizermos uma abstração disso, perdemos, justamente, a intencionalidade; 

perdemos o fenômeno. Esse é o drama do psicólogo quando busca seguir o modelo 

das ciências naturais: ele perde o próprio fenômeno, ou seja, ele não faz mais 

nada, não faz ciência (acha que faz, mas na realidade é uma abstração)! Do ponto 

de vista científico, isso é dramático! 

  

Eu queria tentar entender, a partir daí, a redução fenomenológica porque, quando 

você está observando as coisas, quando você está tentando tirar da experiência das 

coisas na experiência onde elas estão, na experiência do mundo, como você falou, 

você está tentando ter uma consciência mais reflexiva e mais abrangente daquilo. 

Quando você tira aquilo do mundo dele, da experiência dele e traz para coisas que 

são consistentes suas (por exemplo: como é a minha percepção, como é a minha 

vivência daquilo) isso é a redução? 

Não. Vamos usar o exemplo anterior. Podemos olhar muitas vezes o panorama, 

sem nos darmos conta. Por quê? Porque podemos estar preocupados com a hora, 

com as coisas que temos que fazer, vemos todo dia esse panorama... Isso não é a 

redução fenomenológica. A redução é quando olhamos para ele e nos damos conta 

do que ele é. É esse instante de suspensão do juízo, desse mundo que está por 

volta, desse elemento mundano que atrapalha, em certo sentido, essa minha 

experiência imediata de relação, para nos darmos conta desse dado. Aí, o que 

acontece? Esse mundo existe! 

Uma vez que fazemos isso, podemos depois voltar à nossa realidade, aos horários, 

às coisas que temos que fazer, mas com uma consciência diferente, ou seja, esse 

dado faz parte da nossa consciência, nos damos conta do nosso eu e dessa relação 

e de uma forma não automática, usamos a nossa razão de uma forma que nos 
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torna sujeitos daquele processo. Não significa que depois ficamos nessa atitude, 

mas que voltamos para o mundo-da-vida com uma consciência maior do que ele é. 

Por quê? Nesse mundo-da-vida, da correria e tudo o mais, existe também o belo 

panorama. E se não fizermos essa redução, não nos damos conta da realidade. 

Aprendermos a estar na realidade olhando mais para ela, permite-nos olhar mais 

inclusive para nós mesmos. Pôr quê? O nosso eu é feito não por pensamentos 

suspensos no vazio, mas é a consciência da realidade, pensamento de algo. Não 

existe uma divisão entre o nosso eu e este instante de relação. Para sermos mais a 

nós mesmos, precisamos dessa relação. O pressuposto básico é essa relação. 

Enfim, é difícil entender esta posição porque estamos educados numa outra posição 

em que as coisas vão se dando em separado. Daí, estamos nós, nosso eu com as 

nossas preocupações e o mundo. Todavia, Husserl afirma que nossa consistência 

original é essa relação, e não é o contrário. Depois, é que operamos essa divisão, 

mas temos que recuperar essa relação originária para sermos mais a nós mesmos. 

Em tal relação, não existe uma solução de continuidade, num certo sentido, entre 

nós e o mundo. Não que nos confundimos com ele nem ele conosco. Não. É uma 

relação. Isso é importantíssimo, porque senão podemos imaginar essa redução 

como um sair da realidade e não atuar nela. Isso seria totalmente contraditório 

com essa busca de Husserl, que era uma busca para a ação, inclusive, e para a vida 

e a história. Assim, mundo-da-vida é o domínio dos fenômenos, das evidências que 

se apresentam a nós originariamente, quer dizer, são dadas. Essa palavra “dado” é 

importante: não somos nós que possuímos o fenômeno, mas ele se apresenta, ele 

se manifesta. 

Nesse ponto há algo interessante que não foi o Husserl quem escreveu, mas é uma 

fenomenóloga italiana. Ela se chama Angela Ales Bello20, é uma intérprete muito 

interessante, uma filósofa muito interessante na interpretação que faz do Husserl e, 

sobretudo, da relação entre Husserl, o pensamento do Husserl, a Psicologia e a 

Psiquiatria. Essa relação é muito forte na Europa; por exemplo, hoje em dia, a 

Psiquiatria mais forte na Europa é uma psiquiatria ligada à Fenomenologia e ao 

Existencialismo. Temos também que levar em conta que toda origem daquilo que 

hoje é a „anti-psiquiatria‟, vem mesmo do movimento fenomenológico na 

psiquiatria. Este processo precisa ser estudado mais em nossas universidades, 

inclusive para entender melhor o que é a psiquiatria.  

Existem grandes intérpretes, como Binswanger, um grande autor do ponto de vista 

da psicopatologia, que tem toda uma leitura nesse sentido. Numa conferência que 

ela deu num congresso de  psiquiatria, Ales Bello disse uma coisa muito 

interessante sobre os pontos importantes de uma análise psicológica de tipo 

fenomenológico: “Na visão do Husserl, o primeiro ponto fundamental é 

subjetividade. A subjetividade pode ser descrita como possuindo diferentes níveis 

que correspondem a grupos de vivências de indivíduos diferentes.” (idem, p. 399, 

trad. nossa)  

 

“Trata-se, então, de evidenciar os diferentes níveis e as contínuas remessas de um 

para o outro e isso tudo é reconduzido ao fato de que a subjetividade se apresenta 

aberta para com o mundo já dado; que, num certo sentido, ela contribui a 

constituir e que, ao mesmo tempo, constitui. A subjetividade do homem se 

apresenta continuamente aberta em direção a um mundo já dado, que, num certo 

sentido, ela constrói, contribui para constituir, mas que também a constitui.” 

(ibidem) 

 

Então, esta autora refere-se a diferentes níveis da subjetividade, o que é 

importante para um psicólogo, pois significa que o psíquico é um dos níveis do eu, 

sem ser o único. Deste fato toda a tradição da filosofia clássica tinha consciência 

plena, posteriormente esquecida pela psicologia moderna, incorrendo assim no 

                                                 
20 Psichiatria e psicopatologia fenomenologica, Aquinas, ,XXVI/2, Roma, 1993, pp. 

399-404. 
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psicologismo, ou seja a redução de todo o eu e de todo o homem ao psíquismo. 

Todavia, o psicologismo é um sonho impossível, pois o homem também é corpo e é 

mais do que o anímico, é espírito também. Husserl afirma que a subjetividade é 

tudo isso: quando estudamos, precisamos levar em conta que existe um mundo em 

que aquilo que estudamos faz sentido e que é um mundo ligado, cada nível é ligado 

ao outro. Esse é o primeiro aspecto. Ales Bello coloca, nesse sentido, que a relação 

entre os níveis da subjetividade é uma relação dinâmica, que muda ao longo da 

história, ao longo das culturas. Isso é muito interessante. É preciso ter uma 

atenção a essa subjetividade não como um fenômeno invariável, mas como dentro 

de uma realidade, uma realidade dinâmica. Portanto, existem mudanças e 

diferenças na maneira desses níveis se relacionarem em diferentes culturas e 

momentos da história. 

O segundo ponto que Ales Bello considera importante para uma análise psicológica 

fenomenológica é representado pela  

 

“...dimensão dos vividos, como  fundamentos do mundo-da-vida que devem ser 

examinados numa perspectiva não estática mas dinâmica, pela qual é possível 

colher um aspecto estrutural. Mas é uma estrutura que se articula segundo 

diferentes e várias dimensões. Todo vivido tem um momento intencional e um 

momento material, mas se examinamos a intencionalidade que caracteriza os 

diversos vividos em diferentes culturas ao longo da história, podemos observar que 

o momento intencional se modifica.” (ibidem)  

 

Isso é importante porque mostra toda a dimensão histórica e cultural da análise 

psicológica. É impossível fazer uma análise fenomenológica sem levar em conta 

esse dinamismo, essa articulação. Embora a intencionalidade seja uma estrutura da 

consciência, em cada momento, em cada época da história, ela modula-se de 

maneiras diferentes; é preciso estarmos atentos a isso. Daí a autora volta a reiterar 

conceitos que já vimos em Brentano: trata-se de fazer o caminho de estabelecer 

qual método seja coerente com o objeto – não no sentido da construção do objeto 

em função do método, mas no sentido de se deixar guiar pelo objeto. É o retorno a 

essa preocupação metodológica importante, que é a preocupação da epistemologia 

realista de Brentano e que também é muito evidente em Husserl. Tal posição é 

importante também para a nossa prática de psicólogos e para a investigação, pois 

que o vivido tenha um caráter dinâmico exige um dinamismo peculiar do sujeito 

que procure conhecê-lo. Não podemos ter uma posição estática na relação com 

nosso objeto, dizendo: “Agora eu já sei tudo.” Precisamos viver a relação com o 

objeto do conhecimento, na nossa consciência, e nos deixar solicitar e modificar por 

ele. Nesse sentido, uma condição importante para o acontecer desse dinamismo é a 

nossa abertura de querer aprender através da realidade. 

Procuramos apresentar brevemente esses dois autores que, ao meu ver, são os 

autores básicos para entender os demais fenomenólogos, de modo que se torne 

mais fácil dar-se conta de que a prática ou a pesquisa fenomenológica que se 

fazem em psicologia não nasceram do nada, por uma mera insatisfação com a 

psicologia atual, mas é uma abordagem que tem uma raiz filosófica séria e muito 

consistente, que foi retomada na nossa época como uma alternativa, conforme 

disse Titchener, à psicologia científica de origem wundtiana. 

. Nesse sentido, é interessante ver como o próprio percurso histórico faz jus, às 

vezes. Hegel afirmava que a história é um tribunal. É verdade. O que é verdadeiro 

emerge, apesar das censuras. É verdade que Brentano foi censurado, num certo 

momento, até pelos manuais de história da Psicologia, mas é verdade também que 

a retomada de seu pensamento atualmente é muito evidente. 

 

Husserl vai enfatizar muito a questão da consciência. Como é que fica a relação do 

seu pensamento com a psicanálise? 

Lembramos que o Freud foi um dos alunos do Brentano. Assim, por exemplo, o 

conceito de objeto em Freud tem muito a ver com o conceito de intencionalidade da 
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consciência. Mas o que aconteceu? A dificuldade estava na própria formação 

cultural do Freud: pois, ao mesmo tempo que ele recebeu uma formação filosófica 

com Brentano e outros filósofos da época (cuja influência é evidente por exemplo 

no uso no método clínico do conceito de interpretação), teve também uma 

formação científica na área médica, rigidamente positivista, tendo sido aluno da 

mais famosa escola positivista de Neuroanatomia que havia na época. Logo o 

positivismo marcara Freud profundamente, ao ponto que o postulado do 

determinismo, básico nas ciências positivistas, é colocado por ele como base de 

toda a construção da Psicanálise, notadamente do conceito de inconsciente. 

A grande diferença entre Freud e a Fenomenologia, é justamente, no conceito de 

inconsciente – um dos conceitos eixo da Psicanálise – que o Freud fundamenta 

numa base positivista e naturalista. Ao passo que para o Brentano e para o Husserl 

a experiência psíquica é consciente; esse é um ponto que não dá para eliminar Aqui 

está é um ponto de diferença, de discordância. Mas, do ponto de vista metodológico 

e clínico, há muita convergência.  

 

Você falou que a psicologia empírica, segundo Brentano, deveria ser descritiva e 

que, a partir disso, seria possível construir um método aplicativo. E você disse 

também que o Brentano não partiu para isso; ele ficou só na teoria. Quem você 

conhece que já partiu para isso?  

O que Brentano faz ao escrever seu texto é colocar exemplos, mas é claro que, por 

ser filósofo, objetivamente não vai se propor a praticar uma psicologia; ele lança o 

desafio, mas não faz. Husserl retoma-o também, permanecendo no âmbito da 

construção teórica da possibilidade de uma psicologia como ciência; assim como 

Edith Stein, discípula do Husserl, que aprofunda-se muito no estudo da psicologia 

(por exemplo, escreveu um livro sobre a empatia21). Trata-se porém ainda de uma 

reflexão filosófica acerca das possibilidades de fundamentação de uma psicologia 

como ciência fenomenológica. 

Do ponto de vista de como a Fenomenologia foi aplicada na prática 

psicoterapêutica, existem duas vertentes, que podemos considerar mais antigas, e 

outras mais modernas. Por um lado, existe um autor muito importante, médico e 

filósofo, Karl Jaspers. Ele busca estudar a psicopatologia desse ponto de vista22, 

aplicando o método fenomenológico. Posteriormente, teve um contato importante 

com o Existencialismo e tentou criar uma psicopatologia, portanto uma prática 

terapêutica, baseada nesse caminho. Depois dele, ainda mais ligado à 

Fenomenologia é L. Binswanger, fundador da abordagem chamada de 

Daseinanalyse. Binswanger, fenomenólogo de formação, passa pelo existencialismo 

mas posteriormente volta à Fenomenologia. Existem outros autores e é importante 

saber que os iniciadores de todo o movimento da anti-psiquiatria façam referências 

a esstas abordagens: a Fenomenologia, por um lado, e do Existencialismo, por 

outro. 

Do ponto de vista da psicologia experimental, aconteceu o seguinte: há uma 

abordagem de Psicologia Experimental, a Teoria da Gestalt, iniciada na Alemanha 

por autores que foram inicialmente discípulos do Brentano, - C. Stumpf e C. von 

Ehrenfels; e  depois, por outros autores (Wertheimer, Koffka e Kohler). A Teoria da 

Gestalt se propõe a fundar uma nova perspectiva, no que diz respeito à Psicologia 

Experimental. Ehrenfels e Stumpf foram, de verdade, fenomenólogos, na medida 

em que eles se utilizaram da Fenomenologia para estudar a percepção, 

principalmente acústica; inclusive ambos eram músicos, violinistas. Todavia, os 

demais autores da Teoria da Gestalt foram muito influenciados, assim como Freud, 

pelo cientificismo positivista da época. De modo que eles acabaram utilizando-se do 

método fenomenológico só parcialmente. Por exemplo, o conceito fundamental de 

Gestalt que eles propõem é um conceito que pude ser derivado deviso a uma 

abordagem fenonemológica, porque a evidência da percepção é uma evidência 

                                                 
21

 Stein, Edith. On the problem of empathy. 3. ed. Washington: Kluwer, 1989. ** 
22

 Jaspers, Karl. Psicopatologia Geral. 2. ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 1985. 2v. **. (Idem, 1987 *) 
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unitária; ela se dá, imediatamente, como dado unitário: trata-se de uma 

descoberta fenomenológica. Assim como é de derivação fenomenológica a 

insistência na importância da descrição, antes da explicação. Ao mesmo tempo, 

porém, a necessidade de assumir um esquema de ciência moldado segundo 

determinados padrões – por exemplo, deveria ser explicativa – acabou 

determinadno um afastamento dos psicólogos gestaltistas, da perspectiva 

fenomenológica, conforme o próprio Husserl assinala explicitamente afirmando que 

a Teoria da Gestalt não era fenomenologia. Trata-se, pois, uma tentativa 

importante que foi feita, mas que, por outro lado, distanciou-se de sua matriz.  

No entanto, existem hoje em dia alguns pesquisadores que tentam voltar a isso de 

uma forma mais pura em termos também de psicologia científica e experimental, 

no sentido estrito. 

Há uma outra tentativa, de aplicação da Fenomenologia à psicologia aplicada: a 

propsota de K. Rogers, a Abordagem Centrada na Pessoa. A dificuldade, porém, é a 

mesma que vimos nos outros psicólogos: Rogers quer fazer uma psicologia 

fenomenológica mas, ao mesmo tempo, o fato de ele ter vivido nos Estados Unidos, 

num clima cultural muito importante marcado pelo Behaviorismo e de ele ter que se 

definir dentro desse contexto, fez com que, na realidade, a sua proposta tenha 

alguns conceitos ambíguos, moldados por uma espécie de pacto com os conceitos 

da ciência behaviorista. Por isto, não se trata de um modelo ideal, para entender o 

que seria uma psicologia fenomenológica.  

 

Notas: 

* Acesso à referência pela biblioteca da UFMG. 

** Acesso à referência pela biblioteca da USP. 
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O DUALISMO METODOLÓGICO (CIÊNCIAS NATURAIS VERSUS CIÊNCIAS 

DO ESPÍRITO) E A “PSICOLOGIA DESCRITIVA” NO PENSAMENTO DE W. 

DILTHEY (1832-1911) 

 

Principais obras de Dilthey: Elaboração da Psicologia Descritiva, 1880; Introdução 

às Ciências do Espírito, 1883; Idéias sobre uma Psicologia Descritiva e Analítica, 

1894; Contribuições para o estudo da individualidade, 1895; A construção do 

mundo histórico nas Ciências do Espírito, 1910; Os tipos de concepção do mundo 

e sua formação nos sistemas metafísicos, 1911. 

 

1.1. OS OBJETIVOS DA CONSTRUÇÃO DA PSICOLOGIA COMO CIÊNCIA 

HUMANA 

1. Dilthey propõe, num enfoque anti-positivista, a distinção entre os domínios das 

Ciências da Natureza e das Ciências do Espírito. O ponto de partida deste dualismo 

metodológico é a consideração da multiplicidade dos sentidos do conceito de 

experiência: "O conceito de experiência não é unívoco. De todo objeto de estudo 

de faz experiência de maneira conforme a sua natureza" (Obras Completas, cit. 

por Amaral, 1987, p. 12). A existência de diversos tipos de experiência implica na 

necessidade de um dualismo metodológico. Com efeito, os dois domínios diferem 

seja quanto ao ideal metodológico, seja quanto ao objeto de investigação, seja 

quanto ao tipo de teorização possível: a. "Nas Ciências da Natureza, o ideal é a 

conceituação, baseada no princípio de causalidade. Nas Ciências do Espírito, o 

ideal (metodológico) é a compreensão do processo de individuação do ser humano 

do ponto de vista histórico-social."; b. "As Ciências do Espírito se diferenciam das 

Ciências da Natureza porque as segundas assumem como objeto os fatos que se 

apresentam externamente à consciência, ou seja, os fenômenos elementares. As 

primeiras assumem como objeto os fatos assim como se apresentam no interior. ou 

seja, como uma conexão vivente. "; c. "Explicamos a natureza, Compreendemos a 

vida psíquica" (Obras Completas, cit. por Amaral, 1987, p. 12). 

2. As Ciências do Espírito têm por objeto a realidade histórico-social. Elas são: 

História, Economia, Ciências do Direito e do Estado, Religião, Literatura e Poesia, 

Arte, Filosofia, Psicologia. 

As Ciências do Espírito têm as seguintes características:  

 

a) têm por objeto o homem real (realidade = vida), concreto, sensível e não 

artificialmente construído ("em cujas veias não circula o sangue da verdade, mas sim 

a seiva rarefeita da razão, na qualidade de mera atividade intelectual" cit. em Amaral, 

1987, p. 12). Mas, o que é a vida?  

"A expressão vida revela aquilo que há de mais conhecido e íntimo em cada 

um e ao mesmo tempo o mais obscuro, sim, algo totalmente impenetrável. A 

vida é um mistério insondável; todo o meditar, o investigar e o pensar tem 

seu ponto de partida nesse elemento insondável. Todo conhecimento se 

baseia neste algo nunca completamente cognoscível." (Vida e conhecimento, 

1892/93, cit. em Amaral, 1987, p. 22).  

"O centro da vida é o sentimento da vida que se encontra só as condições do 

meio circundante. O centro da estrutura da vida, como ele é, exprime-se nas 

categorias de essência, essencialidade, significado, sentido." 

b) têm por objeto os fatos da consciência, que são dados na totalidade da vida 

psíquica: é somente na unidade do eu penso, eu sinto e eu quero que é possível 

analisar as condições reais da consciência. Evidentemente, existem, porém, 

diferenças de abordagem entre cada uma delas: a Psicologia, por exemplo, descreve 

as funções da vida psíquica, enquanto que a Antropologia descreve os conteúdos dos 

estados psíquicos. Psicologia e Antropologia constituem-se em fundamento do 

conhecimento histórico. Por sua vez, a História é a Ciência do espírito mais completa: 

"O que é o homem é somente a sua história que lhe diz." (1911). Com efeito, 

"O conteúdo estrutural da natureza humana não poderá nunca ser estudado de 

modo satisfatório no indivíduo. O desenvolvimento da essência humana está na 
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História, onde nos é possível ler, em letras maiúsculas, os motivos, os destinos 

interiores, as relações  vitais  da  Aqui se pode perceber algo que se desenvolve de 

dentro de si mesmo, enquanto toda vida individual ganha seu conteúdo decisivo 

das profundezas do processo histórico." (1880, em: GS, Obras Completas, vol. 18, 

cit. em Amaral, 1987, p. 19) 

A consciência humana se desenvolve historicamente. Por isso, as suas condições 

só podem ser apreendidas no processo histórico vivo. Portanto, é preciso substituir 

o 'cogito' cartesiano e o 'eu penso' kantiano, pela unidade do 'eu penso, eu quero 

e eu temo' que é dada na nossa consciência. É preciso substituir o conceito de 

representação pelo conceito de vida ou vivência. 

"A melodia da nossa vida é condicionada pelas vozes do passado que a 

acompanham. O homem se liberta do martírio do momento e da inconstância 

de cada alegria através da entrega às grandes forças objetivas que a história 

produz”. (Obras completas, vol. 5, cit. em Amaral, 1987, p. 39) 

A literatura, a arte e a poesia também são formas de conhecimento importantes: 

'Quão pobre e mesquinho seria o nosso conhecimento psicológico dos sentimentos 

sem os grandes poetas que expressam toda a variedade dos sentimentos." (Obras 

completas, vol. 7, cit Amaral, 1987, p. 36). 

c) o conhecimento das Ciências da Vida consiste na 'apreensão do significado, das 

relações de significado entre o todo e as partes, entre o geral e o singular. O 

significado das diferentes partes da vida só pode ser apreendido por referência à 

compreensão do todo. E inversamente o todo a partir das partes” (ibidem). 

A apreensão do significado se dá pela compreensão: 

“Cada palavra, cada frase, cada gesto ou expressão, cada obra de arte e cada 

feito histórico, é somente compreensível porque há um fundo comum que une a 

pessoa que se manifesta com a pessoa que entende; o ser singular vivencia, 

pensa, age, sempre em uma esfera comum e somente nela se entende. Tudo que 

se compreende traz em si, por assim dizer, o marco do que é conhecido a partir 

de tal comunhão. Nós vivemos nesta atmosfera. Nesse mundo histórico e 

compreensível, estamos por toda parte em casa, compreendemos o sentido e o 

significado de tudo. Nós próprios somos tecidos nessas coisas comuns”. (Obras 

completas, vol. 7, citado em Amaral, 1987, pp. 44-45). 

Na produção de seu conhecimento, existe sempre uma relação entre o individual e o 

geral: “A natureza própria das ciências do Espírito consiste justamente na ligação do 

geral e da individuação”. 

 

3. Para fundamentar filosoficamente as Ciências do Espírito (=reconhecer a 

peculiaridade delas com relação às Ciências da Natureza), Dilthey aponta a 

necessidade de realizar uma análise dos "Fatos da Consciência" e o instrumento 

para isso seria o da Psicologia: 

“Como os sistemas culturais: economia, direito, religião, arte e ciência, como a 

organização externa da sociedade em associações de família, comunidade, 

Igreja, Estado, são produzidos a partir do nexo vivo do espírito humano, então 

eles também só podem, de fato, ser compreendidos a partir dele. Os fenômenos 

psíquicos constituem o seu componente mais importante. Portanto, sem a análise 

psíquica, eles não podem ser entendidos. Assim a compreensão desse nexo 

interno em nós, condiciona por toda parte o seu conhecimento. Partindo daí, a 

Psicologia é descrição e análise de um nexo que é originalmente e sempre dado 

como a própria vida. Ela tem como objeto a regularidade do nexo da vida 

psíquica em desenvolvimento“ (GS, Obras completas, vol 5, cit Amaral, 1987, p. 

16). 

 

“... fatos de consciência são também, e acima de tudo, as experiências de dor, prazer, 

alegria, esperança, medo, satisfação, etc... a começar pela experiência mais elementar 

de resistência exercida por um mundo exterior sobre o movimento do meu corpo. É 

aqui que a vivência é introduzida como uma categoria epistemológica colocada em 



 39 

oposição ao conceito de representação." (F. Rodi, in Rudholp Makkreel, Dilthey and 

Phenomenology Center for Advanced Research in Phenomenology, tradução nossa). 

Os "fatos da consciência" são dados na totalidade da vida psíquica: é somente na 

unidade do "eu penso, eu sinto, e eu quero" que se torna possível analisar as 

condições reais da consciência. A Psicologia que tem por objeto os 'fatos da 

consciência' é uma Psicologia 'descritiva e analítica'. A construção da "Psicologia 

descritiva" encontra-se no texto Ideen Über Eine Beschreibente und Zergliedern de 

Psychologie. A proposta da Psicologia descritiva origina-se na negação, por um lado, 

da possibilidade de uma Psicologia fundada na Metafísica e, por outro, no modelo das 

Ciências Naturais ("Psicologia Explicativa", ou Psicologia tradicional). Dilthey critica a 

Psicologia Explicativa por ser o resultado da transposição dos métodos científico-

naturais para a psicologia. 

Assim, ela baseia-se na “possibilidade de, a partir de uma quantidade limitada de 

determinados elementos significativos, construir todos os fenômenos da vida 

psíquica” (Idéias..., 1894). O método de conhecimento da Psicologia Descritiva é 

descrever e analisar a vida, ou seja os fenômenos histórico-sociais na perspectiva da 

totalidade da natureza humana.  

Penna (1980) dedica a Dilthey um capítulo no livro História das Idéias Psicológicas. 

Afirma que, apesar de vários autores (Imaz, Ortega y Gasset, Heidegger, Marias) 

enfatizarem prioritariamente as contribuições filosóficas ou históricas de Dilthey, todos, 

porém, concordam em 'destacar a importância do pensamento psicológico do grande 

filósofo‟. Na realidade a sua significação seria semelhante a da matemática, no sentido de 

servir de base a todo saber histórico, da mesma forma que a matemática serve de base a 

todo conhecimento científico-natural. Essa original conceituação da psicologia resultou do 

esforço feito com o objetivo de se fixarem as condições que tornam possível o 

conhecimento da vida em suas diferentes formas de expressão." (1980, p. 115). Penna 

aponta Spranger como o discípulo de Dilthey que sistematizará a proposta da nova 

Psicologia na obra Formas de vida e Psicologia da idade juvenil. Assinala também outras 

influências, sobre Jaspers e Scheler, etc. 

Galimberti (1991) reconhece a Dilthey o mérito de ter contribuído em forma original na 

formulação da proposta de uma psicologia cujo método de conhecimento não fosse 

mais filosófico e sim científico, mas não reducionista nos termos das ciências naturais. 

"Nesta direção as Ideen de Dilthey deram uma notável contribuição ao longo daquele 

percurso que a partir de uma psicologia entendida de um ponto de vista naturalista, 

conduz a uma análise existencial que se propõe a compreender o homem sem a 

necessidade de explicá-lo através de sistemas causais extrínsecos”. (1991, p. 176, 

tradução nossa).  
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A PSICOLOGIA EXISTENCIALISTA E SUAS ORIGENS FILOSÓFICAS 

 

Soren Aabye Kierkegaard  

 

(1813-1855) 

05/05/1813 - Nasce, em Copenhague 

 

1830-1840 - Cursou Teologia e Filosofia 

 

Sua produção foi muito rica (a obra completa 

foi publicada em 20 volumes).  

 

As obras mais importantes são:  

Temor e Tremor,1843;  

Diário de um sedutor, 1843;  

O conceito de angústia, 1844;  

O desespero humano, 1849;  

Sobre meu trabalho como um autor, 1851. 

 

Contra o Idealismo 

A realidade não poder ser condensada num sistema.  

O ponto central do problema do conhecimento é o indivíduo e a sua existência 

encarnada: pois, o que vale conhecer a verdade se ela não tiver nenhum efeito  

na existência concreta e integrada do indivíduo?  

Que adianta explicar racionalmente toda a realidade, resolver todos os problemas 

teoricamente, se essa explicação e essa resolução não tiverem nenhuma 

repercussão correspondente na existência do indivíduo?  

A verdade deve tornar-se existencial  no ato do indivíduo viver sua existência 

concreta. 

 

A primeira exigência para se chegar a uma atitude de seriedade existencial consiste 

em concentrar o olhar em si próprio.   

O indivíduo pode reconhecer a si mesmo como um EU PESSOAL, empenhado com a 

própria existência, através de um processo dinâmico, que consiste em opções para 

uma ou outra forma de existência.  

 

Essa opção assume normalmente a forma de uma transição por três estádios, ou 

concepções da existência,  para se chegar finalmente ao reconhecimento da 

vocação radical.  

Os estádios não são nem sucessivos no tempo, nem mutuamente exclusivos,  pois 

o estádio superior retém em si  aquilo que foi superado. 

Pois a característica fundamental do indivíduo é o fato de ser pura possibilidade, 

encarnada por uma opção da liberdade. 

 

Ser livre significa poder contribuir para a própria realização, mas também poder 

negar esta realização.  

O desafio da liberdade induz  a experiência da angústia, a percepção da vertigem 

da liberdade.  

É o sentimento de não se poder apoiar em nada.  

 

1. Estágio Estético: 

O indivíduo procura no mar sem fundo dos  prazeres, como também nas 

profundezas do conhecimento, o sentido de sua existência. 

Ele se concebe numa completa continuidade com a natureza, e, por causa disso, 

torna-se escravo dos acontecimentos e  das forças exteriores  

 

“Frente às tempestades da paixão o meu espírito é como um mar enraivecido. 
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Se alguém pudesse surpreender a minha alma em tal situação, julgaria ver uma 

barca mergulhando a pique no mar, como se, na sua terrível precipitação, a sua 

rota 

marcasse o fundo do abismo”. 

 

O viajante tem, apesar de tudo, a consolação da paisagem, cujo aspecto se vai 

constantemente modificando aos seus olhos, e o fato de que em cada uma dessas 

modificações, pode ter a esperança de encontrar uma saída; mas aquele que se 

perde em si próprio não tem um tão vasto terreno por onde encaminhar os seus 

passos;  

Em breve se dá conta de estar fechado num circulo, de onde lhe é impossível 

escapar no momento em que já a sua alma inquieta julga descortinar a luz do dia 

penetrando no covil é, afinal, uma nova entrada que se lhe depara e, perseguido 

pelo desespero como o animal selvagem pelos cães, constantemente busca uma 

saída e 

sempre encontra uma entrada por onde, uma vez mais, penetra em si próprio. 

 

(O Diário de um sedutor)  

 

2. Estágio Ético: 

 

É através do desespero que o indivíduo entra neste estádio, uma vez que só nesta 

condição ele toma a consciência necessária  para abandonar sua atitude de 

espectador 

da realidade. Então se torna capaz de liberdade responsável, assume a 

responsabilidade 

de construir a si mesmo e identifica a realização de si no dever concreto  da 

responsabilidade.  

 

    (Texto: Temor e tremor). 

 

3. Estágio religioso: 

 

Neste o indivíduo entra em relacionamento com o Absoluto. Deus é a regra do 

indivíduo. A experiência religiosa é um paradoxo pois nela o homem descobre a sua 

subjetividade como algo finito, mas dependente da infinidade de Deus. 

 

“O homem é espírito. Mas o que é o espírito?É o eu. Mas, nesse caso, o eu? 

O eu é uma relação, que não se estabelece com qualquer coisa de alheio a si. 

mas consigo própria. Mais e melhor do que na relação propriamente dita, ele 

consiste 

no orientar-se dessa relação para a própria interioridade. O eu não é a relação 

em si, mas sim o seu voltar-se para si própria, o conhecimento que ela tem de si 

própria depois de estabelecida. O homem é uma síntese de infinito e de finito, de 

temporal e de eterno, de liberdade e de necessidade, é em suma, uma síntese. 

 

Eis a formula que descreve o estado do eu quando deste se extirpa 

completamente o 

desespero: orientando-se para si próprio, querendo ser ele próprio, o eu 

mergulha, 

através da sua própria transparência, até ao Poder que o criou”  

 

            (A doença mortal é o desespero)  

 

É em Kierkegaard que detectamos o conceito de existência de forma mais 

explicitada e com o exato significado com que o registramos na Psicologia 

Contemporânea. 
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                                  A.G. Penna  

 

 

 

Martin Heidegger  

(1889-1976) 

O ser e o tempo, 1927 

 

“Enquanto ciência do homem, enquanto antropologia, a psicologia não pode, 

por falta de uma fundamentação ontológica, ser encaixada numa biologia geral.  

Este ente que nós mesmos sempre somos e que tem aquela possibilidade de ser  

que consiste em pôr o problema, o designamos com o termo de „dasein‟ (estar aí).  

O homem é o lugar onde está a manifestação do ser, É abertura originária ao ser”  

                        (O ser e o tempo, p. 114). 

 

Para ocupar-se verdadeiramente do homem, a psicologia deverá então estudar a 

original 

capacidade do homem projetar o mundo, a sua original 'preocupação' com o ser-aí. 

 

“Um dia, quando a Preocupação atravessava um rio viu a argila. Tomou um 

pouco e começou a molda-la. Refletia sobre o que fizera, quando Jupiter entrou 

em cena. A Preocupação lhe pediu que desse uma alma àquela forma. Então 

uma discussão surgiu entre os deuses. 

Cada um quis dar seu nome à nova criação.  

Estavam discutindo quando a Terra se aproximou e insistiu que seu nome fosse 

dado à nova criatura, visto que ela lhe tinha dado o corpo. Os três chamaram 

Saturno para julgar a questão. Saturno disse a Júpiter: Como tu deste à criação 

uma alma, receberá a sua alma depois da morte. E tu Terra, receberás o corpo. E a 

Preocupação que moldou a criatura, possui- la-á enquanto viver. Quando ao nome 

será HOMO por ter vindo de HUMUS” 

 

O homem é limitado no tempo, por isso o tema da morte (limite) é muito 

importante.  

Daqui nasce o sentimento da angústia.  

O ser do homem tem que se realizar  no tempo que lhe é dado, na história.  

 

O ser-aí do homem pode enfrentar o mundo de maneira passiva, mas também 

pode projetar-se no mundo de forma a tornar-se autêntico.  

Isto depende de uma decisão pessoal e implica na existência da liberdade. 

 



 43 

ORIGENS DA PSICOLOGIA CIENTÍFICA NOS EUA 

 

Os fatores que determinaram o surgimento da Psicologia científica nos Estados 

Unidos são de vária natureza: clima religioso; ideologias científicas dominantes; 

panorama social e econômico. 

 

I) O contexto religioso e o surgimento da Psicologia nos EUA  

O surgimento dos saberes psicológicos e posteriormente da psicologia científica nos 

Estados Unidos ligam-se profundamente à história da inserção e da decisiva 

contribuição das comunidades protestantes nos meios educacionais e acadêmicos 

do País e às questões de teor teológico e filosófico discutidas neste âmbito. Com 

efeito, o campo dos fenômenos psíquicos apresentava-se como um terreno propício 

para a discussão e a eventual conciliação entre as teorias científicas que se 

ocupavam da natureza e utilizavam os métodos das ciências experimentais e as 

doutrinas filosóficas e teológicas que se ocupavam do espírito humano: ao mesmo 

tempo em que a psicologia se pretendia uma ciência, tinha por objeto o ser 

humano, incluindo-se sua vida espiritual. Portanto, tratava-se de um saber muito 

bem vindo numa realidade como a das universidades norte-americanas, que se 

pretendiam profundamente enraizadas nos novos tempos e propulsoras da ciência, 

mas, ao mesmo tempo, eram na maioria dos casos instituições criadas pelas 

comunidades protestantes com objetivos educacionais e religiosos visando 

proporcionar uma formação integral, inclusive religiosa, aos seus estudantes.  

Um exemplo é a história do Colégio de Yale cuja fundação ocorreu em 1717, tendo 

seu currículo inspirado na filosofia empirista inglesa (especialmente a de J. Locke) 

que dividia a filosofia natural da filosofia moral. Esta fundação respondia à busca de 

equilíbrio entre a consciência religiosa do protestantismo puritano e anglicano e a 

nova educação deista ou ateísta. Em 1711-1775 com a imigração dos 

presbiterianos escoceses, ocorreu também e fundação do Colégio de Princeton. 

Este contexto explica o motivo da adesão imediata que a psicologia teve nos campi 

universitários norte-americanos e portanto a rapidez de sua institucionalização 

enquanto área acadêmica de ensino e pesquisa. Inclusive, as biografias dos seus 

fundadores documentam cabalmente estas origens.  

Outro aspecto que ligava o estudo da psicologia à visão teológico-filosófica das 

comunidades protestantes americanas era o interesse pela subjetividade humana 

enquanto lugar de revelação do divino. A chamada “filosofia da mente” ocupava 

parte das obras dos teólogos protestantes, pelo fato dos fenômenos psíquicos 

representar um terreno revelador da conversão religiosa. Assim, em 1827, aparece 

o primeiro livro de psicologia (Elements of Intellectual Philosophy), cujo autor 

T.C.Upham (1799-1872) é teólogo e filósofo presbiteriano. Outros textos do mesmo 

autor são significativos deste percurso: Elements of mental philosophy, 1832; 

Philosophical and pratical treatise of the will, 1834;Outlines of disorderd mental 

action, 1840. Outro autor importante é Jonathan Edwards. (1703-58) teólogo e 

filósofo calvinista e autor de muitos livros e sermões. Dentre eles há um tratado 

sobre os afetos religiosos, onde a questão central verte acerca da possibilidade ou 

menos de reconhecer com certeza os efeitos da conversão sobre a mente humana; 

a conversão sendo definida como fenômenos emocional e não racional: para ele, a 

verdadeira religião consiste essencialmente na afeição (EDWARDS, Jonathan. The 

Religious Affections. The Banner of Truth Trust. Carlisle, Pennsilvanya, 1997).  

Por fim, analogamente ao que ocorrera na tradição cristã medieval e no catolicismo 

da Idade Moderna, na literatura de espiritualidade os pensadores protestantes 

propõem métodos para „cuidar do eu‟ (=salvação e auto-conhecimento) e esta será 

outra base relevante para a nova ciência psicológica.  

Além do mais a nova forma de conhecimento de si mesmo que a Psicologia 

científica propunha era plenamente compatível com a imagem social da América, 

“que faz a si mesma”. Conforme afirma o teólogo e filósofo G. Peck, (1841): “Nós 

não podemos importar um sistema de filosofia do outro lado do Atlântico que venha 

ao encontro das necessidades da mente americana. O sistema adequado deve ser 
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desenvolvido entre nós”. Ou, conforme afirmara outro pensador, Orestes Browson, 

1842: “Não podemos transplantar em nosso país a filosofia da França e da 

Alemanha (...). Nossa filosofia deve ser uma filosofia inglesa americanizada como a 

grande massa do nosso povo.” Em suas palavras, a imagem do “americano que faz 

a si mesmo”, está ligada à imagem de uma “psicologia que faz a si mesma”. 

II) O contexto cultural  

O contexto cultural norte-americano, especialmente universitário, do século XIX, é 

profundamente influenciado pela filosofia e a cultura anglo-saxônica. Neste período 

se introduz com força o EVOLUCIONISMO DARWINIANO (A Origem das espécies,  

1859). Deste modo no mundo científico se introduzem conceitos como: evolução, 

seleção natural, luta pela sobrevivência, adaptação. Esta visão é aplicada também 

no que diz respeito ao conhecimento do ser humano, por obra do filósofo e 

jornalista HERBERT SPENCER, (1820-1903), autor dos Princípios de Psicologia,  

(1855). Oriundo de uma família com parcos recursos, empregou-se aos 17 anos 

como técnico na construção de um caminho-de-ferro, prosseguindo, por via 

autodidática, estudos superiores na área das ciências. Dedicando-se, pouco mais 

tarde, ao jornalismo, tornou-se diretor-adjunto de The Economist, ocupação que 

deixou em 1853, depois de haver recebido uma herança do tio. Ao longo da vida, 

veio a conhecer e, em vários casos, a tornar-se amigo de algumas das figuras mais 

proeminentes no panorama intelectual e artístico da era vitoriana, entre as quais 

John Stuart Mill, George Eliot, G. H. Lewes, T. H.  Huxley e Beatrice Webb. Aderiu 

muito cedo à corrente evolucionista, escrevendo artigos sobre as novas 

perspectivas ainda antes de Darwin e Wallace o fazerem e vindo a revelar-se um 

dos seus teorizadores mais importantes e respeitados. É dele, por exemplo, e não 

de Darwin, a célebre expressão “sobrevivência dos mais aptos” (survival of the 

fittest).  Em 1860, idealizou um conjunto de obras a que deu a designação genérica 

de The Synthetic Philosophy. Nelas se propunha, por um lado, refletir sobre 

diversos ramos do saber, visando, por outro, integrá-los numa orientação lógica e 

descobrir-lhes um princípio comum. Procurava, assim, construir uma teoria 

unificada, suscetível se subsumir e explicar tanto os fenômenos da natureza como 

os do psiquismo. Em todos os aspectos do seu pensamento, atribuiu sempre a 

prioridade ao conhecimento científico sobre quaisquer considerações de outro teor. 

Assim, no que diz respeito à visão da ciência e de seu método, ele era fiel aos 

princípios do positivismo: para ele, "as ciências são fragmentos de uma única 

ciência que tem por objeto a transformação continua que envolve o universo inteiro 

(...). A psicologia é uma parte especializada da biologia" (1860, p. 9) 

Spencer aplica o darwinismo à psicologia e às ciências sociais. Aplicando os 

princípios evolucionistas ao mundo social, constituíra-se numa base teórica para 

justificar o liberalismo e o individualismo político: por exemplo, Spencer defendia o 

predomínio absoluto da livre iniciativa privada e condenava os subsídios do estado 

à população para garantir a educação e a moradia, em nome do principio 

evolucionista da afirmação dos mais capazes na luta pela sobrevivência.  Foi, 

portanto, um individualista convicto e um constante defensor do liberalismo político 

e econômico. Na sua apologia deste último, recorreu de forma bastante radical a 

uma discutível aplicação de pressupostos evolucionistas às relações sociais 

geralmente conhecidas por “darwinismo social” (social darwinism). Suas principais 

obras são: Social Statics (1851); Principles of Psychology, 2 vols. (1855, 1872); 

The Principles of Biology, 2 vols. (1864-1867); The Principles of Sociology, 3 vols. 

(1876-1896); The Man versus the State (1884) 

Autodidata, Spencer realizou uma viagem aos Estados Unidos onde foi acolhido 

como um messias fazendo grande sucesso nos EUA e introduzindo assim no novo 

mundo sua visão filosófica.  

Um primo de Darwin, F. GALTON, (1822-1911), elabora uma espécie de psicologia 

individual. Dele é o tratado: Teoria do gênio hereditário, (1869), onde se propõe a 

tese de que os homens eminentes têm filhos eminentes. Portanto, a partir da 

doutrina da hereditariedade das capacidades psíquicas, seria possível prever, 

planejar e corrigir a melhoria da raça humana. È assim que Galton funda uma nova 
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“ciência” chamada Eugenia, que busca aprimorar as capacidades hereditárias da 

raça humana, aperfeiçoando o homem por seleção artificial. Galton usava 

estatísticas e medidas para seleção e por isto seu trabalho é tido também na 

origem dos testes mentais, baseados na afirmação de que a inteligência pode ser 

medida em termos das capacidades sensoriais. Baseados na filosofia empirista de 

Locke, para quem todo o conhecimento é adquirido pelos sentidos. Para aplicar 

estas doutrinas à seleção e melhoria da população, Galton fundou um Laboratório 

antropomêtrico. 

WILLIAM JAMES, O FUNCIONALISMO E A ESCOLA DE CHICAGO 

W. James nasceu em New York (1842), de família protestante abastecida e faleceu 

em 1910. Em 1865, ainda estudante, realizou uma viagem ao Brasil, junto com 

Louis Agassiz. Em 1869, graduação em Medicina. Nos anos entre 1866 e 1872, 

devido a um período de grave depressão psíquica, realizou viagens no exterior, 

especialmente na Europa. A partir de 1872, assumiu o cargo de docente de 

fisiologia em Harvard e a partir de 1875, de docente de psicologia, no mesmo 

campus de Harvard. Suas obras mais importantes na área da psicologia datam a 

partir deste período: em 1884, propõe uma teoria das emoções no artigo What is 

an emotion? A partir de 1885, torna-se docente de filosofia, e ainda neste período 

publica The principles of psychology, (1890). A partir de 1890, dedica-se 

principalmente à filosofia e juntamente com J. Dewey é tido como o fundador de 

uma nova abordagem filosófica: o Pragmatismo. A este dedica um livro: 1907, 

Pragmatism. Desse modo, de forma semelhante ao que já vimos ocorrer com 

outros fundadores da psicologia científica, James também depois de ter procedido a 

fundamentar a Psicologia experimental na base da fisiologia, tornando-a assim 

autônoma da psicologia filosófica anterior, acaba por voltar-se novamente ele 

mesmo para a filosofia. 

Para entender a visão de Psicologia que ele propõe, é necessário analisar a obra 

PRINCÍPIOS DE PSICOLOGIA. Nela James define a Psicologia como ciência da vida 

mental. A psicologia de James origina-se de uma nova definição subjetivista da 

experiência (=a única realidade cognoscível é o fluxo das nossas sensações). 

Segundo ele, "a Psicologia, a ciência das mentes individuais finitas, assume como 

seus dados: 1.1.pensamentos e ações; 1.2. um mundo físico no tempo e no espaço 

com o qual os pensamentos e as sensações coexistem; 1.3. um mundo que 

sensações e pensamentos conhecem. É evidente que estes dados são discutíveis, 

porém sua discussão e estudo recebe o nome de metafísica e cai fora do alcance 

desta obra. Esta obra, assumindo que existam pensamentos e sensações e que 

sejam veículos de conhecimento, afirma a seguir  que, uma vez que a Psicologia 

reconheceu a correlação empírica entre as diversas classes do pensamento ou da 

sensação com as condições diversas do cérebro, não pode ir mais à frente enquanto 

ciência natural. Se ela for em frente, volta-se para a metafísica. Todas as tentativas 

de explicarmos nossos pensamentos fenoménicos como produtos de entidades mais 

profundas (sejam chamadas de alma, eu transcendental, idéias ou unidades 

elementares da consciência, ) são metafísicas. Por este motivo essa obra recusa 

tanto as teorias associacionistas quanto as espiritualistas; é por causa deste ponto 

de vista estritamente positivista que eu sinto-me tentado de afirmar que eu tenho 

originalidade. " (Princípios, prefacio, p. 3/4). "A Psicologia é a ciência da vida 

mental tanto em seus fenômenos quanto em suas condições. Os fenômenos são 

coisas como as sensações, os desejos, as cognições, os raciocínios, as decisões, 

etc.." (Princípios, p, 5).  

James propõe uma releitura da história das psicologias anteriores como sendo 

tentativas de ordenar tais fenômenos: por exemplo, a psicologia espiritualista 

tentou classificá-los; o associacionismo procurou unificá-los, apontando para os 

elementos básicos. Considera porém ambas inadequadas por serem simplificações 

dos fenômenos psíquicos. 

Para James, o objeto da psicologia é a mente (mind), cujas características são:       

realiza objetivos futuros; escolhe os meios para realizá-los; tem substrato corporal 

(por isso o estudo da psicologia pressupõe uma boa dose de fisiologia do cérebro). 
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Os fenômenos cerebrais são condições previas e conseqüências dos estados 

mentais. A mente é uma realidade dinâmica, cujo conteúdo são os processos 

mentais. Estes fenômenos são caracterizados por: tensão para um fim (sendo que 

o fim consiste na adaptação ao meio); e dinâmica continua, mudança constante 

(=fluxo de consciência stream of consciousness). "A consciência, desde o dia do 

nosso nascimento, é uma multiplicidade palpitante de objetos e relações, de modo 

que o que chamamos de sensações simples, são resultado de uma atenção 

discriminadora.A única coisa que a psicologia tem direito a postular, desde o início, 

é o fato do pensamento em si mesmo. Para o psicólogo, este é o fato primeiro." 

Segundo James, o pensamento é parte da consciência pessoal (=eu), pois cada 

mente tem para si os seus próprios pensamentos. Todos os pensamentos fazem 

parte do eu pessoal; é mudança continua, pois nenhum estado do pensamento 

pode voltar a ocorrer e a ser idêntico ao que foi antes. Dentro de cada consciência 

pessoal, o pensamento é sensorialmente continuo, é um fluxo ininterrupto. O 

pensamento tem uma sensação de tendência: o pensamento ocupa-se de objetos, 

e escolhe objetivos; e é correlato a estados cerebrais.  

James procura diferenciar o conceito de eu próprio da psicologia do tradicional 

conceito de alma herdado pela filosofia e pela teologia. O eu pessoal é o dado mais 

imediato da psicologia: não existem sensações e pensamentos e sim "eu penso; eu 

existo. Disso não se duvida". Escreve: "A categoria de alma é desnecessária para 

expressar os fenômenos subjetivos reais da consciência assim como aparecem. 

Podemos definir tais fenômenos supondo a existência de um fluxo de pensamento. 

A unidade, a identidade, a individualidade e a imaterialidade que aparecem na vida 

psíquica explicam-se desse modo, exclusivamente como fatos temporais e 

fenoménicos, e sem necessidade de estabelecer referencia alguma a um agente 

mais simples ou substancial do que o pensamento (= seção atual deste fluxo). Sem 

dúvida, o pensamento é algo perecível, que nada tem de imortal e incorruptível 

enquanto que a categoria de alma supõe sempre algo de fixo, que não muda, algo 

que está sempre além do pensamento atual e que existe num plano não puramente 

fenomênico. O fato simples é que quando o cérebro atua sempre ocorre um 

pensamento. Toda nossa sensação de atividade espiritual, ou daquilo que se indica 

com este termo, na realidade é apenas uma sensação de atividades corporais. 

Então a teoria da alma é inútil para explicar os fatos da experiência consciente (...) 

não explica nem garante nada. Seus pensamentos são as únicas coisas inteligíveis 

e verificáveis. Enfim determinar as correlações destes pensamentos com os 

processos cerebrais é tudo o que a psicologia pode fazer, do ponto de vista 

empírico (...). Portanto, sinto-me totalmente livre para descartar a palavra alma do 

resto desta obra."  (Princípios, 1891) 

O PRAGMATISMO filosófico é um método que interpreta cada conceito a partir de 

suas conseqüências práticas. O significado de um conceito é a conduta que este 

produz. Sua origem é um artigo do filósofo inglês Ch. Peirce (1878). Nesta 

perspectiva, o objeto é definido pelos efeitos que este produz. As teorias são vistas 

como instrumentos e programas de trabalho e não respostas aos problemas: 

escreve James: "O pragmatismo se desfaz de abstrações e insuficiências, de 

soluções verbais, de princípios imutáveis, de sistemas fechados e considerados 

absolutos. O pragmatismo se volta para o concreto e o adequado; para a ação e o 

poder. Isto significa (...). o abandono da atitude racionalista." 

A polemica entre a escola funcionalista e a escola estruturalista de Titchener fora 

erroneamente interpretada pelos historiadores (Boring, Schultz, Marx e Hillix) em 

termos de uma contraposição entre as duas abordagens. O funcionalismo tem sido 

considerado como uma revolução contra o estruturalismo. Todavia, alguns 

historiadores discordaram desta leitura (Murphy e Roback). Roback por exemplo, 

enfatiza que assim como o estruturalismo, o funcionalismo utilizava-se da 

introspeCção e tinha como objeto o estudo da mente. Nesse sentido seria errado 

considera-lo como uma sorte de proto-behaviorismo, nem como algo de 

radicalmente novo, em contraposição com o estruturalismo já velho. Com efeito:     

1. o anti-elementarismo de Dewey não é original, tendo sido já afirmado por 
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Sherrington e pelo mesmo Wundt;   2. o funcionalismo se põe em continuidade com 

a tradicional psicologia das faculdades e com a Frenologia e com a Psicologia do Ato 

de Brentano. Com efeito, desta retoma o conceito de intencionalidade  da mente.     

3. para os funcionalistas o conceito de função não era alternativo mas 

complementar ao conceito de estrutura. Por outro lado, o estruturalistas não 

descartaram o estudo das funções mentais. 4. Diferenciando-se do estruturalismo 

(filosoficamente, materialista e naturalista), o funcionalismo dá espaço às questões 

filosóficas e se põe em continuidade  com antigas temáticas da psicologia filosófica 

e da religião. 5. o funcionalismo afirmou grande interesse pela filosofia 

evolucionista, no que diz respeito a um esquema de compreensão unitário da 

realidade, enquanto síntese especulativa. O estruturalismo foi muito mais cauteloso 

e preocupado com a cientificidade rigorosa das afirmações. 6. na utilização do 

método experimental, o estruturalismo foi mais rigoroso do que o funcionalismo, 

pois desenvolveu experimentação em laboratório; 7. contrariamente ao 

behaviorismo, o funcionalismo atribuiu enorme importância ao estudo da 

subjetividade e da consciência. James define a psicologia como a ciência que estuda 

os estados de consciência, assim como os estruturalistas queriam estudar os 

elementos da consciência. A diferença era que os estruturalistas eram contrários a 

uma teoria instrumental da consciência (=a consciência funcional à adaptação). 

Seja funcionalismo seja estruturalismo pertencem à abordagens subjetivista e 

introspecionista. 

 

 




